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Bakgrunn 
Funka Nu AB har gjennomført en ekspertgransking for å identifisere hvilke 
problem og muligheter som nettbrett med operativsystemene Android, iOS og 
Windows RT gir brukeren når det gjelder universell utforming. Hvilke problem kan 
møte brukeren ut fra dennes unike behov, og hvilke muligheter finnes det for å 
kompensere for dissa. 

Funkas metodikk er utviklet i nært samarbeid med handikappbevegelsen og alt vi 
anbefaler er testet ut i virkeligheten. Vår virksomhet bygger på de internasjonale 
retningslinjene for tilgjengelighet. Web Content Accessibility Guidelines 2.0 
(WCAG 2.0). Funkas lange erfaring med tilgjengelighetsarbeid og tester med 
brukere med ulike behov og forutsetninger, med og uten hjelpemidler, viser at 
WCAG 2.0 ikke er tilstrekkelig alene. Vi har derfor utarbeidet våre egne 
testkriterier for punktene som kompletterer det internasjonale regelverket som 
offentlig sektor gjennom det norske lovverket er pålagt å følge. 

I 2009 fikk Funka i oppdrag av W3C å lage en autorisert oversettelse av WCAG 2.0 
til svensk.   

 Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) 

 Den autoriserte svenske oversettingen av WCAG 2.0 

 World Wide Web Consortium (W3C)  

 Web Accessibility Initiative (WAI) 

Les mer om Funka under overskriften ”Funka Nu AB” på slutten av dette dokumentet. 

Om ekspertgranskingen 
En ekspertgransking er ikke en fullstendig gjennomgang av alle relevante aspekter 
ved universelle utforming. Hensikten og målet med granskingen er å lage et 
oversiktlig bilde av den universelle utformingen og gi svar på følgende spørsmål:  

 Hvilke funksjoner og muligheter eksisterer på de ulike plattformene? 

 Hva er de største problemene angående universell utforming?   

 Hva kreves for å gi en best mulig opplevelse for brukerne?  

For å få et fullstendig, detaljert og nyansert bilde av tilgjengeligheten på nettbrett 
kreves dypere gjennomgang og brukertester av nettbrettene. Funkas revisjon 
inneholder flere hundre granskningspunkter som vi gjennomgår når vi analyserer 
og evaluerer grensesnittet. Granskningspunktene må bestås før grensesnittet kan 
anses som universelt utformet.   

Om brukerne 
Spekteret av funksjonsnedsettinger en bruker kan ha er ganske betydelig. Dessuten kan 
dette være snakk om både midlertidige, situasjonsbetingede og permanente problemer 
for brukeren. For mer detaljer rundt brukernes forutsetinger og behov, se rapporten 
“Nettbrett og universell utforming – hovedrapport“. 

http://www.w3.org/TR/WCAG20/
http://www.funkanu.se/wcag
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/WAI/
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Sammendrag  
Vi har her vurdert nettbrett med Android, iOS og Windows RT for å se hvordan de 
fungerer, hvilke tilpasninger som kan gjøres for brukere med ulike forutsetninger 
og hva som kan tenkes være problematisk.  

Gjennomgangen viser at det finnes en del innebygde funksjoner for tilgjengelighet 
på alle nevnte plattformer, men utvalget funksjoner er varierende, og 
mulighetene varierer mellom plattformene på samme type funksjoner. 

Grovt sett har iOS det største spekteret innebygde tilpasningsmuligheter, Android 
har noe mindre ferdig innlagt men tilsynelatende bedre utvalg på nedlastbare 
app’er på området, mens Windows RT har noe medfølgende funksjonalitet, og 
antagelig flest muligheter for tilpasninger, ettersom alle Windows-programmer i 
utgangspunktet skal kunne installeres – dog ikke alle som fungerer bare med 
berøringsskjerm.  

På alle plattformene finnes det problemer og vanskelige elementer, både med 
innebygde hjelpemiddel og tilleggsapplikasjoner. Det er også vanskelig å finne 
frem til aktuelle applikasjoner som tilpasser visningen og funksjonen i nettbrettet 
for å tilrettelegge for brukere med ulike funksjonsnedsetninger. For Android 
finnes det et antall applikasjoner, men de er vanskelige å finne, og mangler ofte 
støtte for norsk språk. 

En engasjert elev, lærer eller forelder kan antagelig gjøre ganske store tilpasninger 
uavhengig av valgt plattform, men det finnes en betydelig risiko for at kunnskapen 
mangler om hvilke innstillinger som må gjøres, og hvordan. Dette gjelder særlig 
for Android og Windows RT. 

