
AI och ChatGPT – Utmaningar och möjligheter
• Inledning av Jonas Tosteby, vicerektor utbildning

• AI-skrivandets historia (10 min)

• Hur fungerar ChatGPT? (10 min)

• Utmaningar – examination (10 min)

• Möjligheter – lärarverktyg och studentverktyg (15 min)

• Undervisningsexempel (10 min)

• Paus 5 min

• Frågor och diskussion med inledning av 

Madeleine Michaëlsson (45 min)
Bildkälla: Skapad med DeepAI



AI-skrivandets historia

Bildkälla: Jag bad DeepAI 
Illustrera vårt tema.



Historik

AI som skriver text eller svarar på på frågor är inte alls nytt.
• Har funnits i enkla former sedan 1960-talet. 
• Psykoterapiprogrammmet ELIZA var ett tidigt exempel.
• Expertsystem var populära främst på 1980-talet.
• Enkla faktatexter som väderleksrapporter har AI kunnat skriva sedan 1990-talet.

• Jag har själv använt den tekniken i stor skala för att skriva Wikipedia-artiklar på 2010-talet.
• Chat-bottar som självständigt kunde kommunicera med folk blev vanliga på 2000-talet.

• Första linjens kundtjänst, svara på de vanligaste frågorna
• Hålla ordning i ett online-forum, huta åt användare som uppförde sig illa.
• Sången om “Boten Anna” blev en hit 2006.
• Idag kan det vara en utmaning att få kontakt med en människa i en kundtjänst...

Det som är nytt med Chat-GPT är egentligen Stalin-principen: “Kvantitet har en alldeles egen kvalitet.” 

Chat-GPT tillämpar kända metoder men i helt annan skala, vilket ger resultat som ser kvalitativt annorlunda ut.



Verktyg för kognitiv avlastning
Chat-GPT ingår i en lång tradition av verktyg som människor utvecklat, och som alla 
har kritiserats av sin samtid för att göra oss slöa och förslappade.

• Fysiska verktyg avlastar människors kroppar:
• Allt från stenyxor till ångmaskiner och lyftkranar

• Kognitiva verktyg avlastar människors hjärnor:
• Skrivkonsten
• Dubbel bokföring
• Matematiska algoritmer
• Uppslagsverk, från Diderot till Wikipedia
• Räknemaskiner

• Räknesticka
• Miniräknare
• Dator

• Sökverktyg, från kortkataloger till Google
• Skrivmaskiner & ordbehandlare

• Stavningskontroll



Hur kan en AI skriva texter?
Finns flera typer som fungerar på olika sätt:

1. Regelstyrda med förprogrammerade svarsregler.
• ELIZA & expertsystem. Begränsat och kan inte hantera nya ämnen.

2. Programmerade med grammatikregler i generativ form.
• Mänskliga språk är mer komplicerade än vad vi trodde på 1970-talet.
• Kan skriva enkla grammatiska meningar, men svårt få vettigt innehåll.
• Teoretiskt intressant men lyfte aldrig som praktisk teknik.

3. Fylla i textmallar.
• Förprogrammerade textmallar där programmet bara fyller i luckor.
• Omfattande användning där många snarlika texter behövs.
• Min metod för Wikipedia-artiklar

4. Statistiska språkmodeller.
• “Har du sagt A, så får du säga B med 35% sannolikhet, och C med 22% 

sannolikhet...”
• Ur stora textmängder härleds sannolikheten att A faktiskt åtföljs av B eller C eller ...
• ChatGPT fungerar i grunden så här.

Ingen av de här typerna förstår egentligen vad de säger.



Hur fungerar ChatGPT?
• Hemsida: https://chat.openai.com/chat

• Kräver registrering av e-post

• Fråga och få svar i chatform

• ChatGPT kommer ihåg frågor i samma tråd

• INTE en sökmotor 

• Alla texter måste läsas kritiskt och inte tas för sanning

• ChatGPT ”killgissar” ofta och låter övertygande

• Kort demo: https://play.du.se/media/t/0_iray7m9r

Bildkälla: DeepAI

https://chat.openai.com/chat
https://play.du.se/media/t/0_iray7m9r


Chat-GPT – hemtentans död?

Hur ska vi förhålla oss till 
studenters användning av AI?

Bildkälla: DeepAI igen



AI-fusk vid examination?
• Ofta första ryggmärgsreflexen när man hör talas om Chat-GPT.
• Chat-GPT kan producera till synes vettiga svar på vissa typer av tentafrågor.

• Chat-GPT texter har faktiskt blivit godkända vid välrenommerade universitet.

• Ja, det är fusk enligt svenskt regelverk att lämna in en Chat-GPT-text som sin 
egen.

• Men väldigt svårt att avslöja.
• Egentligen inget nytt – spökskrivare av uppsatser har funnits i århundraden.
• Demokratisering av spökskrivandet 

• Tidigare förbehållet studenter med pengar eller kontakter, nu kan alla göra det.

• Är hemtentan död?



AI-fusk vid examination?
• Kloka tentauppgifter och tentaformer minimerar risken.

