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NOTAT TIL KAPITTEL 3.  DESIGN AV INTERAKSJON  
 

Målet med dette kapitlet er at du 

– kan forklare begrepene interaksjon og interaksjonsmekanisme 

– kan beskrive hva som kjennetegner interaksjon med digitale, interaktive teknologier 

– kan diskutere hvilke muligheter ulike digitale teknologier gir for interaksjon 

– <…> 

 

Interaksjonsdesign  
Begrepet interaksjonsdesign ble først lansert av informatikerne Bill Verplank og Bill Moggridge midt 

på 1980-tallet, da datamaskiner ble så små og billige at alle kunne skaffe seg en personlig datamaskin 

(personal computer, PC). I følge Verplank er interaksjonsdesign det å designe interaktive produkter, 

systemer, tjenester og omgivelser for mennesker som handler i verden, og som får tilbakemeldinger 

(«feedback») fra verden på det de gjør. Interaksjonsdesignere designer disse tilbakemeldingene, dvs. 

hvordan et lite stykke av verden oppfører seg. Da blir det viktig å vite hvordan menneskene handler 

(1), hvordan de opplever det (2), og hvordan de forstår det som skjer (3) sier Verplank (se figur 

nedenfor). Det første temaet handler om hva brukerne gjør og hvordan: trenger de f.eks. en knapp 

de kan trykke på, dvs. en på/av-mekanisme, eller har de behov for et håndtak de kan holde i, dvs. en 

mekanisme for en kontinuerlig handling? Det andre temaet dreier seg om hvordan brukerne får 

tilbakemeldinger, der Verplank skiller mellom om et medium er uforanderlig (f.eks. en bok) eller ikke 

(skiftende som interaktive systemer). Det tredje temaet er hva slags interaksjonsmekanismer 

brukerne trenger for å forstå hva de kan gjøre: et kart som gir oversikt eller skritt-for-skritt-forklaring 

(en slags vei).  

 

Verplanks syn passer godt med denne bokens vekt på bruk. Men interaksjon handler om en litt 

annen relasjon til artefaktet enn bruk. Med Verplanks definisjon som bakteppe skal dette kapitlet 

handle mest om artefaktets rolle i bruk (Verplanks punkt nr. 1) og om hvordan artefaktet kan legge til 

rette for og signalisere til mennesket hva det gjør og hva mennesket kan eller må gjøre (Verplanks nr. 

3 og litt 2). Hvordan skal vi som er opptatt av design med brukere tenke om interaksjonsdesign? 
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Interaksjon 
Begrepet interaksjon kan defineres som samspill eller vekselspill mellom to eller flere komponenter 

som gjensidig påvirker hverandre. Begrepet brukes mye i medisin for å beskrive hvordan to medisiner 

påvirker hverandre. Inter-aksjon innebærer handling mellom to eller flere faktorer eller aktører i 

samme aktivitet, altså at aktørene veksler på å handle, de kommuniserer direkte og handlingene 

deres påvirker de(n) andre. Dette er en veldig generell beskrivelse: at to (eller flere) aktører handler i 

vekselspill med andre. For å være mer presis om hva interaksjon er vil jeg derfor forsøke å avgrense 

den fra samarbeid og kommunikasjon mellom mennesker på den ene siden, og bruk av verktøy eller 

maskiner på den andre. Jeg vil definere interaksjon som at et menneske interagerer med et digitalt 

artefakt, der også artefaktet «agerer».  

Samarbeid handler om at en eller flere personer arbeider sammen om et felles mål eller mot et felles 

resultat. Når vi samarbeider koordinerer vi egne handlinger med andre, som f.eks. når vi bærer et 

bord sammen eller bare har en vanlig samtale: vi venter på tur eller gir hverandre ordet. Noen 

forskere diskuterer om et artefakt kan dele et felles mål med sine «kolleger» og dermed samarbeide 

ved å si at vi kan se på artefaktets funksjon som et innebygget mål og dermed si at det samarbeider 

med sine «kolleger» når det utfører sin funksjon. Men de fleste forskere mener at vi ikke kan si at 

artefakter har egne mål og at de ikke klarer å tilpasse sine egne handlinger til andre i situasjonen.  

