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Sammanfattning
Det här arbetet handlar om att utveckla ett hjälpmedel för personer som lider av dövblindhet med en 

kognitiv nedsättning. Målet med projektet är att utveckla en applikation som ska hjälpa dessa 

personer med sin tidsuppfattning. Applikationen är skrivet i programmeringsspråket C# och har 

flera olika funktioner som ska ge användaren en tydligare uppfattning om tiden. Applikationens 

fördel är att den kan kombinera information via olika kommunikationsvägarna; visuellt, auditivt och 

taktilt. Det gör att applikationen är mycket flexibelt och att många olika målgrupper till exempel 

döva, blinda och äldre kan använda sig utav applikationen. Applikationen har utvärderats av Mo 

Gårds hemmets personal och har resulterat i positiv kritik.

ABSTRACT
This thesis is about the development of an application to aid deaf-blind and mentally impaired 

people with time perception. The system is made up by a laptop, a vibrating belt and a calendar 

program. The software is written in C# language and has multiple functions to alarm the user of 

calendar events. The application can alarm deaf-blind persons through a combination of sounds and 

visual images through the laptop and by vibrations through the belt. The various communication 

methods make this application very flexible and usable for people with different or combinations of

disabilities. The application has been evaluated positively, by the staff at Mo Gård resurscenter.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
I Sverige finns det ca 1200 personer med dövblindhet [2]. Dövblindhet är en kombination av 

funktionsnedsättningarna syn och hörsel. Detta begränsar personens delaktighet i samhället och 

denna behöver stor hjälp från handledare/personal som tar hand om dem i vardagliga aktiviteter. De 

dövblinda personer som har en synrest kvar kan urskilja vissa objekt och färger från varandra. De 

som har en hörselrest kvar kan skilja på olika ljud. Personer med medfödd dövblindhet har ofta 

ytterligare funktionsnedsättningar, exempelvis autism eller utvecklingsstörning. 

Utvecklingsstörningen leder till en nedsatt minnes -och inlärningskapacitet vilken gör att det blir 

svårare att lära sig saker [10].Det är viktigt att stimulera och utveckla dövblinda personer med 

aktiviteter. Till exempel kan en aktivitet bestå av plantering av växter eller träslöjd. 

I dagsläget finns det tekniska hjälpmedel som riktar sig mot antingen döva eller blinda personer 

men inte allt för många hjälpmedel finns för de dövblinda personerna i samhället. Det finns därför 

ett behov av att utveckla hjälpmedel för dövblinda personer. Tidsuppfattning är ett av många 

problem som dövblinda har i vardagslivet. Att inte ha något begrepp om tiden är frustrerande så det 

finns ett tydligt behov av tekniska hjälpmedel för det.

Det finns dövblinda personer som inte har möjligheten att använda sig av varken synen eller 

hörseln, och för dessa krävs det att man tar fram ett taktilt alternativ. Genom att kombinera ny 

teknik har det uppkommit  möjligheter att ta fram hjälpmedel som kan underlätta tidsuppfattningen 

för de dövblinda.

Tanken med det här projektet är att ta fram en kalenderapplikation som uppfyller dövblindas behov 

av ett stöd för tidsuppfattning, genom att kombinera auditiva, visuella och taktila tekniker. I 

projektet har två existerande hjälpmedel kombinerats; Ready-Ride och Timstocken. Ready-Ride är 

en vibrationsväst utvecklat av Dag Stranneby vid Örebro Universitet. Användaren, som i det här 

fallet är ryttaren, får information om ekipagets nuvarande position från en handledare som sänder 

signaler till en väst som användaren har på sig (se figur 1). Information om vilken position ekipaget 

har ges i form av en vibration i koordinatsystemet. Det andra hjälpmedlet som har använts i arbetet 

är Timstocken (se figur 2). Timstocken är ett viktigt hjälpmedel för dövblinda personer. Timstocken 

har fyra knappar som motsvarar kvartsintervaller. När dioderna är släckta ger timstocken ifrån sig 

ett ljud som betyder att aktiviteten ska starta.
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   Figur 1. Bild på Ready-Ride västen   Figur 2.  Bild på en timstock

1.2 Syfte

Syftet med arbetet är att underlätta vardagen för dövlinda personer som har det svårare att uppfatta 

tiden. Personerna kan uppleva det frustrerande att sitta och vänta utan vetskap om hur lång tid det är 

kvar tills det att en aktivitet ska starta. Därför ska ett hjälpmedel utvecklas för de behövande.

