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Executive summary 
SeniorVUI has been studying the practical use of Google Home Nest smart speakers in conjunction 

with voice control via Google Assistants as assistive technology in everyday tasks within the target 

group of elderly people (65+) living with blindness or visual impairment. This project contributes 

with a deeper understanding and knowledge of everyday practice and activities performed in 

technology-mediated environments among the participants in this study. Within the general use of 

smart speakers, the project has made a specific case study in collaboration with Nota (National library 

and knowledge center at the Ministry of Culture, produces audio books for people with reading 

difficulties). The aim was to gain knowledge about a specific target group, their needs when using 

language technology in their everyday lives by focusing on how the practical usage of such services 

unfolds. In this presented study, we have had the opportunity to examine a specific case: Nota's 

prototype version of a language technology service to read aloud audiobooks from their audiobook 

library. Based on knowledge from the general use and the specific case, our insights has made it 

possible to provide general input for further development of special designed language technologies 

as well as generate recommendations that cater for the citizen groups who are less likely to use these 

solutions in their current form. The study advocates for a nuanced perspective of accessibility, for 

thus to be able to increase the number of users who will adopt to language technology solutions, as a 

compensatory strategy for carrying out various everyday activities.  
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Taksigelse  

Tak til Nota, for forskningsmidler og for at gøre et specifikt casestudie muligt. Tak for samarbejdet 

og løbende sparring. Tak til IBOS, for at formidle kontakter og hjælpe med rekrutteringen af relevante 

deltagere og fageksperter til projektet. Tak til synscentralen Vordingborg, for at formidle kontakt til 

relevante deltagere i Syddanmark. Tak til projekts 7 deltagere, for give os indsigt i jeres hverdag, for 

jeres bidrag til ny viden, og for jeres gæstfrihed. Tak til Dansk Blinde Samfunds konsulenter, for jeres 

støtte og vejledning af projektets deltagere. Tak til Instituttet for Blinde og Svagsynede og Center for 

Kommunikation i Herning, til deres konsulenter, som har indvilget i at deltage engageret i projektet. 

Tak til jer alle sammen, for jeres kvalificerede bidrag til vores produktion af ny viden indenfor dette 

forskningsområde.  

Rapportens baggrund og opbygning   

Denne rapport præsenterer resultaterne af projektet SeniorVUI, en 1-årige forskningsbaseret 

undersøgelse, som har undersøgt, hvordan brugen af Google Home smarthøjtalere udfoldes i praksis 

blandt ældre mennesker (+65) med blindhed og svagsynethed. Denne rapport er udformet med fokus 

på anvendelsesorienterede resultater, som kan bidrage til ny viden om brugen af sprogteknologi som 

hjælpemiddel blandt ældre med nedsat syn. Denne viden skal endvidere bidrage med indsigter til 

fremtidig udvikling af brugerspecifikke sprogteknologiske services. Gennem Multimodale 

interaktionsanalyser (Due 2017) har projektet SeniorVUI specifikt undersøgt anvendelsen af Google 

Home Nest smarthøjtaleren, som et muligt alternativ til andre lydbaserede services. Projektet har 

undersøgt muligheden for øget selvstændighed og bedre adgang til selv at kunne løse både praktiske 

og sociale gøremål i hverdagen, gennem anvendelsen af smarthøjtalere med stemmestyring af Google 

Assistenter. Herudover har projektet indenfor den generelle brug af smarthøjtalere foretaget et 

specifikt casestudie af Notas specialudviklede sprogteknologiske tjeneste. Med denne case har vi 

fokuseret i dybden på, hvordan disse smarthøjtalere kan anvendes mere specifikt til højtlæsning af 

lydbøger for Notas medlemmer. Casen tager udgangspunkt i målgruppen ældre mennesker, som er 

+65, og lever med blindhed eller svagsynethed1, som udgør en større del af Notas 14.242 (stadig 

stigende) medlemmer med nedsat syn. Nota har, til brug for casen, udviklet et lydbogsbibliotek i en 

minimal version af en protype, der er kompatibel med Google Smart Home systemet. Denne 

specialudviklede prototype er udgangspunktet for nærværende casestudie.  

 

 
1 Der er midlertidigt mange forskellige betegnelser i spil, her i nærværende rapport anvender vi betegnelsen ”Mennesker 

med blindhed og svagsynethed” i henhold til Egen kraft: Empowerment (se Social-og Sundhedsstyrelsen). 
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Nærværende rapport er struktureret således, at præsentationen af vores resultater først følger efter: a) 

En introduktion til forskningsfeltet og de problemstillinger projektet har beskæftiget sig med, b) en 

indføring i undersøgelsens design og målgruppe, deres levevilkår og barrierer for aktiv 

samfundsdeltagelse, c) en dybere forklaring på rapportens fokus på målgruppens teknologiforbrug, 

som et muligt adgangspunkt til at lette de individuelle udfordringer målgruppen møder i deres 

hverdag. Det være sig udfordringer af essentielle karakterer i forbindelse med tilgængeligheden af 

det informationssamfund vi lever i, den stigende digitalisering og flere udbredte 

informationsteknologier.  

