Umekoggare på äventyr i Linköping

Ett kognitionsvetenskapligt symposium
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LEDARE: ERIK JANSSON, KV02
DÅVARANDE ORDF. KOGVETUM

Låt tankarna vandra
- närhelst du vill
DET ÄR soligt och varmt. Ljumma
vindar spelar mästerligt med
pilarnas lövkronor; det mjuka
prasslandet ackompanjeras av
lövsångarnas sorgsna önskan om
biobesök och skapar en finstämmig orkester som kan upplevas av
alla som befinner sig under bar
himmel. Trots detta befinner sig
en särskilt utvald skara samlade
inne på en kylig, ljusskygg men
ack så intressant Sagateater i
Linköpings centrum. Det är åter
igen dags för KVIT.
PÅ SAMMA SÄTT som vi delvis upplever ett tidshopp förbi våren och
får skymta en framtidsglimt av
sommaren när vi åker söderöver
(med utgångspunkt från det västerbottniga Umeå) får vi också
chansen att göra kunskaps- och
inspirationshopp i samband med
det informationsutbyte och de
dialoger som uppkommer under
de årliga KVIT-symposierna.
DET HINNER bli många möten med
många olika individer; chansen
att ta till sig nya sätt att se på
saker och ting - exempelvis kognitionsvetenskap - uppstår i och
med att man stöter på olika uppfattningar om just kognitionsvetenskap, men också rent generellt
inser man mångfalden av åsikter

och inställningar om diverse olika
tankegångar.
JUST NU kretsar mina tankar kring
människorna i den mörka lokal
jag befinner mig i: varför är de
här? Och varför är jag här? Är vi
alla kunskapstörstande, vetgiriga
individer som inte får nog av att
fundera kring spörsmål såsom
vad som försiggår i min hjärna
när jag spelar tennis eller hur
man går tillväga för att lära en
robot att spela tennis eller om en
blind person direkt skulle kunna
spela tennis om synen återfås
eller hur det skulle kännas att
vara en tennisboll eller hur
många gånger jag hinner säga
"tennisboll" på en minut eller om
tanten i affären verkligen betalade
för sig innan hon knatade ut ur
affären med kassen i handen och
det lila paraplyet lugnt pendlande
vid sin högersida?
DESCARTES HÄVDADE: "Jag tänker,
alltså existerar jag". För egen del och antagligen för de flesta andra
koggare - vill jag påstå att det
omvända uttrycket "Jag existerar,
alltså tänker jag" passar bättre in.
Allt detta tänkande blir så mycket
intressantare och mer fruktbart
när man börjar dela det med
andra; en intressant tanke kan i
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en ny kontext verka mindre
intressant men likväl kan en flyktig, ogrundad idé förefalla värsta
genidraget i ett nytt sammanhang
- sett ur ett nytt perspektiv.
MÖTEN MED andra tänkande individer är därför en nödvändighet
såväl för att utveckla nya framgångsrika industriella koncept
som för att arbeta med sin personliga utveckling eller kanske
helt enkelt bara för att ha det
trevligt tillsammans och skapa
gemensamma minnen.
MEN KRÄVS då all denna planering
för att möta nytt folk och påbörja
nya tankebanor? Glöm inte bort
att det går att skapa egna möten
med människor när som helst och
var som helst i stället för att låta
dem skapas åt dig och att nya,
intressanta, onödiga, roliga tankar inte behöver vara schemalagda för att skapas; de finns där alltid - inom räckhåll för din fantasi.

ERIK JANSSON
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KVIT - en kognitionsvetenskaplig blandning
KVIT ÄR ETT internationellt tvådagars symposium som årligen
anordnas av Kogvetarna från
Linköpings universitet. Den 1213 maj besökte studenter från
Skövde,
Linköping,
Umeå,
Göteborg och Holland KVIT på
Sagateatern i centrala Linköping
för två dagars föreläsningar och
en angenäm sittning på torsdagen
som var mycket lyckad och
underhållande för alla parter som
var där. Här fick man chansen att
växla några ord med andra
Kogvetare under mildare och
mindre seriösa omständigheter.
Ljudnivån var hög, underhållningen i världsklass och Umeåkoggarna bidrog med en sång.
Festiviteterna fortsatte ända in på
småtimmarna och vi trivdes som
fisken i vattnet i den östgötska
atmosfären.
DEN FÖRSTA dagen blev vi varmt
välkomnade
av
Daniel
Sonnerfjord, som var huvudansvarig för KVIT, med namnskyltar

som en indirekt isbrytare. Många
fikapauser väntade oss de två
närmaste dagarna med lite små
diskussioner om det aktuella
ämnet.
FÖRELÄSNINGARNA som hölls gick
självklart i det kognitionsvetenskapliga tecknet. Det var såväl
lingvistiska, filosofiska, psykologiska som datavetenskapliga och
även neurologiska föreläsningar.
Det var en gemytlig stämning på
föreläsningarna trots den mörka
lokalen. Föreläsarna lyckades
med att få kontakt med åhörarna
trots att alla föreläsningar hölls
på engelska vilket kanske komplicerade förståelsen för vissa.
Tyvärr så var det ett återbud från
en föreläsare som inte kunde ta
sig till kongressen i tid men
annars var planeringen bra och
det flöt på som det skulle göra.
SOM FÖRSTAÅRSELEV kunde det
ibland vara vissa komplikationer
att hänga med i svängarna i och

Kognitionsvetare från hela landet sitter i Slottsparken och njuter av solen och lunchen.

