Nettborger
Nettsamfunn for alle

To demonstratorer
Stadig mer av vår kommunikasjon foregår via sosiale medier som
Facebook, Twitter, YouTube og Flickr. Alle mennesker har imidlertid
ikke likeverdig tilgang til disse møteplassene. Brukergrensesnittet hindrer
mange funksjonshemmede i å delta på samme måte som andre. Dette
ønsker forskningsprosjektet Nettborger å gjøre noe med. Hovedmålet i
prosjektet er derfor å: “Utvikle en løsning som demonstrerer hvordan
sosiale medier kan brukes for å fremme samfunnsdeltakelse for alle”.
Prosjektet ønsker ved hjelp av konkrete eksempler å vise hvordan sosiale
medier kan utformes på en universell måte. Et samarbeid er derfor
innledet med Østfold fylkeskommune om å utvikle to demonstratorer.
Stadig flere offentlig og private virksomheter velger å ta i bruk etablerte
sosiale medier som Facebook i stedet for å utvikle noe på eget nettsted.
Den ene demonstratoren skal spesielt fokusere på dette. I prosjektet skal vi
se på hvordan Østfold fylkeskommune bruker facebook i sin
kommunikasjon med borgerne, og dermed også hvordan et sosialt medium
som facebook bør utformes for at det kan brukes på en likeverdig måte av
så mange som mulig.
Fortsatt er imidlertid sosial samhandling på egne nettsteder viktig, og dette
er utgangspunktet for den andre demonstratoren. I samarbeid med Østfold
fylkeskommune vil vi se på hvordan en elektronisk karriereveileder kan
utformes på en universell måte. Pilotene skal testes av mennesker med
ulike forutsetninger og behov.
I tillegg til pilotene skal prosjektgruppa jobbe med hvilke metoder som
egner seg i utviklingsprosjekter med fokus på universell utforming.
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MediaLT
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Prosjektet støttes av programmet IT Funk i Norges Forskningsråd.
Prosjektperiode er 1. juli 2010 til 31. mars 2011. Prosjektet ledes av
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Tollefsen (MediaLT).
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