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Probemstilling 

• Ønsker blinde og svaksynte å bruke 
teknologi spesielt designet for dem, 
eller er universell design løsningen? 

–Hvilke teknologi finnes i dag? 

–Hvor utbredt er mobilbruk blant blinde 
og svaksynte? 

–Hvordan bruker de mobil? 
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Bakgrunn og teori 

• Statistikk fra NR om Facebook-bruk blant 
blinde og svaksynte 

• Universell design 

• W3C, WCAG, WAI 

• Tilgjengelighet på Android og iOS 

• Biometrics på mobile enheter 
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Metoder og funn I 

• Spørreundersøkelse – på nett 

«Jeg er notorisk motstander av programvare utviklet 
spesielt for funksjonshemmede.» 

«Jeg vil bruke det som de forskjellige tjenestene til 
enhver tid har å tilby, og ikke noe ekstraordinært 
pga synshemning.» 

• Intervju og walkthrough 
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Metoder og funn II 

• Heuristisk evaluering av iSignOn 

• Prototyping… 
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LO-FI Prototyping 

• Skisser, storyboard 
/scenario, 
mockups, html 
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Diskusjon 

• Autentifikasjon – biometri 

– Innlogginsprosessen er et problem 

– Positive til biometrier i undersøkelsen 

– Fingeravtrykkteknologi og touchscreens 

– Sikkerhet, personvern er problematiske tema 

– Kontekst  
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• Sosiale medier 

– Spesialtilpassende nettverk for 
funksjonshemmede? 

– De vil heller være der alle de andre er (jfr 
Nettborger) 

– Innlogging generelt? 

INF5261 – Development of Mobile 
Information Systems 

9 



  

• Mobil teknologi 

– Android vs. iOS 

– Hva er smarttelefoner? 

– Kontekst  

• Place vs. Space (Harrison & Dourish) 
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• Blinde og svaksynte 
– Spesialisert design for funksjonshememde eller 

funksjonalitet innebygget i operativsystemet? 

– ”digital devide” kan være kløften mellom de som har 
tilgang, mulighet til å bruke digital teknologi. Boyera 
snakker om ut 

– Men det er en kløft mellom ulike brukere blinde 
brukere. 

– Gap mellom sen-blinde og født blinde.  

– Kanskje kan kløften tettes dette tettes gjennom 
universelt design? 
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Avsluttningsvis… 

• Alternative innloggingsmetoder er en 
mulighet – men fortsatt mange utfordringer 

• Vi har blitt bedre kjent med brukergruppen 
blinde og svaksynte 

• Mobil teknologi – kjent med hvilke muligheter 
som finnes 

• Hva kunne vært gjort annerledes? 

• Videreutvikling? 
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Takk for oss! 
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