med att vi inte har gått utbildningen så länge. Det var många
frågor som ställdes efteråt och ett
stort engagemang märktes bland
studenterna.
Dessutom
var
intresset för evenemanget stort,
vilket de många anmälningarna
visade på. Även studenter från
andra länder var nyfikna på vad
de svenska kognitionsvetarna har
att erbjuda. Vi får hoppas på att
ryktet sprider sig ännu längre
bort än Holland nästa år.
FÖR DE SOM ville vara kvar på fredagen och utöka sin bekantskap
ytterligare hade en liten grillfest
och en fotbollsturnering anordnats av festeriet (Krogvet) i den
varma Linköpingsnatten.
SOM AVSLUTNING vill jag bara säga
att det har varit två inspirerande
dagar för vad man kan utvecklas
inom och jobba med i framtiden.
Så ja, kogvetare kan!
FRIDA KHALAJ, KV04
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Resan till KVIT 2005
ETT KOG-GÄNG glatt i hyrd bil
i vilken vi fara skulle många mil,
ända från Umeå mot Linköping och KVIT 2005
och några av oss skulle även hem.
Vi började redan tidigt på morgonkvisten.
Anngelica blev sisten.
Hon hade klockan glömt ställa,
och fick till frukost tårta i sig hälla.
Sedan bar det av mot Linköping stad.
Fort gick det i vår Saab.
Petra skötte rattandet,
medan vi andra stod för skrattandet.
Vid Höga Kusten-bron för att äta vi stannade till.
Här åt vi inte sill.
Kött till alla fem beställdes in,
och nu har jag slut på rim.
NÅVÄL, EN ANING försenade vi fortsatte färden
mot nya äventyr i vida världen.
För att tid spara Anngelica ratta fick,
och nu det undan gick.
Vid omkörningarna var vi inte bara två, utan tre bilar i bredd,
och den som inte bad en bön nu blir nog aldrig rädd.
Eriks stackars Lambert i gosedjurssjälen fick djupa sår,
han var ju inte van vid tuffa tag - han var ju bara ett får.

Eriks gosedjurslamm Lambert...

EN BRA BIT PÅ VÄG, Dan nu i taktpinnen höll.
Men vid avfarten till Eskilstuna hans stjärna föll.
Alltför involverad i en spännande ordlek,
uppmärksamheten på vägskyltarna honom svek.
Alla i baksätet såg att han höger skulle ta,
men det var ingen som om det något sa.
Petras pappa dock om ädelt norrländskt besök var mån,
så han hjälpte oss gärna hitta vägen på telefon.
Efter god middag vi återigen kosan styrde.
Sofia fick nu ansvaret för att dammet efter oss yrde.
Att köra gick bra men att sköta helljuset var ett stort problem,
de mötande trafikanterna svor nog grovt över strålkastarnas sken.
Svära fick de dock gärna göra.
Vi kunde ju dem ändå inte höra.
NU KUNDE VI snart i fjärran målet se.
Linköping, du vackra trofé!
Trötta men ändå glada vi var när vi äntligen kom dit,
nu skulle vi ju få gå på KVIT!
DAN THORIN, KV03

...fick mycket kärlek på resan.
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Föreläsning ett:
MICHAEL FELSBERG
“Architectures for ‘Cognitive’ Vision Systems”

Arkitektur för kognitiva
förmågor i tekniska system
DET FÖRSTA FÖREDRAGET på KVIT
2005 var Michael Felsberg från
Linköpings
universitet.
Han
jobbar på ett projekt som heter
COSPAL (COgnitiveSystems using
Perception-Action
Learning").
Projektet involverar flera universitet;
Linköpings
universitet,
Christian-Albrechts-University of
Kiel Tyskland, University of
Surrey England och Czech
Technical University in Prague
Tjeckien. Projektet går ut på att få
maskiner att lära sig som
människor gör.
ARTIFICIAL COGNITIVE SYSTEMS
(ACS) kommer, enligt de som
jobbar med COSPAL, att spela en
stor roll på vår framtida teknologi,
ekonomi, det sociala samhället
och självklart i det vardagliga
livet. För att få sådana system
som klarar allt detta krävs det att
ACS måste kunna lära sig från
miljön och adaptera sig till den.
Detta för att roboten ska kunna
agera på bästa möjliga sätt i den
miljö den befinner sig i just då.
DET KAN TÄNKAS vara lite konstigt
att implementera enkla kognitiva
förmågor, som att gå, i ett tekniskt system ska vara svårare än
att till exempel implementera
högre kognitiva förmågor som att
spela schack. Särskilt jämfört
med människan då barn lär sig de
flesta motoriska förmågorna
innan de har blivit tre och det
dröjer många år innan man kan
behärska högre kognitiva förmågor så som schack. För att förstå

Hur lär man tekniska system ,för oss, enkla kognitiva förmågor?

varför "enkla" mänskliga förmågor
är svårare att efterlikna måste
man se till de olika sätten det
implementeras i tekniska system.
De flesta tekniska systemen vi
har i dag består av olika regler
som skickar ut output beroende
på vad de får in. Om systemet då
får en oväntad input så kan de
inte göra något. Problemet med
att till exempel implementera kognitiva förmågor är att de inte har
några fasta regler om vad som ska
hända vid ett visst input.
SOM FORSKNINGEN ser ut i dag så
saknar ACS mycket inom design
och arkitektur av systemen.

COSPAL projektet vill överkomma
dessa gränser och föreslå en ny
arkitektur för ACS. I den "nya"
arkitekturen vill COSPAL kombinera tekniken och informationen
från AI (artificial intelligence) och
ANN (artificial neural networks).
Detta för att kunna få en "perception-action"-baserad respons på
flera nivåer i det tekniska systemet. Det leder till att programmet
kan lära sig med tiden och då
anpassa
sig
till
miljön.
ELLENOR WIIG, KV03
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Föreläsning två:
THERESA SCHILHAB
“The anthropocentric concept of consciousness”

Reflekterar självigenkännelse
självmedvetande?
THERESA SCHILHAB från Learning
Lab i Danmark som forskar kring
inlärning och medvetande föreläste om svårigheten att överföra
medvetande till ickemänskliga
varelser. Hon pratade om huruvida Gallups Mirror self-recognition
test kan säga något om självmedvetenhet och ställde frågan om
testet bygger på en alltför antropocentrisk syn på medvetandet.
FÖREDRAGET INLEDDES med en
redogörelse av
Daniel C.
Dennett's evolutionära modell av
medvetandet: "The tower of generate-and-test". Modellen bygger

på hur medvetandet har utvecklats genom fyra olika nivåer av
organismer och resulterat i den
typ av medvetande som människan har. Här poängterades att
det är viktigt att inte glömma den
evolutionära aspekten av medvetandet när man undersöker hur
det är betingat hos olika organismer.
EFTER DENNA GENOMGÅNG av medvetandets evolution togs olika
sidor av medvetandet upp som
har avgörande betydelse för hur
(om?) vi kan studera det.
Aspekterna delas upp i två domä-

