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Analyse og drøfting av spill og kreative aktiviteter 
på nettstedet www.helpkidzlearn.com  

med fokus på anvendelighet for barn som bruker hodemus 
 

 

1 Sammendrag 
For barn med omfattende motoriske vansker vil det å kunne foreta valg i et dataprogram være av 
avgjørende betydning for deres mulighet til selvstendighet og deltakelse, blant annet i forhold til 
kommunikasjon, utdanning og senere arbeidsliv. 
 
Tidlig opplevelse av mestring og positiv erfaring i bruk av databaserte hjelpemidler er av avgjørende 
betydning, både for barnet og hjelperne. Gjennom dette får de motivasjon som bidrar til å opprettholde 
kontinuiteten i arbeidet. Barnet skal komme fra styringsnivået ”årsak-virkning” til ”valg”. Mange av 
barna i målgruppa må gjøre valg med bryterstyrt skanning. Men vi skal alltid prøve ut om hun/han har 
mulighet til å gjøre valg/peke ut på en mer direkte måte. Det kan være med bruk av øyestyring eller 
hodemus.  
 
I denne oppgaven har jeg prøvd hvordan tilkobling av Assisterende Teknologi/AT, i dette tilfelle 
hodemus, kombinert med et program for muse-handlinger, påvirker brukergrensesnittet. 
 
Jeg har vurdert programmene i forhold til flyt-opplevelse og de fire prinsippene i WCAG: ”perceivable, 
operable, understandable og robust”, med og uten bruk av AT.  
 
Det viste seg at brukergrensesnittet blir vanskeligere med bruk av valgt AT. Barna får økte simultane 
krav.  De må styringsmessig klare mer kompliserte og komplekse oppgaver enn barn som ikke trenger 
AT. Bruk av AT gir også mer komplisert brukergrensesnitt mot hjelperen. Designerne har sannsynligvis 
ikke tenkt på brukere av hodemus i sin utvikling av de prøvde programmene.  
 
Frustrasjon over det tekniske utstyrets funksjonalitet og/eller mangelfull metode og tilrettelegging fører 
ikke sjelden til brudd i det suksessive arbeidet med bedring av betjeningsferdigheten. Konsekvensen blir 
et barn som vokser opp med store begrensninger i sin ytrings- og aktivitetsmulighet. 

2 Introduksjon 
I mitt arbeid ved NAV Senter for IKT-hjelpemidler1 treffer jeg mange barn som har omfattende motoriske 
vansker. Barna er helt avhengig av datateknologi som protesefunksjon, for selvstendig å kunne utføre 
kontrollerte handlinger. Det kan være å bruke en talemaskin, delta i lek, omgivelseskontroll eller komme 
seg rundt i en elektrisk rullestol. Det vil også være et mål, spesielt på sikt, at disse barna skal kunne 
bruke teknologien slik det er allment brukt i dag. 

2.1 Målgruppen barn 

De aller fleste av barna har Cerebral Parese og er grovmotorisk klassifisert i gruppe GMFCS V2. Dette er 
barna med de største motoriske vanskene. De er avhengig av fullt stell og pleie, kan ikke snakke med 
stemmen og kan ikke forflytte seg i elektrisk rullestol med vanlig joystick. De kan ikke bruke vanlig 
tastatur, mus eller berøringsskjerm. Selv om funksjonshemningen deres skyldes en hjerneskade, kan de 
ha lite eller ingen skade som påvirker kognisjonen. Barna har ikke én presis bevegelse, men vanskelig 
muskelkontroll i hele kroppen. De har problemer med koordinering og bruker ofte enormt med energi 
under utførelsen. I tillegg er det ikke uvanlig at barna har epilepsi og/eller persepsjonsvansker.  

