
ROBOT-JOURNALISTIK
FACTS OM AUTO-GENEREREDE NYHEDSARTIKLER



I HVILKE SAMMENHÆNGE MØDER DU KUNSTIG 
INTELLIGENS (AI) I DIN HVERDAG?

tjenester som Youtube, HBO eller Netflix, der kommer med 
filmforslag på baggrund af, hvad vi tidligere har set.



HVAD ER KUNSTIG INTELLIGENS?



SKAL VI FRYGTE DEN KUNSTIGE INTELLIGENS?
BAGGRUNDSARTIKEL

https://www.dr.dk/nyheder/viden/tech/skal-vi-frygte-den-kunstige-intelligens


HVORDAN FUNGERER EN ROBOTJOURNALIST?

Øvelse: Gå på nettet og 
find ud af, hvordan en 
robotjournalist fungerer.

Er det en robot, som vi 
kender det fra industriens 
verden, der klarer 
arbejdet for en journalist? 



SÅDAN LAVES EN ROBOT-GENERERET ARTIKEL

Redaktionen laver en kort skabelonagtig tekst – fx et 
sportsreferat. Ud fra kampens resultat udfylder robotterne 
(softwaren) de forprogrammerede sætninger i redaktionens 
skabelon. 

Robotten er også i stand til at vinkle kampen med ord, der 
enten stiller fx modstanderen i et dårligt eller respektabelt lys.



DERFOR ER SPORTSARTIKLER OFTE LAVET AF EN 
JOURNALISTROBOT

Lad os tage en pokalfinale. Begge hold har scoret tre mål, og stillingen er 
uafgjort kort før tid. Det ene hold appellerer for straffespark, dommeren 
dømmer straffe, og det bliver efterfølgende brændt. 

Robotten samler alle disse data ind fra samtlige divisionsrækker i realtime 
og henter data om alle dommerens præstationer gennem kampen. Så 
kommer der lynhurtigt en nyhedsvinklet artikel om dommeren, som robotten 
skriver.





HVAD ER FORDELENE VED EN JOURNALISTROBOT?

Det tager en journalist lang tid at researche og faktatjekke sine kilder.

Med robotsoftware tager det ét sekund at skrive en sportsartikel

Med robotteknologi kan man dække nyheder (fx lokale sportsnyheder), 
uden at skulle bruge kostbare journalistlønninger på det.



HVAD ER FORDELENE VED EN ROBOTJOURNALIST?

En journalistrobot kan lave en mere objektiv formidling, end nogen 
menneskelig reporter kan præstere. Kun få journalister har tid til at 
finde, bearbejde og analysere millioner af data fra fx sports- og 
finansverdenen, men softwaren klarer det let og gør det øjeblikkeligt.



HVAD ER FORDELENE VED 
ROBOTJOURNALISTIKKEN?

Computergenereret journalistik er ret simpelt og giver 
journalister mulighed at fokusere på mere omfattende 
analyser af højere kvalitet end rutinearbejde og faktatjek, 
som robotten kan gøre. I sidste ende kan det frigøre tid, så 
de kan bruge tiden på dybdeborende artikler.



HVILKE ØVRIGE TYPER AF NYHEDER KAN MAN 
DÆKKE VED HJÆLP AF ROBOT-SOFTWARE?



HVILKE ANDRE TEKSTGENRER VILLE EGNE SIG TIL 
ROBOTSKRIVNING?





KAN ROBOTTEN ERSTATTE DRONNING 
MARGRETHE?



KAN ROBOTTEN ERSTATTE DRONNING 
MARGRETHE?





LAV DIN EGEN FESTSANG PÅ FESTSANGROBOTTEN
(KLIK PÅ BILLEDET)

https://www.dr.dk/php/aktualitet/AnneSophie/festsang-robotten/


ER DU JUBELOPTIMIST ELLER DOMMEDAGSPROFET

Tag testen her!

https://www.dr.dk/nyheder/viden/nysgerrig/er-du-jubeloptimist-eller-dommedagsprofet


GRUNDSPØRGSMÅL

hvordan verden ville se ud uden den kritiske og uafhængige presse?

Kan robotterne overtage nyhedsformidlingen?

Er der grænser for hvad en journalistrobot kan? 

Kan en robot hjælpe dig med opgaveskrivningen? 



FREMTIDEN

Det forudsiges af flere forskere, inden for 15 år vil 
mere end 90% af nyhederne blive genereret ved 
hjælp af AI-teknologier.

https://kommagasinet.dk/robotjournalistik-din-forlaengede-robotarm-i-det-daglige/



FREMTIDEN

Journalisten får artiklen af robotten og skriver det igennem med viden, følelser 
og iagttagelser, ind i robottens produkt. Alle de gode ord og stemninger, som 
kun et menneske kan se og levere, bliver lagret i robottens kode, og næste 
gang kan den bruge formuleringerne og kombinere hardcore data og følelser 
til en artikel. På den måde kan robotterne lære af mennesker, og vi kan lære 
af robotten. Vi får det bedste fra to verdener: journalisten får bedre tid til god 
journalistik, og robotten laver alt det hårde rugbrødsarbejde. 

https://kommagasinet.dk/robotjournalistik-din-forlaengede-robotarm-i-det-daglige/



ULEMPER

Internettet udvikler sig i dag for fuld kraft i retning af en stigende 
personalisering af vores onlineoplevelser. Alt, hvad vi klikker på, læser, søger 
og ser på online, er i stigende grad resultat af en fintmærkende 
optimeringsindsats, hvor vores historik – tidligere klik, søgninger, ’likes’-
tilkendegivelser, køb og interaktioner – influerer stadig stærkere på, hvad der 
vises i vores browsere og apps.



ULEMPER

Hvis den intelligente software udleder, at jeg interesserer mig for internationale 
nyheder og global retfærdighed, vil dens computergenererede nyhedsartikel 
om krigen i Bosnien, mens naboen, der er mere optaget af at følge kendissernes 
liv, bliver spist af med ligegyldigt sladder om Brad Pitt.

Faren er altså, at nogle mennesker fanges i en ond nyhedscirkel, hvor de ikke 
konsumerer andet end junkfood-information, så de til sidst ikke aner, at der 
findes en anden og mere intelligent verden derude.
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