Huruvida medvetandet är “så här stort” eller ej fick deltagarna gissa själva. Anledning: Schilab hade bråttom till flyget..

ner: "Acting" och "Experiencing".
Till den första domänen räknas
aspekter som kan iakttagas, så
som beteende och
språkliga
uttryck. Dessa kan ses "från utsidan" i ett tredjepersons-perspektiv. Till den andra domänen räknas aspekter som är subjektiva,
som qualia och "hur det är att
vara". Dessa ses "från insidan" i
ett förstapersons-perspektiv. De
två olika domänerna korrelerar
inte nödvändigtvis med varandra.
Det vill säga att ett specifikt beteende inte nödvändigtvis behöver
svara mot en specifik intern
"känsla".
SJÄLVMEDVETENHET räknas ofta
som ett grundförutsättning för att
en varelse ska kunna ha en "theory of mind" och förmåga till en
uppfattning av "self". Dessa förmågor i sin tur är starkt kopplade
till vår mänskliga uppfattning av
högre nivåer av medvetenhet. För
att avgöra om en varelse är självmedveten används ofta ett spegeltest som bygger på djurets förståelse av sin egen spegelbild. Testet
går till så att försöksobjektet markeras med en luktfri färg på en
kroppsdel som vanligtvis inte är
tillgänglig för objektets synfält,
exempelvis ansiktet. Sedan får
försöksobjektet se sin egen spegelbild. Om det svarar på detta
med att uppmärksamma färgmarkeringen så antas försöksobjektet
vara självmedvetet. Människor
klarar detta test från ungefär tvåtill tre-års ålder. Flera av de högre
utvecklade primaterna klarar
också testet. Det märkliga är att
gorillan, som är ett av de mest
utvecklade och människolika djuren inte klarar testet. Detta kan
förklaras på två sätt:
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1. Gorillan har inget medvetande
eftersom det
inte är nödvändigt för
ett asocialt
djur,
eller
för att det
går upprätt
och inte har
några naturliga fiender.
Att det skulle bero på
att gorillan
är ett asocialt djur är föga troligt
eftersom orangutangen också är
ett asocialt djur, men klarar spegeltestet. Att människan är medveten och går upprätt samt att
hon inte har några naturliga fiender, ogiltiggör den andra förklaringen.
2. Det finns flera olika typer av
medvetande som testet inte kan
redogöra för, vilket gör testet
olämpligt i sammanhanget. Detta
implicerar att testets utformning
bygger på alltför antropocentriska

(människocentrerade) kriterier för
medvetandet. Testet utgår ifrån
att försöksobjektet är intresserat
av självigenkännelse, att objektet
har tillräcklig visuell kapacitet för
självigenkänning samt att utseendet har betydelse för objektet.
Dessa kriterier stämmer in på hur
det mänskliga medvetandet är
beskaffat men inte nödvändigtvis
på hur andra djur som till exempel gorillans medvetande är
beskaffat.
SLUTSATSEN MAN kan dra av analysen av spegeltestet är att det är
svårt att tillskriva medvetande på
varelser som inte är mänskliga.
Det betyder inte att de inte har ett
medvetande men att försiktighet
krävs när man utformar test som
ska
fånga
medvetandet.
Problemet verkar vara att knyta
ihop den andra domänen av medvetande, "experiencing", med
tredjepersons-perspektivet som
man tvingas inta vid empiriska
undersökningar. Beteende och

inre medvetande behöver som
sagt inte korrelera. Här föreslår
Schilhab en distinktion mellan ett
epistemologiskt och ett ontologiskt koncept av medvetandet.
Det epistemologiska konceptet
motsvarar tredjepersons-perspektivet och beteendet, det ontologiska motsvarar förstapersons-perspektivet och den subjektiva upplevelsen. Terminologin är hämtad
från filosofins ontologi som betyder läran om hur världen är
beskaffad eller läran om det
varande och epistemologi som
betyder läran om kunskap. Som
för de flesta föreläsarna rann
tiden iväg när slutet av föreläsningen närmade sig, så vill ni veta
mer om vilka konsekvenser denna
omkonceptualisering leder till
finns det att läsa på websiten:
http://www.lld.dk/portal_memberdata/TSC
SOFIA HOFF, KV03

Några ord med:
THERESA SCHILHAB
JAG VALDE ATT intervjua Theresa
Schilhab om hennes mycket
intressanta föreläsning "The anthropocentric concept of consciousness". Hon hade tyvärr ett flyg
att passa, vilket avspeglade sig i
djupet på en del av svaren jag
fick.
Namn?
- Theresa Schilhab.
Yrke?
- Theoretic Neuro-Scientist.
Favvomat?
- Pasta.
Favvodryck?
- Vodka.
Favvoreklam?
- Nike-reklamerna.
Hur kom du in på kognitionsvetenskap?
- Jag studerade biologi och kom
genom det in på kognitionsvetenskapen.
Vad anser du om kognitionsvetenskapens framtid?
- Jag tror framtiden är väldigt
stor för just kognitionsvetenskap.

Ju mer vi kan förklara om hjärnans uppbyggnad desto större
kommer det bli.

Klart man väljer en Volvo framför en Ferrari.

FRÅGOR OM FÖRELÄSNINGEN:
Har du någon egen teori om
definitionen av medvetande?
- Ja. (Tystnad)
En väldigt komplicerad sådan.
Anser du att en lingvistisk förmåga är en förutsättning för ett
medvetande?
- Nej, jag tror att man behöver
åtminstone ett liknande system,
men som inte per definition behöver vara lingvistiskt.
FEM SNABBA FRÅGOR:
Film eller bok?
- Bok.
Öl eller vin?
- Vin.
Fotboll eller hockey?
- Hockey.
Ferarri eller Volvo?
- Det här var Sverige va?
Volvo (skratt).
Kött eller grönsaker?
- Jag måste nog välja båda.
MAGNUS WESTRÖM, KV04
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Vad tyckte andra koggare?
VI VAR JU ett gäng som åkte ned
från Umeå, men vi var ju inte de
enda kognitionsvetarna där.
Därför intervjuade jag några från
Linköping, Skövde, Göteborg och
Holland.