                                                 
1 NAV Senter for IKT-hjelpemidler/NAV SIKTE er omorganisert som en del av NAV kompetansesenter for 

tilrettelegging og deltakelse, www.sikte.no  

2 GMFCS = Gross Motor Function Classification System. 

http://motorgrowth.canchild.ca/en/GMFCS/resources/GMFCS-ER.pdf 

http://www.helpkidzlearn.com/
http://www.sikte.no/
http://motorgrowth.canchild.ca/en/GMFCS/resources/GMFCS-ER.pdf
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Figuren illustrerer barnets mestringsmulighet i en systemteoretisk 
tilnærming (Brænde, Halvorsen (2003). Alle forhold spiller i hverandre. 
Med god tilrettelegging og egnet brukergrensenitt, de grønne sirklene på 
figuren, påvirkes barnets mestringsevne positivt. I hovedfagsoppgave 
”Interaksjon barn/datamaskin”(Brænde, 1997) opereres det med 
begrepet ”utvidet brukergrensesnitt” når det gjelder det motorisk 
funksjonshemmede barnet. Ikke bare forhold ved programmet og 
tilkoblet Assisterende Teknologi/AT påvirker interaksjonen, men alle 
fysiske og sosiale elementer.  Hjelperen og barnet vil ha et samlet fokus 
mot programmet. I tillegg vil hjelperen være ”den mer kompetente 
andre” som kjenner barnets nærmeste utviklingssone (Vygotsky, 1978).  

Barna får store kognitive utfordringer i sin streben etter motorisk kontroll. En hovedbetingelse for best 
mulig mestring er færrest mulig simultane krav. Det forutsettes at grunnleggende fysiske faktorer som 
utgangsstilling, plassering av skjerm, styringssystem og hjelpere er gjennomtenkt og optimalisert. Barna 
trenger omfattende tverrfaglig innsats for at de skal kunne betjene datatekniske hjelpemidler. 

2.2 Avgrensning og fokus 

Jeg har i denne oppgaven valgt ut området betjeningsproblematikk.  
 
For at barnet skal kunne nyttegjøre seg datateknologien på et mer avansert plan, kreves det at de 
kommer fra det mindre presisjonskrevende styringsnivået ”årsak-virkning” til å kunne utføre valg. Det 
skilles mellom direkte valg med mus og/eller tastatur, og indirekte valg. Barn med de største motoriske 
vanskene brukte tidligere utelukkende indirekte valg, det vil si én- eller to-bryterstyrt skanning. Skanning 
er en langsom måte å foreta valg på. Skanningen opptrer som et tillegg til selve aktiviteten, som også 
krever barnets oppmerksomhet og kognisjon, et ekstra simultant krav. Når det skal prøves ut 
betjeningsform for et barn, anbefales alltid å vurdere muligheten for direkte valg, før man går en 
arbeidsvei mot bryterstyrt skanning.  
 
Den tekniske og metodiske utviklingen har gjort at flere nå kan anvende blikkmus/øyestyring eller 
hodemus. Metodikkstudien ”Att styra dator med huvodmus” (Holmqvist, Buchholz, 2003) beskriver 
erfaringer ved å gi 6 barn som brukte bryterstyrt skanning en god oppfølgingsperiode med hodemus. 
Samtlige barn foretrakk etter denne perioden hodemus, med unntak av ett barn som sidestilte bruk av 
hodemus med skanning.  
 
Vi på SIKTE har erfart at det ofte oppstår problemer for barnet og hjelperne selv ved bruk av 
tilsynelatende enkel teknologi som hodemus. For å få mer kunnskap om dette, vil jeg prøve noen 
utvalgte programmer som egner seg i tidlig fase, til små barn, i forhold til utprøvingssituasjoner og 
aktivitet. Jeg vil se hvordan disse programmene oppfører seg i forhold til barnas behov. Jeg spør, 
hvordan påvirkes  brukergrensesnittet av valgt assisternde teknologi/AT? Valgt AT er hodemus med en 
tilleggssoftware for å utføre ulike muse-handlinger. Jeg vil også drøfte forhold som letter eller 
vanskeliggjør oppgaven til hjelperne. 

3 Metode 
Her vil jeg først beskrive og begrunne valg av programmer og AT-utstyr. Dernest hvilke kriterier jeg har 
brukt i analysen. Til slutt følger en beskrivelse av min fremgangsmåte.  

3.1 Valg av programmer 

Inclusive Technology, http://www.inclusive.co.uk. selger pedagogisk programvare og AT.  Firmaet ble 
“ICT Company of the Year” på  “BETT Awards 2010”3.  Firmaet tilbyr gratis dataspill/kreative aktiviteter 
på nettstedet www.helpkidzlearn.com. Spillene blir anbefalt på internasjonale konferanser til bruk for 

                                                 
3
 http://www.inclusive.co.uk/news/bett-awards-winner-a8 

http://www.inclusive.co.uk/
http://www.helpkidzlearn.com/


Oppgave ved NHV, Anne Kathrine Halvorsen, 30.mai 2011 

 4 

barn med funksjonsvansker. Websiden henvender seg til foreldre. På bakgrunn av dette, regner jeg med 
at programmene jeg finner her har et brukergrensesnitt som passer min målgruppe og mitt formål. Jeg 
har valgt programmer som jeg har vurdert raskt vil fenge barna. De er også valgt ut i fra 
styringsnivå/økende krav til muse-handlinger:  
 

1. Mus uten klikk 
2. Mus med klikk 
3. Flytte figur 

 
Programmene beskrives nærmere under resultat. 

