
Hvem bestemmer, hvad du skal vide SIRIKommissionen
og hvad du skal se?

- og betyder det overhovedet noget?!

Workshop 4. maj 2017 kl. 15.00 – 18.00 på Aalborg Universitet Sydhavnen, København

Frederiks Kaj 12, bygning B, lokale 0.06. 

SIRIKommissionen og DataEthics inviterer til workshop om kunstig
intelligens og etiske udfordringer.

Computere handler på aktiemarkeder, laver research, samler og
videresælger informationer om os alle sammen og udarbejder gode
råd til hver enkelt af os, om hvad vi nu skal købe, låne, se og læse. 
Algoritmer fylder mere og mere som grundlag for alle de informationer, 
der omgiver os, præsenteres for os, de beslutninger, der tages for os
og de anbefalinger vi bliver givet og som vi påvirkes af, mere eller
mindre bevidst.

Formålet med denne workshop er sætte ord på, hvor vi gerne vil have 
hjælp fra algoritmerne – og hvor grænsen går!

• Vil du gerne have personificerede anbefalinger til indkøb og
boglån - og hvad med nyhedsstrømme og politiske informationer?

• Hvor sikrer vi os mod ensretning, tunnelsyn og forstærkning af
eksisterende tendenser og trends?

• Hvordan får vi som almindelige mennesker styr på, hvad
algoritmerne sorterer fra og lægger til?

• Hvem skal overvåge og hvem kan overhovedet gennemskue
algoritmernes betydning?

Program: 
Kl. 15.00 Velkomst ved Pernille Tranberg

Kl. 15.10 Etiske spørgsmål og udfordringer knyttet til anvendelse af 
kunstig intelligens
v. Thomas Ploug, Aalborg Universitet

Kl. 15.40 We need an algorithm watchdog! 
v. Sandra Wachter, Alan Turing Institute, Oxford 
University

Kl. 16.10: Workshop: Alle steder i dit liv indsamles informationer om 
dine præferencer. Hvad du viser interesse for, hvad du 
plejer at gøre: hvad du skal nå og hvor du skal hen ?
Hvornår er det ok?

Kl. 17.10: Præsentation af gradueringerne. 
Thomas Ploug og Sandra Wachter kommenterer.

Kl. 17.50: Afslutning og tak for i dag.

Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding til Grit Munk på gmu@ida.dk