LUUK VAN
KNAAP

DER

Kommer från?
- Nijmegen,
Holland. Läser
andra året på
kognitionsvetenskap.
Varför valde du
kognitionsvetenskap?
- För att det var så intressanta
ämnen.
Vad tycker du om KVIT i sin
helhet?
- Jag tycker att KVIT-vistelsen
har varit mycket trevlig, speciellt
sittningen
torsdag
kväll.
Föreläsningen om mind-body
intresserade mig mest.
Vad har du för framtidsplaner
inom kognitionsvetenskapen?
- Jag är inte riktigt säker på vilken inriktning jag ska välja i
framtiden, men mitt universitet är
framstående inom MDI och "soft
AI".

ERIK ANDERSSON
Studerar i?
- Göteborg. Läser B-kurs i
kognitionsvetenskap
Kommer från?
- Örebro.
Varför valde du kognitionsvetenskap?
- Jag halkade in på kognitions
vetenskap genom att jag läste lingvistik i Göteborg och fann kombinationen mycket intressant.
Vad tycker du om KVIT i sin
helhet?
- Jag tycker att KVIT varit bra
och att fredagens föreläsningar
var mest intressanta, samt att

Linköping är en mysig liten stad.
Vad har du för framtidsplaner
inom kognitionsvetenskapen?
- I framtiden ser jag mig själv
pyssla med MDI och under KVIT
blev jag mer inspirerad och motiverad till detta.
Har
du
något
intressant
lästips?
- Peter Gärdenfors: "Blotta
tanken".

MADELEINE CANDERUDH
Studerar i?
- Skövde, läser första året.
Kommer från?
- Göteborg.
Varför valde du kognitionsvetenskap?
- Jag kom in på KV av en slump.
Jag hade egentligen planer på att
bli landskapsarkitekt.
Vad tycker du om KVIT i sin
helhet?
- Under KVIT blev jag mer entusiasmerad till kognitionsvetenskap. Jag tyckte mest om MindBody föreläsningen
Vad har du för framtidsplaner
inom kognitionsvetenskapen?
- Jag skulle gärna jobba med
MDI.
Har
du
något
intressant
lästips?
- Något av Marr Biederman.

AMY RANKIN
Studerar i?
- Linköping,
första året.
Varför valde du
kognitionsvetenskap?
- Jag valde
kognitionsvetenskap i Linköping för att
jag ville vara hemma i Linköping

efter att ha rest i några år, samt
att jag tyckte ämnena verkade
intressanta, speciellt psykologi.
Vad tycker du om KVIT i sin
helhet?
- Jag tycker att KVIT varit kul,
men jag kunde dessvärre inte
delta på alla föreläsningar.
Vad har du för framtidsplaner
inom kognitionsvetenskapen?
- Jag skulle gärna plugga utomlands och gärna jobba med något
åt psykologi-hållet, men det kan
ju ändra sig med tiden.

MARIUS
BJÖRNSTAD
Studerar i?
- Linköping.
Kommer
från?
- Stockholm.
Varför valde
du kognitionsvetenskap?
- Hamnade på KV i Linköping
mest av en slump.
Vad tycker du om KVIT i sin
helhet?
- Jag tycker att KVIT varit värt
tiden och det var inspirerande att
höra hur delområdena kunde
knytas samman.
Vad har du för framtidsplaner
inom kognitionsvetenskapen?
- Mitt favoritområden är mänsklig utveckling och inlärning och i
framtiden jobbar jag gärna med
teorier om sådant. Jag tycker
också att virtuella världar är
intressanta, men jag är inte så
mycket för asocial forskning.
Har
du
något
intressant
lästips?
- "Psycho cybernetics" av
Maxwell Maltz.
MARIA KARELIUSSON, KV04
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Föreläsning tre:
MARTIN INGVAR
“Implicit learning”

Implicit inlärning
MARTIN INGVAR är bland annat
professor i klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet.
Han forskar för närvarande i kognitiv neurofysiologi om de neurofysiologiska aspekterna av tänkande, inlärning och social interaktion. Fokus ligger på att med
hjälp av utvecklingsbiologiska
hjälpmedel undersöka den långsiktiga interaktionen mellan miljön och hjärnans utveckling.
UNDER KVIT höll Martin Ingvar ett
muntert och intresseväckande
föredrag kring neurofysiologiska
aspekter av modern kognitionsvetenskap med tonvikt på implicit
inlärning och hur detta sker
spontant genom interaktion med
omgivningen. Som en adaptationsegenskap med bas i en lång
evolutionär utveckling förekommer den explicita inlärningen som
enligt många är beroende av högt
utvecklade representationer av
omvärlden och dessutom medvetenhet.
INGVAR BERÄTTADE om hur han tillsammans med kolleger bedriver
kognitionsforskning i dag genom
att studera ett och samma fenomen på olika nivåer, från molekylärbiologisknivå till neurofysiologisknivå till informationsprocessnivå, och ställa upp modeller
som är överensstämmande över
alla nivåer. Dessutom berättade
han att de arbetar med så kallade
bio-informerade modeller, vilket
innebär att de inte skapar artificiella nätverk för minne eller kognitionssimulering utan att mata det
med data från den verkliga världen. Genom denna pålysning
knöt han an till den anda av situerad kognition som flertalet föredragshållare under årets KVIT
samlades under.

Så här små är neuronerna.

KOPPLINGEN TILL omvärlden är
också den del av kognition som
mest berör de olika processer som
äger rum då inlärning och konsolidering sker, och genom nyare
hjärnavbildningsstudier har den
neurala grunden till dessa processer bättre kunnat förklaras
varpå nya modeller för hjärnan
som ett informationsprocessande
system uppkommit. Framför allt
handlar det om att man kunnat
bevittna strukturer i hjärnan som
ger upphov till cykliska återkopplingar mellan olika abstraktionsnivåer i informationsbearbetningen. De minnen som formas beror på nivån i vilken informationsprocessandet ägde rum.
PÅ DETTA SPÅR kom han in på
skillnaden mellan explicit och
implicit inlärning, och presenterade en rad olika rön från senare
forskning kring detta. Implicit

inlärning kan förstås som en passiv process där individen är exponerad för information, och förvärvar sig kunskaper ur den informationen genom sin blotta förnimmelse. Explicit inlärning, å
andra sidan, är en aktiv process
där individen söker igenom strukturen av informationen som presenteras. Merparten av de kunskaper som lärs under loppet av
ett liv lärs implicit, inte explicit.
Färdigheter såsom att cykla, gå
och förstå språk är resultat av
implicit inlärning.
FÖR DEN INSPIRERADE finns ett antal nyligen utgivna publikationer
samt annan information om honom och hans arbete att läsa på
hans hemsida: www.martin.ingvar.com
TONY QWILLBARD, KV03
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Föreläsning fyra:
JONAS LÖWGREN
“Use qualities and inspirational patterns: The character
of an interaction designer’s knowledge”

Användarvänlighet och
inspirationsmönster
tanke i designrymden för vidare
utveckling. Ett exempel på inspirationsmönster i förkroppsligad
interaktion är att “materialistiska
objekt är delar av virtuell information”.