Jeg diskuterer bruk i kapittel 4, og her vil jeg bare definere bruk som menneskelige handlinger der 

det inngår et artefakt (f.eks. sykle, lese, skrive, spikke). Hvis vi har fokus på bruk er det hvordan 

artefaktet inngår i den menneskelige handlingen som er viktig, det kan være på makronivå, for hele 

aktiviteten (f.eks. skrive bok) og på mikronivå, i de konkrete operasjonene vi utfører for å gjøre 

handlingen (f.eks. trykke på tastaturet). Begrepet bruk fokuserer på mennesket og hvordan 

artefakter og systemer inngår i menneskets aktiviteter. Begrepet interaksjon har fokus på artefaktet 

og hvordan dets formgiving og funksjonalitet blir forstått og brukt. Interaksjon handler altså om 

vekselvirkning mellom et (eller flere) menneske(r) og et artefakt og har fokus på hvordan artefaktet 

tilrettelegger for og er del av denne vekselvirkningen. 

Jeg vil definere interaksjon som handlinger mellom menneske og artefakt, der begge utfører 

handlinger. Fordi vi snakker om digitale, interaktive artefakter vil handlingen endrer innholdet som 

handlingen dreier seg om slik at de også endrer handlingsforløpet. Interaksjonsdesign handler om å 

designe interaktive artefakter: interaktivitet har vi når brukerens aktivitet mot artefaktet endrer 

artefaktets innhold på en slik måte at artefaktets videre handlinger påvirkes eller endres. Det betyr at 

jeg ikke vil si at å trykke på en knapp for å slå på lys eller å ringe inn eller sende sms til et TV_program 

er interaktivt. Jeg vil si at det å legge til en sang i en spilleliste er svakt interaktivt i og med at det 

endrer avspillingen etter dette, mens en streng definisjon av interaktivitet vil reservere dette for 

større endringer av innhold, f.eks. mulighet for å endre musikken.  

Interaksjon har fokus på artefaktets handlinger og hvordan artefaktet kommuniserer dem til 

mennesket. For å kommunisere handlingene bruker vi interaksjonsmekanismer. En mekanisme 

refererer til et apparat eller innretning, en maskin eller drivverk, som får noe til å virke (f.eks. et 

urverk, en lukkemekanisme). Ordet mekanisme brukes også om ikke-mekaniske ting, f.eks. øyets 

mekanisme eller om en måte å fungere på som i prismekanisme, og betegner et system som virker 

sammen. Mekanismen har en funksjon, den gjør noe, og den har en form: den viser hva den gjør og 

hvordan den kan brukes, dvs. hva brukeren skal gjøre. Interaksjonsmekanismer er elementer i 

brukergrensesnittet, og mange vil snakke om det som grensesnittdesign. Grensesnitt kan defineres 

som grensen av artefaktet som møter brukeren. Det er et nyttig begrep for å snakke om design av 

ikke-digitale artefakter siden det virker å referere til noe stabilt (som en kopp) som gir artefaktets 
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dets identitet og gir brukeren overflate der hun/han kan kontrollere det. Men for digitale artefakter 

som gjør ting synes jeg at interaksjonsmekanismer er et bedre ord: artefaktet utfører og 

kommuniserer funksjoner – dette passer også med Verplanks syn (trenger vi en knapp eller et 

håndtak er eksempler på mekanismer). Vi bruker interaksjonsmekanismer for å designe funksjon: hva 

brukerne har behov for at artefaktet gjør og betingelsene artefaktet setter for handlingene, dvs. 

start, stopp, input osv. Funksjonen kan uttrykkes i handlingssekvenser der bruker og artefakt handler, 

inkludert handlingene artefaktet og brukeren gjør, samt effektene av dem. I tillegg designer vi form: 

vi designer hvordan artefaktet skal signalisere til brukeren hvordan han/hun skal handle og hvordan 

artefaktet handler.  

Interaksjon handler altså om handlingssekvenser der handlingene veksler mellom artefakt og bruker. 

