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INTERAKTIVITET I NYA MASSMEDIER
FOR VEM OCH TILL VAD?

§_?k~rund

Han kan inte stalla fragor till en bok .
Detta sjiilvklara papekande far mening nar vi stalls infar den elektro nis~a boken och den elektroniska tidningen. Vad hander nar boken och tidningen blir interaktiva7
Min avsikt med detta inlagg ar att bet rakta nya medie r sam tel edata och
text -TV fr~n fu nktionel l t hall. Dessa nya medie r bar fylla s med tillamp ningar so~1 gar dem rattvisa , sam tar tillvara deras gada egenskaper . An nars komr:1er de ej att anvandas al l s. Vi mciste valja tillampning
sam
funktionellt passar de nya uttrycksformerna .
Bidraget utgar vasentligen ett papekande om behov av vidare funderingar
samt forskning kring aspekter sam annu berarts i endast 1 iten ut s track ning . Principiellt har farvisso dialogomr cid et diskuterats av filosofer
och andra larda man och kvinnor i alia tider . Men de senaste cirens uppmarksamhet kring nya medier har pa satt och vis undvikit ncigra av de mest
intressanta medieaspekterna.
De gamla romarna far nu ursakta , jag gar inga referenser vare sig till
Pia ton elle l' Sok l'a t es , trots att iinmet rar kommunikation och kontakt va <;cntl igen krin (j ma nnisko r. flct ar dock kl ok t att inte gtirnma sig bakorn
rl.1 l nt·t' l'tlr1. ~l.1n l>rwdf' r·,lt.trl i<rt'fl t'l'ft'I'CI·a (j i'Uilcl l igt i ett anmc 50111 detta,
tttt•n jilfl untlvi~tT , fl·;i·ttsl ilV l<ilhr•L.
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Avgr~nsningsproblem

De medier som i fbrsta hand berbrs h~r . ~r teledata och text-TV . Tele data ~r dock i princip inget annat ~n vanlig datakommunikation perte rmina l om sa inTeanTngSvis i enkel och okomrlicerad form. Sa resonemang en har giltighet aven utanfbr "massmedieonwadet" .
Man brukar ibland dra en gr~ ns mellan teledata och text - TV pa det viset
att man schablonm~ssigt sager att
teledata ar dubbelriktad , tvavagskommunikation, pa telefonnatet
text - TV

~r

enkelriktad distribution av information , eterbunden

Gransen mel ian de tva ~r dock inte alls klar . Detar viktigt att obser vera mellanformer . Nagra exempel :
med minne och intelligens i text-TV-apparaten, som da blir en hemdater, kan etersanda dataprogram (teleprogram) tas emot fbr senare
lokal och interaktiv exekvering
teledata anvands efta i praktiken fbr ren informationssbkning, som i
dominerande grad ar enkelriktad
man kan via telefon , t.ex . via teledata, fran ett lokalt eller .cen tralt lager bestalla uppgifter och program som darefter vid tillfal le distribueras via etern , i text-TV. Fbr att fa gott om plats fbr
detta i det begransade text-TV-utrymmet , kan t.ex . tidskodade text TV-sidor anvandas.
Gransen mellan ' de tv~ medieformerna teledata och text - TV ar alltsa knap past klar och entydig.
bbr allmant sett betona det mediekontinuum
som snart ar praktisk
verklighet. Ett fbrsbk till en sadan bver~lick bver en stor del av medie spektrum ges nedan :

