
Gå på opdagelse og undersøg Eviebot 

 

 

Hvordan er Eviebot? Hvorfor findes Eviebot? Hvem og hvad er Eviebot til? 

Det output vi modtager: 

Hvilke/hvor mange 

menneskelige sanser 

henvender sig Eviebot 

sig til.  

Lav en liste, hvor I 

undersøger: 

Hvordan (og med hvad) 

henvender Eviebot sig 

til vores synssans? 

Hvordan (og med hvad) 

henvender Eviebot sig 

til vores høresans? 

Henvender Eviebot sig 

også til vores følesans  

Det output Eviebot 
modtager 

 

Drøft, om I mener, at de 

ting vi gør/skriver/siger 

til Eviebot registreres 

og bruges af andre 

  

Hvad siger den 

nederste del af Eviebot-

siden, om output til 

producenten? 

Værdier 
Undersøg, hvem der står bag ”Eviebot” 
 
Diskuter, hvorfor I mener, at Eviebot er lavet  
 
Overvej, hvad dem der har lavet ”Eviebot” kan få ud af 
det.  
 
Overvej også, hvad dem, der bruger Eviebot kan få ud 
af det. 
  
Skriv svarene i modellen (elevhenvendt ressource: 
Outcome-model) 

 

Funktion 

Lav en liste over alt, hvad 
man kan på Eviebot 

Betoning 

Hvad fylder mest på 
Eviebot, at få dig/jer til at 
gøre? 
 
Er der funktioner, der er 
mindre synlige? 

Materialitet 

Udforsk, alle de dele 
Eviebot-siden består af 
  
Tegn en model af alle 
elementer på siden. 
 
Giv hvert element en 
sigende overskrift. 
 
Hvad der er placeret 
øverst og nederst på 
siden – Hvorfor tror I, at 
producenten har valgt at 

Systemmodel 

Hvordan kan I se, om 
Eviebot er en “dum bot” 
eller bygger på kunstig 
intelligens? 

 Formål 

Hvem tror I, det er 
meningen skal bruge 
Eviebot – og til hvad tror I, 
at det er tanken, at hun 
bruges? 
 
Skriv 12 linjer om en kort 
opdigtet situation, hvor 
Eviebot bruges af nogen 
til noget. 



placere indholdet sådan? 
 
Hvem tror I, der er tænkt 
som brugere af Eviebot – 
hvordan kan I se det ud 
fra farver og stil? 
 

Adfærd 
Prøv at chatte med Eviebot som dig selv, mens din 
makker observerer. 
 
Efter 5 minutter bytter I roller. (Ved observation kan 
anvendes skema: elevressource “Observationsskema”) 
 

Konsekvens 
Hvad kunne I forestille jer at bruge Eviebot til i 
fremtiden 
 
Hvad synes I om Eviebot – det hun kan, og den måde 
hun er lavet? 
 

Hvad vil det betyde, hvis alle i jeres 5. klasse hver 

dag chatter med Eviebot? 

Forestiller I jer, at udviklingen af chatbots som 

Eviebot vil ændre noget i samfundet og den måde, vi 

er sammen på? 

Vil det være godt med flere og bedre chatbots som 

Eviebot? 

 

Oplevelse 
Lav sammen fem sætninger om, hvordan I oplever 
Eviebot.  
(Se elevressource: “sætningsstartere til samtale med 
Eviebot) 
 

 
 

 