 

Herefter præsenteres vores forskningsresultater i to overordnede afsnit. Det første afsnit centrerer sig 

omkring den generelle brug af smarthøjtaleren blandt målgruppen. I første omgang præciseres 

resultaterne af to helt essentielle og afgørende barrierer, inden selve brugen overhovedet bliver 

relevant; unboxing og konfigurering af selve enheden, to situationer som for deltagerne er svært 

tilgængelige. Herefter følger resultaterne fra den aktuelle brug via stemmestyring af højtalerens 

forskellige funktioner. De præsenteres gennem udvalgte eksempler fra vores dataindsamling. Efter 

en opsamling på resultaterne af den generelle brug af smarthøjtaleren, præsenteres resultaterne af 

vores specifikke casestudie i et særskilt afsnit. Dette afsnit følger i to afsnit. Det første afsnit indledes 

med en introduktion til Notas prototype og dens funktioner. I det andet afsnit, præsenterer vi 

indsigterne fra casestudiet. Vores resultater præsenteres gennem temabaserede indholdskategorier, 

som centrerer omkring 1) interaktionen med fokus på kommandoer og 2) selve indholdet med fokus 

på strukturen. Afslutningsvis følger et diskuterende afsnit om potentialet for den samlede løsning, 

som et værktøj til øget social inklusion. Hvorved der reflekteres over sprogteknologiens potentiale 

og muligheder for målgruppen i et mere samfundsmæssigt perspektiv. 

 

Forskningsprojektet har også resulteret i en række videnskabelige publikationer hvoraf en er 

udkommet og andre i review pt. Den udkomne artikel findes her:  

 

Due, B. L., Nielsen, A. M. R., & Jacobsen, S. C. D. (2022). Den sociale konstruktion af uvidenhed: 

En medlemsskabskategori-analyse (MCA) af samskabelsen af identiteter når ældre møder ny 

teknologi. NyS, Nydanske Sprogstudier, 61, 9–39. 
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Indledning  

Hvor befinder den sprogteknologiskeudvikling sig henne i dag, og hvad kræver det af Danmark, som 

et af verdens førende digitale samfund, at følge med den hastige udvikling af engelsksprogede sprog- 

modeller og ressourcer, som anvendes til nye sprogteknologiske services? Dette spørgsmål opstår i 

kølvandet på et stort politisk øget fokus på udviklingen af forskellige former for kunstig intelligens, 

som middel til at effektivisere arbejdsprocesser, særligt indenfor den offentlige sektor. Hertil 

konkluderer man, at udviklingen af løsninger, som bygger på kunstig intelligens, som mennesker 

kommunikerer med, og gør brug af i hverdagen, hænger uløseligt sammen med sproget (digst.dk).  

 

I denne forbindelse har vi i Danmark oprettet den digitale platform Sprogteknologi.dk, nedsat af 

Kulturministeriet i 2017 under Dansk Sprognævn (dsn.dk), som skal sikre stadig udvikling af det 

digitale danske sprog, for at understøtte udviklingen af sprogteknologiske løsninger på dansk 

(digst.dk.). Sprogteknologi.dk giver udviklere og leverandører lettere adgang til sprogressourcer og 

eksisterende viden, som anvendes under udviklingen af nye løsninger, indenfor talegenkendelse og 

sprogforståelse, for at sikre et meget højt præcisionsniveau.  

 

I rapporten Dansk Sprogteknologi i Verdensklasse (2019) gøres der opmærksom på en række 

udfordringer for det danske talesprog, i forbindelse med sprogforståelse og talegenkendelse. Kunstig 

intelligens, herunder sprogteknologi, kan være alt lige fra simpel stavekontrol til komplekse robotter, 

der anvendes til kommunikation blandt mennesker. ”Sprog er mangetydigt og langt mere komplekst 

fordi det er en del af vores eksistens og tæt sammenvævet med vores viden om verden, om den måde 

vores samfund er opbygget på, og om den kultur vi er opvokset i.” (ibid.). Sproget afspejler den kultur 

vi lever i og omvendt. Dansk er i midlertidigt et markant mindre sprog end engelsk, herudover har 

dansk nogle udfordringer i forbindelse med sprogteknologi. Det skyldes til dels vores komplekse 

udtalesystem, og at vi har flere vokaler end mange andre sprog og mange fonetiske reduktioner i 

vores udtale. Det til trods, tyder en del nyere forskning på, at der er stort potentiale i at anvende 

sprogteknologi til specifikke borgergrupper.  

 

Mennesker som lever med synsnedsættelse, i form af blindhed eller svagsynethed, oplever stadig 

barriere, når de forsøger at deltage i samfundet (Vive 2017). En undersøgelse fra Vive viser blandt 

andet, at ny teknologi skaber bedre muligheder for mennesker med synsnedsættelse, eksempelvis i 

form af talesyntese, der kan læse indholdet på en hjemmeside højt. Til trods for disse muligheder 
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pointerer undersøgelsen, at digitaliseringen også skaber stadig nye forhindringer for denne målgruppe 

(ibid. s. 10). Hertil fortæller en femtedel af undersøgelsens informanter, at de alligevel ikke kan finde 

de informationer, de leder efter på offentlige hjemmesider.  

 

Med stemmestyret sprogteknologi, som Google Home systemet, kan man foretage komplekse 

informationssøgninger via Google, ved at tale til en Google Assistent via af en smarthøjtaler og andre 

Google Home enheder. Denne type teknologi gør det dermed muligt for mennesker med 

synsnedsættelse at foretage informationssøgninger, uden at skulle navigere i forskellige visuelle 

brugerplader. Men hvordan virker det så i praksis?  