Funka Nu AB, Oslo 21.03.2012. 
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Om operativsystemene 

Android 
Android er basert på åpen kildekode, og har dermed ikke samme sentrale styring av 
utviklingen som iOS (se under). Det skaper både muligheter og begrensinger. Utviklingen 
av program, versjoner av operativsystemet og ulike smarte løsninger drar nytte av at 
hvem som helst kan bidra til utviklingen. Samtidig leder dette ofte til problemer for de 
svakeste gruppene, ettersom det er få utviklere som sitter og utvikler for eksempel 
gratis talesynteser på små språk som norsk. 

Hva er innebygd? 

Eksakt hva som finnes og hvordan det fungerer avhenger av hvilken versjon av 
operativsystemet som er installert, og om produsenten av enheten har en egen variant 
eller ikke.  

Opplesing 

Normalt sett finnes det et opplesende hjelpemiddel, TalkBack, som følger med, og er 
gjerne akkompagnert av KickBack (tilbakemelding via vibrasjon) og SoundBack 
(tilbakemelding med lyd). 

Det finnes derimot ingen norsk stemme medfølgende, så rett ut av boksen er det ikke 
mulig å få til norsk opplesing på en tilfredsstillende måte i Android. Vi har heller ikke 
klart å finne en norsk stemme som fungerer med den forhåndsinstallerte talesyntesen. 

Forstørring 

Det finnes ingen installerte verktøy for å forstørre innholdet på skjermen generelt.  

Det er mulig å stille skriftstørrelse, men denne innstillingen påvirker ikke alle elementer. 
Dessuten er spekteret av størrelser relativt snevert – Veldig stor er ikke mer enn 
anslagsvis 60-70% større enn Normal. 
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Annet 

Brukeren har anledning til å endre skrifttype. Utvalget er noe begrenset i 
utgangspunktet, men det finnes en rekke gratis fonter som kan lastes ned. Det er 
derimot vanskelig å finne noen med god lesbarhet. 

Det er også mulighet til å justere lysstyrken på skjermen for å tilpasse ulike 
brukssituasjoner og lysforhold, men ingen mulighet for å endre fargeoppsettet. Mange 
brukere strever med lys bakgrunn, fordi det blir slitsomt for øynene, og da hadde det 
vært gunstig med en form for invertering av fargene til mørk bakgrunn og lys tekst. 
Endring i lysstyrke alene hjelper ikke for alle brukere. 

Hva lar seg gjøre? 

Opplesing 

Så vidt vi klarer å finne, eksisterer det ikke norsk stemme som fungerer med noen av de 
ferdig installerte talesyntesemotorene. Å få inn norsk stemme er derfor noe 
tidkrevende, ettersom brukeren først må installere en annen motor for talesyntese, for 
eksempel den gratis talesyntesen SVOX 
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.svox.classic&feature=search_result
#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5zdm94LmNsYXNzaWMiXQ..) og deretter kjøpe og 
installere norsk stemme til denne motoren (34 NOK, 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.svox.classic.langpack.nor_nor_fem#
?t=W251bGwsMSwyLDIxMiwiY29tLnN2b3guY2xhc3NpYy5sYW5ncGFjay5ub3Jfbm9yX2Zl
bSJd). I tillegg må brukeren aktivere innstillingen Utforske ved berøring for at det skal 
fungere å få opplest innhold som man peker på. 

Sammenlignet med iOS, der det er én innstilling som må gjøres via 4-5 skjermklikk, er 
dette relativt krevende, særlig siden det ikke er så lett å finne god dokumentasjon på 
hvordan det kan ordnes. Men når den først er på plass fungerer den ganske 
tilfredsstillende. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.svox.classic&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5zdm94LmNsYXNzaWMiXQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.svox.classic&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5zdm94LmNsYXNzaWMiXQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.svox.classic.langpack.nor_nor_fem#?t=W251bGwsMSwyLDIxMiwiY29tLnN2b3guY2xhc3NpYy5sYW5ncGFjay5ub3Jfbm9yX2ZlbSJd
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.svox.classic.langpack.nor_nor_fem#?t=W251bGwsMSwyLDIxMiwiY29tLnN2b3guY2xhc3NpYy5sYW5ncGFjay5ub3Jfbm9yX2ZlbSJd
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.svox.classic.langpack.nor_nor_fem#?t=W251bGwsMSwyLDIxMiwiY29tLnN2b3guY2xhc3NpYy5sYW5ncGFjay5ub3Jfbm9yX2ZlbSJd
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Forstørring 

Det finnes en rekke app’er som lar brukeren benytte kameraet på enheten som et 
forstørrelsesglass. Derimot har vi tross omfattende leting ikke klart å finne noe verktøy 
som lar brukeren forstørre selve grensesnittene på skjermen. 