Handlingssekvenser kan gå under andre betegnelser, f.eks. mønstre («patterns»), skritt («steps»), 

«scripts», men dreier seg om sekvenser av handlinger. Når vi designer interaksjonen designer vi 

sekvensen og vekslingene av handlinger og hvordan hver av handlingene skal foregå. Vi kan bruke 

det enkle skjemaet som antropologen Lucy Suchman foreslår i sin studie av bruk av en kopimaskin 

(jfr. notat i in1030): 

 

Denne enkle tabellen ble brukt i analysen av en video av en brukssituasjon, men kan også brukes når 

vi designer handlingssekvenser og kan gi et mer detaljert bilde av handlingene enn storyboards eller 

scenarier.  

Interaksjonsmekanismer er teknologiske, og de avhenger derfor av hva teknologien kan tilby av 

funksjon og av form. Nye interaksjonsformer oppstår når teknologi tilbyr ny funksjonalitet. Historisk 

sett var interaksjonen med IT gjennom tastatur og mus fra 1960-tallet, grafiske grensesnitt kom på 

1980-tallet (før det var det tekstlige kommandoer), på 1990-tallet ble Internet tilgjengelig for 

almenheten, og vi fikk sikrere nett som gjorde at vi fikk mobile enheter. Vi har fått berøring og 

multitouch på skjerm og kan snakke med datamaskinen. I tillegg til mulighetene for å «legge» 

representasjoner på virkeligheten («augmented» og «virtual reality») har vi integrert IT i omgivelsene 

og i tingene vi omgir oss med slik at vi kan bruke hele kroppen til å interagere med digitale artefakter. 

For in1060 er det spesielt relevant å nevne at det i de siste ti årene har blitt mulig med mange former 

for interaksjon uten skjerm: håndfast interaksjon («tangible interaction») med fysiske objekter som 

har digitale elementer, bærbar interaksjon («wearable interaction») med klær eller utstyr som er 

interaktive, innbakt interaksjon («embedded interaction») der interaksjonsmekanismer er bakt inn i 

omgivelsene, og allestedsnærvær («ubiquitous computing») der interaksjon med digitale artefakter 

og systemer er mulig overalt. Med «Internet of Things» (IoT) har mange flere fysiske ting fått digitale 

komponenter som gjør at de kan «snakke sammen» og at de kan «snakke med oss». Autonome, 

digitale ting som f.eks. roboter, tilbyr også andre måter å interagere med teknologien. Alle disse 

digitale teknologiene gir mulighet for nye funksjoner og nye interaksjonsformer.  
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Interaksjon: hva kan vi sanse? 
I dette avsnittet skal jeg ta for meg hva mennesket har for «mottaksapparat» for teknologiske 

interaksjonsmekanismer – hva mennesket kan sanse og oppfatte er det vi må ta utgangspunkt i når vi 

designer for vekselvirkning og sam-handling i interaksjon. Jeg skal kort gå gjennom sansene og vil 

bruke mest plass på det som ikke er så mye beskrevet i annen litteratur. 

Mennesket har syv sanser: 

- syn (visuell) 

- hørsel (auditiv) 

- lukt (olfaktorisk) 

- smak (gustatorisk) 

- føle / berøre / ta på (taktil) 

- balanse (vestibulær) 

- kropp (propriosepsjon) 

Disse syv sansene fungerer sammen, i samspill.  

Synssansen er den som er brukt oftest og lengst, og de eller fleste digitale systemer baserer seg på at 

brukerne kan se (noe som gjør universell utforming viktig). Å se bruker vi også ofte om persepsjon: vi 

ser noe og vi tolker det og gir det mening – både på norsk og engelsk brukes verbet «å se» ofte om 

det å forstå noe. Det er skrevet mange gode lærebøker om grafisk og visuell design av grensesnitt og 

interaksjon (f.eks. Edvard Tufte, Colin Ware) som gir gode råd og retningslinjer for visuell design. I 

ekstremtilfeller som f.eks. kontrollrom med en stor mengde av visuelle signaler, er det viktig å vite 

hvordan en i en krisesituasjon skal trekke oppmerksomheten til riktig sted ved hjelp av visuelle 

symboler (f.eks. rød lampe). Nedenfor her jeg gjengitt en figur fra Card, Moran og Newells bok The 

Psychology of Human-Computer Interaction fra 1983 som viser at synes og den visuelle persepsjonen 

dominerer interaksjonsdesign slik at man skulle tro mennesket bare består av et stort hode med 

øyne og en pekefinger til å trykke på tastaturet.  