Baggrunden for at indføre stemmestyrede smarthøjtalere som hjælpemiddel blandt ældre 

mennesker med blindhed og svagsynethed 

For mennesker, som lever med blindhed eller svagsynethed, er det umuligt at se tv og læse uden 

hjælpemidler. Derfor bliver lydtjenester yderst relevante for denne målgruppe (Ryan et al., 2003). 

Teknologiske hjælpemidler har overtaget mange hjælpefunktioner, som tidligere blev varetaget af 

pårørende, såsom at læse nyheder højt og fortælle historier (Macik et al., 2017). Forskning har påvist 

en række fordele og positive påvirkninger på ældre menneskers velbefindende ved brug af 

lydtjenester, men har primært fokuseret på brugen af radioen (Krause, 2020) og CD-afspilleren med 

DAISY-standarden (Fruchterman, 2008).  

 

Mennesker med blindehed og svagsynethed modtager stadig CD-rommer sendt med posten, som 

afspilles på deres Daisy-afspillere, når de ønsker at lytte til fag- og skønlitteratur og andre typer af 

lydbøger. Vi ved, at dette medie snart udfases, fordi det er forældet og utilsvarende i forhold til andre 

teknologier, som nu er blevet mainstream på markedet, og fordi produktionen af teknologien bliver 

for omkostningsfuld, da udbuddet og efterspørgslen ikke er tilstrækkelig. Den nuværende løsning 

kræver, at man kan skelne mellem forskellige CD’er. Det kan for nogle være yderst kompliceret at 

finde rundt i, når man ikke kan se den lille label på papirkassetten, som CD-rommen ligger i.  

 

Det er ikke umiddelbart en helt ny problematik, at mange hjælpemidler til mennesker med blindhed 

og svagsynethed, til trods for målgruppen, ofte bærer præg af at være designet i en verden, hvor den 

visuelle sans er dominerende. Til trods for ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets 

tilgængelighedsdirektiv (2019) og de forbedrede tilgængelighedsstandarter for udvikling af produkter 
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og tjenester, så oplever mennesker med nedsat syn stadig barrierer, når de skal begå sig i en stigende 

digitalisering af samfundet (Moreno et al., 2018). I denne forbindelse er der lovende argumenter for 

smarthøjtaleren, da de nye teknologiske stemmetyrede assistenter møder langt flere af målgruppens 

individuelle behov, ved at nedbryde nogle af de tilgængelighedsbarrierer brugerne hidtil har mødt i 

deres hverdag (Dobransky & Hargittai, 2016).  

 

Der er således et stort potentiale i at anvende ny stemmestyret smartteknologi, som fx Google Home 

Nest højtalere som man kan tale til, og prompte kan få læst fx en lydbog op. Forfatter af artiklen 

Voice-controlled virtual assistants for the older people with visual impairment i tidsskriftet Eye 

forslår endvidere, at stemmeassistenter vil ændre måden, hvorpå biblioteker leverer deres digitale 

services (Ho 2018), hvilket, på nuværende tidspunkt, begynder at gøre sig gældende på verdensplan. 

I New Zealand har Blind Foundation udviklet deres bibliotek som en Google home-applikation, til 

mennesker, som lever med læsehandicap, på grund af synsnedsættelse. I Danmark ser vi at Nota, 

videnscenter og bibliotek for mennesker med læsehandicap, er ved at udvikle deres lydbogsbibliotek 

til at være kompatible med Google Homes stemmesyrede assistent, på dansk. Den praktiske brug er 

på nuværende tidspunkt ikke undersøgt. SeniorVUI var det første i en dansk kontekst, som foretog 

en praksisundersøgelse af anvendelsen af denne teknologi, blandt denne specifikke målgruppe. 

Forskning vedrørende mennesker med blindhed og svagtsynetheds brug af Smarthøjtalere  

Medieforbrug, blandt mennesker med synsnedsættelse, er et relativt velundersøgt område i Danmark. 

Størstedelen af denne forskning er dog udelukkende baseret på resultater fra 

spørgeskemaundersøgelser (f.eks. Vive, 2017, 2019; Ernst, 2021;) og evalueringer af  teknologiers 

anvendelighed på baggrund af statiske parametre (Holden & Karsh, 2010). Den eksisterende 

forskning har fokuseret på den tekniske udvikling og potentialet for teknologier, som fremmer 

selvstændighed (Doyle et al., 2014, Abdolrahmani et al., 2018), samt udforsket tilstanden af web-

tilgængelighed (Gaggi et al., 2019). Forskningen viser blandt andet, at ældre mennesker med 

synsnedsættelser (i alderen 65-75) regelmæssigt bruger internettet (Mellor et al., 2008) til trods for, 

at de stadig oplever tilgængelighedsproblemer (Moreno et al., 2018). Udsigten til "bare" at tale med 

en enhed, i stedet for at forsøge at navigere i en visuel brugerflade, er derfor tiltalende for den ældre 

målgruppe med blindhed og svagsynethed.  
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Voice User Interfaces (VUI) er allerede ved at blive mainstream blandt store dele af befolkningen. I 

Danmark er de mest baseret på Google Home smarthøjttalere, da deres sprogmodel på nuværende 

tidspunkt er længst fremme i forhold til dansk talesprog (Pedersen et al., 2022). Der eksisterer en del 

forskning indenfor VUI og deres teknologiske udvikling. Men der findes kun få brugerundersøgelser 