3.2 Type hodemus/HM 

De fleste brukerne anvender optisk hodemus; Et kamera som festes øverst eller 
nederst på skjermen fanger opp bevegelsene til en liten refleks-klistrelapp som 
festes på barnets panne eller nesetipp.  
 
Den vanligst brukte optiske hodemusen har en funksjonsmåte vi kaller relativ. Barnet 
vil oppleve noen ganger at musepekeren er et helt annet sted enn der hun/han 
peker med hodet/klistrelappen. Det oppstår også ”murer” på skjermen som pekeren 

ikke kan passere. Da må musen kalibreres. Hjelperen kan for eksempel midtstille musepekeren for 
barnet. Det er ikke alltid enkelt for hjelperen å oppdage at barnets problemer med styringen skyldes et 
kalibreringsbehov. Både barnet og hjelperne får dårlig starterfaring.  
 
Av denne grunn har jeg valgt den optiske hodemusen  Smart Nav4/HM. Den kan innstilles til å fungere 
absolutt. Det betyr at muspekeren befinner seg der barnet peker. Det følger med software som har 
verktøyvindu for ulike innstillinger. Dersom en vanlig mus brukes samtidig, vil den overstyre hodemusen. 
Det betyr at hjelperen kan navigere og tilrettelegge for barnet, uten å koble ut barnets hodemus. Ellers 
kan hodemusen enkelt slås av og på med tastaturets F9 og midtstilles med F12.  
 
Hodemusen kalles HM videre i oppgaven. 

3.3 Tilleggsprogram for ulike muse-handlinger 

Ingen av de barna vi på SIKTE har truffet i vårt arbeid har hatt god nok motorikk til å utføre museklikket 
med bryter. Medbevegelse med hodet når bryteren aktiveres gjør at musepekeren flytter seg vekk fra 
klikk-feltet.  

Barna  har trengt at det brukes dvele-tid (museklikket 
utføres ved at muspekeren holdes en forhåndsdefinert 
tid på ønsket felt. Vi har lett etter en god tilbakemelding 
til barnet, i forhold til hvor lenge de må holde 
muspekeren i ro, før klikket. Selv om jeg skulle ønske 
den mer visuelt tydelig, har jeg valgt å bruke Magic 

Cursor5/MC . Vi på SIKTE kjenner ikke til noe bedre som fungerer universelt, uavhengig av programvare. 
Den grå ringen, vist på første bilde, fylles gradvis med rødt og blir raskt gul ved klikket. En slik 
tilbakemelding gir barnet informasjon om hvor lenge de må holde pekeren på feltet for at museklikket 
skal utløses. Pekeren må holdes på samme sted under hele dveletiden.  
 
Magic Cursor kalles MC videre i oppgaven. 
 
Jeg har valgt å bruke MC også til muse-handlingen å flytte figur, også kaldt ”klikklås” eller ”left drag”. 
Vanlig måte er å holde inne venstre musknapp mens vi trekker figuren til ønsket sted, og så slippe. Med 
hodemus og dvelefunksjon blir handling å holde pekeren til dvele-ringen er sluttet på figuren, dvs. ”klikk-

                                                 
4
 http://www.naturalpoint.com/smartnav/ 

5
 http://www.madentec.com/products/magic-cursor.php 
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på”, så dra figuren til ønsket sted og holde figuren der til ny dvele-ring er sluttet, dvs. ”klikk-av”. MC gir 
en lyd når figuren fester seg og når den slippes. I tillegg vises en liten sort pil på hvit bakgrunn når det 
flyttbare elementet henger fast på muspekeren. Jeg har brukt en gratis demoversjon av MC. 

3.4 Analysekriterier og fremgangsmåte 

Jeg analyserer programmene ved selv å bruke dem, først uten AT og så med. Jeg prøver programmene i 
rekkefølge i forhold til antatt økende vanskelighetgrad i muse-handlingene, jmf. 3.1.  
 