1.3 Målet med projektet

Målet med projektet var att utveckla ett elektroniskt hjälpmedel för personer med dövblindhet 

tillsammans med en utvecklingsstörning. Applikationen ska fungera som en veckokalender där 

personal/handledare kan redigera användarens olika aktiviteter. Gränssnittet ska vara lätt att 

använda, tydlig och funktionellt. Applikationen ska larma och ge information till användaren genom 

de visuella, auditiva och taktila kommunikationsvägarna. Inom projektet ska följande utföras;

• Skapa en veckokalender

• Skapa ett intuitivt gränssnitt

• Skapa en digital timstock

• Implementera de olika kommunikationssätten

• Skapa inställningsmöjligheter

• Få applikationen utvärderat av Mo Gård
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1.3.1 Veckokalender
Gränssnittet ska bestå av ett objekt som ska representera veckoschemat. Tidsindelningen sker varje 

heltimme, det leder till att man endast kan lägga till en aktivitet från en lista varje timme. Listan ska 

bestå av de vanligaste aktiviteterna som målgrupper utför.

1.3.2 Digitala timstocken

Den digitala timstocken ska representera den analoga motsvarigheten (se figur 2).

1.3.3 Kommunikationsvägarna
Applikationen information ska förmedlas auditivt, visuellt och taktilt till användaren. Det auditiva 

funktionen ska bestå av ett lågfrekvent ljud. Gränssnittets visuella del ska bestå av bild eller video 

som visas över en stor del av skärmen. Den taktila delen ska bestå av en mobil enhet som har en 

trådlös kommunikation med en huvudenhet i form av Bluetooth (se figur 3). Bluetooth är ett trådlöst 

kommunikationsmedel med låg kostnad och låg strömanvändning [8]. Kombinerat med en hög 

datahastighet används tekniken till handsfree för mobiler.

1.3.4 Inställningar
Användaren ska kunna kombinera vilka kommunikationsvägar man vill att larmet ska informera, 

genom att kryssa i de önskade inställningarna (se figur 7).

1.3.5 Larmfunktionen
Applikationen ska ha till uppgift att larma användaren via de olika kommunikationssätten vid 

specifika tider. Applikationen ska larma om det finns någon aktivitet kommande timme, med olika 

tidsintervaller. När det är 15 minuter kvar ska applikationen skicka ut signaler till användaren i 15 

sekunder och i 25 sekunder när det är 5 minuter kvar. När en aktivitet ska hålla på i 2 timmar i följd, 

ska inte applikationen larma användaren vid det andra tillfället. Till exempel om en användare ska 

befinna sig i ”Träverkstaden” i 2 timmar, så är inte personen i behov av att veta att den ska fortsätta 

med samma aktivitet.

7



Figur 3. Bild över hårdvaran, Parani SD1000, mobila enheten och vibratorerna

1.4 Resurscenter Mo Gård 
Resurscenter Mo Gård i Finspång ingår i Mo Gård gruppen [9] som är ett samlingsnamn och 

omfattar Stiftelsen Mo Gård, Resurscenter Mo Gård och dotterbolagen Odigos, Mo Gård Friskola 

och nationellt kunskapscenter för Dövblindfrågor samt Mo Gård Folkhögskoleförening. 

Resurscenter Mo Gård är en verksamhet som vänder sig till personer som är döva eller dövblinda i 

kombination med ytterligare funktionsnedsättningar. Resurscenter Mo Gård har genom samarbete 

med Parivash Ranjbar Gharajehei varit initiativtagarna till detta projekt. Tillsammans med Mo Gård 

personal diskuterades det fram riktlinjer för projektet. Det som var mest intressant för personalen på 

Mo Gård var att få fram ett hjälpmedel som kunde ge information om hur lång tid det var kvar tills 

en aktivitet ska starta.
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2 Metoder

Det här kapitlet handlar om vilka metoder projektet ska ta del av. Det största problemet med 

applikationen var att göra det intuitivt, lättanvänt och att kunna presentera informationen på ett 

tillräckligt tydligt sätt för att användare med lägre kognitiv förmåga ska kunna ta del av det. 

Gränssnittet ska vara enkelt och tydligt utformat så att personer med mindre datorvana ska kunna 

använda det. Personal på Mo Gård resurscenter kommer att göra en utvärdering av applikationen.