JONAS LÖWGRENS föredrag handlade om användarvänlighet och
inspirationsmönster. Två perspektiv som interaktionsdesignern från Malmö Universitet tycker ska karaktärisera en interaktionsdesigners kunskaper.
LÖWGREN MENAR att det är viktigt
att
analysera
proffessionell
designkunskap och hur den kan
utvecklas. Han föreslår ett lite
annorlunda perspektiv, där designkunskaper
underhålls
och
utvecklas genom en pågående
debatt i designsamhället. Det är i
denna debatt begrepp som användarvänlighet
och
inspirationsmönster tar sig uttryck.
RENT FUNDAMENTALT är användarvänlighet ett försök att formulera
bedömningsbara kunskaper i diskussionsbar form. Användarvänlighet är relaterad till interaktionsdesigngenres - till exempel är
flexibilitet en viktig aspekt för
interaktiv visualisering inom

Ju fortare det går, desto bättre blir det.

informationssökning. Inspirations
mönster representerar en kompletterande produktiv typ av
desginkunskap. Ett inspirationsmönster är den abstrakta
kärnidén manifesterad i en eller
flera
konkreta
artefakter.
Inspirations-mönster måste inte
representera färdiga lösningar till
återkommande problem utan kan
lika gärna utgöra en lovande

ETT
KONKRET
exempel
på
Löwgrens tankar om interaktionsdesign är en annorlunda typ
av telefonssvarare till hemtelefonen. I stället för dagens svarare
där meddelandet lagras på svararen, föreslog Löwgren en svarare
där varje meddelande lagras på
separata kulor som sedan kan
plockas ur telefonsvararen så att
man kan bära med sig dessa
kulor i fickan var man än går. På
detta sätt kan man lyssna av
meddelandet närhelst man känner för det och bli uppmuntrad av
till exempel sin partners värmande ord.
JONAS LÖWGREN/
PETRA HAGSTRÖM, KV03

Några ord med:
JONAS LÖWGREN
EFTER ATT Jonas Löwgren hållit
sitt föredrag fick jag en liten
stund på mig ställa honom några
frågor, samtidigt som han samlade in sina pinaler och gjorde plats
för nästa föreläsare.
LÖWGREN BERÄTTAR att han har
läst en teknisk datavetenskaplig
utbildning. I utbildningen ingick
en hel del matte, något han inte
tyckte var speciellt roligt. Han
fastnade mer för människan, själva användandet och design. Av
den anledningen arbetar han idag
med interaktionsdesign.
ANLEDNINGEN TILL att Jonas blev
inbjuden att föreläsa på KVIT tror

han beror på att han varit delaktig i att utforma interaktionsdesign i Linköping, och för att han
varit med och skrivit en bok som
är av betydelse vid undervisning
av interaktionsdesign. Vidare
uppskattar Jonas att han nog är
bland de fem första som man
kommer att tänka på i samband
med interaktionsdesign i Sverige.
JONAS LÖWGREN var med första
gången på KVIT 1992 och tycker
att det är kul att det har fungerat
så länge och så bra. Han tycker
att det är proffsigt utformat och
mycket givande. Det är bra för
studenter och andra deltagare att
träffas och utbyta kunskaper med

varandra. Han
tror också att
KVIT kan bidra
till att studenter fattar bättre
beslut vad gäller val av karriär
och inriktning.
JONAS SER LJUST på kognitionsvetenskapen och anser att utbildningen är relevant för området
interaktionsdesign.
Vidare
hoppas han att fördraget han hållit gör oss studenter mer kritiska
inom området design.
KARL-HENRIK
KARLSSON, KV03
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Sittning=sång, sprit och stämning
JAG HAR JUST slagit mig ned vid
bordet, hälsat på alla som råkar
sitta intill, men sneglar ändå förläget på namnlapparna på bordet
för att åtminstone försöka minnas
namnet på min bordsdam.
Långsamt går det upp för mig att
jag inte riktigt minns på vilken
sida hon finns. Pinsamt, borde jag
inte kunna detta vid det här
laget? Men nåväl, två namn ska
jag väl kunna memorera om det
blir nödvändigt. Men jag tänker
på the last supper och blir åter
lugn till sinnet. Inom några minuter är jag involverad i en glad diskussion om allt möjligt jag inte
tänker dela med mig av här,
glasen fylls och töms och kvällen
har just tagit sin början.

KrogVet, Linköpingskoggarnas festeri, kom och sjöng.

SITTNINGEN. Denna unika umgängesform som i studentkretsar
har utvecklats under oräkneliga
kvällar, nätter och snapsar. I
någras ögon en ovanligt konstlad
form att festa, i andras ögon ett
bängligt sätt att få i sig avsvalnad
middagsmat. Men för mig, och jag
är övertygad om att det gäller de
flesta, framstår sittningen som ett
ovanligt trevligt sätt att träffa nya
människor, någonting som tvingar oss att interagera med folk vi
inte känner.
INTERAKTION JA, detta märkliga
fenomen som verkar förekomma
mest överallt men som ändå är så
svårt att ta på. Detta tidens
ledord som vi Kogvetare ska studera, inhalera, eskalera och revolutionera. Men trots all den urtvättade glansen i begreppet är det
kanske just interaktionen som är