I beskrivelsene vektlegger jeg sannsynligheten for flyt, da dette har ytterst stor betydning for videre 
motivasjon og pågangsmot, både hos barnet og hjelperne. I dette inngår en forståelighet, gode auditive 
og visuelle tilbakemeldinger, konsistens, liten fare for utilsiktet aktivering og forekomst av bugs6. Jeg 
beskriver seks program, tre av dem kun kort. De andre tre gir jeg, i tillegg til beskrivelsen, poeng ut i fra 
de fire prinsippene i Web Content Accessibility Guidelines/WCAG 2.07 . Poengene er fra 1 (dårligst) til 6 
(best). Hensikten er å få et bilde av hvordan brukergrensesnittet forandrer seg ved bruk av AT. 
 
Flyt/flow 

Med begrepet flyt, tenker jeg på flow-teori8. Opplevelsen av 
flow kjennetegnes som en energi-givende tilstand hvor handling 
og bevissthet smelter sammen, oppmerksomhetsflyt. 
Mennesket er oppslukt av aktiviteten, er fullt involvert og 
fokusert.   
For å oppnå flow trenger vi å ha kontroll over handling og 
kontekst. Mål og regler er synlige for oss. Vi får direkte feedback 
underveis, slik at vi kan endre kursen hvis vi gjør feil. Det er 
balanse mellom vår mestringsevne og utfordringene vi møter. 
Aktiviteten er verken for lett eller for vanskelig. Dersom 
utfordringene blir for store i forhold til våre ferdigheter, vil vi 
føle uro/angst. Blir utfordringene for små, vil vi kjede oss (fig). 
Aktiviteten blir indre-motivert når vi opplever flyt. Vi har en 

optimal opplevelse samtidig som vi yter optimalt. 
 
De fire prinsippene (min oversettelse fra dansk):  

1. Oppfattelig (perceivable) – information og brugergrensesnittkomponenter skal presenteres for 
brukere på måter, de kan oppfatte. Jeg vektlegger det auditive og visuelle. 

2. Anvendelig (operable) – Brukergrensesnittkomponenter og navigasjon skal kunne anvendes. Jeg 
vektlegger betjeningen. 

3. Forståelig (understandable): Information og betjening av brukergrensesnitt skal være forståelig. 
Jeg vektlegger sannsynlighet for flyt. 

4. Robust (robust) – Innhold skal være robust nok til å kunne anvendes på stabilt vis av en bred 
vifte av brukeragenter, herunder kompenserende teknologier. Jeg vektlegger fravær av 
utilsiktede hendelser og bugs, samt hvordan AT  og program passer sammen. 

 

                                                 
6
 Bugs: Jeg bruker Bugs som samlebegreps på ulogisk hendelser i programmet/det som antas å være 

programmeringsfeil. Det kan stemme med definisjonen på Wikipedia 

 

7 http://www.w3.org/TR/WCAG20/, Referanse: errata 

 
8
 Sosialpsykologen Mihaly Csikszentmihalyi har studert fenomenet og utviklet ”flow- theory” Vi bruker det engelske 

flow for den spesifikke tilstanden Csikszentmihalyi har beskrevet som på norsk nærmest kan kalles 

opmerksomhetsflyt. 
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4 Resultater 
Jeg vil her beskrive hvert enkelt program. Jeg drøfter programmet i forhold til hva jeg opplever uten og 
med bruk av AT. 

4.1 Early Mouse Movements 

Muse-handling: Føre muspeker over skjermen, uten museklikk. 
 
Beskrivelse: Det kan i dialogvindu, før start, velges mellom ingen lydrespons, lyder 
eller musikk. Barnet tegner en visuelt tydelig strek ved å føre musmarkøren over 
skjermen. Hun/han skifter farge og lydrespons ved å føre markøren til fargesirklene i 
ytterkant. De er tydelige visuelt plassert i hjørner og midt på sidekant. Det er også et 
valg, i skjermens nederkant, for en ”regnbuestrek” – fargen skifter etter hvert som 

streken tegnes. Hver farge har tydelig atskilte lydeffekter/musikk. Det er samme lyd til samme farge når 
programmet startes på nytt. Lyden følger streken og det er ingen lyd når muspekeren er i ro. 
Muspekeren er tydelig hvit med inntrukket konturfarge i samme farge som er valgt. 
 