• Chat-GPT har välsmort munläder men kan egentligen ingenting.
• Producerar generiskt svammel som låter bra - men det saknar djup och är ofta fel. 
• Dålig på konkreta fakta och källhantering. 
• Funkar bara på allmänt hållna frågor. 

• “Ge två exempel på specialpedagogiska perspektiv” är en fråga den klarar bra.
• ”Beskriv en situation från din VFU där ett kompensatoriskt perspektiv kan tillämpas” är värre. Blir inget konkret:
”Jag är en datorprogrammering och har inte gått igenom en VFU (verksamhetsförlagd utbildning) men jag kan ge ett exempel på en situation där ett 
kompensatoriskt perspektiv kan tillämpas. En situation där ett kompensatoriskt perspektiv kan vara lämpligt är när en elev med synnedsättning är 
en del av en vanlig klass. Läraren kan använda sig av olika tekniska hjälpmedel, såsom skärmläsare eller förstoringsprogramvara, för att 
kompensera för eleverns synnedsättning och ge henne möjlighet att delta i undervisningen på lika villkor med andra elever.”

• Triggar kvalitetsutveckling som vi ändå borde göra.



Examination i ljuset av AI
AI är här för att stanna, och vi kan inte önska bort det. Chat-GPT har svagheter, men tekniken går snabbt 
framåt. Nästa generation blir bättre.

• Examination med inslag där AI inte kan användas?
• Övervakad examination
• Muntlig examination
• Följa studenten genom processen
• ...

• Vilka kunskaper och förmågor vill vi egentligen att våra studenter ska uppnå?
• Förmodligen mer än bara välsmort munläder...
• Examinerar vi verkligen de förmågorna idag?
• Hur ska en uppgift se ut som kräver mänsklig intelligens?

• AI som verktyg vid examination?
• Vi utbildar studenterna för ett yrkesliv där AI kommer att finnas i verktygslådan.
• Hur ska en examination se ut där AI får användas?

Fuskfrågan är ett sidospår



Möjligheter – lärarverktyg och studentverktyg

Bildkälla: DALL-E



Lärarverktyg – få förslag

• Få förslag på teman, rubriker, uppgifter, diskussionsfrågor, planeringar osv. –
Exempel: ”Ge mig tre förslag på frågor för att få igång en diskussion om utmaningar 
och möjligheter med AI och ChatGPT!”



Lärarverktyg – exempeltexter

• Skapa exempeltexter att diskutera – Exempel: ”
Write two different letters to the government! The 
first very informal and the second very formal!”



Lärarverktyg – simulera samtal

• Simulera samtal i pedagogiskt syfte – Exempel: ”Simulate a discussion between Karl 
Marx and Ayn Rand! The topic is happiness.”



Lärarverktyg – skapa quiz

• Skapa frågor på inmatade texter eller texter skapade 
av ChatGPT – Exempel: ”Create quiz with five
questions about the essence of the different 
opinions!”



Lärarverktyg – planera

• Skapa en planering – Exempel: ” Create a plan for a 
course at the university about Karl Marx! The course 
should have two seminars and two lectures, each 
one hour!”



• Boktips: AI och skolan av Johan Falk https://github.com/Itangalo/AI-och-
skolan/files/10482916/AI.och.skolan.2023-01-23.20.08.pdf

https://github.com/Itangalo/AI-och-skolan/files/10482916/AI.och.skolan.2023-01-23.20.08.pdf
https://github.com/Itangalo/AI-och-skolan/files/10482916/AI.och.skolan.2023-01-23.20.08.pdf


Studieverktyg och digital tillgänglighet

• Learn

• Zoom

• Affinity Photo, Designer och Publisher

• Endnote

• Matlab

• Nvivo

• SPSS

• TimeEdit

• Microsofts Office 365

• Tortalk

• Stava Rex

• Spell Right

• Talande webb

• Undertextning i Play

• Ally



ChatGPT som studieverktyg och tillgänglighetsverktyg

Förklarar svåra begrepp eller förtydligar resonemang i t.ex. kurslitteratur. Ger även översättningar 
och synonymer.

Genererar sammanfattningar av texter för att få en överblick över viktig information snabbt. 
Anpassar också innehållet och gör det mer lättförståeligt.

Vid svag motivation eller svårigheter att komma igång med sina studier hjälper ChatGPT till med 
att formulera idéer och tankar för t.ex. skrivuppgifter. Skapar studieschema dag för dag, vecka för 
vecka.

Är ett stöd i lärandeprocessen – likt en assistent som svarar på frågor, resonerar (logiskt), 
diskuterar (objektivt) i en och samma tråd. Vidgar perspektiven.

Hjälper till med förberedelser inför examinationer – ställer frågor och ger övningar inom 
ämnesområdet. 



Skriva
i

klartext



Studiestrategi
inför

examination



Stöd
i

Lärandeprocessen



Tänk om ChatGPT
var en människa?

Tips!

Besök gärna Sunets forum "AI och högre 
utbildning" för att bl.a. ta del av förra veckans 
inspelade webinar.

https://forum.sunet.se/s/ai/

https://forum.sunet.se/s/ai/
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