           

 

Den neste sansen på listen er hørselen. I dag bruker vi den mer og mer i interaksjon med digitale 

artefakter vi kan snakke med i naturlig språk (Apples Siri (2011), Amazon Alexa (2014), Google Home 

(2016)), og etter hvert med chatboter på nettet. Vi bruker oversetterprogrammer og søker i fritekst. 

Det er fremdeles vanskelig å lage en god kommunikasjon med et digitalt artefakt i naturlig språk, 

men teknologien blir stadig bedre. Men hørselen er ofte brukt for å gi tilbakemelding eller alarm-
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signal fra digitale artefakter, f.eks. et pip når du har slått feil kode og et annet når koden er riktig, 

eller et pip fra vaskemaskinen når den er ferdig. Noen frekvenser tar lite plass, høres godt og er 

effektive og robuste signaler.  

Det er også noen få forskere som har interessert seg for smak og lukt i interaksjonen (f.eks. Marianna 

Obrist), men disse sansene er ikke utbredte som interaksjonsmekanismer i praksis. Vi har noe bruk av 

dem (og berøringssansen) i 4D-kino, men de er mest for moro skyld.  

En viktig sans er berøringssansen – for mennesker er det avgjørende for å kunne føle smerte f.eks. og 

kunne beskytte seg selv mot fysiske farer. Vi bruker berøringssansen når vi bruker mus og tastatur, 

men den er enda viktigere når vi bruker berøringsskjermer (touch og multitouch) og når mobilen kan 

settes på lydløs og i stedet bruke vibrasjon som signal. Men det er med Tangible Interaction (TI) eller 

fysisk, konkret, håndfast interaksjon at berøring blir utforsket mest.  

En av de som har jobbet mest med TI er informatikeren Eva Hornecker, som var den første til å jobbe 

teoretisk med TI i sin PhD. I en artikkel som hun har skrevet sammen med informatikeren Jacob Buur, 

presenteres et begrepsapparat for å snakke om og designe TI. Artikkelen deler håndfast interaksjon 

opp i fire temaer, se figur fra artikkel og min «oversettelse». 

    

Håndfast håndtering handler om at bruken er avhengig av at det finnes et artefakt dvs. en materiell 

representasjon som kan interageres med. Innenfor dette temaet nevnes tre viktige områder: at 

artefaktet tilbyr følbar, direkte interaksjon, dvs. at grensesnittet er et interaksjons-artefakt som man 

kan ta på, bevege og som gir følbar respons. Videre bør interaksjonen være skrittvis slik at brukeren 

får respons (svar / feedback) underveis. Det skal være lett å ta i bruk. Det tredje punktet handler om 

at det skal være formlike effekter (isomorfe) slik at brukeren forstå sammenhengen mellom egen 

håndtering og effekten av den.  

Det andre temaet er romlig interaksjon. Det tar for seg aspekter av at alle håndfaste grensesnitt har 

en utstrekning i rommet. Det første punktet her er bebodd rom: brukeren deler rommet med 

artefaktene, de er i samme rom. På engelsk skilles det mellom «space» (rom) og «place» (meningsfylt 

sted). Punkt nummer to er tilpassbare materialer: brukeren skal kunne flytte rundt på ting og tilpasse 

dem etter sitt behov uten andre effekter av dette. Det tredje punktet er at brukeren har et 

kontinuerlig synsfelt og kan hele tiden se hva som skjer. Interaksjon med hele kroppen dreier seg om 

at brukeren kan – og av og til må – bruke hele kroppen i interaksjonen. Det siste punktet handler om 

interaksjon gjennom aksjon: hvordan handlingen gjøres er en del av kommunikasjonen i 

interaksjonen.  