Programmet starter med rød strek der musmarkøren er før første start, dvs. på klikkfeltet for å starte 
programmet, litt ned til høyre.  Det blir en rød strek bort til den fargen barnet fører markøren til. Først 
etter dette starter lydresponsen. Ved ”restart”, dvs. nytt blankt ark fra nedtrekksmenyen, starter også 
streken fra nedtrekksmenyen, med sist valgt farge. Nå går lydresponsen fra sist valgte farge selv om ikke 
musmarkøren beveges, dvs. at lyden da er uavhengig av at det tegnes en strek. 
 
”Nedtrekksmeny” for hjelperne er plassert midt på øvre kant. Denne betjenes med museklikk. Her er felt 
for å skifte mellom de tre lydalternativene, samt for ”restart” og ”avslutt”. ”Avslutt” er inaktiv, antagelig 
en bug. Programmet kan lukkes på vanlig måte, ved å klikke på krysset øverst til høyre.  
 
Drøfting: Lyden følger bevegelsene til musmarkøren uten forsinkelse. Plasseringen av fargefeltene er 
tydelige og store og gjør det mulig for barn med presisjonsvansker å skifte farge. Plassering spredd langs 
kantene gir samtidig en god tegneflate, og minsker faren for utilsiktet skifte av farge. Regnbuestreken vil 
gjøre oppgaven mer spennende for mange barn. 
 
Det er ønskelig at musmarkøren hadde startet i midten ved hver nystart, med ”blankt ark”. Barnet bør 
først få tegne strek og høre lydresponsen når markøren er beveget bort til en farge. Da kan hun/han selv 
tenke hvilken farge de vil starte med. Ved bruk av hodemus, vil dette også hjelpe barnet til å finne en 
startstilling hvor hodet er i en midtstilt utgangsstilling, noe som er viktig for å oppøve en god betjening. 
Lydresponsen ved restart bør ikke komme før musmarkøren beveges og det dermed tegnes strek, 
antagelig en bug. 
 
Nedtrekksmenyens plassering virker gjennomtenkt. Øvre området av skjerm er vanligvis vanskeligst å 
treffe for barnet. Mange programmer for barn har menylinjer i nederkant. Det fører gjerne til utilsiktet 
aktivering og dermed avbrudd i aktiviteten. I tillegg krever denne nedtrekksmenyen museklikk for å gjøre 
valget, noe barnet ikke trenger å ha tilgjengelig for å tegne. Barnet kan ikke gjøre utilsiktede endringer.  
 
Musepekeren er visuelt tydelig, men en noe abstrakt figur for barn. En kjent figur fra barns omgivelser 
hadde gjort det enklere for hjelperen å instruere, for eksempel en fargestift, ball eller bil. Da følger ord 
som ”tegne”, ”trille” eller ”kjøre”. Kanskje kun et lite poeng? 
 
Det kunne vært ønskelig med en direkte mulighet for utskrift og lagring av tegning. Nå kan dette gjøres 
ved at hjelperen tar skjermdump.  
 
 
 
 

http://www.helpkidzlearn.com/creative/mouse_movements.html
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Med AT 
Dette programmet styres av barnet uten klikk og derfor brukes kun HM, ikke MC. Det er to forhold som 
endrer seg ved bruk av hodemusen: 

1. Ved bruk av ”nedtrekksmenyen” har musepekeren lett for å svippe av menyboksen og tegne 
strek nedover skjermen. Det går imidlertid hvis hjelperen er rask. Dette skjer når man ikke setter 
hodemusen på pause ved å trykke F9. Hjelperen vil bruke sin håndholdte mus i tillegg til barnet. 
Ved restart kan så hjelperen midtstille hodemusen med F12, før F9 trykkes igjen så barnet kan 
styre.  

2. Det er nesten for store krav til å holde markøren i ro for ikke å gi lyd. Dette går helt fint med en 
håndholdt mus som slippes, men en hodemus slippes ikke. Jeg måtte konsentrere meg veldig for 
å greie å få lyden til å stoppe.  

 
Skore 

Programmet anses å gi god flyt-opplevelse, med sin 
lettforståelighet og gode auditive og visuelle 
tilbakemeldinger. Barnet kan få en annen farge enn 
tiltenkt, men aktiviteten kan likevel fortsette. 
Programmet fremstår som litt vanskeligere for barnet 
som bruker AT enn for de andre. Dette har med at 

barnet ikke selv kan slippe musen, slik som gjøres med en håndholdt mus. Det vil derfor bli strek og lyd 
ved enhver bevegelse med hodet, selv om barnet bare ser seg rundt eller tar seg en pause. 
 