l~an

Sa tell it - NarText Teledata
TV
TV
TV
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Tele TeleTV
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(lj udkassett,gram- Tid Sate! lit Data skrifter termina l
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t i dningar
£:..iJLl_ lnformativa massmedier sorterade efter
bkande utbud av information.
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Oet torde framga av fig . 1 att kon t ak t en me lla n ko nsumenten oc h di st ri butHren/producenten ~r hHggradigt oj~mn me ll an de ol ika medi er na . Inter aktiviteten varierar , men i och fHr sig i nt e bara de n.
St Hrre sys t em
Interaktivitet , de fin ierad som ko nt akt i di a l og , ka n nat url ig t vis ses i
stbrre perspektiv . Hi storiskt set t kan ma n dr a nag r a par all el l er . Tide n
innan tek niska h j~ l pmedel for kon t ak t skapandet uppf un ni ts k~n n eteck na 
des nat ur l igtvis av de begr~nsni n gar som den rent m~ n skliga f Hrmaga n in nebar . Den m~nskl iga rbsten nar inte l angt, t ill mi\ nga pe r soner sam ti digt , men man kan i gengald s~kert gl~dja sig At s~rski l t god ko ntak t
dit man nar . Den m~nskliga dia l ogen k~nnetecknas av en f l exibe l grad av
interaktivitet , man anpassar sina uttryck beroende pa vern man ta lar ti ll .
Graden av intera tivitet varierar i hbg gra d , fragor oc h mo tf r agor avl bser varandra . "Vad menar du?'' "Varfbr det?" "Hur sa ?"
liven nar en tal are star infbr en stbrre fbrsam l i ng kan han i viss man an·
passa sig alltefter utta l ade eller out tal ade bnskemal om preciseringar ,
fran publikens sid a. Att detta inte a l lt i d ske r i prakt i ken ar en annan
sak .
Med de tekniska hj~lpmedlens infbrande f j~rmar vi ofta sanda r e oc h mot tagare fysisk t fran varandra . ~legafonen skr~ller , mikrofonen komme r i
rundgang , var det nagon som inte fattade vad jag sade? Sj~ l v falle t kan
man inte lyssna pa pub l iken just n~r ma n talar i mik r ofon .. ..
Des sa e l ement~ra tankar ~r fHrvanansv~rt aktue l l a ~ven idag . Konferens er , seminarier och symposier visar samma monster , tiden fHr fragor efte r
fHredragen bl ir all tid fHr kort, ahbraren gar otillfredsst~lld dari f ran
har inte f br sta t det hela,tick inte st~lla sin frag a, blev avbruten
osv .
Undervisningserfarenheter
De fles t a tekniska undervisningssystemen l ider brister i dia l og avs een den . Hansynen ti ll e l even ~r otil l r~cklig, of t a av r esursska l. L ~r ar e n
hinner inte med all a el ever , mojligheterna at t ge el evsynpunk t er ~ r alltid begr~nsade .
"Undervisning ~r att fHrflytta aktuell information fran l~rarens anteck ningsbok t il l elevens , helst utan att passera nagondera hj~rna" , he t er
de . Detta ~r otvivelaktigt svarare ju mindre dialo9 som de l tar.
Senare ars utveckling av skolundervisningen har i Hkande grad tag i t han syn till elevens position och bnskemal . Nar jag gick i skolan fick vi
ofta rabbla psalmer , latinska blommor och tyska prepositioner , pa kate derkommando . Skolk l assen var ofta enrbstad , hade i princip bara en upp fattning . - Nu f brtiden har jag det bestamda intrycket att demokratiskt
tanka nde ha l ler pa att infbras pa al l var i s kolan , lararen tar verk li g
hansy n t il l e l evsynpunkter , l yssnar , i mycke t hbgre grad. li nda ar det
nog otill rac kligt, var och en av oss vi l l sa oli ka .
,I
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Tekniska pedagogiska erfarenheter ar ur di a l ogsy npunkt vtisent l igen otillfredsstallande. Ljudbandspelare, film , video, intern-Tv m. m. ar
oftast oerhort enkelriktade . De fa erfarenheter som annu finn s fran
praktiska forsok med datorstodd undervisn ing , DU, t yc ks begransade i
sin en usiasm , men formodligen pa sik t l ovande .
Den teoretiska pedagogiken har i ml:nga sammanhang uppmarksammat tankar
sam dessa . Jag gAr inte in pa diskussio n om det, framst darfor att pe dagogisk teori 1igger utanfor mi tt kompetensomrade.
Datorstod omkring ass
Med okande antal datorstodda system omk r ing ass i var til l va ro, s talls
okade krav pa effektiv kommunikation . Och dialogbehovet kommer sanno 1 ikt allt mer att framtrada.
Kontakterna med v~ra myndighetet·, sarskilt sedan de da t oriserat fler
och fler av sina administrativa rutiner , blir numera ste la.Enda s t un dantagsvis nAr man f ram , far kontakt , pa rimligt sat t med forfragninga ,. .
Kommunikation med privata datasystem tycks sallan mjukare . Ett exempel.
igen har jag bl ivi t anmald for utmatning da rf or att ett f or e tag inte
f att betal t for en felaktigt utstalld faktura. Och en rad aktivite ter
kravs nu av mi g for att ratta til l det sam jag egentligen inte berors
av .
i~yl