Det tredje temaet er kroppsrettet tilpasning: omgivelsene må legge til rette for interaksjon. Det 

første punktet her handler om kroppslige begrensninger, dvs. fysisk form, plass og størrelse gjør 

handlinger mulige eller vanskelige å gjøre. Mange tilgangspunkter gjør at alle brukeren kan få tilgang, 
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dvs. at det finnes flere tilganger. Til slutt nevnes skreddersydde representasjoner: at formen må 

bygge på brukernes erfaringer og kompetanse.  

The fjerde og siste temaet som tas opp er forståelige representasjoner. Her vektlegges betydningen 

av materielle og digitale representasjoner. Første punkt er representasjonens betydning: at fysisk og 

digital form samsvarer og gir mening. Eksternalisering peker på at den fysiske formen gir mening og 

er brukbare. Det siste punktet er tydelig kobling mellom hva man gjør og hva effekten av dette er.  

De siste to sansene har med kroppen å gjøre: balansesansen og kroppssansen. Kroppens balansesans 

brukes ikke mye i interaksjon, men all design bruker til en viss grad kroppssansen (propriosepsjon): 

det at du vet hvor delene av kroppen din er slik at du f.eks. kan putte en finger på nesen eller føre en 

kopp til munnen. Gode verktøy (og artefakter) kan bli en så god forlengelse av kroppen at vi kan 

utvide vår kroppssans til å omfatte dem, et mye brukt eksempel er blindes bruk av stokk til å føle seg 

fram mens de går.  

 

Mobilitet 
Men kroppen kan også bevege på seg: vi er mobile. Et morsomt eksempel som krever bevegelse som 

interaksjon er fra noen som formet en trapp som et piano og la til toner slik at du spilte toner når du 

gikk på trappetrinnene – eller tangentene. Designerne ville finne ut om flere tok trappen enn 

rulletrappen hvis det var morsomt å gå trappen – og det virket.  

      

Det er ikke bare brukerne som kan bevege på seg: vi kan også flytte på ting. En av de første TI-

artefaktene var telefonsvareren som representerte hver talebeskjed med en kule («marble») og så 

kunne man spille av talebeskjeden ved å legge kulen i en «leser». Det at man kan interagere ved å 

flytte på en kloss eller boks er utnyttet flere ganger siden. En ulempe i praksis er at slike løse deler 

kan bli borte etter hvert.) 
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Men artefakter kan også være mobile: roboter kan bevege på seg. Vi kjenner best roboter som flytter 

på seg i store bevegelser, som støvsuger- eller gressklipperroboter i hjemmet eller store 

industriroboter. Disse bevegelsene er funksjonelle, de er knyttet til det robotene gjør. Men noen 

roboter gjør også bruk av små bevegelser, f.eks. den pelskledde roboten Paro, som beveger hodet 

når man klapper på den. Små bevegelser som at en menneskeformet robot f.eks. snur på hodet mot 

deg når du snakker med den er en slik mikrobevegelse som er mer rettet mot interaksjon enn mot 

funksjon. Kollega Trenton Schulz har forsket på robotens bevegelse i sin PhD og har funnet ut at noen 

bevegelsesmønstre som roboter gjør gjør brukerne utrygge, f.eks. at roboter har samme fart fra start 

til stopp, mens vi mennesker ofte sakner farten litt for å signalisere at vi skal stoppe. Når det kommer 

en robot i full fart mot deg vil det være betryggende om den saknet farten litt slik at du forsto at den 

ville stoppe før den kræsjet i deg. En annen kollega, Rebekka Soma, jobber også med bevegelse som 

kommunikasjon, og sammen med kollega Jo Herstad har hun skrevet om hvordan vi tolker ting som 

beveger seg av seg selv med mennesket som utgangspunkt (kommer tilbake til denne artikkelen 

nedenfor).  

Mobilitet er altså viktig for interaksjon (og interaksjonsdesign) i tre ulike betydninger:  

- vi som brukere er mobile og både tar med oss mobile artefakter og bruker stasjonære 

artefakter på ulike steder 

- artefaktene er mobile og kan ofte flyttes rundt – med brukerens hjelp 

- artefaktene er mobile for egen maskin, og kan gjøre både store og små bevegelser.  