Programmet er velegnet til formålet, men kan forbedres noe.  

4.2 Big Bang Bugs 

Muse-handling: Mus med klikk. 
 Det viste seg at programmet også hadde musehandling ”mus med klikk” og ”flytte figur”. Alle muse-
handlingene drøftes her. 
 

Beskrivelse: Programmet starter med at tre insekter dukker opp og glir rundt på 
skjermen. Ved hvert museklikk hvor som helst på skjermen dukker det opp en ny 
innsektsfigur. Tydelig lyd følger museklikket. Skapte figurer glir i ulike retninger over 
skjermen. Barnet kan så klikke på/treffe insektet. Det svirrer da litt rundt eller 
gynger med passende lyd før det beveger seg videre. Bakgrunnen er ganske jevn, 

men illustrerer eng. Den skifter farge ved hvert klikk, med noen unntak.  Insektene har animasjoner, som 
for eksempel å vifte raskt med vingene eller bukte seg(larve). Det er en vanlig muspeker/pil som skifter 
til hånd ved klikk eller når pila er over eksisterende figur (som da er mottakelig for klikk). Barnet kan også 
bevege et insekt over skjermen ved å bruke ”flytt figur”. Figurens konturlinje blir da kraftig rød og ”spor” 
synliggjør bevegelsen.  
 
Drøfting: Programmet har klare farger og tydelig lyd for hvert museklikk. Det kan likevel være visuelt 
krevende med alle insektene som beveger seg, med flaksende vinger og bakgrunnen som skifter farge.  
 
Med  AT: Programmet fungerer med HM og MC . Å klikke på en figur vanskeliggjøres ved at figuren 
beveger seg mens barnet må holde ”dvele-sirkelen” i ro for at musklikket skal utføres. Det stiller ekstra 
kognitive, visuelle og motoriske krav til barnet.  For barnet som bruker HM og MC må det velges enten 
”venstre museklikk” eller ”klikk og dra”. Altså kan ikke barnet selv veksle mellom disse funksjonene i 
samme aktivitetsøkt. Dette programmet vil virke helt ulikt for et barn som bruker HM og MC, enn et 
barn med god håndmotorikk som kan eksprementere med berøringsskjerm. 
  
Skore: Programmet vil sikkert fenge en del barn og også gi flyt. Likevel har det en ufortutsigbarhet i seg 
med alle bevegelsene, fargebytte og flere mulige muse-handlinger. Med bruk av HM og MC ble jeg 
forbausende fort sliten. Musepekeren må holdes forholdsvis mye i ro Kort dveletid vil gjøre at det lettere 
utløses klikk. Jeg klarte det, men jeg er ikke bevegelseshemmet.  

WCAG prinsipper Uten AT Med HM 

1. Oppfattelighet 5 5 

2. Anvendelig 5 4 

3. Forståelig 5 4 

4. Robust 4 4 

http://www.helpkidzlearn.com/early/environments.html
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Dette programmet er ikke egnet i tidlig 
utprøvingssammenheng for et barn som bruker nevnte 
AT. 

 

4.3 Farm Jigsaws 

Muse-handling: Flytte figur   
 

Beskrivelse: Musepekeren føres til aktuell brikke. Den skifter 
ørlite konturer når den henger på pekeren og dermed kan dras, 
venstre musetast holdes inne. Figuren plasseres på nytt sted ved 
å slippe opp musetasten.  Ingen ting skjer hvis brikken legges feil 
sted. Når brikken plasseres på riktig plass kommer en 
lydbelønning. Hvis brikken slippes på tilnærmet riktig plass, 
smetter den på riktig plass med samme lyd. Når puslespillet er 
ferdig følger en belønning: Bildet går over til en animasjonsfilm.  
For eksempel plukker jenta på bildet egg og hønene klukker.  

