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SÄKER RÖSTSTYRNING I FORDON
TORSDAG 8 MAJ KLOCKAN 10:30-12:30
WORKSHOPARENAN, NORDSTADSTORGET

Vi visar ett röststyrt dialogsystem för använd-
ning i fordon. Fokus ligger på att minimera 
förarens distraktion i samband med att man 
väljer musik, hanterar GPS och liknande, och 
därmed öka säkerheten. Detta görs bland an-
nat med hjälp av ”talande menyer” som gör det 
möjligt att utföra all interaktion utan att man 
någonsin behöver titta på en skärm, oavsett 
om man talar till systemet eller ej.

Staffan Larsson, Prof, Datalingvistik, Göteborgs 
universitet, Sebastian Berlin, Systemutvecklare, 
Instititionen för filosofi, lingvistik och veten-
skapsteori

POLITISKA DISKUSSIONER OCH 
ÅSIKTER PÅ TWITTER
TORSDAG 8 MAJ KLOCKAN 10:30-12:30
WORKSHOPARENAN, NORDSTADSTORGET

I den allmänna debatten förs det ofta fram att 
det genom sociala medier blir lättare att göra 
sin röst hörd, man kan enkelt diskutera, reagera 
och föra fram sina egna åsikter. Sociala medier 
har också kommit att bli ett viktigt verktyg i 
politiska kampanjer. Tillgången till data från 
sociala medier gör att forskningen nu i allt 
större utsträckning kan besvara frågor som rör 
sociala mediers betydelse i politiska processer. 
I en allt mer digitaliserad värld kvarstår ändå 
frågor om vilken betydelse vi ska tillmäta so-
ciala medier för politisk opinionsbildning och 
deltagande samt deras relevans för beslutsfat-
tare. Under det här valåret undersöker vi den 
politiska diskussionen och åsikter på Twitter.

Karina Bunyik, M Sc student, Datavetenskap, 
Chalmers, Linn Sandberg, Bitr forskare,  
Statsvetenskap, Göteborgs universitet

LÄRKA – ÖVA SVENSKA PÅ DATOR
TORSDAG 8 MAJ KLOCKAN 10:30-12:30
WORKSHOPARENAN, NORDSTADSTORGET

Språkbankens lärplattform Lärka erbjuder flera 
övningar för svenska, både för språkvetare och 
för dem som lär sig svenska. Kom och testa 
själv! Vilket ord passar här? Hur stavas det? 
Vilken ordklass är det?

Elena Volodina, PhD, Institutionen för Svenska 
Språket, Göteborgs universitet, Ildikó Pilán, 
Doktorand, Språkvetenskaplig Databehandling, 
Göteborgs universitet

INTERAKTION FÖR PERSONER  
MED SPRÅKLIG FUNKTIONS-
NEDSÄTTNING 
TORSDAG 8 MAJ KLOCKAN 11:10-11:30
SCENEN, NORDSTADSTORGET 

I dagens uppkopplade samhälle riskerar en stor 
del av befolkningen att hamna utanför, perso-
ner med olika typer av funktionsnedsättning. 
Vi berättar om olika sorters språklig funktions-
nedsättning och visar exempel på hur språk-
teknologi kan underlätta vardagen för många.

Peter Ljunglöf, Doc, Data- och informationstek-
nik, Göteborgs universitet, Mats Lundälv, Data-
pedagog, DART, Sandra Derbring, Datalingvist, 
DART, Katarina Mühlenbock, Datalingvist, DART

LEKBOT – EN LEKANDE ROBOT FÖR 
BARN MED FUNKTIONSHINDER
TORSDAG 8 MAJ KLOCKAN 12:40-14:40
WORKSHOPARENAN, NORDSTADSTORGET

Lekbot är en robot som styrs genom att peka 
på symboler på en pekskärm. Symbolerna 
översätts till talat språk, så att pekskärmen 
”pratar” med roboten och berättar vad barnet 
vill. Interaktionen gör det möjligt för barn med 
rörelsehinder att leka självständigt och att 
samspela på lika villkor med barn utan funk-
tionshinder.

