Sensus

Specialister i tilgængelighed

Sensus ApS
Torvet 3-5, 2.tv.
DK-3400 Hillerød
Telefon: (+45) 48 22 10 03
CVR nr.: DK11130976
sensus@sensus.dk
www.sensus.dk

GRETHE, SOM ER SVAGTSYNET, FORTÆLLER OM AT BRUGE
INTERNETTET
Grete Lassen på 91 år fortæller og viser, hvordan hun bruger internettet til bland andet
at finde madopskrifter. Hun er stærkt svagtseende og forstørrer skærmbilledet 12 gange
for at kunne se. Dr.dk/annemad og arla.dk testes for hvor tilgængelige de er for stærktsvagtseende. Grete finder en ønsket opskrift på begge sites, men arla er lidt nemmere at
overskue en DRs Annemad.
Grethe: ”Jeg hedder Grete Lassen0:04Jeg er 91 år. Det er mange år siden, jeg første
gang opdagede, at jeg ikke kunne se ting oppe i luften. Jeg var ude at spille golf. Og
pludselig kunne jeg ikke se golfbolden oppe i luften. Jeg kunne først se, da den kom ned
og landede. Jeg bruger ikke internettet så voldsomt meget, fordi jeg først for to år siden
er begyndt at lære computer. Og i min alder lærer man det jo ikke så hurtigt. Så jeg har
koncentreret mig meget om tekstbehandling. Men jeg går ind på internettet og ser sådan
noget som madopskrifter...eller boganmeldelser... Og en gang i mellem kigger jeg også,
om min Lottokupon har været heldig. Men det er ikke det jeg bruger mest. Jeg synes det
er lidt vanskeligt at finde rundt”.
Julie: ”Gå ind på dr.dk/annemad og find en opskrift med tun”.
Grethe: ”Så gør jeg sådan her for at finde ud af hvor i området er den opskrift. Og det
må være der. Altså laver jeg den stor igen. [Hjælpeprogram: 1, 2, 4, 6, 12, 16 gange]
Det er for meget. [Hjælpprogram: 14, 12 gange] Og så går jeg ind til højre, for det var
her jeg scannede den. Ja, der står noget. Der står Chorizo med et eller andet, ja. Spansk
tortilla, det var det heller ikke. Det kan være, den står længere over til højre. Er der flere
opskrifter herover. Næ, det er sendetiderne. Nå, så må vi jo holde os til de her opskrifter.
Nu må jeg have den lidt mindre, og se hvor meget, der var. Der var 1, 2, 3, der var da
også én dernede. Vi må prøve igen. Læs mere. Der står spank tortilla, det er da ikke noget med tun. Og hvad står der. Der stod tunfisk. Nå, godt. Sådan her. Hvor blev den af?
Det må være her. Der har vi jo billedet. Ja! Så har vi den der”.
Julie: ”Gå ind på arla.dk og find en opskrift med laks”.
Grethe: ”Jeg ville se hvor det kunne være, der var noget med madopskrifter. Der er noget meget sort der, jeg slet ikke kan tyde. Ja, og så kan jeg se nogle billeder. Men jeg
kan ikke se, hvad billederne forestiller. Og så er der en gul stribe der med noget i. Og der
er et billede med et eller andet menneske. Eller hoved. Men jeg har intet ud af at se på
den side, udover at jeg kan se, hvor der er tekst, og hvor der er billeder. Så jeg kan se,
hvor jeg muligvis skal søge hen, når jeg nu går tilbage til min almindelige forstørrelse.
[Hjælpeprogram: 6, 7, 8, 9, 10, 12 gange] Så nu prøver jeg alle opskrifter. Ja, og hvor
blev I så af? Har du spørgsmål? Om jeg har! Så gå til Arla, ja, men det var jo ikke så
meget det. Der var jo en pil den vej, ikke. Mine... Se så har de lavet det sådan fjumret i
bogstaverne rundt om. Og så flyder det hele ud. Jeg kan ikke rigtig se nogen opskrifter.
Men der var noget der. Nååå nu kommer det. Grillede peberfrugter. Der var den, laks.
Måske er den her, hovedret til. Det kan være det er laks som hoveret til. Én porre, vi skal
se, om der overhovedet forekommer laks, fenikel. Laksefilet, jo der har vi den, så er den
der. Altså man sætter sig ikke herhen under to eller tre timer”.
Julie: ”Hvad synes du om dr.dk/annemad?”.
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Grethe. ”Det var ikke svært at finde nogen opskrifter. Men lige akkurat den opskrift, jeg
søgte, som jeg ved har været på nettet, den kunne jeg ikke finde”.
Julie: ”Hvad synes du om arla.dk?”.
Grethe: ”Det synes jeg var morsomt. Det var en god side. Den kunne jeg godt lide. Den
var mere tilgængelig. Der var en opskrift og så..., det var nemmere at finde frem til i
hvert fald”.
Julie: ”Hvad vil du sige til dem, der laver websites?”.
Grethe: ”Når man har et svagt syn, som jeg har er det frygteligt forvirende med en masse billeder. Blandet ind mellem teksten. Mellem de forskellige afsnit i teksterne. Og det
kan endda gå, det værste er at de hele tiden skrifter baggrundsfarve. At pludselig står
teksten med blå baggrund, så står den med rød baggrund. De gør det sikkert på en ganske udemærket måde. Det er bare svært for svagtsynede, når man ikke har det store
overblik”.
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