 
Drøfting: Dette ser ut som et vanlig puslespill overført til data. Brikkene ligger i tilfeldig orden, litt mot 
hjørner og sidekanter. Uten AT er det lett å få brikken til å feste seg på muspekeren, over hele 
puslespillbrikken. God lydrespons når brikken slippes på riktig sted. Belønningen er konsistens ved at den 
er logisk knyttet til bildet. Også musikk og lyd passer til handlingen på bildet. Ingen ting skjer hvis brikken 
legges feil. Barnet blir ikke avbrutt i oppgaveløsningen ved dette.  Det er også tilrettelagt for at barnet 
selv kan bytte til puslespill med både frem-  og tilbake-felt. 
 
Med AT: Her brukes  både HM og MC. ”Left drag” stilles i MC. Barnet må holde pekeren i ro på brikken til 
”dvele-sirkelen” er fylt, flytte til ønsket sted og så vente til ”dvele-sirkelen” er fylt igjen. Barnet med AT 
får MC`s lydhjelp både når brikken fester seg og slippes, mens programmet gir bare lydtilbakemelding 
når brikken slippes. Altså ett punkt hvor tilbakemeldingen til barnet er bedre med enn uten AT. Dvele-
sirkelen vises kun noen steder på puslespillbrikken. Jeg må derfor bevege pekeren til flere steder på 
brikken og holde den i ro for å få ”dvele-sirkelen” til å dukke opp. Slik kan jeg få brikken til å feste seg. 
Jeg kan utilsiktet ”klikke på” noen ganger utenom en puslespillbrikke. Da må jeg klikke av igjen også 
utenfor puslespillbrikken før jeg kan føre markøren til en brikke og få den flyttbar. Det går å bla til neste 
puslespill med MC innstilt på ”Left drag”, men hvilken handling som skal til med innstilt ”left drag” når 
egentlig handling funksjonen her er ”venstre-klikk”, er vanskelig å forstå.  Det virker som man må ”klikke 
på” og ”klikke av” på ”bla-feltet” for å bla.  
 
MCs ”dvele-ring” slår seg på og distraherer i skjermbildet mens belønningen/animasjonsfilmen går.  
 
Skore: 

 Dette er et program som gjør det mulig også for det 
sterkt bevegelseshemmede barnet å legge puslespill. 
Det er bra konsistens mellom hva det ferdige bildet 
innholder og belønningen. Barnet blir hjulpet til å få 
brikken på plass, både operativt og med lyd-
tilbakemelding. Oppgaven blir ikke avbrutt ved ”feil”. 

Sannsynligheten for at barnet som bruker AT opplever flyt i aktivteten, er imidlertid langt mindre enn et 
barn som ikke trenger AT. Det er merkelig at det var så vanskelig å få brikken til å feste seg på 
muspekeren.  

WCAG prinsipper Uten AT Med HM 

1. Oppfattelighet 5 2 

2. Anvendelig 5 2 

3. Forståelig 5 2 

4. Robust 5 5 

WCAG prinsipper Uten AT Med HM 

1. Oppfattelighet 4 4 

2. Anvendelig 5 3 

3. Forståelig 4 2 

4. Robust 4 3 

http://www.helpkidzlearn.com/creative/farm_jigsaws.html
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5 Diskusjon 
Som nevnt i innledningen, er barna i målgruppen avhengig av datateknologien som protesefunksjon og 
til allment bruk. Barna kan få mulighet til mestring gjennom at antall simultane krav begrenses. I 
henhold til flow-teori vil deres indre motivasjon og ønske om å fortsette å bruke teknologien avhenge av 
om de har mulighet til å oppleve mestring i aktivitetssituasjonene. For denne motivasjonen er det viktig 
at barna opplever glede og flyt allerede ved introduksjon av datateknologien. Datateknologien bør 
designes på en måte som utvider barnas muligheter for mestring optimalt. Design som ikke tar hensyn til 
deres behov tilfører barna nye vanskeligheter. Programmene appellerer til barnet og gir lett store 
forventninger. Da kan nederlaget bli ekstra sårt. 
 
Ideelt burde programmene også vært prøvd av barn i målgruppa. Jeg er ikke bevegelseshemmet, og ikke 
er jeg barn. Dersom jeg synes noe er mangelfullt, vil det høyst sannsynlig oppleves som vanskelig for 
barnet. Jeg var i tvil om hensikten med å skore ut i fra de fire prinsippene i WCAG. Skåringen kan ikke bli 
eksakt, men den sier noe om opplevd forskjell med og uten AT.  
 