Enkelte applikasjoner har støtte for forstørring av innholdet via to-fingergester, som 
nettleser og kartapplikasjoner, men det er et stort antall brukere som har behov for å 
forstørre grensesnittene for å finne menyvalg og innstillinger. Mangelen på denne 
muligheten er en sperre for et stort antall brukere mot å anskaffe Android nettbrett. 

Annet 

Det finnes applikasjoner som lar brukere endre utseende på spesifikke grensesnitt, for 
eksempel hvordan startskjermen ser ut eller hvordan tastaturet ser ut. Men vi har ikke 
funnet noen applikasjoner som modifiserer på globalt nivå – for eksempel har vi ikke 
funnet om det lar seg gjøre å invertere fargene i alle menyer, inkludert den sentrale 
innstillingsmenyen. 

Det lar seg gjøre å endre fargeoppsettet i nettleseren, men det påvirker også bilder, ved 
at alt først endres til gråskala og deretter inverteres. Fordelen er at dette er et 
hjelpemiddel som fungerer på alle nettsteder, uavhengig av hvor godt konstruert 
nettstedene er. Ulempen er at det ikke er de detaljmulighetene for font- og fargestyring 
som finnes i nettlesere på stasjonære enheter – men der kreves det at nettstedene er 
godt konstruert for at disse innstillingene trer i kraft. 

Hva er problematisk? 

Hovedproblemet er at det er svært få tilpasningsmuligheter som følger med, og at det er 
merkbare mangler med de som følger med.  

Opplesing 

Aller mest problematisk er det nok at utviklerne har tabbet seg ut i en av de senere 
oppdateringene av TalkBack, slik at det medfølgende skjermtastaturet ikke lenger kan 
utforskes. Bokstavene leses ikke opp når brukeren peker på dem, bare når man skriver 
en bokstav. Dermed blir det i praksis ikke mulig for blinde å bruke det medfølgende 
tastaturet. Det finnes alternative tastaturoppsett, for eksempel Eyes-Free Keyboard 
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.googlecode.eyesfree.inputmethod.
latin&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5nb29nbGVjb2RlLmV5ZX
NmcmVlLmlucHV0bWV0aG9kLmxhdGluIl0.), men dette krever at brukeren finner, 
installerer og aktiverer dette tastaturet.  

TalkBack fungerer heller ikke gjennomgående på alle applikasjoner, for eksempel lar den 
seg ikke bruke i nettleseren som følger med Android.  Programgrensesnittet for denne 
nettleseren lar seg utforske, men innholdsområdet gir ingen feedback. I stedet er det 
markeringsverktøyet som aktiveres. 

Det finnes flere alternative nettlesere, for eksempel Firefox 
(https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mozilla.firefox&feature=search_res
ult#?t=W251bGwsMSwxLDEsIm9yZy5tb3ppbGxhLmZpcmVmb3giXQ..). Her fungerer det 
bedre med opplesing, men funksjonaliteten er mindre komplett enn tilsvarende i iOS og 
Windows RT. Det lar seg ikke gjøre å filtrere hvilken type innhold man skal bla seg 
gjennom, det er en vesentlig forsinkelse før opplesing starter, og det ser dessuten ut til å 
kreve mye mer av kodingen på nettstedet for å få det til å fungere godt. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.googlecode.eyesfree.inputmethod.latin&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5nb29nbGVjb2RlLmV5ZXNmcmVlLmlucHV0bWV0aG9kLmxhdGluIl0
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.googlecode.eyesfree.inputmethod.latin&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5nb29nbGVjb2RlLmV5ZXNmcmVlLmlucHV0bWV0aG9kLmxhdGluIl0
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.googlecode.eyesfree.inputmethod.latin&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5nb29nbGVjb2RlLmV5ZXNmcmVlLmlucHV0bWV0aG9kLmxhdGluIl0
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mozilla.firefox&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsIm9yZy5tb3ppbGxhLmZpcmVmb3giXQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mozilla.firefox&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsIm9yZy5tb3ppbGxhLmZpcmVmb3giXQ
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Forstørring 

Vi klarer som sagt ikke finne et verktøy som lar brukeren forstørre selve grensesnittet i 
operativsystem eller applikasjoner. Dessuten fungerer ikke tekstforstørring 
gjennomgående i alle grensesnitt, ikke engang i selve operativsystemet eller i 
standardapplikasjoner. Dermed vil mange svaksynte brukere få problemer med å 
benytte nettbrettet. 

Annet 

Selv om brukeren kan endre tekststil/skrifttype, er det vanskelig å finne en som er godt 
lesbar utover de fire som følger med (hvorav to har relativt dårlig lesbarhet). 