(McTear et al., 2016; Murad & Munteanu, 2020), som har beskæftiget sig med den specifikke brug 

af VUI blandt målgruppen, ældre med nedsat syn. Denne forskning er ligeledes hovedsageligt lavet 

på baggrund af spørgeskemaundersøgelser (Stigall et al., 2019). Resultaterne fra disse undersøgelser 

tyder på, at mennesker med synsnedsættelse så småt begynder at bruge VUI’s – i Danmark bruger 

6% af personer med en synsnedsættelse i øjeblikket et VUI (Ernst, 2021). Men, generel forskning om 

VUI's har vist, at den danske sprogmodel skal forbedres (Pedersen et al., 2018, 2022), og at der er 

brug for en meget mere systematisk forståelse af hverdagens praksisser (Reyes Cruz, 2021); dvs. 

forskning baseret på dybdegående etnografi og kvalitative metoder.  

Case studiet: Den specifikke brug af Notas prototype på lydbogsbiblioteket til smarthøjtalere  

I nærværende undersøgelse har vi undersøgt Notas udgave af en sprogteknologiske service, som er 

specielt udviklet til deres medlemmer. Det var en specifik case, med henblik på at undersøge, hvordan 

den specifikke brug af en sådan tjeneste udfoldede sig blandt ældre mennesker med blindhed og 

svagsynethed.  

 

Streamingtjenester til lydbøger, som eksempelvis Mofibo-, Saxo- og Plusbog Streaming, udbyder 

abonnementsordninger til fri streaming af lydbøger, på forskellige typer af smartteknologier. Nota er 

en institution og videncenter under Kulturministeriet, og er et bibliotek for mennesker med syns- og 

læsehandicap. De bør være højde med og gerne foran de kommercielle aktører ift. at tilbyde 

lettilgængelige lyd-services til målgruppen.   

 

Denne specifikke case har fungeret som et kvalitativt pilotprojekt. Fokus har været på at afprøve 

Notas prototype i sammenhæng med stemmestyret smartteknologi, for at undersøge om løsningen 

kan erstatte hjælpemidlet Daisy-afspilleren (og CD-rommen) og andre tekst-baserede løsninger. 

Daisy-afspilleren er på nuværende tidspunkt den mest udbredte løsning, der bevilliges og ydes støtte 

til via kommunen, efter servicelovens § 112.  
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Resultaterne af denne specifikke case er ikke kun relevante for Nota, men også relevant i forbindelse 

med al softwareudvikling der har med sprogteknologiske services at gøre. Casen tog udgangspunkt i 

Notas prototype på deres nye digitale service – en applikation som kommer til at tilbyde deres 

medlemmer mere end 50.000 titler, som kan afspilles via Google Home systemet, på smart enheder. 

Vi har undersøgt den faktiske anvendelse af lydbogsbiblioteket i samspil med Google Home Nest 

smarthøjtalere.  

 

Google Home Nest systemet er ikke kun et spørgsmål om en envejs informationsstrøm, ligesom at 

modtage og lytte til en lydbogs-cd via af en CD-afspiller. For når man interagerer med et VUI, såsom 

smarthøjtalere, er der tale om potentiel tovejskommunikation, hvor brugeren interagerer med Google 

assistenten. Smarthøjtaleren giver også mulighed for at få adgang til andre tjenester, såsom; nyheder, 

vejr og onlineinformation, samt mulighed for at producere indhold som noter og kalenderposter 

(Pradhan et al., 2018). En Google Home enhed giver således ikke blot adgang til information og 

underholdning, men kan potentielt også fungere som en struktur for social og digital inklusion (f.eks. 

delt kalender, delte noter til pårørende, bedre adgang til mail-konti og telefonopkald m.m.). Den kan 

desuden kobles til et Google Smart-home system i hjemmet, som blandt andet kan giver kontrol over 

musik, lys og varme (Song et al., 2022). Således er brugsmulighederne mange. I denne rapport 

undersøger vi dog kun specifikt informationstilvejebringelse via talt sprog.   

Undersøgelsesdesign og tidsramme 

Projektet SeniorVUI har undersøgt den praktiske brug af VUI blandt ældre mennesker med blindhed 

og svagsynethed. Denne forskning placerer sig indenfor et interdisciplinært felt, mellem sociologi og 

sprogvidenskab, ved at tage en etnografisk, videoetnografisk, etnometodologisk samtaleanalytisk 

tilgang (EM/CA-tilgang) til produktionen af socialitet, som den naturligt udfolder sig. Denne 

analytiske metode fokuserer på menneskers observerbare meningsskabende praksisser (Garfinkel, 

1967). EM/CA søger i detaljer at analysere, hvordan mennesker producerer handlinger gennem 

sekventielt organiserede og multimodale praksisser, baseret på semiotiske økologier, hvor brug af 

sprog, krop og objekter i sociomaterielle omgivelser skaber mening (Streeck et al., 2011). Brugen af 

EM/CA muliggør en beskrivende forståelse af praksis. Således er vores resultater baseret på 

detaljerede videoetnografiske metoder, hvor naturligt forekommende interaktioner med og i relation 

til smarthøjtaleren er blevet observeret. Herudover har vi anvendt primær kvalitativ antropologisk 
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deltagerobservation, samt Contextual inquiry og ekspertinterviews, som dataindsamlingsmetoder. 

Vores undersøgelse og forskning har udgangspunkt i de praksisnære forskningsspørgsmål, som står 

formuleret herunder. 