själva kärnan i tillställningar
som
KVIT. För när det
kommer till kritan,
varför åker jag över
120 mil för att gå
på en bunt föreläsningar när jag
knappt orkar hålla
mig vaken på de
jag
har
här
hemma. Nog är
föreläsarna
lite
mer namnkunniga, ämnena lite
mer
tillspetsade
Sofia och Petra i färd med att förfesta på Linköpings gator inför sittningen på
och framförallt är Nationernas Hus.
det ingen som
kommer att förhöra mig på det heller så konstigt att något som
som sägs. Men ändå är det något uppstod på ett symposium för
annat som gör att det värt mödan nästan 50 år sedan upplevs bäst
att fara, något som sätter sitt- just på ett symposium. Vem har
sagt att det var under just föreläsningen i centrum.
ningarna som Miller, Chomsky
MITT I EN MÄRKLIG visa framförd av och de andra gubbarna kom på
en bunt holländare i konstiga
den galna idén att ta en bunt
kläder som dansar runt framme
på scen lägger jag märke till den discipliner som till synes inte har
gemytliga gemenskapen som något med varandra att göra, slå
ligger över salongen - någonting dem samman till en ny disciplin
som inte bara härstammar från och döpa den något som gör att
de allt tommare glasen på borden. alla tror att det har något med
Någonting som inte alls är en kondition att göra.
självklarhet med tanke på att de
flesta människorna i salen aldrig PLÖTSLIGT UPPTÄCKER jag att
träffats före denna dag. Kanske är holländarna slutat dansa, min
det denna känsla av gemenskap bordsdam sneglar oroligt på mig
som jag i själva verket kommit för och de har redan börjat duka av
att uppleva. Kanske är just detta borden. Yes! Ingen mer kall potadet närmaste jag kommer att tis, snart kommer punschen!
verkligen förstå denna märkliga
disciplin. Men kanske, är det inte
ERIK BILLING, KV00

Vi ska höras, vi ska synas, vi ska impa med gitarr. Och tacka för ett trevligt arrangemang.
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Föreläsning fem:
KAJ GRØNBÆK
“Research Issues for Interactive Spaces”

Modern teknologi i
vår fysiska omgivning
KAJ GRØNBÆK är professor vid
Århus universitets datavetenskapliga institution. På KVIT
2005 höll han ett spännande föredrag i interaktionsdesignens tecken.
Forskningsmässigt
har
Grønbæk de senaste åren fokuserat på interaktiva rum - ett nytt
angreppssätt på att väva samman
modern teknologi med vår fysiska
omgivning.
GRØNBÆK UTGÅR i från uppfattningen att det är användaren som ger
en produkt dess existensberättigande, och menar således att den
bör vara utformad så att den inte
enbart håller sin funktionalitet,
utan dessutom ger användaren
en personlig upplevelse. I stället
för att ställa effektivitet i centrum,
pekar han på vikten av ett estetiskt gränssnitt, som ger användaren å ena sidan insikt och kontroll, men därtill även underhållning och förströelse - ofta utifrån
ett socialt samspel. Dessa tankebanor drar Grønbæk till sin spets
i sitt arbete med så kallad participatory design, vilket avser att
användaren till och med är med i
utvecklandet av produkten.
I ENHETLIGHET med dessa tankar
ger Grønbæk uttryck för sin kritik
av den gängse uppfattningen av
hur god integration av IT och
omgivning nås. En minimalistisk
designtanke som i högsta möjliga
grad eftersträvar en teknologi i
det fördolda, till exempel självstyrande klimatanläggningar. Det är
alltså
detta
synesätt
som
Grønbæk motsätter sig. I stället
eftersträvar han en vidare attityd
där teknologin blir en påtaglig del
av den fysiska omgivningen - inte
bara kontrollerar den redan
befintliga.

MED SITT PROJEKT iHome visar
Grønbæk att det inte bara är en
god tanke, utan även en genomförbar idé. Ett hem uttrycker ägarens personlighet gentemot yttre
världen, vilket stärker den boendes självbild. Den raka motsatsen
vore att samla all husets integrerade teknologi i en "grå låda",
något som känns bra mycket mer
åt "1984-perspektivet" än de
"2001-miljöer" som jag är säker
på att Grønbæk skulle föredra.
iHome bygger på synliga och
iögonfallande system vilka bevarar de personliga uttryckssätten.
Med gemensam åtkomst till de
digitala materialen åstadkoms
även socialt samspel, exempelvis
genom att låta vissa funktioner
vara förbehållna de användare
som samarbetar för att uppnå
dem.

I DET STORA HELA kan jag inte säga
annat än att jag uppskattar
Grønbæks approach; om än så
skulle jag vilja adressera frågan
om eventuella sociokulturella
implikationer. Grønbæk betonar
som sagt inte effektivitet i första
hand. Av detta följer inte bara en
segregering av vilka som skulle ha
råd att inhandla ovanstående teknologi, snarare skulle det största
problemet vara vilka som har råd
att använda den. Med detta sagt
lämnar jag kritiken därhän och
upplyser i stället läsaren att
Grønbæks olika projekt inte bara
är framtidsvisioner - exempelvis
finns det interaktiva iLibrary att
beskåda
på
Århus
Hovedbibliotek.
SIMON JOHANSSON, KV03

Maskinerna ska förstå vad man menar när man gör så här. Det är inte bara effektiviteten, utan också det estetiska
gränssnittet som ger användaren insikt och kontroll, som är av stor betydelse.
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Föreläsning sex:
HÄLGE HÜTTENRAUCH
“Human Robot Interaction with the Cognitive Robot
Companion - A Laboratory Status”