Alex Berman, CTO, Talkamatic

LÄTTIPEDIA: WIKIPEDIA MED  
AUTOMATISKT SYMBOLSTÖD
TORSDAG 8 MAJ KLOCKAN 12:40-14:40
WORKSHOPARENAN, NORDSTADSTORGET

Utforska det globala uppslagsverket Wikipedia 
i lättläst variant! Med hjälp av språkteknologi 
har vi lagt till symbolstöd och grammatisk 
information till Wikipedias artiklar för att göra 
dem mer tillgängliga.

Peter Ljunglöf, Doc, Data- och , informations-
teknik, Göteborgs universitet

KULTUROMIK: ATT SPANA EFTER 
SPRÅKLIGA OCH KULTURELLA FÖR-
ÄNDRINGAR I DIGITALA TEXTARKIV
TORSDAG 8 MAJ KLOCKAN 13:10-13:30
SCENEN, NORDSTADSTORGET 

Vilka vetenskapliga frukter kan vi skörda av de 
ansträngningar som gjorts att digitalisera text 
från olika tidsepoker? En av möjligheterna som 
öppnas är att kvantitativt studera hur språket i 
materialet förändras över tiden. Detta ger oss 
en bild av hur själva språket förändras men 
även av hur händelser i världen och samhället 
påverkar det som skrivs.

Richard Johansson, Forskare, Språkteknologi, 
Institutionen för Svenska språket och Språk-
banken 

DEN MOBILA KOMMUNIKATIONENS 
DNA
TORSDAG 8 MAJ KLOCKAN 13:40-14:00
SCENEN, NORDSTADSTORGET

Vi berättar hur mobiltelefonsamtal och text-
meddelanden är länkade i ett ständigt pågåen-
de, sammanhängande kommunikationsförlopp 
för att visa hur mobilkommunikation fungerar 
och faktiskt ser ut. Kunskap om mobil kom-
munikation kan användas vid utvecklingen av 
till exempel språkstöd som autotext-funktioner, 
dialogsystem och av mobila tjänster, där kun-
skap om hur människor kommunicerar är vik-
tigt för att designa intressanta och användbara 
tjänster.

Ylva Hård af Segerstad, Doc, tillämpad infor-
mationsteknologi, Institutionen för Tillämpad IT, 
Alexandra Weilenmann, Doc, Tillämpad infor-
mationsteknologi, Institutionen för Tillämpad IT 

sPRåkTEkNOLOGI Och INTERAkTION  
– FÖR BådE MäNNIskOR Och MAskINER
Språkteknologi är en korsning mellan språkvetenskap och datavetenskap. Målet är att utveckla datorers möjlighet att 

processa naturligt mänskligt språk och på så sätt underlätta kommunikationen både människa-maskin och människor 

emellan. Här ger Göteborgs universitets Centre for Language Technology smakprov på världsledande forskning liksom 

tillämpningar inom detta högaktuella område.
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SPRÅKET FÖRÄNDRAS ÖVER TID
TORSDAG 8 MAJ KLOCKAN 14:20-14:40
SCENEN, NORDSTADSTORGET

Med datorers hjälp kan vi hitta dessa föränd-
ringar och använda dem för att hitta och tolka 
information från det förgånga och nuet och 
hjälpa vanliga användare att till fullo nyttja det 
skrivna ordet och inte låta något falla i glömska.

Nina Tahmasebi, PhD, Datavetenskap, Chalmers 

AUTOMATISK  
TEXTSAMMANFATTNING
TORSDAG 8 MAJ KLOCKAN 14:50-16:50
WORKSHOPARENAN, NORDSTADSTORGET

Att få datorer till att sammanfatta större 
mängder text är något som många har job-
bat på under många år. Detta har gett upphov 
till en rad system som har olika styrkor och 
svagheter. Bekanta dig med några system för 
textsammanfattning som vi har jobbat med på 
Chalmers. Du kommer själv få välja samlingar 
av dokument som ska sammanfattas, och se-
dan se hur systemet arbetar.