Mange svaksynte har behov for en invertert visning, med lys tekst på mørk bakgrunn. 
Det finnes ingen innstilling for dette i operativsystemet. Det finnes applikasjoner som 
kan ordne dette på enkelte deler av grensesnittet, for eksempel skjermtastaturet, men 
og så vidt vi kan finne ingen applikasjon som løser dette på generell basis. 

Det finnes et stort antall ulike applikasjoner som tilbyr ulike måter å støtte brukeren, 
men for å tilpasse nettbrettet for en elev med en spesifikk funksjonsnedsetting finnes 
det ingen enkel måte å få noen form for overblikk. Blant alle tusentalls program finnes 
det antagelig program eller kombinasjoner av program som kan hjelpe de fleste, men 
det krever at noen (eleven, foresatte eller lærer) finner dem og tester dem. Det i sin tur 
krever at den aktuelle eleven har et eget nettbrett; det går altså ikke å plukke opp 
hvilken som helst på skolen. 

Det finnes også applikasjoner som koster mange penger, opp til flere tusen kroner. Det 
handler da om profesjonelle hjelpemiddel, men uansett om brukeren behøver et slikt 
avansert hjelpemiddel eller om gratisprogram er tilstrekkelig så finnes det også problem 
med at alle program ikke støtter alle enheter. Du må altså delvis velge den fysiske 
enheten etter hvilke program som støttes. 

Konklusjon 

En interessert person kan gjøre vesentlige tilpasninger og finne program som kan 
fungere som støtte for brukere med ulike funksjonsnedsettinger, men det kreves ofte en 
hel del arbeid. Mulighetene kan også i viss grad være avhengig av hvilken fysisk enhet 
som er valgt, og de tilpasninger som gjøres krever at den aktuelle brukeren alltid har 
samme fysiske enhet (i et skolemiljø må altså nettbrettet være dedikert til denne 
brukeren).  

Dessuten er det problem at ingen tilgjengelighetsfunksjoner dekker alt – opplesing 
fungerer ikke i alle applikasjoner, forstørring eksisterer bare på innholdet i enkelte 
applikasjoner og ikke i noen grensesnitt, tekststørrelse endres ikke overalt, og 
fargeinnstillinger kan ikke endres på globalt nivå, bare i spesifikke grensesnitt. 
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iOS 
iOS har et rykte på seg på å være mer brukervennlig enn sine konkurrenter. 
Operativsystemet har også en del hjelpemiddel innebygd som på konkurrerende 
operativsystem må lastes ned av brukeren fra andre leverandører. Det er selvfølgelig 
positivt at det for eksempel finnes en relativt bra skjermleser for sterkt svaksynte 
brukere innebygd direkte i operativsystemet, men det gjør samtidig at utviklingen av 
uavhengige hjelpemiddel og tilpasninger kan rammes. Om ikke Apple lykkes hjelpe 
brukeren kan det innebære at brukeren står helt uten alternativ.   

Hva finnes innebygd? 

Opplesing 

iPad inneholder en skjermleser (VoiceOver) for sterkt svaksynte og blinde brukere. Det 
er relativt enkelt å finne informasjon om hvordan denne aktiveres gjennom internettsøk, 
og det er ikke mange stegene som kreves i innstillingsmenyen. Norsk stemme følger 
med, og krever bare at operativsystemet generelt er satt til norsk. Funksjonaliteten er 
ganske omfattende, og ganske tilsvarende det som gjelder for den innebygde 
skjermleseren i Windows RT.  

Forstørring 

For svaksynte brukere tilbyr iOS en zoomfunksjon som forstørrer alt som er på skjermen. 
I de undersøkelser som er gjort på området er det derfor iPad som blir valgt for tester 
med personer med nedsatt syn, ettersom det altså ikke kreves noen ekstra 
installasjoner.  

Annet 

Videre finnes også en innebygd funksjon "Les opp autotekst" som leser opp ordforslag 
mens brukeren skriver. Dette kan være til hjelp både for svaksynte og brukere med lese- 
og skrivevansker, men ordprediksjonen og stavehjelpen som tilbys er ikke så bra som 
mange brukere har behov for. 

Operativsystemet gir mulighet å endre til hvit tekst på svart bakgrunn (egentlig 
invertering av fargene) samt å endre tekststørrelse. 
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Hva lar seg gjøre? 

Det er et begrenset utvalg nedlastbare applikasjoner som lar brukeren tilpasse 
oppførselen til nettbrettet med tanke på tilgjengelighet. Mange av disse gjelder ikke for 
selve skjermvisningen, men modifiserer spesifikke grensesnitt.  