2.1 Programmeringsmiljö

Kalenderapplikationen ska utvecklas i Microsoft Visual Studio 2008 [11] i programmeringsspråket 

C# [1]. Programmeringsspråket är användbart på många sätt. Gränssnittshanteringen är väldigt 

överskådligt och hjälpsamt. Det finns många användbara bibliotek på Microsofts egna hemsida, 

vilket ger ett väldigt bra stöd när man behöver implementera något annorlunda. C# är ett väldigt 

populärt språk, och det finns gott om informationskällor både tryckt och elektronisk form.
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3 Genomförande

3.1 Design av gränssnitt
Applikationens design är tänkt att presentera informationen på ett tydligt och intuitivt sätt. 

Applikationens gränssnitt är enkelt utformade för att personer med mindre kunskap om datorer kan 

använda hjälpmedlet. Placeringen av funktionerna är placerade för att framhålla det viktigaste som 

finns att vara tillgängligt centralt i gränssnittet. Det som är mindre viktigt är placerat ute mot 

kanterna. Presentation av video och bild är placerat centralt för att det ska vara tydligt och enkelt att 

ta till sig informationen (se figur 4).

Figur 4. Skiss över gränssnittet

3.2 Design av applikationen
Applikationens design över de metoder som används i gränssnittet beskrivs nedan (se figur 5). De 

funktioner som använder sig utav DirectX SDK är PlayVideo() och StopVideo(), det är för att starta 

och stoppa uppspelningen av videon. Det finns två funktioner som hanterar filströmmarna i 

applikationen SaveFile() och LoadFile(). Datakällan används av ComboBox objekten och innehåller 

namnet på alla aktiviteter. Det finns en funktion som uppdaterar tiden och håller koll på om 

applikationen ska larma användaren SetTime().

Figur 5. Översikt av de viktigaste funktionerna i applikationen
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3.2.1 Veckoschema
Den viktigaste funktionen är veckoschemat som är uppbyggd av ett DataGridView objekt som 

innehåller celler. Cellerna består av objekt kallade ComboBox. Varje ComboBox har en 

informationskälla bundet till sig. Informationskällan innehåller de mest förekommande aktiviteterna 

som målgruppen dagligen utför. Varje gång en aktivitet redigeras, sparar applikationen automatiskt 

ner veckoschemats information till en textfil innehållande position och aktivitet. Filen är placerad i 

en underkatalog. Filens information laddas varje gång applikationen startas eller om veckonumret 

ändras. Veckonumret bestäms av en ComboBox som är placerad över veckoschemat som innehåller 

årets alla veckor. En fördel med DataGridView objekt är att varje cell representerar en rad och 

kolumn, vilket gör att det lätthanterligt när man ska söka genom hela objektet. Filens uppbyggnad 

består av textrader bestående av två siffror som representerar rad och kolumn i schemat följt av 

namnet på aktiviteten. 

3.2.2 Inställningar
Ett fält för applikationens inställningar är tydligt placerat i gränssnittets överkant. Inställningarna 

består av fyra objekt kallade CheckBox som vardera motsvarar en kommunikationsväg. 

Applikationen ska skicka informationen till användaren genom de objekt som är förkryssade. Det 

ger handledaren/personalen en möjlighet att konfigurera systemet efter sina behov. Det är en viktig 

funktion då användare har olika behov. Till exempel är användaren döv så finns det ingen nytta att 

få information genom ljud. 

3.2.3 Timstock
Timstocken är placerad längst ner i applikationens grässnitt den har till uppgift att räkna ner tiden 

som återstår till att en ny timme ska påbörja. Timstocken är uppbyggd av ett objekt kallat 

ProgressBar. En fördel att använda sig utav en ProgressBar är att det kan representera olika 

funktioner, exempelvis upp -och nedräknare, procentvisare etc.

3.2.4 Ljud
Applikationen spelar upp ett lågfrekvent ljud när alarmet utlöses. Det ger möjligheten för dövblinda 

personer med hörselrester att få information via den auditiva kommunikationsvägen. Det ger även 

möjligheten för personer som är blinda att använda samma program.
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3.2.4 Bild och Video
Bildfunktionen bygger på att en aktivitet ska skrivas ut som text. Bakgrundfärgen närmast texten är 

vit och bakgrundsfärgen utöver det är enligt färgschemat (se tabell 1). Användaren ska lätt kunna 

tyda bilden och förstå vilken aktivitet och dag det är. Färgschemat anges beroende på vilken 

veckodag aktiviteten ska utföras. Användarna på Mo Gård har redan nu ett system med färger som 

motsvarar veckodagen. Kalenderapplikationens visning av aktivitet utgår ifrån samma system, 

vilket gör att  användarna känner igen sig i systemet. Det som inte Mo Gård hemmet har tillgång till 

är de rörliga bilder som representerar aktiviteten. Videofunktionen kan vara väldigt användbart hos 

användare med högre kognitiv förmåga. En video kan antingen vara ett bildspel på de aktiviteter 

man ska göra eller ett filmklipp där exempelvis en handledare står och tecknar för användaren. 

