Hej alla schackentusiaster!

Jag heter Christoffer Lagerstrand och jobbar just nu på min examensuppsats i Psykologi vid Uppsala
Universitet tillsammans med min handledare, docent Håkan Nilsson.
Vi är intresserade av hur experter agerar i olika scenarion och i det här fallet är det ni som är
experterna med era schack-kunskaper. Vi har utformat ett experiment för att se hur schackspelare
gör sannolikhetsbedömningar och skulle vara otroligt tacksamma till alla som vill medverka. Varje
extra person som vill delta kommer ha stor inverkan och kommer ge oss en bättre chans att förstå de
mekanismer vi är intresserade av samt ge mig personligen något ännu bättre att visa upp vilket känns
väldigt kul!
Ditt deltagande i experimentet kommer ske genom ett program som du finner under länken HÄR.
Ladda ned och kör programmet på din egen dator, alltså ej direkt från dropboxen, så blir du ledd steg
för steg genom processen där du kommer få se varierande bräden och bli ombedd göra vissa
bedömningar om dessa. Vi räknar med att ditt deltagande bör ta ca. en timme.
Du kommer slutligen frågas efter ålder, kön och eventuell ELO-rating, notera dock att ELO-rating inte
är ett krav då alla inte har någon sådan. När du är klar kommer det att skapas en text-fil med dina
svar i samma mapp som du körde programmet ifrån, bifoga denna i ett mail till
chess.study.ppuu@gmail.com
Värt att tillägga är att vi är intresserade av intuitiva, subjektiva bedömningar och att användande av
hjälpmedel alltså undanbedes då det annars blir tydligt i data och vi tvingas ta bort dina resultat.
Detta innebär dock också att det inte finns ett rätt eller fel svar utan att alla svar är lika värdefulla.

Vi hoppas att du vill delta och att det kan utgöra en välkommen utmaning i att göra snabba
utvärderingar.
Allt deltagande är givetvis anonymt och all data kommer avidentifieras innan det presenteras i min
uppsats.
Eventuellt kommer det för vissa visas någon form av varning angående programmet då vi byggt det
själva och det således inte har en känd utgivare, man kan behöva klicka på ”Kör ändå”, ”Mer info”
eller dylikt. Vi garanterar givetvis att programmet är helt harmlöst.

Vid frågor kontakta chess.study.ppuu@gmail.com alternativt hakan.nilsson@psyk.uu.se
Lycka till och tack för din medverkan!