Disse spørgsmål er blevet besvaret løbende, gennem en række iterative processer, som bliver 

præsenteret herunder. 

Projektets faser   

 

Figur 1: Projektoverblik, projektets overordnede faser 

 

Herunder følger en dybere beskrivelse af de faser, projektet har forløbet i. 
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Fase 1: Startup 

Projektopstart: Anskaffede og afprøvede udstyret til det kommende feltarbejde, blandt andet udstyr 

som GoPros og smarthøjtalere, Demo-Smartphones. Formidling og formaliteter: Vi formulerede 

aftaler om datahåndtering og etiske procedurer i forbindelse med vores data- indsamling og 

behandling. Heraf udarbejdelsen af samtykkeerklæringer i henhold til gensidig fortrolighed, 

anonymiseringsgrad og GDPR. Rekruttering: Segmentering af målgruppe og rekruttering af relevante 

deltagere og synskonsulenter, disse opgaver blev løst i tæt samarbejde med IBOS, Center for 

Kommunikation Herning og Synscentralen Vordingborg. Alle deltagere har underskrevet 

samtykkeerklæringer2. Planlægning af dataindsamlingsperioden: Logistik og aftaler med de 

forskellige deltagere blev etableret. Budgettering og den ”færdige” rejseplan blev udbedret.     

 

Fase 2: 1. Dataindsamling  

Undersøgelser hjemme hos syv deltagere. De syv situationer var fordelt tilfældigt mellem to 

forskellige praksisser; situation A og B. Alle situationerne bestod af videooptagelser med deltager, 

som skulle igennem en unboxing og konfigurering af deres nye enhed, samt en mere generel 

anvendelse af teknologien. Herefter fulgte af test af Notas prototype, afprøvning af funktioner og 

afspilning af forskellige lydbøger. Praksis A udgjorde fire situationer, hvor deltagere, uden hjælp fra 

professionelle, prøvede at opsætte og anvende smarthøjtaleren i deres hjem. Praksis B udgjorde tre 

situationer, hvor deltagerne, modsat praksis A, havde hjælp fra professionelle konsulenter til 

opsætningen og afprøvningen ude i deres hjem.  

 

Fase 3: Tidlige observationer 

Efter den første dataindsamling begyndte vi at identificere gennemgående interaktionelle mønstrer 

og fænomener, vedrørende deltagernes brug af teknologien i praksis, i de syv forskellige situationer. 

Vi fik indsigt i forskellige typer af udfordringer og ”best practices”, dvs. succeser med brugen af 

teknologien, som deltagerne oplevede, der opstod undervejs. I denne fase opnåede vi endvidere en 

dybere forståelse for målgruppen, og de forskellige individuelle kvalifikationer og erfaringer med 

teknologi. Disse indsigter, dels i praksis og dels i målgruppen, gjorde grobund for yderligere 

segmentering af deltagerne. På denne baggrund valgte vi af logistiske årsager, og to deltagers 

 

 
2 Se bilag: fortrolighedserklæring  
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gåpåmod og engement, at foretage yderligere genbesøg. To genbesøg hos hver, altså fire i alt, hvilket 

blev grundlaget for endnu en dataindsamlingsperiode.  

 

Fase 4: 2. Dataindsamling 

Denne dataindsamling bestod, som nævnt, af to genbesøg hos to deltagere. Metoden for disse besøg 

var observation og kontekstbaserede samtaler med deltagerne i deres hjem. Samtalerne var 

semistrukturereret i en form for interview. Herudover indsamlede vi videodata af den gentagende 

brug af højtaleren. Formålet var, at observerer om der skete kompetencemæssig udvikling, samt 

personlig- og følelsesmæssig udvikling.   

 

Fase 5: Analyse  

Dybdegående analyser af data og udvælgelse af særlige eksempler til belysning af indsigter. 

Analyser medblik på den fremtidige produktion af videnskabelige artikler, faglige præsentationer 

m.v. og afholdelse af workshops. På baggrund af vores resultater udarbejdede vi et sæt generelle 

anbefalinger, som kan inddrages eller medtænkes i arbejdet med løsninger og services til 

specialiserede brugergrupper. Analyserne er blevet præsenteret via videnskabelige publikationer, 

ved workshops og på konference. Yderligere præsenteres vores analyser i nærværende 

anvendelsesorienterede forskningsrapport, til brug for Nota og andre aktører indenfor felten. 

Kontekst for de undersøgte situationer ude i deltagernes hjem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicerejse: tre aktiviteter som udgangspunkt for dataindsamlingen      
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I løbet af projektet undersøgte vi, som beskrevet i vores dataindsamlingsperiode (2. fase), to 

forskellige brugspraksisser i deltagernes hjemlige og naturlige omgivelser. De to forskellige 

situationer havde deres strukturelle opbygning tilfælles. Den er illustreret i en minimaludgave af en 

brugerrejse, som fremgår herover. Deltagerne var igennem tre aktiviteter i begge praksisser; 1) 

unboxing af smarthøjtaleren 2) konfigurering af enheden og 3) selve anvendelsen efter opsætningen. 

Praksis A består således af indsamlet data fra i alt fire situationer, med fire forskellige ældre +65 

deltagere – tre med stærkt nedsat syn og én med blindhed. Deltagerne blev filmet, og vi foretog 

deltagerobservation, mens de opsatte og anvendte smarthøjtaleren. Hvorefter de afprøvede generelle 

funktioner i Google Home systemet, som eksempelvis vejrudsigt, vittigheder og 

informationssøgninger, via googlesøgninger på internettet. Herefter afprøvede de Notas lydbogs-

bibliotek på egen hånd, uden hjælpe fra fagprofessionelle.  