Följande kod visar hur man implementerar ett videoklipp med DirectX SDK;

Video video = new Video(@”Video/plane_lands.avi”); 

video.owner = ColorPictureBox;

ColorPictureBox.visible = true;

video.Play();

Tabell 1. Färgschema

Dag Bakgrundsfärg Färg på typsnittet
Måndag Grön Svart
Tisdag Blå Svart
Onsdag Vit Svart
Torsdag Brun Svart
Fredag Gul Svart
Lördag Röd Svart
Söndag Rosa Svart

Videofunktionen baseras på en videosekvens som spelas upp på skärmen. Tanken är att personalen 

ska ha möjligheten att lägga in sina egna klipp eller kanske spela in sig själva för att applikationen 

ska ge användaren en mer personlig relation. Microsoft Visual Studio 2008 har inget stöd för 

uppspelning av video utan DirectX SDK [3] måste installeras för att sedan läggas till som en .NET 

referens. DirectX SDK erbjuder ett utvecklingsverktyg för multimedia applikationer. Paketet 

innehåller stöd för 2D och 3D grafik samt ljud.
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3.2.5 Taktila
Det är den viktigaste delen i projektet. Dag Stranneby har tagit fram följande protokoll för att styra 

vibratorerna. Protokollets funktioner har modifierats för att passa applikationens taktila 

larmfunktion, då den har till uppgift att meddela användaren via vibrationer att en aktivitet ska 

börja. Systemets kommunikation sker punkt-till-punkt (ingen adressering behövs) i asynkron 

serieform, full duplex, med följande parametrar;

Datahastighet: 9600 baud

Ordlängd: 8 bits

Stopbits: 1 bit

Paritet: Ingen

Handskakning: Ingen

Man kan genom olika kombinationer av strängar i ASCII-kod styra vibratorerna. Man har även 

möjligheten att skicka morsesignaler till vibratorerna, vilket gör hela systemet flexibelt. Här är ett 

exempel på hur systemet kan fungera där huvudenheten agerar som server och den mobila enheten 

som klient, och bokstaven Q representerar en vibrator;

Från server Händelse Från klienten

Q1 Vibrator Q startar !

Q0 Vibrator Q stoppas !

*Qb Vibrator Q sänder morsekod b ! (då morsetecknet är klart)

Med b avses någon av följande tecken:

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F,G,J,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,Å,Ä,Ö

! är positiv kvittens och ges alltid när en operation är klar

? Är negativ kvittens och ges i samtliga fall, dvs okända kommandon och/eller felaktiga parametrar

Vid utveckling av hjälpmedlet för dövblinda med en kognitiv nedsättning så används enbart olika 

långa tidsintervaller, då användaren inte kan uppfatta de små avbrotten som morsesignalering 

bygger på. 

Systemets delar består av två st Parani SD1000 enheter som agerar sändare/mottagare med 

tillhörande antenn har räckvidden upp till 100 meter. Applikationen sänder ut signaler via en 

serialport (COM) till sändaren. Sändaren sänder vidare informationen över en trådlös Bluetooth 

koppling. Signalerna består av olika kombinationer av teckensträngar som läses av på serial porten. 

Mottagarenheten tar emot signalerna och sänder vidare den till den mobila enheten. Den mobila 
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enheten använder signalerna för att styra vibratorerna genom en modifierad VGA-port (se figur 6). 

Den mobila enheten drivs av ett batteri med begränsad kapacitet.

Figur 6. Flödesschema över kommunikationsvägen från huvudenhet till den mobila enheten
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4 Resultat
Applikationen har ett användarvänligt gränssnitt då den är lämpat för användare med enbart 

grundkunskaper om datorer (se figur 7). Användaren kan tydlig se alla funktioner som har 

implementerats. Presentationen av larmet i form av det visuella och auditiva är väldigt tydligt, 

eftersom informationen presenteras centralt på bildskärmen. Applikationens taktila del fungerar 

mycket väl, såväl mjukvara som hårdvara. De vibrationer som vibratorerna sänder ut, känns tydligt i 

kroppen när man har på sig den den mobila hårdvaran.