Olof Mogren, Doktorand, Datavetenskap,  
Chalmers

GRASP: GRAMMATISK SPRÅKEDITE-
RING I FLERA SPRÅK SAMTIDIGT

TORSDAG 8 MAJ KLOCKAN 14:50-16:50
WORKSHOPARENAN, NORDSTADSTORGET
Lek dig ett nytt språk! GRASP är ett helt nytt 
sätt att bygga texter i flera språk samtidigt, där 
du inte använder tangentbordet utan bara pe-
kar och klickar på de ord som du vill ändra.

Peter Ljunglöf, Doc, Data- och informations-
teknik, Göteborgs universitet

NYSNÖ: SYMBOLSTÖDD  
NYHETSTEXT PÅ NÄTET

TORSDAG 8 MAJ KLOCKAN 14:50-16:50
WORKSHOPARENAN, NORDSTADSTORGET

Enkel nyhetstext från nättidningen 8 sidor an-
passas med hjälp av symbolstöd.

Katarina Mühlenbock, Datalingvist, Sandra  
Derbring, Datalingvist, Mats Lundälv, Data-
pedagog, alla från DART

TWITTER SOM POLITISK  
OPINIONSBILDNING
TORSDAG 8 MAJ KLOCKAN 15:00-15:20
NORDSTADSTORGET, STAGE

Inom forskningen vet vi fortfarande lite om hur 
framväxten av sociala medier och dess karak-
tär av transparens, snabbhet och spridnings-
förmåga påverkar den representativa demo-
kratin med avseende på politiskt deltagande, 
politisk mobilisering och politisk opinionsbild-
ning. I samband med valåret 2014 undersöker 
vi Twitters betydelse i den politiska debatten 
och opinionsbildningen.

Karina Bunyik, M Sc student, Datavetenskap, 
Chalmers, Linn Sandberg, Bitr forskare, Stats-
vetenskap, Göteborgs universitet

SYMBOLSTÖD I ETT VANLIGT  
ORDBEHANDLINGSPROGRAM 

TORSDAG 8 MAJ KLOCKAN 17:00-19:00
WORKSHOPARENAN, NORDSTADSTORGET

Skriv med symboler i ett vanligt ordbehand-
lingsprogram! Vi har gjort det möjligt för vem 
som helst att lägga till symboler till en text för 
att underlätta förståelsen. Vår motsvarande 
app kan användas för att skicka sms med bil-
der eller som samtalsstöd.

Mats Lundälv, Datapedagog, DART

ALLA KAN FORSKA I SVENSKA 
SPRÅKET

TORSDAG 8 MAJ KLOCKAN 17:00-19:00
WORKSHOPARENAN, NORDSTADSTORGET 
Språkbankens sökverktyg Korp och lexikon-
verktyget Karp erbjuder alla möjligheten att 
svara på sina frågor om svenskan. Kom och 
testa! Vad är vanligast, ’flodvåg’ eller ’tsunami’? 
Vilken är den vanligaste prepositionen som ef-
terföljer verbet ’forska’? När skedde egentligen 
stavningsreformen på början av 1900-talet?

Jonatan Uppström, Johan Roxendal, Martin 
Hammarstedt, alla Systemutvecklare, Språk-
banken, Göteborgs universitet 

HOW TO NEGOTIATE WITH  
A ROBOT
THURSDAY 8 MAY AT 17:10-17:30 
NORSTADSTORGET STAGE

What is left and what is right? A robot that is 
a part of our daily lives, a home assistant or a 
rescue robot, and with whom we interact in hu-
man language must be able to describe its en-
vironment and understand human descriptions 
in order to be helpful. Robots and humans see 
the world around them quite differently. In this 
talk I will discuss what properties one needs 
to take into account to understand or say des-
criptions such as ”the table is to the left of the 
chair” and how to model these in conversatio-
nal and perceptual systems of a robot.