 

Interaksjon: hva kan vi ikke sanse? 
I forskningsgruppen min diskuterer vi hvordan vi skal forstå og snakke om hvordan vi interagerer med 

ting vi ikke kan sanse eller oppfatte. Et tema er autonome artefakter: roboter som beveger seg på 

egen hånd kaller vi for autonome. Bruker vi begrepet autonomi om mennesker tenker vi på 

selvstendighet, selvutfoldelse og frihet. For et artefakt er det særlig to aspekter som er viktige: at 

artefaktet er selv-tilstrekkelig eller selvhjulpent («self-sufficient») og at det er selv-bestemmende 

eller selvstendig («self-directed»). En enkel termostat som slår av og på en ovn ettersom 

temperaturen i luften varierer er både selvhjulpen og selvstendig. Men noen ganger ønsker vi ikke at 

teknologi skal være helt selvstendig, tenk f.eks. på selvkjørende biler som vi kanskje ikke stoler nok 

på til at vi vil overlate kontrollen fullt og helt til dem. De som jobber med selvkjørende biler snakker 

om fem nivåer av autonomi for bilen, der nivå 0 er alt manuelt og nivå 5 er full automatikk. Andre 

snakker om ti nivåer der brukeren får mindre og mindre kontroll og informasjon. 
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For interaksjonsdesign er poenget med autonomi at mye av automatikken og maskinens beregninger 

fram til en beslutning og en handling er skjult for brukeren. Dette blir enda mer markant når vi tenker 

på maskinlæring, som informatikeren Lars Erik Holmquist skriver om i sin artikkel om maskinlæring 

som design-materiale. Hva maskinen lærer og hvordan den tar beslutninger på bakgrunn av hva den 

lærer er skjult. Dert kan også være mye vi ikke sanser fordi vi er uoppmerksomme eller at sansene er 

veldig opptatt.  

Til hverdags forholder vi oss til sansenes begrensninger med apparater når noe er for lite eller for 

stort til å se med det blotte øye (mikroskop, kikkert) eller er for langt unna. Vi kan også klare å forstå 

ting som går veldig langsomt eller veldig fort, slik at vi ikke kan oppfatte det uten hjelpemidler.  

Det er også mye annet digitale artefakter gjør som vi ikke kan sanse, men som datamaskiner kan 

gjøre bruk av, f.eks. andre frekvenser (ultrafiolett, ultralyd), og bølger (radio, radar mm). Sensorer 

gjør bruk av elementer vi ikke er i stand til å sanse.  

Her vil jeg minne om Rebekka Soma og Jo Herstad sin artikkel, der de diskuterer hvordan roboter 

forstår verden med utgangspunkt i at vi mennesker tillegger roboter menneskelige egenskaper når vi 

ser dem bevege seg. De henviser f.eks. til at et kamera ikke forstår det det tar bilde av og 

gressklipperroboten forstår heller ikke at det er gress den klipper. De bruker gressklipper- og 

støvsuger-roboter som utgangspunkt for å diskutere en vanlig robot. 

For å se nærmere på hvordan roboter forstå verden tar de utgangspunkt i filosofen Jacob von 

Uexküll, som var opptatt av dette. Han foreslo begrepet «omverden» («Umwelt») for å snakke om 

det et vesen forstår, der omverdenen er definert av det vesenet kan oppfatte: «oppfattet-verden» 

(«Merkwelt») pg det det kan gjøre «handlings-verden» (eller handlingsrom, «Wirkwelt»). Von Uexküll 

bruker insekter som eksempler, og viser f.eks. at en blomstereng ikke ser ut for bier som den gjør for 

oss: bien ser landingssteder og pollen, mens vi ser forskjellige blomster og farger.  
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Rebekka Soma bruker også et bilde av en tiger til å illustrere forskjellen, der hun viser at vi ser en 

oransje tiger som syns veldig godt i det grønne (eller brune) gresset, mens dyrene tigeren jakter på 

bare ser svart-hvitt og da syns nesten ikke tigeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

von Uexküll bruker en flått som illustrasjon og beskriver hva den kan sanse og hva den kan gjøre. 