 

Praksis B udgjorde tre situationer med tre ældre +65 deltagere – to med stærkt svagsynethed og én 

med blindhed, som hver især fik hjælp af professionelle konsulenter, ude i deres hjem, til hele 

opsætningen og afprøvningen. Hvor praksis A var semieksperimentel, i den forstand at situationen 

var åben med mulighed for mange variationer, så var praksis B mere struktureret, da konsulenten 

fastholdte et bestemt fokus, og trin for trin gennemførte en række, på forhånd planlagte, aktiviteter, 

farvet af den instruktionssituation de befandt sig i.  

 

I begge undersøgelsessituationer skulle deltagerne igennem en unboxing, hvilket vil sige, at de skulle 

pakke højtaleren ud og tilføre den strøm, downloade Google Home-appen og introduceres til selve 

objektet for allerførste gang. Herefter skulle smarthøjtaleren personliggøres via konfigurering af 

enheden, på deres smartphone (to af deltagerne havde ikke en smartphone til rådighed, her anvendte 

vi en demotelefon til opsætning og konfigurering). Herefter fik deltagerne yderligere introduktion til, 

hvad højtaleren kunne og til de standard tale-kommandoer, der var relevante for at komme i gang 

med den første brug. Herefter fik deltagerne instruktion i at afprøve og anvende Nota-biblioteket på 

højtaleren. Alle deltagerne er brugere af det nuværende hjælpemiddel Daisy-afspilleren – den løsning 

der bruges til at afspille Notas lydbøger på, på nuværende tidspunkt. Deltagerne kendte derfor til 

lydbøgernes struktur og opbygning, som er blevet overført til protypen. Herudover har Daisy-

afspilleren en række funktioner, som er velkendte for deres medlemmer, af disse går et fåtal igen i 

prototypen.  
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Begge praksisser havde til formål at give deltageren mulighed for at opleve en potentiel og praksisnær 

brugerrejse, hvor erhvervelsen af højtaleren, udpakningen, opsætningen og konfigurering spiller en 

afgørende rolle for den aktuelle brug af højtaleren, til praktiske og daglige gøremål, for denne 

målgruppe. Det blev derfor vigtigt at undersøge, hvordan selve produktet og sprogteknologi kan blive 

en samlet løsning, som denne målgruppe på sigt kan drage store fordele af.  

Målgruppe og segmentering 

 

 
Figur 2, Geografiskplacering og aldersfordeling af deltagerne 

 

Der er omkring 65.000 mennesker med blindhed og svagsynethed i Danmark, og cirka 3-4 personer 

mister deres syn hver dag (IBOS 2022). Målgruppen for denne undersøgelse består af ældre, der ikke 

kan læse uden hjælpemidler, på grund af deres nedsatte syn. Gennem vores samarbejde med IBOS, 

instituttet for blinde og svagsynede, og Synscenter Vordingborg fik vi etableret kontakt til 7 deltagere 

med stærk synsnedsættelse eller blindhed, i aldersgruppen +65, geografisk adspredt i Danmark. 

Herudover fik vi nedsat aftaler med fire professionelle konsulenter, som indvilligede i at hjælpe os 

med projektet. To DBS-konsulenter, på henholdsvis Fyn og i Sønderjylland, og to synskonsulenter, 

en fra IBOS i København og en fra Center for Kommunikation Herning, som dækker Vestjylland. Vi 
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søgte deltagere med dialekter fra forskellige dele af Danmarks udkanter, så flest mulige sprog- og 

udtalevariationer ville være repræsenteret i vores undersøgelse. Til vores specifikke casestudie var 

det et krav, at vores deltagere skulle være medlemer af Nota og brugere af  CD-rommer, til afspilning 

af lydbøger, i deres dagligdag for at medvirke i casen. Vi valgte at følge 7 borgere fordi vores studie 

ikke er kvantitativ i sin metode men dybgående ligesom vi har fulgt de 7 over længere tid og vendt 

tilbage til dem.  

 Projektdeltagere og demografi 

 

 
 

Deltagerne i vores undersøgelse var fordelt geografisk, som skemaet overfor illustrerer, og deres 

aldersfordeling spænder fra 67-95 år. Herunder havde vi både ældre deltagere med svagsynethed, 

stærkt svagsynethed og blindhed. Ved nedsat syn er der tale om nedsat centralsyn og synsfeltdefekter, 

som resulterer i, at man ikke længere kan skelne eller se samme detaljegrad, som man kan, ved det 

IBOS betegner som normalsyn.  

 

Vi opererede med i alt tre forskellige kategorier af synsnedsættelse blandt vores deltagere. Tre 

deltagere var stærkt svagsynede, hvilket kan defineres som socialt og praktisk blind, hvorved man 

har en synsstyrke på mindre end 6/60. Denne synsbrøk fortæller, at deltagerne ved synsprøve på 6 

meters afstand kan se det samme, som en ældre uden nedsat syn ville kunne se på 60 meters afstand. 