Derimot er det, som for Android, en del applikasjoner som gjør selve nettbrettet om til 
et hjelpemiddel. Dette er ganske utførlig beskrevet i rapporten "iPad og svaksynte – 
hvordan bruke iPad i skolen". 

Hva er problematisk? 

Opplesing 

Med VoiceOver aktiv må brukeren være oppmerksom på at bruken av nettbrettet er noe 
annerledes enn uten VoiceOver. Der objekter aktiveres ved første klikke i 
utgangspunktet, er det første klikket for å identifisere objektet, deretter er det 
dobbeltklikk for å aktivere det. 

Forstørring 

Zoomfunksjonen er ikke helt enkel å bruke. Kommandoene baseres på at tre fingre 
brukes samtidig, noe som ikke minst personer med motoriske funksjonsnedsettinger har 
problem med. Instruksjoner som "Dobbelttrykk og dra opp eller ned med tre fingre" er 
hverken lett å tolke eller følge for mange brukere.  

Samtidig er det vanskelig å finne alternativ til den innebygde zoomfunksjonen. 
Ytterligere et problem er at hele skjermen alltid zoomes. Det gjør det blant annet umulig 
å se adressefeltet i nettleseren samtidig som du ser skjermtastaturet. Du må altså flytte 
frem og tilbake mellom adressefeltet og tastaturet når du skriver inn en ny adresse. 
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Også for iPad finnes det en mengde ulike applikasjoner, kanskje flest av alle 
operativsystemene. Hvor bra nettbrettet fungerer for den enkelte eleven avhenger ikke 
minst på hvilke program som benyttes. Det finnes program som ikke fungerer med 
opplesing, program som ikke fungerer bra med zoom og program som er unødvendig 
komplekse. Selv om man velger iPad så er det altså nødvendig med et visst engasjement 
og kunnskap i valget av applikasjoner til å bruke i undervisningen. 

Innstillingen for tekststørrelse ser ut til å ha liten eller ingen innvirkning på visning av 
teksten. 

Konklusjon 

Det går ikke an å se bort fra at iOS sine innebygde tilgjengelighetsfunksjoner er mer 
gjennomarbeidet enn de i Android. Samtidig finnes det også her brister – for eksempel 
kan det være vanskelig å være både svaksynt og ha nedsatt motorisk funksjon, ettersom 
håndteringen av zoom-funksjonen er ganske krevende motorisk. Dersom brukeren ikke 
drar nytte av de innebygde hjelpemidlene, er antallet alternativ ganske begrenset.   
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Windows RT 
Windows RT er en versjon av Windows 8 spesielt tilpasset nettbrett. Det er også det 
nyeste operativsystemet av de vi har vurdert i detalj. Vi har derfor gått noe grundigere 
til verks her i våre beskrivelser, ettersom vi har funnet lite dokumentasjon lett 
tilgjengelig om denne plattformen. 

Spesiell funksjonalitet 

Nettbrettet vi benyttet i vurderingen har følsomt område utenfor selve skjermområdet, 
slik at brukeren kan starte en fingerbevegelse utenfor skjermområdet for å utføre en 
handling. Så vidt vi har funnet gjelder dette alle Windows 8 og Windows RT nettbrett. 

Disse gestene brukes blant annet til å hente frem innstillinger og søk (dra inn fra høyre), 
bla mellom applikasjoner og lignende (dra inn fra høyre) og hente oversikt over alle 
installerte programmer (dra inn nedenfra).  

Funksjonaliteten som skjuler seg bak disse gestene kan endre seg avhengig av hvilket 
grensesnitt eller applikasjon brukeren befinner seg i. 

Hva finnes innebygd? 

Det er tre funksjoner som er definert som hjelpemidler i operativsystemet, men ett av 
disse er skjermtastatur, som på nettbrett er helt nødvendig for alle brukere, og derfor 
ikke kan anses som et hjelpemiddel i dette tilfellet. På stasjonære enheter er 
skjermtastatur et hjelpemiddel, fordi det blant annet kan brukes av brukere som styrer 
PC’en med øynene. 

Opplesing 

Selv om brukeren har anledning til å aktivere opplesing, er ikke det nødvendigvis nok. 
Norsk stemme følger nemlig ikke med som standard, så selv om operativsystemet er satt 
opp til norsk, leses alt opp med engelsk stemme. Meldingen som kommer opp for å 
informere om dette gir ingen veiledning i hvordan norsk stemme kan installeres. Det har 
også vist seg vanskelig å finne informasjon om dette, men i følge Windows Support og 
stemmeleverandøren Acapella lar det seg ikke gjøre å installere andre stemmer på 
Windows RT sin medfølgende skjermleser. 