Stordatorerna avloses numera allt oftare av sm5system i da takraf ten omkring ass . Anda ar programvarorna for tillgangl i ga smasystem idag ofta
1 ika inflextbla ur kommunikationssynpunkt som gardagens satsv is orie nte rade operativsystem for stordatorerna .
lnteraktivitetens art
Ett manskl igt samtal bestar oftast av ett bollande av oprecisa pastaenden och fragor fran och ti ll baka , med hopp om okande prec ision 1 den reSUTteranOel<Oii'takten .
Till och med foretaget att soka en erfarenhet i ett artike l materia l visar sig vid narmare betraktande vara en hoggradigt s taccatobetonad fore teelse. Man ka n tanka sig foljande inneha ll:
de fi niera s~komradet
tag fram artikeln , pa lampligt medium
overb li cka materia l et grov
spec i al studera vissa partier
stryk under en del passager
tag kopia av vissa de l ar
kontro ll era att r att partier kommi t med
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fix era komple tteringar
klassificet-a
la gra materialet
SAdana atom~ra best§ndsdelar i en kontaktprocess mAste vara tillg~ng 
l iga fbr ett bra resultat. Fundamentalt ~r iteration , att kun na g§
tillba ka och ta om , med syftning pa bkad prec~
All iteration i en dialog maste inte vMa global . Man refererar ofta
til l sma lokala sekvenser i ett samtal . I SJ~lva vet-ket <J.lr man of ta ,-e ft-An dengTObala och bverblickande nivan, och "ned" till den lokala,
d~r meningsful lh eten ~r bkande, an tv~rtom . Detta har sannolikt att
gbra med v~ra manskliga minnesfunktioners s~tt att arbeta . Men pro cessen ~r ofta irregulj~rt iterativ.
Ju mer di al og som ar mbjl ig , desto mindre precision kr~vs av varje en skilt delmedde land e i sekvensen . Frist§ende uttryck m§ste vara autonoma ,
selfcontained , medan smA delmeddelanden kan luta sig mot varandra . Upp delning av iterativa processer i meddelanden ~r viktig . System fbr
meddelandehantering ~r intressanta redskap fbr analys av de har disku t erade fragestallningarna . SAdana meddelandesystem bl ir numera allt mer
standardiserade enheter i moderna datastystem , bl . a. av dessa sk~l .
Mangden uppgifter i ett interaktivt samtal ar sj~lvfallet intressant.
HeCralOrig sa intensiv dialog kan man inte na bver parternas receptivi tet . Detta da bortsett fran nar korsbefruktning ager rum , dA bade s~n 
dare och mottagare berikar varandra, kanske alternerande i var andras
ro 11 er. ·
P5 en myc~et pragmatisk niva brukar man ibland saga att man i industrin
tar beslut pa basis av mindre mangd jnformation an i den offentliga sek torn. Industrin skulle dA ta medvetna riske~ i hbgre grad . Detar nog
svart att belagga s§dana pastaenden, men dear intressanta ur rent informativ synvinkel . I vilka sammanhang ar det effektivt att ta beslut
pa basis av mindre info, och med mer eller mindre interaktivitet? Nar
tiden ar begransad , ja, men s~kert ocks§ beroende p§ resultatets kv a1 i tet.
Interaktivitet ~r pa ett tydligt s~tt kopp la t ti ll de svarstider som
kan uppnAs i dialo gen . Ju snabbare dialog, desto mindre prec1sion kr~vs
i varje meddelande . Sam tidi gt kravs tillfredsst~llande kom patibilitet
mellan meddelandena, sa att de kan samverka till ett stbrre he lt .
Er farenhetsbildn ing
I all informationsbehandling rader ett dualfbrh§llande mellan referens
till tidi gare lagrad erfarenhet och bildning av ny s§dan. En uppg ift
kan, till de l e ll er helt, antingen bet-~knas eller hamtas ur lagret
bve r erfarenhter .
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Behovet av interaktivitet ar i detta sammanhang beroende av om dialogen
ar nykonstruerande eller om den vasentligen ar referera nde t i ll l agrad
erfarenhet .
Som tidiga re antytts blir dock aven referens till existerande databaser
effektiviserad av interaktivitet i sokprocessen.
P~