Interaktion med sociala robotar
HÄLGE HÜTTENRAUCH var den sjätte
föreläsaren i ordningen och han
gjorde ett mycket bra jobb med att
knyta ihop vad tidigare föreläsare
sagt genom att lägga tyngdpunkt
på detaljer från deras föreläsningar som var intressanta ur ett kognitionsvetenskapligt perspektiv
med en särskild inriktning på
kunskapsinhämtning i samband
med teknisk utveckling.
HÜTTENRAUCHS huvudämne var
robotik med en särskild inriktning på sociala robotar. Han började med att diskutera de mer
övergripande frågorna för denna
vetenskap, såsom vad är definitionen av en robot? Kom fram till att
det inte finns någon vedertagen
sådan alls. Vilka förväntningar,
föreställningar och fantasier har

allmänheten när det gäller
Artificiell intelligens och robotik?
Ett problem för forskarna kan
vara att allmänna förväntningar,
ofta färgade av science fictionproduktioner, kan grusas av tekniska problem och att dessutom
lekmannaprediktioner (såsom science fiction-filmer) till och med
kan komma att styra utvecklingen mot mål som egentligen inte är
eftersträvansvärda.
VAD GÄLLER sociala robotar så
handlar det alltså om robotar som
upplevs kunna interagera socialt.
Inte nödvändigtvis så mänskliga
som möjligt utan snarare så lätthanterliga, hjälpsamma och trygga som möjligt att ha och göra
med. Ett problem inom utvecklingen av intelligenta system över-

lag är att det finns en viss fixering
vid att använda biologiska system
som målbild för allt. Visst är biologiska system effektiva i många
tillämpningsområden, men långt
ifrån överlägsna eller ens åtråvärda inom de flesta användningsområden. De sociala robotarnas uppgifter kunde vara allt
från kontorsassistenter till hjälpare inom sjukvården och åldringsvården till servitörer på
caféer och restauranger.
INOM FORSKNINGSOMRÅDET för den
sociala roboten finns en uppsjö av
kognitionsvetenskapliga problem.
Det kan handla om att utveckla
system för navigation, beslutsstöd, visuell och auditiv sökning
och språkhantering, men man
måste
också
studera
hur
människor beter sig i robotens
sällskap, hur en användare vill
att en robot ska uppföra, i vilka
lägen det skulle kunna vara
bättre att roboten inte uppförde
sig prediktabelt (om man ville ge
en känsla av socialt samspel) och
så vidare. Alla dessa områden kan
lätt kategoriseras som kognitionsvetenskap och det är också
vad som gör robotiken så intressant för kognitionsvetare, nämligen all den kunskap som man
kan erhålla under arbetets gång
vid utvecklingen av den sortens
system.
DETTA
redogjorde
ALLT
Hüttenrauch för med en rosa stiftpenna omedvetet fastklämd på
pekfingret. Ganska roligt.

Social samt lätthanterlig robotik är något Hüttenrauch jobbar intensivt för.

AXEL FORSSE, KV04
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Vi kan ännu mer - tillsammans
KVÄLL, DEN DEL av dagen då mörkret faller och kognitionsvetare på
KVIT bestämmer sig för att det är
dags att svänga sina lurviga och
äta god mat.
SPATSERANDE GENOM staden uppklädd till tänderna studerade
man fylld med ny kognitiv kunskap omvärlden ur ett nytt perspektiv. Vi var ju i Linköping,
detta kräver ordentliga förändringar
i
omvärldsanalysen.
Vårvinden bar med sig hopp om
en trevlig kväll, det enda som saknades var för oss att kontrollera
huruvida detta var korrekt.
Kursen låg mot Nationernas hus
där vi skulle förvandla vår nyfikenhet på de andra koggarna till
en mer realiserad kunskap och
lära känna dem. Uppgifter hade
dock
spridit
sig
om
att
Linköpingskoggarna var av det
overallbärande släktet så min
skräck fanns med mig hela tiden
att detta skulle visa sig vara en

typisk teknologsittning med ett
sällan skådat fylleslag som
överraskning. Till min stora lättnad hade jag fel.
DET VAR RIKTIGT lättande att kliva
in på Nationernas hus och känna
känslan av trivsel den här kvällen, tankarna som samlat sig
under dagen fick tillfälle att sjunka undan och ett lugn spred sig.
Efter att ha placerat ut sig själv
med andra människor man inte
kände
kunde
brobyggandet
mellan de tre orterna som var
representerade
påbörjas.
Eftersom min förutfattade mening
var näst intill totalt bortkastad nu
(Linköping-arna hade inga overaller) var det dags att börja skriva
på ett nytt blad. Till min stora förvåning
fick
jag
höra
att
Skövdeborna bara studerar i tre
år. Detta gjorde mig både lycklig
och förvånad, eftersom jag vet att
jag får en mer gedigen utbildning.
Linköpings-koggarna var trevliga

Lars blickar ut över folksamligen som samlats för grillning och fotbollsspelande som anordnades av KrogVet.

de också, dock så fick jag inte helt
klart för mig vad det är de specialiserar sig på. Neurologi var det
inte i alla fall, vilket gjorde mig
lycklig det också, eftersom detta
ställer vår fantastiska utbildning i
en alldeles egen nisch.
NÅGOT POSITIVT som slog mig med
våra olika specialiseringar är hur
mycket bättre vi kommer att
kunna jobba tillsammans med de
andra orterna för att vidareutveckla kognitionsvetenskapen.
En kogvetare från Umeå som
bestämmer sig för att forska på
ett system för Alzheimerspatienter
kan mycket väl tänka sig använda
både kunskaperna från en
Linkköpingskoggare eller en
Skövdekoggare på olika manér.

Det blev inte bara deltagare från Linköping som vistades på Flammans bakgård på fredagskvällen. Även några
Umeåkoggare stannade kvar, för att få ännu en chans att prata och ha trevligt tillsammans, trots att symposiet avslutats tidigare under dagen.

TOTALT SETT kan jag bara tänka
positivt om det som vi upplevt
down there i Linköping, och
hoppas verkligen att det är på
återseende!
LARS ANNERNÄS, KV04
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Föreläsning sju:
GERALDINE FITZPATRICK
“Putting socio-technical perspectives into practice what matters”

Praktiska aspekter på design
HUR KAN VI anpassa utvecklingen
av nya tekniska produkter till den
miljö och de användare som de
kommer att samverka med? När
till exempel datorer var något som
bara fanns i forskningsmiljöer
och endast användes av högutbildad personal behövdes inte ett
användarvänligt gränssnitt utan
maskinens praktiska egenskaper
kom i första hand. Men nu när
den allt mer avancerade teknologin ska användas av gemene man
ställs allt högre krav på dess
användarvänlighet. Om dessa
produkter då utvecklas i ett laboratorium kommer alltför ofta
användaren i andra hand och
produktens tekniska egenskaper i
första hand. För att komma åt
detta
problem
förespråkar