Simon Dobnik, researcher, Datalingvistik,  
University of Gothenburg

DÄRFÖR BLEV SIRI EN FLOPP
TORSDAG 8 MAJ KLOCKAN 17:50-18:10
SCENEN, NORDSTADSTORGET

2011 lanserade Apple Siri, en ”intelligent per-
sonlig assistent” som använder naturligt talat 
språk för att besvara frågor och hantera olika 
tjänser. Dock beskrevs Siri snart som en flopp 
och den ansvarige på Apple fick sparken 2012. 
Trots detta var Siri vid lanseringen ett stort 
framsteg över tidigare liknande system. Så 
varför blev inte Siri den succé som Apple hade 
hoppats? 

Staffan Larsson, Prof, Datalingvistik, Göteborgs 
universitet

INTERNET SOM KRISTALLKULA
TORSDAG 8 MAJ KLOCKAN 18:30-18:50
SCENEN, NORDSTADSTORGET

Hur kan vi skapa program som kan visualisera 
och förutspå framtiden genom att skörda  
öppen information från nätet?

Staffan Truvé, CTO, Recorded Future AB,  
Devdatt Dubhashi, Prof, Datavetenskap,  
Chalmers

INTRODUKTION
TORSDAG 8 MAJ KLOCKAN 15:45-16:00
När antibiotikan infördes trodde många att vi i 
framtiden skulle kunna bota alla infektionssjuk-
domar. Men den spridda användningen gjorde 
att bakterierna utvecklade resistens. Multiresi-
stenta bakterier sprids nu över hela jordklotet 
och vi vet inte hur vi ska 
stoppa deras framfart. 

Jonas Förare, Informa-
tionssekreterare, Forsk-
ningsrådet Formas

KAN VI SKYDDA OSS MOT DE  
RESISTENTA BAKTERIERNA?
TORSDAG 8 MAJ KLOCKAN 16:00-16:15
Hur agerar man inom vården och vad kan var 
och en göra för att motverka att dessa bakte-
rier ökar i antal och sprids? 

Smittskyddsläkare

ANTIBIOTIKA TILL DJUR 
– BOT OCH HOT
TORSDAG 8 MAJ KLOCKAN 16:15-16:30
Hur används antibiotika till djur och vilken be-
tydelse har antibiotikaresistenta bakterier hos 
djur?

Helle Unnerstad, Veterinär och forskare, SVA

NÄSTA GENERATIONS  
ANTIBAKTERIELLA SUBSTANSER
TORSDAG 8 MAJ KLOCKAN 16:30-16:45
Nya strategier och behandlingssätt behövs 
för att kunna möta den globala spridningen 
antibiotikaresistens. Ett sådant exempel är att 
blockera bakteriella virulensfaktorer, dvs de 
faktorer som är kritiska för att etablera en in-
fektion, utan att döda bakterierna.

Erik Chorell, Fil dr, Kemi, Umeå universitet

AVSLUTANDE DISKUSSION OCH 
FRÅGOR
TORSDAG 8 MAJ KLOCKAN 16:45-17:00

Alla medverkande 

NORDSTAN

HUR STOPPAR VI FRAMTIDENS  
BAkTERIEINFEkTIONER
SCENEN, NORDSTADSTORGET



24

AGERA – FOTOUTSTÄLLNING 
uTIFRåN BOkEN 101  
hIsTORIskA hJäLTAR
TORSDAG-LÖRDAG 8-10 MAJ KLOCKAN 10:00-20:00 
SÖNDAG 11 MAJ KLOCKAN 10:00-17:00
PEDAGOGEN, HUS A, ENTRÉPLAN

De har valt att med det egna livet som 
insats ta ställning för det de anser är vik-
tigt och rätt. Alla är de hjältar. En fotout-
ställning baserad på boken 101 historiska 
hjältar av Ola Larsmo och Brian Palmer, 
utgiven av Historiska media. 

Arrangeras i samarbete med Svenska 
kyrkan.

cOMMON hALF TRuThs 
ABOuT NuTRITION ANd 
HEALTH
THURSDAY 8 MAY AT 17:00-18:00
PEDAGOGEN, HUS A, SAL AK2 137
Can science beat diet gurus and food ads? Hundreds of fat diets have 
been monopolizing the consumer’s attention since decades. Additio-
nally, a massive amount of food ads has inundated our daily life. Most 
messages on nutrition and health today, are often half truths: although 
based on some scientific concepts, the conclusions drawn from these 
concepts are often distorted or frankly exaggerated. A lot of money  
is poured into these advertising campaigns, making them extremely  
popular. Can we react and defend ourselves from all this?  