I all hovedsak viser prøvingen av de tre valgte programmene at barnet som bruker HM og evt. MC får 
større vanskelighetsgrad i betjening av programmet, enn barn som ikke trenger AT. Brukergrensesnittet 
stiller større krav til barnet med funksjonsvansker enn til barn uten funksjonshemning.  
 
Mine anbefalinger og spørsmål til designerne er:  
 

1. Tenk også på barna som bruker hodemus eller øyestyring i design av programmene. 
I dag er disse styringsformene svært aktuelle for mange mennesker. Det virker som programmene er 
designet primært for enten bruk av brytere, berøringsskjerm eller håndholdt mus.  
 

2. Musestyrte program på et så tidlig nivå bør kunne betjenes enkelt med kun en av de tre 
musehandlingene av gangen.  

For eksempel kan dette skje ved avkryssingspunkt i dialogvinduet før start.  
 

3. Kan programmet designes slik at dvele-sirkelen kun dukker opp på klikkbare felt? 
Barnet med hodemus kan ikke slippe musen. Dette kan eventuelt være noe som må designes i MC 
 

4. Kan barn som bruker hodemus få en tydeligere indikator på dveletid? 
Tydelig dveltids-indikator finnes i dag i øyestyringssystemet Tobii9 og i programvaren Programsnekker10. 
Men disse indikatorene kan ikke brukes universelt. 
 

5. Kan programmene designes slik at de er fri for ulogiske handlinger og bugs? 
Selv om designet på de prøvde programmene i hovedsak var bra i forhold til dette, var det en liten 
forekomst. 
 

6. Kan skille mellom når barnets betjening og hjelperens styring gjøres mer smidig? 
Hjelperen vil trenge å gjøre tilretteleggingsarbeid underveis. Spesielt erfarte jeg at det var tungvint å slå 
av og på MC. Den måtte startes på nytt for hver gang og den var veldig forstyrrende ved andre oppgaver. 
Det enkleste hadde vært om all AT samlet kobles av og på med en bryter/tast.  
 
Jeg skiftet stadig mellom å prøve program, skrive på oppgaven og søke på internett. En 
hjelper/pedagogen vil trenge å forberede aktivitet for barnet med lignende skifte. Jeg vet ikke om det 
skyldes installering og tilkobling av AT-utstyret, men jeg mistet kommandofunksjoner ved 
tastekombinasjoner med ctrl(for eksempel ”klipp ut”, ”lim inn”) og det hendte at skjermbildet flimret. I 
tillegg fikk jeg plutselig en tilbakemeldingslyd ved en tastekommando. Jeg spør: Kan AT-utstyr påvirke 

                                                 
9
 http://www.tobii.com/ 

10
 http://www.abilia.no/produkter/index.aspx?intshopcmd=&group=1553&prod=4087 
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datamaskinens funksjonalitet negativt? Hvis problemene skyldes hjelperens inkompetanse, bør 
brukergrensesnittet gjøres bedre mot hjelperen.  
 
Hjelperen må bruke mye tid på å finne egnet program, prøve dem og tilrettelegge, før barnet blir satt i 
en utprøvings- eller aktivitetssituasjon. På tross av noen mangler, virker www.helpkidzlearn.com som en 
godt tilrettelagt webside, som skal gjøre denne prosessen enklest mulig. Nett-siden skal roses; blant 
annet for innebygd tilbakemeldingsfelt for forbedringsforslag.  En hovedutfordring blir å få 
programmene til å fungere bra med AT, i dette tilfelle HM og MC.  
 
Vellykket bruk av programmene innebærer en treningsmulighet og progresjon i barnets 
betjeningsferdighet. Barnets eller hjelpernes motivasjon kan gå tapt ved frustrasjon over det tekniske 
utstyrets funksjonalitet og/eller ved mangelfull metode og tilrettelegging. Dette kan igjen føre til at 
arbeidet med å finne god betjening stopper opp. Dersom barna ikke oppnår betjeningsmulighet på valg-
nivået, vil det føre til manglende mulighet til selvstendighet og deltakelse, blant annet i forhold til 
kommunikasjon, utdanning og senere arbeidsliv.  
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Takk: 
Jeg har fått gode råd og tips av kollegaer ved Nav Sikte. Her nevnes spesielt Eva Kirkeberg, Eirin Brænde 
og Åge Tornes. Jeg har også fått tips gjennom NHV, pensumlitteratur og hjelp til å finne nettsider. Dette 
har vært nyttig selv om de ikke har vært direkte brukt i oppgaven. 
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