 

Med andre ord må brukeren skifte til engelsk språk i operativsystemet for å få en 
opplesing som fungerer tilfredsstillende med den ferdig installerte skjermleseren, men 
det gjør også at brukeren må beherske engelsk for å ha nytte av det. 

Det er ganske omfattende funksjonalitet på opplesing som minner om mulighetene i 
iOS, og den fungerer ganske tilfredsstillende. Følgende funksjoner er relevante i 
opplesingsmodus; noen er spesfikke for nettlesere: 
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 Pek og lytt – brukeren kan peke på elementer og få lest opp. Denne virker noe ustabil. Lenker 

oppfattes som ett element, mens ord registreres tidvis enkeltvis tidvis linje for linje. På 

enkelte bilder leses ikke alt-teksten opp, og dersom det heller ikke er lenket registreres det 

som tom linje. Litt uklart hva som er årsaken til dette, ettersom det ikke nødvendigvis gjaldt 

alle bilder på nettstedet. 

 Løpende opplesing – opplesing av lengre tekstseksjoner. Når brukeren har funnet et 

tekstområde som virker interessant kan hun dra tre fingre nedover for å fortsette 

opplesingen fortløpende. 

 Scrolling – bla én side. Ved å dra med to fingre opp, ned, høyre eller venstre kan brukeren 

scrolle i innholdet. Dersom det ikke er mer innhold i den aktuelle retningen, får brukeren 

tydelig varsel om dette. 

 Navigere mellom elementer. Denne har flere modus der brukeren kan velge å flytte seg 

mellom: 

o avsnitt  

o linjer 

o ord 

o bokstaver 

o tabeller 

o lenker 

o overskrifter 

o alle elementer 

Endring av modus skjer ved å stryke opp eller ned.  

Ved å stryke med én finger mot høyre eller venstre kan brukeren gå til neste eller forrige 

element av valgt type. Når modus er på alle elementer blir dette tilsvarende pil ned eller opp 

med en skjermleser på arbeidsstasjon. Det leses opp om det er lenke, mens informasjon om 

bilde kommer noe forsinket og overskrifter ikke klargjøres overhodet. 

Det er ikke uvanlig at bevegelsen ikke registreres riktig, slik at opplesningen uforvarende går 

over i pek og lytt-modus. Dette kan være noe frustrerende. 

 Aktivere elementer. Lenker kan aktiveres ved å holde på ønsket objekt pluss klikk med annen 

finger eller dobbeltklikk hvor som helst når ønsket objekt har fokus. 

Ved opplesing markeres det området som leses opp. Dermed fungerer opplesingen til en 
viss grad også som lesestøtte. 

Forstørring 

Nettbrettet støtter zooming ved å bruke to fingre og dra dem fra hverandre eller mot 
hverandre. Men å zoome inn på denne måten fungerer bare i innholdsområdet i enkelte 
programmer, ikke i grensesnittet generelt. Dessuten er det ikke alltid alt blir forstørret. 
For eksempel kan man zoome inn i Windows Utforsker for å gjøre 
ikoner/forhåndsvisning større, men dette forstørrer ikke den tilhørende teksten. 

Det finnes en innstilling for å endre tekststørrelse, men spekteret her er faktisk mindre 
enn på andre utgaver av Windows – 100 % og 125 % størrelse er de eneste valgene. 
Dette kan selvfølgelig være avhengig av kapasiteten til den fysiske skjermen snarere enn 
operativsystemet. 
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For å forstørre alt må brukeren aktivere forstørrelsesprogram ved å sette dette til 
gjeldende hjelpemiddel. Det lar seg ikke kombinere med opplesing med den ferdig 
installerte skjermleseren. 

Forstørrelsesprogrammet gir brukeren tilgang til forstørring av alt som er på skjermen. 
Brukeren får en slags scrollbarområder oppe, nede og på sidene for å panorere. Dersom 
brukeren scroller helt ut til en av sidene, får brukeren tilbakemelding om dette ved at 
scrollbaren på denne siden forsvinner. Motorisk er dette vesentlig enklere å bruke enn 
zoomfunksjonaliteten på iOS. 

Annet 

I tillegg til hjelpemidlene, har Windows RT en innstilling for høykontrast som er 
uavhengig av hjelpemidlene. Denne påvirker både Tiles-grensesnittet og skrivebordet, 
samt Microsofts egne programvarer. Bilder beholdes i sin originale form, og er dermed 
bedre enn ren invertering. Nettleseren Chrome registrerer innstillingen for høykontrast 
og foreslår å installere programtillegg for å få tilsvarende opplevelse der, og enkelte 
app’er som har en slik intern innstilling endrer til tilsvarende modus. 