Monica Hunsber-
ger, Researcher, 
PhD, registered 
dietitian, Depart-
ment of Public 
Health and Com-
munity Medicine, 
The Sahlgrenska 
Academy, Univer-
sity of Gothenburg 

VETENSKAPSFESTIVALEN 
PÅ PEDAGOGEN

På Pedagogen vid Grönsakstorget, en del av Göteborgs universitet, bjuds på en strid ström  

av spännande programpunkter alla festivaldagar. Vi håller till i Hus A och Hus C.  

ADRESS: VÄSTRA HAMNGATAN 25 (HUS A) OCH LÄROVERKSGATAN 5 (HUS C)

SPRÅKTEKNOLOGI I SPRÅK-
INLÄRNINGENS TJÄNST
TORSDAG 8 MAJ KLOCKAN 17:00-17:40
Språkteknologi kan vara till stor hjälp vid 
språkinlärning. Man kan lära sig uttal, automa-
tisk identifiering av ord och grammatik, igen-
känning av stavfel och grammatiska fel och 
automatiska urval av texter som är anpassade 
för olika språkfärdighetsnivåer och mycket mer.

Elena Volodina, PhD, Institutionen för Svenska 
Språket, Göteborgs universitet

DEN GRAMMATISKA DATORN
TORSDAG 8 MAJ KLOCKAN 17:50-18:45
Tycker du det är svårt att böja franska verb 
eller få ordföljden rätt i en tysk sats? Då är det 
skönt att veta att de här problemen kan lösas 
med ett datorprogram nästan lika lätt som att 

räkna 2+2. Vi kommer att visa några resultat 
från ett internationellt samarbete med bas i 
Göteborg, som har skapat datoriserade gram-
matiker för 29 språk, med många fler på gång.

Aarne Ranta, Prof, Datavetenskap, Göteborgs 
universitet/Chalmers 

VÄGAR TILL BÄTTRE  
ÖVERSÄTTNINGSPROGRAM 
TORSDAG 8 MAJ KLOCKAN 19:00-19:55
Har du provat översättning med Google el-
ler Bing? Är du imponerad eller besviken, och 
undrar du hur det fungerar under ytan? Vi 
kommer att berätta om tekniken bakom auto-
matisk översättning och dess begränsningar, 
samt diskutera möjliga lösningar till några av 
problemen. Vi kommer också att introducera 
ett nytt översättningsprogram, som vi gör till-

gängligt på webben och som en gratis app för 
mobiltelefoner.

Aarne Ranta, Prof, Datavetenskap, Göteborgs 
universitet/Chalmers

DJUPA NEURALA NÄTVERK SOM 
HAR LÄRT SIG ATT LÄSA
TORSDAG 8 MAJ KLOCKAN 20:05-21:00
Språkmodeller inspirerade av hjärnan har 
nyligen lett till drastiska förbättringar i en rad 
språkrelaterade applikationer. Ett framgångs-
rikt exempel är Googles röstigenkänning i 
Android men de har även visat sig applicerbara 
på en rad andra områden, med överraskade 
resultat. 

Mikael Kågebäck, Doktorand, Datavetenskap, 
Chalmers

sPRåkTEkNOLOGI Och INTERAkTION  
– FÖR BådE MäNNIskOR Och MAskINER
Språkteknologi är en korsning mellan språkvetenskap och datavetenskap. Målet är att utveckla datorers möjlighet att 

processa naturligt mänskligt språk och på så sätt underlätta kommunikationen både människa-maskin och människor 

emellan. Här ger Göteborgs universitets Centre for Language Technology smakprov på världsledande forskning liksom 

tillämpningar inom detta högaktuella område. PEDAGOGEN, HUS A, SAL AK2 134