en overgripande niv~ vill jag i detta sammanhang namna en pra9matisk
formulering av informationens tidsberoende . Formeln presenterades forst a
g~ngen av mig 1967. I korthet anger den att information ar kunskapsfor andring per tidsenhet , eller att kunskap ar i tiden lagrad information :
dk .
Of '
I
information
k kunskap
tid
Av uppstallningen foljer att konstant kunskap har informationsvardet
nol 1. Vidare ser man att kunskap som okar 1 in jart med tiden motsvarar
konstant infonnation, osv . Man skulle ocks~ kunna avsatta interaktivt
och styckvis okande kunskap , for att konstatera lamplig form av l injar t
okande information for aktuell person {eller receptivt system).
Avsatsen kan vara tankbar aven for negativa informationsvarden , ~tmi n
stone eftersom datorer rationellt kan arbeta med sjunkande kunskaps mangder som ar relevanta i aktuella sammanhang .
FrAgebesvarande system
I fragebesvarande system spelar i nteraktivitet en av9orande roll. Ovan staende tankegAngar ~an tillampas for ~Anga grundlaggande overvagande n
i aven artificiell f rageanalys.

FrAgesystem bygger ofta pA meddelandesystem . lnteraktivt utbyte av med delanden kan successivt precisera fr~gesekvensens resultat. N~gra kanne tecken for fragesekvenser ar :
vem talar?
vem/vilka avses som mo ttagare?
vad ror fd gan?
vid vilken tidpunkt?
vad refereras till 7
varfor diP
vem avbrot?
pt·ec i sera:
korrigera:
las forst:
s lu ta:
. t·
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Det framgAr att interaktivitet kan utg~ra en fundamental l~nk i flertalet av dessa delmoment . Det finns d~rf~r anledning anta att interak tiv f ~rmAg a kommer att visa sig nddv~ndig i ett ~kande antal frAgebesvarande sammanhang.
S~rskilt g~ller detta n~r vi konstruerar allt me r m~nniskov~nliga in/
/utmatningssekvenser i kommande datasystem . Vokal in/utmatning, t.ex.,
f~rutsatter sanno l ikt en h~g grad av interaktivitet, f~r att den ska
bl i en f~rbattring jamf~rt med dagens system .

Kategorisering av tillampningar
l t.ex. teledata finns anledning uppm~rksamma det sannolikt varierande
behovet av intera ktivitet i olika kommande till~mpningar. Om man begransar sig till informationstj~nster i hemmilj~, kan f~ljande tabel lariska l ista utg~ra en utgAngspunkt :
innehAl l supplysningar
hemarbete via terminal
affarstransaktioner
pol itiskt del tagande
statlig information
h~lsoupplysning

vardagsinformation hemma
utbildning
resor bch transportm~jl igheter
rekreation
underMllning
m.m .
Det kan vara meningsfullt att narmare diskutera hur och i vilken ut strackning olika till~mpningar under ovan namnda rubriker meningsfullt
anv~nder interaktivitet.
Det har ibland antytts att i ~iden intensiv interaktivitet skulle kun na vara naturlig mera f ~r expertanvandare an f~r lekman , el ler noviser.
Man kan nag sat ta detta ifrAga . Frekvent kontakt i de flesta tekniska
system b~r vara beframjande f~r resultatets kvalitet. Och h~g frekvens
beh~ver ingalunda n~dvandigtvis innebara komplex hantering och behov
av specialistfardighet.
En ~vergripande slutsats kan vara att interaktivitet, i sAval tidsliq
sam rumsl ig dimension, b~r sa nara anpassa sig till det manskl i<Ja teiTIpot sam m~jligt . Eftersom detta varierar fdn tillfalle till tillfalle ,
b~r ocksa graden av interaktivitet kunna varieras smidigt i vara kom mande informationssystem.
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Slutsats
Anal ysen av infonnationstjanste t" i t.ex. kommande teledata och text - TV
sys em b~r f~r a t vara konstruk iv om f at ta speciel la studier av hur
interaktivitet kan anvandas i de ol ika tillampningarna .
Endast telefonen ar , av nu spridda medier , ett med ium som pA ett jamb~rdigt satt g~ r bruk av full tv~vagskontakt . Dess in teraktivitet ar
anvandaranpassad .
Lagst interaktiv kan et er - TV sagas vara . Anvandarens kontaktyta ar har
stel och stereotyp .

h~ggradigt

En rad mellanformer mel l an dessa tv! finns . Har b6r vidare analys vara
ti ll pass , sA att nya til l ampningar kommer att g6ra bruk av f 6r var och
en lampl i g ~ommunikationsteknik .
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