Hva er mulig å gjøre? 

Utvalget applikasjoner for Windows RT er noe begrenset, og vi har ikke lyktes å finne 
applikasjoner som tilpasser oppførselen til nettbrettet utover de medfølgende 
funksjonene. 

Derimot finnes det en rekke applikasjoner for ulike formål, det er allerede over 22 000 
applikasjoner som kan lastes ned, til tross for at det er et relativt ferskt operativsystem. 

Ikke bare app’er, men også tradisjonelle Windows-program kan installeres på 
nettbrettet, og dermed er det for eksempel mulig å installere den anerkjente 
skjermleseren JAWS. Men så vidt vi finner har ikke denne modus for å utforske innhold 
på pekeskjerm.  

Det har derimot den gratis nettleseren NVDA, og denne fungerer i begge Windows-
grensesnittene og i applikasjoner/programmer og har norsk stemme. Utfordringen er at 
det er en veldig syntetisk tale som ikke alle blir komfortabel med, samt at det i den siste 
godkjente versjonen (2012.3.1) ikke er mulig å scrolle, noe som er nødvendig for å finne 
tak i alle elementer i menyer og lignende. Heldigvis fungerer dette i betaversjonen. Det 
er også noen utfordringer med å endre valg i skjemaobjekter. 

Informasjon på nettet sier at det skal være mulig å installere alternative talesynteser til 
NVDA som har en mer naturlig stemme, men det lykkes ikke oss å få dette på plass, 
blant annet grunnet det som virker som bugs i håndteringen av NVDA sin 
innstillingsmeny. 

Hva er problematisk? 

På de andre operativsystemene aktiveres hjelpemidlene gjennom menyvalg. I Windows 
RT er menyvalget hvilket hjelpemiddel som skal aktiveres med knappekommandoen 
Windows + volum opp.  
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Denne knappekombinasjonen krever to fungerende hender, og så vidt vi finner er det 
ikke noe alternativ. Dermed er det en vesentlig mengde brukere som ikke har anledning 
til å aktivere hjelpemidlene.  

 

For blinde brukere er kanskje ikke dette et problem, ettersom de uansett trenger hjelp 
for å komme i gang, men enkelte brukere kan tenkes å ville slå av og på hjelpemiddelet 
etter behov og situasjon. 
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Opplesing 

Når brukeren aktiverer den ferdig installerte skjermleseren med norsk språk i 
operativsystemet kommer det en melding som indikerer at det finnes mulighet for norsk 
stemme, men det er ingen veiledning til hvordan det løses. Slik det virker på oss finnes 
det ikke noen mulighet for norsk opplesing per nå; både Windows Support og 
stemmeleverandøren Acapella har uttalt dette. 

Forstørring 

Det er noen finurligheter med forstørringsfunksjonen. De tidligere nevnte gestene der 
brukeren starter fingerbevegelsene utenfor skjermen er nå endret til å panorere i 
grensesnittet. Dette er enklere enn å måtte forholde seg til scrollbarene, men samtidig 
gjør det at innstillinger, søk og veksling mellom applikasjoner er vanskeligere å hente 
frem. 

Videre fungerer den horisontale panoreringen som er nødvendig i standard modus for å 
få tilgang til hele startskjermen; her benyttes fingerbevegelser innenfor skjermområdet. 
Denne fungerer derimot ikke vertikalt, og dermed er det noe inkonsistent oppførsel. 
Dessuten styres ikke tilstedeværelsen av scrollbaren dersom denne standard 
panoreringen benyttes. 

 

Forstørringen omfatter også verktøylinjen som kommer opp ved å dra inn fra høyre. Her 
forsvinner derimot scrollbaren på høyresiden, slik at brukeren må over på venstre side 
av skjermen for å scrolle i det som står helt til høyre. Lite pedagogisk. 
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Akkurat som på iOS er forstørringen en zooming av innholdet på skjermen, slik at 
adressefeltet i nettleseren ikke er synlig sammen med skjermtastaturet. Dessuten 
forstørres også selve tastaturet, slik at brukeren ikke ser hele tastaturet. Videre rendres 
ikke teksten ut fra zoomfaktor, så all tekst blir pikselert og uklar. Til og med symbolene 
for større og mindre forstørring blir pikselert, enda de ikke blir større. Dermed blir de til 
slutt nærmest ugjenkjennelige. 

Annet 

Fra et pedagogisk ståsted er det noe problematisk at det er to grensesnitt på 
nettbrettet. Startskjermen representerer det nye grensesnittet med såkalte Tiles, men 
en del programmer åpner seg på skrivebordet som er svært likt det mange kjenner fra 
Windows 7.  