Dens omverden består av dens oppfattet-verden og dens handlingsverden. Flått er blinde, og kan 

egentlig bare sanse en ting: et stoff (molekyl) som alle pattedyr utskiller fra huden. Den kan også 

kjenne om den sitter på noe som er varmt (har kroppsvarme) og om den drikker noe varmt (blod). 

Flåtten sitter på en kvist eller et blad og venter til et pattedyr kommer forbi, da hopper den og lander 

på dyret biter den, suger blod og legger egg, før den faller ned og dør. Treffer den ikke et dyr klatrer 

den opp igjen for å vente til et nytt kommer forbi. Dens handlingsrom består av å hoppe når den 

kjenner riktig lukt, bite når den lander på en varm landingsplass, og legge egg når den har tilgang til 

varm væske.  

Soma og Herstad diskuterer så hva som kan være robotens omverden. Hva er dens oppfattet-verden – 

hva kan den sanse? Og hva er dens handlingsrom – hva kan den gjøre? Dette gir nyttige perspektiver 

på hvordan robotens handlinger er og kan forstås.  

Informatikeren Wendy Ju har jobbet med umerkelig eller implisitt interaksjon i sin PhD. Med 

umerkelig interaksjon refererer hun til interaksjon som skjer uten at brukeren er oppmerksom på at 

hun/han interagerer og/eller uten at brukeren gir en eksplisitt kommando. Det er altså to dimensjoner 

det er verdt å merke seg: oppmerksomheten til brukeren og om det er bruker eller artefakt som tar 

initiativet i interaksjonen: initieres interaksjonen av brukeren reagerer artefaktet (er «reactive») mens 

systemet kan ta initiativet (er «proactive») og starte interaksjonen (se figur neste side).  

Sammen med sin kollega informatikeren Larry Leifer har hun skrevet en artikkel om umerkelig 

interaksjon der hun også beskriver hva en døråpner gjør – en døråpner-person som åpner døren for en 

besøkende og en automatisk døråpner (se sitat fra s.80-81 neste side). Her ser vi at det er nyttig å se på 

interaksjon som handlingssekvenser mellom artefakt og bruker, der noen handlinger kan være skjult 

(automatiske) for brukeren. Det er lett å se for seg hvordan denne sekvensen av handlinger kan 

plasseres i Lucy Suchmans enkle tabell og hjelpe oss til å designe hva brukeren skal gjøre og får av 

signaler fra artefaktet – og hva som må til av signaler og handlinger for at vekselvirkningen skal gå 

uten problemer.  
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Affordances og metaforer 
Et av de mest diskuterte begrepene innenfor interaksjonsdesign er «affordances». Begrepet stammer 

fra psykologen James Gibson, som studerte hvordan dyr oppfører seg i naturen, i sine naturlige 

omgivelser. Affordance kan defineres som den funksjonen et element i omgivelsene kan tilby til 

individet og som individet kan oppfatte (altså oppfatte både elementet og det det kan tilby). Et mye 

brukt eksempel er at en stol tilbyr en å sitte på den. Begrepet er vanskelig å oversette til norsk: 

mulighetsstruktur eller et vink (et vink om hvordan noe kan brukes) er foreslått. Jeg vil foreslå det 

kunstige ordet «tilbydelighert».  

Affordance er altså en relasjon mellom person (individ) og omgivelsene, det er derfor også helt 

situasjonsbestemt. I en situasjon ser man kanskje etter noe som man ikke ser etter (og derfor ikke 

legger merke til) i andre situasjoner. Kollega Jo Herstad har et fint eksempel i sin PhD der han 

studerte digitale systemer for sykkelbud. Når et sykkelbud kommer frem til stedet han/hun skal 

levere, så vil han/hun se etter et sykkestativ og da vil alt som kan brukes som sykkelstativ stå fram 

(f.eks. lyktestolper, rekkverk). Affordance eller tilbydelighet er en relasjon mellom den som ser og 

omgivelsene, i situasjonen.  