Fitzpatrick
att
utvecklingen
flyttas från den allt för trångsynta
labbmiljön till samhället, den
miljö och användare som produkten kommer att interagera med.
ANVÄNDAREN FÅR i dag allt större
möjlighet att röra sig på stora ytor
och interagera med allt fler objekt
i sin omgivning vilket ger produktutvecklarna en allt större "problemrymd" att utföra sina beräkningar på. Vilket i sin tur leder till
att produkten kan hamna i allt
fler olika kontexter som alla
måste tas med i beräkningen för
att få den mest användbara produkten. Hur kan då produktutvecklingen optimeras för att ge
den bästa lösningen på dessa
komplexa
problem?
Enligt
Fitzpatrick måste utvecklingen

Mörker är fint, i rätt kontext.

ske med hjälp av allt från tekniker
till beteendevetare; där alla tillför
sin specifika kunskap för att
skapa den mest tekniskt optimerade produkten med det bästa
gränssnittet för att ge användaren
största möjliga användning av
produktens alla funktioner.
DET GÄLLER att ge sig ut bland de
tänkta användarna och höra sig
för bland dessa för att få en övergripande bild av problemrymden.
Och på så sätt med hjälp av
användarnas synpunkter och
önskemål försöka förutse de olika
situationer produkten kan tänkas
hamna i. Slutligen ger Fitzpatrick
rådet att det bästa man kan göra
under utvecklingsfasen av en produkt är att med hjälp av sina tidigare erfarenheter hitta sin plats i
gruppen och tillföra sin del till
utvecklingen.

Man bör se till användaren i större utsträckning än vad som görs i dagsläget. I dag ligger de tekniska aspekterna
oftast i fokus.

ERIK CARLSSON, KV03
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Föreläsning åtta:
RON CHRISLEY
“Embodied Phenomenology: A Collaboration Between
Art and Science?”

Gestaltning av upplevelser
RON CHRISLEY är "Doctor of
Philosophy" och ledare för COGS the Centre for Research in
Cognitive Science på University of
Sussex i England. Han är involverad i en hel del forskning inom det
kognitionsvetenskapliga området,
bland annat det han föreläste om
på KVIT - "förkroppsligad fenomenologi". Det kan vara lite svårt att
greppa vad detta begrepp innebär
om man inte är så insatt i filosofi.
Termen
fenomenologi
härstammar från det grekiska ordet
phanestai som betyder ungefär
"att visa sig", "att uppenbara sig"
eller "att avslöja sig". Inom medvetandefilosofin handlar fenomenologi om det mentala representativa innehållet i våra upplevelser.
PROBLEMET I DAG, enligt Chrisley,
är att de konventionella sätten att
fånga innehållet i våra upplevelser (lingvistiska, bokstavliga, icke
förkroppsligade, abstrakta), inte
lyckas fånga rikedomen, beröringen och subjektiviteten av vårt
medvetande. Ett vanligt exempel
på dessa sätt är användning av
"att-satser". Han anser att en
komplett vetenskap om medvetandet måste kunna förklara specifika episoder av medvetna upplevelser, vilket kräver en systematisk fenomenologi i vilken man
fångar innehållet i upplevelsen.
CHRISLEY FÖRESLOG, och utvärderade under sin föreläsning flera
alternativa sätt att innehållsspecificera som eventuellt kan kringgå begränsningarna med de konventionella beskrivningarna. Det
han främst fokuserade på var hur
konstnärlig teori och tillämpning

Gestalta det som upplevs, och få andra att förstå det. Huvudfrågor för Ron Chrisley.

skulle kunna användas av filosofer och vetenskapsmän som hjälp
för förkroppsligad fenomenologi.
Chisley anser att konstnärliga
sätt såsom bilder, ljud och VR
(virtual reality) skulle kunna
fånga subjektiva kvalitéer hos
våra upplevelser som de traditionella sätten inte lyckas fånga. Det
han främst koncentrerade sig på
under föreläsningen var VR, som
trots att det har sina problem
ändå verkar vara det mest lovande sättet att beskriva innehåll i
upplevelser, enligt Chrisley.
ETT AV DE STÖRSTA problemen med
att införa sådana här metoder i
vetenskapliga sammanhang är att
det finns ett krav på objektivitet

inom vetenskapen som inte går
att kringgå, men Chrisley menar
ändå att objektivitet i vetenskap
inte är likställt med total elimination av vetenskapsmannens subjektivtet. Därför tycker han att det
definitivt kan vara värt att lägga
ned mer tid och arbete på att försöka utveckla förkroppsligad
fenomenologi med hjälp av konstnärliga medel.
OM MAN ÄR intresserad av att läsa
mer om Ron Chrisley och hans
forskning kan man besöka hans
hemsida:
http://www.cogs.susx.ac.uk/use
rs/ronc/.
SARA PUDAS, KV04
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Kognition i ord(fläta)
Nu när du läst allt om Umeåkoggarnas äventyr i Linköping kan du självklart allt om KVIT och kognitionsvetenskap. Här har du chansen att testa vad du har lärt dig, och kanske till och med att
lära dig ännu mer spännande saker! Fyll i ordflätan nedan så kommer du att få fram en plats som
alla KVITdeltagare känner till.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Filosof som myntade begreppet "kinesiska rummet".
Snabba ögonrörelser.
Att inte känna igen vissa föremål.
Lingvistiker som myntade begreppen "La Langue" och La Parole".
Roten ur variansen.
James Gibson förordade en viss typ av perception, vilken?
Brocca's är ett exempel på ett sådant sjukdomstillstånd.
Vad har man för synfel när man har en ojämn hornhinna?
Det språk som barn till pidgintalande talar.
Den minsta bit av ett ord som har självständig funktion eller betydelse.
Han gav namn åt fenomenet att vi minns ett starkt ord i en lista bättre än de omgivande
orden.
JAKOB GROTH, KV04

Facit: 1. Searle. 2. saccader. 3. agnosi. 4. Sassure 5. standardavvikelsen. 6. direkt. 7. afasi. 8. astigmatism. 9. kreol. 10. morfem. 11. von-Resdorff. Lösning: Sagateatern.
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Koola Kognitionsvetare på
Villovägar
I vårligt Sverige, på väg
Till
Tokig familj och
Roligt symposium
Ingen vet vad som väntar
På deras färd ...
2005
FIN POESI skriven i en bil fylld av förväntan på väg till Linköping och Kvit
2005. I den här tidningen kan du läsa om allt som hände, och lite till ...

