


At tegne med robotter



Krussedulle kunst



Seymour Papert and Cynthia Solomon , June 1971
"Twenty Thing to Do with a Computer"



Grey Walter: 
Machina speculatrix, Elmer and Elsie
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Krussedulle Kim





Hvad kunne billedet hedde?



Udstilling



Coding Parents og Coding Pirates laver krusedullekunst på Institut for Datalogi, 
Aarhus Universitet. Produceret af: Hans Klysner, efterår 2018.  

https://www.youtube.com/watch?v=d4T7_ZvCqwk











Hjemmesiden www. godt-ord-igen. dk skaber nye 
ord ved at sætte to tilfældige ord sammen fx:

”stræber” og ”trevl” 

og brugerne giver de nye ord deres forklaring. 

Stræbertrevl er selvfølgelig bare et andet ord for 
slips.
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Hvad tænker I på når I hører ordet 
robot journalistik?





https://www.techradar.com/news/digital-robot-afloser-sportsjournalister
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Lasso News er et netmedie, hvor de to 
robotter Mimi og Jason skriver erhvervsnyheder.

Artikler, som robotterne via algoritmer og 
avanceret kode kan formulere sprogligt varieret, 
og med  nyhedskriterier for, hvad der skal fremgå.

Robotterne skriver teksterne ud fra præcise 
dessiner, som er kodet af mennesker

Alle beslutninger, som de to robotter træffer, 
er planlagt på forhånd i tusindvis af linjers kode.

Robotterne må ikke mene noget som helst.
De skal kun fremlægge fakta. Vi skriver aldrig, 
at et regnskab har været ”godt” eller ”dårligt”.



”Hvad ville du fortælle først, hvis du skulle forklare
en fremmed, hvem Christian Stadil er?”

Først udvikler Tea Sylvest og Emil Bech Madsen
nogle kriterier. Hvornår er man en så stor kanon,
at man fortjener en indledning om det? 

De beslutter at bruge den liste, Berlingske for 
nylig bragte over Danmarks 50 rigeste. 
Hvis man er på listen, skal det med i indledningen.
Derudover skal det med i starten, hvis man er en 
af de danskere, som ejer allerflest virksomheder.

Emil Bech Madsen koder. Tea Sylvest skriver en
række forskellige sætninger, som Jason
kan vælge imellem.



Er der former for journalistisk arbejde
robotter ikke kan lave?



Og her er robotjournalisternes største 
begrænsning i forhold til klassiske 
kød-og-blod-og-arbejdstider-journalister. 
Hverken Mimi eller Jason er kloge nok til, 
at de selv kan dømme, vurdere og analysere.

Udformningen af journalistik beror i vidt
omfang på kvalificerede vurderinger af 
faglig og etisk karakter, som 
algoritmebaserede robotter ikke kan foretage.