Et annet viktig begrep i design – og særlig i interaksjonsdesign – er metaforer. I kapittel 2 om design 

skrev jeg om metaforer som en måte designere tenker på for å skape ideer. En metafor brukes for å 

forstå noe i termer av noe annet, sier Lakoff & Johnsen i boka «Metaphors we live by». Det er særlig 

når vi skal kommunisere at metaforer er nyttige. Vi kan se på det at vi tillegger bevegelige artefakter 

som roboter menneskelige trekk som en variant av denne måten å tenke på: vi ser dem som noe 

annet. Noen forskere skriver om «behavioral object»: objekter eller ting med oppførsel (ikke å 

forveksle med «agency» som betyr målrettet handling). Objekter som oppfører seg gjør ting, f.eks. 

kan en sten falle: det er en oppførsel som ikke er en målrettet handling. <her refererer jeg i 
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forelesningen til Levillain & Zibettis artikkel om dette og refererer til at de skiller mellom tre nivåer av 

å tolkning av oppførselsobjekter: animacy, agency, og mental agency).  

 

En kort oppsummering av begreper for å forstå interaksjon 
Interaksjon er handlinger mellom menneske og artefakt der brukerens handlinger kan endre 

innholdet i interaksjonen slik at sekvensen endres (interaktivitet). Med interaksjon har vi fokus på 

artefaktets handlinger og kommunikasjon av dem. Inter-aksjon legger vekt på vekslingen av 

handlinger mellom bruker og artefakt.  

Interaksjonsmekanismer brukes for å designe funksjon og form for interaksjonen. Med funksjon 

tenker jeg på hva bruker har behov for at artefaktet gjør og hva bruker må gjøre: det kan vi se som 

betingelsene artefaktet setter for å kunne utføre sine handlinger, f.eks. start, stopp, input osv. Design 

av form dreier seg om å finne hvordan artefaktet signaliserer til bruker.   

Interaksjonsmekanismer er teknologi, men teknologien må kunne oppfattes av brukeren. Da må 

signalene oppfattes av våre syv sanser: 

- syn (visuell) 

- hørsel (auditiv) 

- lukt (olfaktorisk) 

- smak (gustatorisk) 

- føle / berøre / ta på (taktil) 

- balanse (vestibulær) 

- kropp (propriosepsjon) 

 

I tillegg er det viktig å huske på at brukeren alltid vil være tilstede i rommet, i situasjonen, med 

kroppen, noe som påvirker hvordan andre oppfattes. Vi vil f.eks. oppfatte andres bevegelser (i 

rommet og i situasjonen) og tolke andres oppførsel basert på egne erfaringer og kompetanse. Når 

interaksjonen inneholder mye automatikk (autonome artefakter) eller interaksjonen er umerkelig 

eller bruker aspekter ved omgivelsene brukeren ikke kan oppfatte (utenfor sanseapparatet, bevisst 

skjult, for komplekst) kan symbolske representasjoner av artefaktets handlinger bidra til bedre 

interaksjon. For interaksjonsdesignere er begrepene tilbydelighet («affordances») og metaforer 

viktige for å forstå hvordan brukerne tolker de signalene artefaktet gir, og gir også bakgrunn for f.eks. 

å forstå at enhver bevegelse kan tolkes som målrettet kommunikasjon. 

Kort sagt dreier interaksjonsdesign seg om å designe et vekselspill av handlinger mellom bruker og 

artefakt. Jeg har lagt vekt på at handlingssekvenser er viktige både for eksplisitt og implisitt, 

umerkelig interaksjon. Autonome artefakter gjør det mulig å designe interaksjon med større 

variasjon i brukers oppmerksomhet og kontroll over artefaktet, men det gir også noen nye 

utfordringer. Når det gjelder artefaktets autonomi er det viktig å ta hensyn til både dets 

selvstendighet og dets selvhjulpenhet. Tidligere (i brukskapitlet) har jeg diskutert hvordan 

automatikk ofte genererer andre «rest»-oppgaver for brukerne, noe som har med det autonome 

artefaktets selvstendighet å gjøre. Verplanks klassiske definisjon er også fokusert på interaksjons-

mekanismer, mer konkret (knapp eller håndtak) og mer abstrakt (hva brukeren opplever). Dette 

kapitlet har hatt fokus på inter-aksjonen og sett mer på hvordan vekselvirkningen kan foregår gitt de 

sansene mennesker har og de tekniske mulighetene som tilbys av ulike digitale teknologier. 
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