
MOOC OG CHATBOT 
• UiO og hvordan moocen kom til 
• Utfordringer ved et nettbasert kurs og våre løsninger 
• Programmet for en kursdag i moocen 
• Chatboter 

• Invitasjon til chat   
• Chatting med Thiago 

• Læringsutbytte? 
• Michal Kosek om chatboter 

 



Universitetet i Oslo  
• Roger Solberg, universitetslektor ILN 
• Michal Kosek, Tekstlaboratoriet ILN 

 
• Institutt for lingvistiske og nordiske studier 
• Norint 
• Tekstlaboratoriet 
• Studieløp og fagportefølje 
• NORINT0114 
  
• Usit og DML 



Futurelearn - mooc 
• Utfordringer: frafall på 85 (?) % 
• Hvordan få learners til å  

• opprettholde interessen og gjennomføre kurset? 
• akseptere mengder av repetisjoner? 
• gjøre grammatikkoppgaver? 
• få autentisk norsk uttale, lære fonetikk korrekt fra første dag? 
• begynne å produsere språk selv? 

Kurset måtte være gjennomført tiltrekkende og effektivt 
Alle valgene måtte prioritere pedagogikk, spørsmål om å 
bruke teknologi eller ikke var irrelevant 



Bakenforliggende pedagogiske 
prinsipper  
• I FORTELLINGEN/VIDEOENE: 
• vi skriver for vår egentlige målgruppe: internasjonale 

studenter 
• invitasjon til et fellesskap: 4 studenter og en ny 
• aktantmodell framfor handlingsløp 
• såpeserier og Commedia del arte 
• Seinfeld og Friends 
• hyggelig fortelling framfor praktiske funksjoner 
• fortellertriks: Radioteatret og The Office 
• humor 

 



Bakenforliggende pedagogiske 
prinsipper  
• I RESTEN AV KURSDAGEN: 
• introduksjoner og oppsummeringer 
• grammatikk som kviss 
• fjerne lærerstemmen 
• fonetikk: invitasjon til fonetikktimer på universitetet 
• kommentarfelt 
• chatbot 



Programmet for en hel kursdag  
• (gå til Futurelearn: Introduction to Norwegian) 



Chatbot 
• Den pedagogiske tanken bak: forberedelser og 

læringsutbytte 
• Tilblivelsen: Tekstlaboratoriet og utviklingsarbeid 
• Samarbeidsformer: send over spørsmål, testing, møter 
• Store spørsmål:  

• åpne eller ledende spørsmål? 
• hvordan og hvor mye skal vi hente ut av elementer fra 

svarene? 
• hvordan tolke svarene 
• klynger av signalord 
• forstå feilskrivinger? 
• pedagogiske spørsmål fra videoene? 
• opplesning av Thiagos svar? 

• Invitasjon til chat - lenke til ekstern server 



Klynger av signalord 
• Negative: nei neei neeei neeeei neeeeei neida nekter ikke 

ekke aldri ingen intet nie no nej nein nai 
• Positive: ja jo jaa jaaa jaaaa jadaa ya tja jaja joda jada yes 

yess yessda yup yea yeah selvfølgelig naturlig klart seffern 
seff gjør 

• Liker: liker = liker digger elsker glad kjempeglad flott 
kjempeflott supert bra superbra kjempebra fint fin 
kjempefint kjempefin grei greit ok love best beste digg god 
godt kjempegod kjempegodt forelsket 



Generelle svar 
• Nøytrale svar: 

• - OK. 
• - Jeg forstår. 
• - Okei 
• - Javel. 
• - Ja vel. 
• - Åja? 
• - Å? 

• Positive svar: 
• - Jeg skjønner. 
• - Nettopp. 
• - Akkurat. 
• - Akkurat, ja. 
• - Hmmm. 
• - Sier du det? 
• - Jasså ja... 



Problemer med å hente ord 
• usr> Jeg hetter Carolina 
• bot> Hei Jeg, hvordan går det? 

 
• Jeg kommer fra… 

• Syd Afrika 
• Dominikansk Republikk 
• Costa Rica 
• United States 
• Hong Kong 
• Stor Britannia 
• New York 



Problemer med å hente ord 
• usr> Jeg studerer bare norsk fordi jeg er sykepleier i 

Filippinene. 
• bot> Så spennende, er det vanskelig å studere bare norsk 

fordi jeg er sykepleier i filippinene? 
 

• usr> Jeg studerer Cross Cultural Management og Norsk nu. 
• bot> Cross! Hvordan går det med studiene? 

 



Problemer med å hente ord 
• usr> Ja, jeg spiller tre instrumenter 
• bot> Tre er kult! 
• usr> Ja, jeg spiller persisk instrument. 
• bot> Persisk er kult! 
• usr> Ja, jeg spiller en trumpet. 
• bot> En er kult! 
• usr> Ja, jeg spiller månge instrument 
• bot> Månge er kult! 
• usr> Ja, jeg spiller lite piano. 
• bot> Lite er kult! 
• usr> Ja, jeg spiller også guitar 
• bot> Også er kult! 
• usr> Ja, jeg spiller med gitar 
• bot> Med er kult! 
• usr> Ja, jeg spiller shamanisk drum 
• bot> Shamanisk er kult! 



Spesielle tilfeller 
• Det var interessant. Det gikk bra til Thiago begynte å spør 

om musikk. Jeg fortalt ham at jeg er døv og kan ikke høre på 
musikk. Så spurte han om hva slags musikk liker jeg beste. 
Han forsto ikke at jeg er døv og kan ikke høre musikk. 

• It worked well, but she was not very sympathetic when I 
told her that my mother was dead 

• I got the same reaction when I told her my brother had 
died. Overall, though, it was fun to talk to her. 



Statistikk 
Completed 
dialogues 

Active learners Percentage Day 

1989 8714 22.83% 1 
1321 8714 15.16% 2 
812 2738 29.66% 3 
660 2738 24.11% 4 
532 1555 34.21% 5 
433 1555 27.85% 6 
325 1070 30.37% 7 
267 1070 24.95% 8 



Framtid 
• Ordbok (studentene kan oversette enkeltord med å klikke 

på dem) 
• Fraseordbok 
• Stavekontroll 
• Grammatikkontroll 
• Estimering av studentens ordforråd (en probabilistisk 

modell, f.eks. bayesianske nettverk, som kan brukes for å ta 
beslutninger basert på usikker informasjon)   

• Adaptering av nivået til studentens nivå 
• Mer åpen dialogstruktur (f.eks. OpenDial, som kombinerer 

logiske og statistiske metoder) 
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