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Hva er intuitiv interaksjon, og hvordan kan vi designe det? 

Nesten alle handlinger vi mennesker gjør, er knyttet til teknologibruk, gjerne 
datateknologi. Vi er veldig opptatt av at menneske-maskin interaksjonen skal 
være intuitiv. Men hva vil det egentlig si at noe er intuitivt å bruke? Er det noe vi bare vet, 
uten at vi egentlig har lært det, eller er det noe vi skjønner uten at vi vet hvorfor det er 
sånn? Magefølelse? Instinkt? En plutselig magisk innskytelse? Eller kan denne 
magefølelsen egentlig være basert på noe vi kjenner igjen fra tidligere uten at vi tenker 
over det? Kan det være at denne instinktive følelsen av å “bare vite” hva vi skal gjøre 
kanskje ikke er så umiddelbar og magisk likevel, men at intuitiv interaksjon er noe som 
oppstår over tid, og egentlig basert på store mengder akkumulert kunnskap? At noe virker 
kjent, basert på erfaring, rett og slett. Når vi kan anta hva intuitiv interaksjon er, hvordan 
kan vi så designe det?  

I sin avhandling, “Mediating thoughts and streams of action: Complex intuitive 
interactions in a skilled worker environment”, benytter Sturla Bakke en aktivitetssteoretisk 
tilnærming til menneskelige handlinger som rammeverk for å utforske begrepet intuitiv 
interaksjon.  Formålet med avhandlingen er å bedre forstå intuitiv interaksjon i menneske-
maskin grensesnitt og hvordan slike grensesnitt kan designes for at de skal kunne oppleves 
som intuitive å bruke. Innen aktivitetsteorien kan menneskelig aktivitet deles opp  i sine 
enkelte bestanddeler, på ulike nivåer - i et hierarkisk system som utgjøres av en 
hovedaktivitet, som består av handlinger, som igjen er sammensatte av enkeltoperasjoner. 
Avhandlingen viser at det både er mulig og nyttig å bruke dynamikken mellom disse 
nivåene i en analyse av menneskelig interaksjon med et brukergrensesnitt; at intuitiv 
interaksjon vil kunne oppstå ved at sammensatte handlinger smelter sammen til en 
enkeltoperasjon. 

Studien viser at intuitiv interaksjon oppstår på bakgrunn av erfaring og tidligere 
kunnskap, noe som åpner for bruksorientert design og brukermedvirkning. Avhandlingen 
foreslår at utviklere og brukere arbeider sammen, på samme sted og som kolleger, for på 
den måten å sørge for en kontinuerlig og fri utveksling av kunnskap om de (fag)områdene 
som er berørt.  

Avhandlingen er basert på et flerårig case-studium av utviklingen av et 
planleggingsverktøy i et rederi, og hvordan de berørte ansatte senere tok det i bruk. 
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