Enkelte programmer kan kjøres i begge grensesnittene, for eksempel Internet Explorer, 
og det blir nesten enda mer forvirrende, for da har selve nettleseren også to ulike 
grensesnitt. Det er også mulig å flytte en nettside fra Tiles-grensesnittet til 
skrivebordsgrensesnittet, men eventuelle innloggingsopplysninger må da legges inn på 
nytt. 

Innstillinger gjort fra Tiles-grensesnittet reflekteres ikke nødvendigvis i det tradisjonelle 
grensesnittet og vise versa. Ingen av grensesnittene tilbyr alle innstillingsmuligheter, for 
eksempel må språk endres fra skrivebordet, mens flymodus bare kan endres fra Tiles-
grensesnittet. Varslinger om for eksempel oppdateringer vises bare i 
skrivebordsmodusen. 

I skrivebords-grensesnittet må brukeren tidvis manuelt aktivere skjermtastaturet i 
situasjoner der det burde være unødvendig, for eksempel ved klikking i adressefeltet til 
nettleseren eller ved aktivering av et tekstfelt. Det er heller ingen “Neste“-knapp for å 
bevege seg mellom feltene i et skjema. 

App store-programmet på nettbrettet har ikke egen søkefunksjon. Istedet er det 
meningen at brukeren skal benytte den samme søkefunksjonen som ved søk lokalt på 
nettbrettet. Dette er lite intuitivt, og krever dessuten bruk av gesten dra inn fra høyre.  
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Mer problematisk er det nok at norske applikasjoner er nesten fraværende for 
målgruppen aktuell for dette prosjektet, nemlig app’er for undervisning og læring. 

Konklusjon 

Windows RT er fremdeles ganske ferskt, og vi håper at en del av problemene vi nevner 
er barnesykdommer. Men det er ikke til å komme fra at det er en hel del utfordringer 
når det gjelder å få nettbrettet til å fungere godt med ferdig installerte funksjoner, 
særlig for norske brukere med tanke på opplesing og grensesnitt i applikasjoner. 

 



  

 

| Funka Nu AB | Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm | 08-555 770 60 | kontakt@funkanu.se | 20 (21) 

Blackberry PlayBook 
Blackberry har lenge utviklet smartphones, og her er det etter sigende en del muligheter 
for tilpasset visning. Dessverre er ikke disse tatt med på deres nettbrett PlayBook. 
Mange brukere har etterspurt dette, men likevel har vi fått bekreftet fra utviklerne 
Research in Motion at dette ikke vil bli jobbet med. 

Derfor har vi ikke tatt oss bryet med å gjøre en grundig vurdering av denne plattformen. 
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Kontaktinformasjon 
Funka Nu AB 
St. Olavs plass 2 
0165 Oslo 

Sentralbord Stockholm:  
+46 8 555 770 60 

E-post: kontakt@funkanu.se 

Web: www.funkanu.se 

 

Funka Nu AB 
Funka ble startet som et prosjekt innen handikapbevegelsen. I dag er vi 
markedsledende i Sverige innen området universell utforming, med 80 prosent av 
Sveriges myndigheter som kunder. Vi har siden år 2000 vært et privat selskap, og 
vår nære relasjon til handikapbevegelsen innebærer en unik kvalitetskontroll. 
Funka har kontor i Stockholm og Oslo, og har kunder over hele verden. 

Funkas arbeid setter normer for utvikling og analyse samt utforming av krav med 
tanke på universell utforming. Vi deltar i de fleste internasjonale arbeidsgrupper 
av betydning, og gjennomfører regelmessig egne undersøkelser. Funka arbeider 
dermed aktivt med spørsmål om universell utforming både i Norden og Europa.  

I Sverige har Funkas konsulenter vært med på å utarbeide 
Handikapombudsmannens retningslinjer for en universelt utformet 
statsforvaltning og Vervas veiledning for 24-timersnettet. I veiledningen har vi 
innarbeidet Funkas metodikk i avsnittet om universell utforming. Funka har 
dessuten arbeidet frem anbefalinger rundt hurtigkommandoer og ikoner. 

Funka er EPiServer Solution Partner, Microsoft Partner og Adobe Certified Training 
Provider. Vi står bak Funkaportalen, et møtested for spørsmål rundt 
funksjonshemninger. 

Bedriftsfakta  
Styrets sete: Stockholm 
Styret består av: Jan Friedman (styreleder), Mats Wennberg og Lennart 
Engelhardt.  
Antall ansatte: 24  
Omsetning 2011: 22 MSEK 
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