Definitionen socialt blind er karakteriseret ved stærkt svagsynethed, det vil sige, at man har under 10 
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% syn tilbage. Herudover havde to af projektdeltagerne en synsbrøk på mindre end 6/18, der svarer 

til alt mellem 10-33 % af et syn, som ikke er nedsat, og kategoriseres som svagsynethed. Derudover 

levede to af de ældre deltagere med blindhed, hvoraf den ene havde lyssans. Deltagergruppen, i dette 

projekt, havde herved meget forskellige grader af synsnedsættelse.  

 

Det er en generel pointe i forbindelse med denne målgruppe, at der opstår mange individuelle behov 

og udfordringer i deres hverdag. Dette afspejler deltagernes forbrug af forskellig former for 

teknologier, tjenester og hjælpemidler i deres hverdag. Skemaet herunder illustrerer deltagernes 

forbrug af teknologi, services og tjenester, som er aktuelle (ved at indgå som del af teknologien) for 

brugen af smart-teknologi, og særligt sprogteknologi i form af specialudviklede services, som er 

kompatible med Google Home smarthøjtaleren.                  

 

 
 

Skemaet herover er struktureret således, at deltagerne er placeret i grupperinger, på baggrund af den 

synsnedsættelse de lever med. I den første lodrette kolonne fremgår de relevante teknologier for 

brugen af Google Home smartteknologi mere generelt, og yderligere nogle teknologier, som gør sig 

aktuelle som medieringskanaler for lydmedier, herunder fortællende lyd, samt teknologier som kan 

virke i samspil med Google Home systemet. Herefter er de efterfølgende lodrette kolonner inddelt på 

baggrund af deltagerne, og den grad af synsnedsættelse de lever med.  
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Grunden til at denne segmenteringsstrategi er taget i brug, er for at få en ide om, hvor stor en 

indflydelse det får for adaptionen af taleteknologiske løsninger, hvilke typer af teknologi de 

forskellige målgruppesegmenter har været vant til at benytte, som en fast del af deres hverdag, i 

forvejen. Endvidere om kendskabet til nogle af disse teknologier giver fordele i forbindelse med 

anvendelsen af smarthøjtaleren.  

 

Det fremgår af tabellen, at deltagernes teknologiforbrug er ret forskellige, men der er dog ligheder 

deltagerne i mellem. Via tabellen ses det, at deltagerne med blindhed anvender samme type af 

teknologi i deres dagligdag, og samme type i forbindelse med afspilning af lydmedier. Dermed ikke 

sagt at de to deltager så har de samme behov og udfordringer.  

Anvendte dataindsamlingsmetoder i forbindelse med undersøgelsen 

Video-observation 

Datagrundlaget for denne rapport er hovedsageligt indsamlet via videoetnografisk metode. Ude i 

deltagernes hjem placeres flere kameraer i forskellige vinkler, således at alt hvad der foregår under 

en given aktivitet indfanges. Videooptagelser gør det således muligt at man kan fastholde minutiøse 

fænomener helt ned i detaljen. Videodata som analysegenstand gør det muligt fastholde situationelle 

detaljer i aktiviteter og social interaktion mellem mennesker. Vi behandler data metodisk ud fra 

multimodal, etnometodologisk (EM) og conversation analysis (CA), hvor forskellige kommunikative 

modaliteter; sprog, krop og ting; her teknologi (Due, 2017) spiller en afgørende rolle for at forstå 

sociale processer. Data som er blevet anvendt til produktion af videnskabelige artikler anden 

fagligformidling er anonymiseret og transskriberet ved hjælp af Mondada og Jefferson (Mondada, 

2018; Jefferson, 2004). Under opsætning og afprøvningen af Google Home Nest produktet, har 

eventuelle partnere og samlevere givet samtykke til at blive optaget på video, hvis de er til stede under 

optagelserne.  

 

I projektet opererer vi med tre vinkler. ’Halvnær vinkel’ med fokus på teknologien, hvor vi observerer 

hvordan deltagerne orienterer sig mod teknologien som objekt og teknologiens VUI i samspil med 

og ved hjælp af hinanden, verbalsprog og deres taktile sans. En ’halvtotal vinkel’ som viser, hvordan 

de orienterer sig kropsligt mod og med hinanden under brugen af teknologien. Og en totalvinkel, som 

indfanger hele den fysiske organisering i rummet, så handlinger i forbindelse med opsætning og 
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afprøvning, der kræver at deltager forlader aktiviteten og orienterer sig mod andre personer og 

objekter i rummet også indfanges.      

Deltagerobservation    

Praksis A) uden hjælp: Vi har anvendt den klassiske kvalitative metode Deltagerobservation 

(O’Reilly, 2012). Under deltagerobservationen er formålet at tage aktiv del i felten. Pointen er at man 

er aktiv i felten samtidig med at man observerer den. Metoden fordrer som regel, at man er sammen 

med sine informanter i en længere periode, da man gerne vil opnå en dybere forståelse af deres 

oplevelser. Jo længere tid man har sammen, jo dybere kan samtaler og emner komme og ny viden 

kan opstå gennem informanternes og ens egne oplevelser af et givet fænomen (O’Reilly, 2012, s. 75-

77). Hertil er det vigtigt at kunne reflektere over sin egen position som forsker i felten og hvilken 

rolle éns deltagelse spiller. Formålet er at observere så mange detaljer i en given situation som muligt, 

således at det undersøgte fænomen kan beskrives narrativt med en meget høj detaljegrad. Denne 

analysestrategi adskiller sig hermed fra den skjulte observation man anvender ved video-observation.  