 Figur 7. Applikationens gränssnitt

4.1 Funktionerna

4.1.1 Veckoschema
Huvudsektionen består av en DataGridView som innehåller alla veckodagar och tider i celler (se 

figur 8). Cellerna består av ComboBox och är knutna till en gemensam databas där det finns ett par 

aktiviteter att välja mellan. När en aktivitet har valts av användaren sparas hela veckan på en fil. 

Tiderna är utformade efter ett standardschema, och då majoriteten av aktiviteterna utförs mellan kl 
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08:00 – 19:00 valdes enbart dessa tider för att undvika att listan blir för stor. Det kan leda till att 

nödvändig information inte får plats på skärmytan, och därför hamnar utanför synfältet. Vid högre 

skärmupplösningar kan gränssnittets funktioner bli otydliga p.g.a. storleken på texten.

Figur 8. Visning av ComboBox alternativen

4.1.2 Inställningar 
Man kan ställa in vilka kommunikationsvägar som applikationen använder genom att bocka för dem 

i inställningsfältet (se figur 9). Man kan inte välja att ha bild och video samtidigt, då en konflikt 

skulle ske. 

Figur 9. Visning av applikationens inställningsmöjligheter

4.1.3 Timstock
Timstockens funktion är utformad efter ett analogt hjälpmedel som dövblinda personer använder i 

nuläget (se figur 10). Det analoga hjälpmedlet har fyra färgade knappar. Knapparna bestämmer hur 

lång tid det är till start i form av kvartsintervaller. Hjälpmedlet har ett antal lysande dioder som 

representerar minuter. När dioderna blir färre betyder det att aktiviteten snart ska starta. Nackdelen 

med det analoga hjälpmedlet är att man måste komma ihåg att sätta på den inför varje ny aktivitet, 

möjligheten att lägga till fler aktiviteter finns inte. Kalenderapplikationens timstock fungerar på 

liknande sätt, den räknar ner och byter färg när den närmar sig aktivitetens start (se tabell 2).
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Tabell 2. Färgintervallsschema

Färg Tidsintervall
Grön   0-30 min

Orange 30-55 min

Röd 55-60 min

Figur 10. Visning av timstocksfunktionen

4.1.4 Visuella larmet
Det visuella larmet täcker en central del av applikationens gränssnitt. Det är för att förtydliga vilken 

aktivitet som ska starta (se figur 11) där aktiviteten är att ”Resa”. Den gröna bakgrundsfärgen 

betyder att det ska ske på en måndag (se tabell 1).

Figur 11. Bildvisning av det visuella larmet
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5 Utvärdering
Systemet kunde inte testas direkt på den avsedda målgruppen, då det krävs veckor att utbilda dem 

att använda verktyget och förstå systemets olika funktioner. Vi beslutade att personalen på Mo Gård 

hemmet skulle utvärdera applikationen under en veckas tid, då en mer utvärderad och snabbare 

”feedback” av applikationen kunde ges. Linda Alexandersson och Ingrid Axelhed utvärderade 

tillsammans med personalen på Mo Gård hemmet applikationens för -och nackdelar. De visar en 

positiv inställning till projektet, de anser att det är spännande att det sker en utveckling inom de 

dövblindas hjälpmedelsområde.

5.1 Mobilitet 
Enligt utvärderingen är mobiliteten i systemet inte tillräckligt bra. Då användaren inte kan befinna 

sig längre än 100 meter ifrån huvudenheten blir det en stor nackdel eftersom användarna rör sig 

över större ytor.

5.2 Utbildning
Användandet av ett sådant hjälpmedel krävs att personalen/handledaren får en utbildning om 

applikationens funktioner. Det viktigaste är att användaren ska lära sig vilken information 

applikationen ger. Det kan vara ett problem då applikationen riktar sig till unika målgrupper med 

lägre kognitiva förmågor. Enligt utvärderingen krävs det att verksamheten lägger ner mycket tid och 

resurser på att implementera och skapa pedagogiska förutsättningar för att använda ett hjälpmedel. 

Detta skulle leda till en stor utmaning för de flesta verksamheter där individen har behov utav 

personal/anhörig som sköter hjälpmedlet.

