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JESPER, SOM ER BLIND, FORTÆLLER OM AT BRUGE INTERNETTET
Jesper fortæller om og viser, hvordan han bruger nettet uden at kunne se. Danskespil.dk
og rejseplanen.dk testes for, om de er tilgængelige for blinde. Rejseplanen.dk fungerer
uden problemer, mens det er umuligt at spille lotto på danskespil.dk.
Jesper: ”Jeg hedder Jesper Holten. Indenfor det sidste halvandet år har jeg arbejdet med
support af blinde og svagtsynede i forhold til it løsninger. Jeg er født blind, og så har jeg
det man kalder for lyssans. Lyssans vil sige at for eksempel godt kan se, at der er lyst
foran mig”.
Julie: ”Hvad bruger du nettet til?”.
Jesper: ”Stort set det, alle andre bruger deres computer til i dag. Jeg lytter til radiostationer, nyheder, podcasts... Henter musik, henter bøger. Af hjælpemidler på nettet, der
bruger jeg det skærmlæserprogram, der hedder JAWS. Og JAWS står for Job Access With
Speech. Det at komme på nette tilbage i midt 90'erne det var en helt anden oplevelse
fordi langt det meste, det var tilgængeligt. Det var lige til. Dengang der var rigtig meget
tekstbaseret. Det som de seende så på skærmen, det hørte jeg i mine ører.
Julie: ”Gå ind på danskespil.dk, se hvor stor Lottopuljen er og køb en kupon”.
Jesper: ”[Skærmlæser læser op fra skærmen] Jeg får så at vide, at jeg er i hvert fald på
den rigtige side. Det er Danske Spil A/S, og jeg kan spille alle mulige spil. Og jeg bevæger mig fortsat ned over siden [Skærmlæser læser op fra skærmen] Ja, jeg drømmer om
at blive millionær [Skærmlæser læser op fra skærmen] Så siger den en masse numre og
så siger den noget med Lotto, 10 millioner Og så kan jeg læse mere. Det prøver jeg lige
på [Skærmlæser læser op fra skærmen] Jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvor jeg er
henne op siden lige nu, men jeg prøver at bevæge mig ned af igen. Lotto univers banner
[Skærmlæser læser op fra skærmen] Og så siger den link Lotto her, så lad os prøve det
Men det vil jeg da gerne, jeg vil gerne spille nu. Jeg synes ikke rigtig der sker noget. Den
siger bare kontakt og sitemap. Og spil Lotto, jamen det vil vi også gerne. Og så er jeg
tilbage til det der med Joker puljen og det igen. Jeg leder efter der hvor jeg kan udfylde
hvor mange spil jeg vil have [Skærmlæser læser op fra skærmen]. Den siger playramme og play-ramme slut, men der er ikke noget at se. Så jeg tror ikke, jeg kan spille”.
Julie: ”Gå ind på rejseplanen.dk og find en rejse til Næstved på lørdag”.
Jesper: ”Jeg går ind på rejseplanen. Jeg får at vide, at der er et grafiklogo, og det er rejseplanen, så det er nok rejseplanens logo. Og det er CO2 neutralt, det er jo herligt. Min
rejseplan. Og jeg kan få større tekst og mindre tekst, hvis man er skarpøjet. Fra. Vi skriver Høje Gladsakse [Skærmlæser læser op fra skærmen]. Så siger den til og edit. Næstved. Nej, jeg vil ikke have en returrejse, jeg vil kun have en enkelt, jeg skal kun derhen.
Nej, jeg vil ikke have en returrejse, jeg vil kun have en enkelt, jeg skal kun derhen. Og
den siger dato ud, og så siger den... Den 7. det er jo i dag. Det skal det ikke være, det
var i morgen. Så siger den find rejse. Og den giver også en genvejstast, der hedder
alt+s. Vi trykker her [Skærmlæser læser op fra skærmen]. Så siger den radioknap std
passiv. Det har jeg simpelthen ingen idé om, hvad den radioknap er godt for. Det kan jeg
jo så meditere lidt over. Men kl 11.58 er der en afgang. Og den fortæller så, at jeg ankommer kl 13.32. Send din rejseplan som sms. Ja. Indtast mobilnummer, og så siger
den edit, så jeg indtaster mit mobilnummer her. Så, lad os se hvad min telefon siger her.
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(Telefon læser højt: En ny besked] Jeg har fået en besked. [Telefon læser højt: Gå 11.58
til Gynsjemosevej. Gyngemosevej.] Gynsjemosevej, det lyder sjovt. Kl. 12.45 [Telefon:
Tag RE 1229] Tag regionaltog 1229 [Ankomts 13.32] Ankomts 13.32”.
Julie: ”Hvad synes du om at bruge danskespil.dk?”.
Jesper: ”Jamen, det er da irriterende, at jeg ikke kan spille ligesom alle mulige andre og
købe et spil, når jeg har lyst Og den er svær at bevæge sig rundt på Det kunne jo være
rart, hvis de også gjorde det tilgængeligt. Eller måske vil de bare ikke have, at blinde
spiller. Det er selvfølgelig også en mulighed”.
Julie: ”Hvad synes du om rejseplanen.dk?”.
Jesper: ”Der er genvejstaster, jeg kan bruge, hvis jeg kan huske at alt+s giver mig rejsen. Det er et godt praktisk værktøj”.
Julie: ”Hvad vil du sige til dem, der laver websites?”.
Jesper: ”Kast jer ud i at lave god tilgængelighed. Fordi ikke blot vil det tilgodese blinde
og svagtsynede. Der er mange andre brugere og grupper, som kan bruge god tilgængelighed. Alt fra ordblinde til hjerneskadede til ældre mennesker. Hvis man sørger for, at
tænke det ind fra starten af”.
Der er ca 25.000 blinde og stærkt svagtsynede i Danmark ifølge Dansk Blindesamfund.
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