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SUSAN, SOM ER SVAGTSYNET, FORTÆLLER OM AT BRUGE
INTERNETTET
Susan er stærkt svagtsynet og bruger hjælpefunktionen zoomtekst, når hun arbejder på
computer. Zoomteksten gør det muligt for hende at få forstørret et område, hun udvælger på skærmen. Ulempen er dog, at det kan være svært at danne sig et overblik over et
site fordi man således ikke kan se hele sitet på een gang. I filmen tester Susan telia.dk
og rejseplanen.dk med zoomtekst.
Susan. ”Jeg hedder Susan Andersen. Jeg underviser i IT for blinde og svagtsynede. Det
startede for 7 år siden, og er blevet langsomt værre, og har været rimeligt stabilt de sidste 3 år. Jeg kan ikke se noget på det højre øje, og jeg kan se cirka 10 procent på det
venstre”.
Julie: ”Hvad bruger du internettet til?”.
Susan: ”Jamen, det er vel mest informationer - alle former for informationer. Opskrifter,
mad, strikkeopskrifter - alle former for informationer. Men sådan generelt er det Google,
rejseplanen. I perioder er det kino - til biograferne. Det kan være telia pga. min telefon.
Netbank”.
Julie: ”Gå ind på telia.dk og søg efter den nærmeste Telia-butik”.
Susan: ” Find forhandler. By. Det er sådan en af de ting, der er irriterende, det er, når
man kommer for tæt på de der menuer deroppe, så farer de ned over det, man tror, man
skal se på. Nu skulle jeg jo så finde ud af, hvor der var kommet et resultat. Det ligger
altså nede under. Det kunne jeg ikke lige se. Fisketorvet, København K, Roskilde... så det
ser ikke ud som, at der er nogen på Frederiksberg.
Julie: ”Nu må du gerne finde prisen på en iphone”.
Susan: ”Mobiltelefoner. Jamen, jeg ser forskellige modeller, men ikke en iPhone. Der er
en iPhone 3G, så den prøver jeg at kigge på. Og med abonnement kan man jo få dem til
49 kroner. Man kan få til 49 kroner. Jae, det står minimumpris i 6 måneder. Men hvorfor
er der forskelligt? - Det er i hvert fald 9.397,50 som minimum i 6 måneder”.
Julie: ”Søg efter en togtur til Næstved på rejseplanen.dk”.
Susan: ”Nu skal jeg jo lige skrive rigtigt. Og på lørdag, det er i morgen, så det er den Ja.
Det har jeg ikke prøvet før. Den bekræfter, at den har sendt rejseplanen til min telefon.
Find ud af hvor meget CO2 turen til Næstved udleder. Det har jeg heller ikke prøvet før.
Miljø, aha! Jamen, så lærer jeg jo også nogle ting. Jamen, den fortæller mig, hvor meget
jeg kan spare på miljøet ved at rejse med bus og tog. Nu vil jeg jo så sige, at jeg har ikke andre muligheder”.
Julie: ”Hvad vil du sige til dem, der laver websites?”.
Susan: ”Blandt andet det der med at kunne komme rundt, uden at skulle klikke rundt 27
gange for at komme hen til det, der betyder noget. Det kan også være menuer, der farer
ned, hvis man kommer for tæt på. Og det gør vi altså tit. Eller menuer der folder ud, når
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man står på dem, men forsvinder, når man kommer lidt over til undermenuerne. De der
sådan meget levende sider kan være svære at håndtere”.
Der er ca. 25.000 blinde og stærkt svagtsynede i Danmark, ifølge Dansk Blindesamfund.
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