5.3 Flera aktiviteter
Enligt utvärderingen betonades att möjligheten till flera aktiviteter under samma timma som 

presenterades som en bildserie skulle vara väldigt användbart. Till exempel ville de ha en bildserie 

över vad man ska göra som morgonrutiner. Först ska man sätta på sig kläder sedan äta mat och ta 

sin medicin etc.
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6 Diskussion & Slutsats
Applikationen har möjligheten att implementeras hos andra målgrupper, exempelvis individer med 

högre kognitiv förmåga som har ett behov att ett hjälpmedel för deras tidsuppfattning. Det gör 

applikationen intressantare att vidare utveckla då det är brist på hjälpmedel för dessa målgrupper. 

Det mest utmanande med projektet var att ta reda på hur mycket information personerna som är i 

behov av hjälpmedlet kunde hantera: hur mycket ljud de kunde höra, hur väl de kunde skilja färger 

från varandra och även hur de uppfattade vibrationer. 

6.1 Mobiliteten
Med vidare utveckling av programidén så kan mobiliteten lösas genom te.x. ha fler huvudenheter 

som är sammankopplade och ska fungera som noder. Det finns möjligheter att förminska 

huvudenheten till handdator eller mobiltelefon. Fördelen med det är att man kan använda sig av 

handdatorns/mobilens funktioner, och få en större täckning då mobiler fungerar över hela landet. 

Nackdelen med det är att presentationen av det visuella blir mindre då en mindre bildyta kan 

användas. Fördelen med att ha flera noder är att en delad databas kan hålla användarnas 

information. Det leder till att man kan täcka upp större ytor, och har även fördelen att man inte 

behöver ha en dator per användare. Nackdelen är att användaren måste gå till en sådan nod för att se 

vilken aktivitet som ska starta. En annan nackdel med Bluetooth-kommunikationen är att 

användaren måste befinna sig inom en radie på 100 meter från en nod. Bluetooth har utvecklat en 

ny version Bluetooth 4.0 [8] som ska släppas snart. Den ska kunna fungera över 100 meter med 

lägre energiförbrukning och snabbare överföring av data. Det skulle vara till en fördel om man 

utvecklar systemet med noder.

6.2 Gränssnittet
Applikationens gränssnitt är väldigt enkelt utformat. Det beror på att personal med mindre 

erfarenhet av datorhantering ska använda sig utav hjälpmedlet utan utbildning. Tanken med 

hjälpmedlet är att all information ska få plats på en ruta för att undvika onödigt letande efter 

funktioner. Applikationens funktioner så som val av aktivitet är lämpad för användarens handledare. 

För att göra applikationen mer funktionellt för de tänkta målgrupperna, de med högre kognitiv 

förmåga, krävs det att gränssnittet erbjuder en tydligare funktionshantering, med större typsnitt och 

större knappar. 
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6.3 Ljud
I nuläget finns det bara ett ljud. Tanken är dock att utveckla ett gränssnitt där man kan själv spela in 

egna ljud. Detta skulle vara till mer användning för blinda personer.

6.4 Video
Det finns bara ett videoklipp som är bundet till larmet för tillfället. Tanken är att implementera ett 

videoinspelningsgränssnitt där personal/handledare kan spela in sig själva, för att sedan ha 

möjligheten att binda ett videoklipp till en aktivitet.

6.5 Taktila kommunikationvägen
Applikationens viktigaste egenskap är funktionaliteten med den mobila enheten som styr 

vibratorerna. Den mobila enheten har möjligheten att ta emot teckensträngar som motsvarar 

bokstäverna i morsealfabetet, vilket kan resultera i ytterst avancerade meddelandeformer vilket kan 

tas emot med hjälp av känseln. Det finns möjlighet att ha en direkt kommunikation till de personer 

som inte har förmågan att använda andra hjälpmedel. Den möjligheten riktar sig till personer med 

högre kognitiv förmåga som kan lära att förstå morsesignalering.

6.6 Uppnådda mål
Applikationen har uppnått alla uppsatta mål. Gränssnittets centrala område utgörs av en 

veckokalender; den har flertalet alternativ att välja mellan i cellerna. Den har ett intuitivt gränssnitt 

som är utformat efter personer med mindre datorvana. Applikationen har en digital version av 

Timstocken (se figur 10), som räknar ner och skiftar färg. Applikationen har möjligheten att larma 

användaren genom de tre olika kommunikationsvägarna. Det finns även inställningsmöjligheter att 

välja mellan (se figur 9). Applikationen har blivit utvärderat av personal från Mo Gård resurscenter. 

Applikationen har alla grundegenskaper för att kunna användas av användare i den avsedda 

målgruppen. 
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