Åbne og undersøgende deltagerinterviews 

Kvalitative interviews kan bidrage med væsentlige indsigter om den empiriske kontekst. Ved denne 

interviewform forsøger vi at forstå verden fra deltagernes synspunkt. Formålet er at opnå nuancerede 

og naturlige (hverdagsnære) beskrivelser ved at spørge ind til oplevelsen af den situation, deltageren 

befinder sig i (Kvale & Brinkmann 2009; 2018). 

Contextual inquiery  

I forlængelse af det klassiske feltarbejde med deltagerobservation og de fænomenologiske 

livsverdensinterviews (Ibid.), som beskrevet her ovenfor, bliver metoden contextual inquiry (CI) 

relevant (Holtzblatt, 2017). Denne metode åbner op for at undersøge forskellen på, hvad der siges, 

og, hvad der rent faktisk gøres, i felten, men her er det vigtig at skelne mellem observationer, som 

giver indblik i, hvordan deltagerne handler, og interviews der giver indblik i, hvordan deltagere 

fortæller om deres verden (Due, 2017: s. 80, 92).      

Semistrukturerede ekspert-interviews  

Vi foretog interviews med eksperter efter vores indsamling af video-data. På denne måde brugte vi 

metoden retrospektivt for at opnå en dybere indsigt i DBS- og synskonsulenterne tanker om 

deltagernes oplevelse, men også deres egen. Hvad de oplevede som udfordringer og succes under 

deres vejledning og instruktion ude i hjemmene, sammen med deltagerne. Interviewene blev udført 
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via en interviewguide, som bestod af på forhånd givet tematikker, der havde baggrund i vores tidlige 

observationer fra video-data og vores indsigter efter deltagelse i felten. Interviewene var åbne i deres 

form, men havde til formål at reflektere over deltagernes muligheder for at anvende 

sprogteknologiske løsninger i deres hverdag. Guiden var en støtte, som skulle sikre, at centrale emner 

blev berørt. Denne metode brugte vi endvidere som en procedure til at forstå den levede erfaring fra 

de i alt 7 situationer, vi har indsamlet data i, ved at udtrykke og bearbejde dem sprogligt. 

Indføring i projektets datamateriale    

 
 

Dataen består, som illustreret i tabellen herover, af i alt 11 forskellige situationer, hvoraf 7 af dem har 

en varighed på 2-3 timer, hvilket udgøre et datasæt med 43,8 timers videooptagelser. Datasættet 

inkluderer herudover omtrent 13,5 times deltagerobservation bestående af gentagende besøg hos to 

deltagere (dvs. 6 besøg hos de to i alt), samt feltdagbøger for hvert besøg. Herudover har vi 3,5 timer 

interview med 2 synskonsulenter og 1 DBS konsulent.  

Introduktion og specificering af situationerne  

Med hjælp fra synsprofessionelle, opsætter, og afprøver, deltagerne Google Home højtaleren i deres 

hjemlige omgivelser. Vi interesserer os for, hvordan deltagerne orienterer sig mod hinanden og 

teknologien ved hjælp af forskellige sproglige og kropslige ressourcer. For at indfange selv de 

mindste detaljer, i brugen af samtlige ressourcer i interaktionen, har vi placeret tre kameraer i tre 

forskellige vinkler, som fastholder detaljegraden i aktiviteten.  

 

Aktiviteten foregår som regel omkring et spisebord, hvor højtaleren er placeret på bordet foran 

deltageren. Vi brugte omkring 2-3 timer på hvert besøg, hvilket var situeret i deltagernes eget hjem. 
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Fem deltagere blev besøgt en enkelt gang, mens to andre blev besøgt 3 gange. Under hvert besøg fik 

vi en kop kaffe, og sommetider kage, sammen med deltagerne, mens vi førte samtaler, og lyttede til 

fortællinger om deres daglige udfordringer. Det kunne være udfordringer, som opstår på baggrund af 

deres liv med blindhed eller svagsynethed og teknologiske hjælpemidler, samt mere overordnet 

praktiske udfordringer i deres daglige liv. Ved at spørge ind til deres daglige aktiviteter, og ved at 

opleve deres forhold til teknologi, kunne vi opnå en dybere indsigt i deres livssyn, deres indre verden, 

samt, hvordan teknologi bliver anvendt som en fast del i denne. 

Sprogteknologi blandt ældre mennesker som lever med 

blindhed og svagsynethed  

På tværs af alt vores data har vi observeret forskellige mønstrer. Disse præsenteres herunder i to 

overordnede afsnit: 1) Den generelle brug af Google Home smarthøjtalere og 2) Casestudie – Den 

specifikke brug af Nota-applikationen. Det første afsnit, om den generelle brug, knytter sig til 

aktiviteter, og er præsenteret i underkategorier via eksempler, som repræsenterer de forskellige typer 

af data fra undersøgelsen: 

 

1) Den generelle brug af Google Home smarthøjtalere:  

- Unboxing: Design og intuition, Plastikfolie og papemballage 

- Opsætning og konfigurering: Download Google Home-app, Konfigurering af Voice Match  

- Interaktion med VUI: udtalevariationer og miskommunikation.  

 

Denne del tager udgangspunkt i vores resultater, og de indsigter vi har fået i forbindelse med 

deltagernes generelle brug af Google Home smarthøjtaleren i vores dataindsamlingsperiode. Her ser 

vi på data kronologisk. Først forskellige situationer, hvor højtaleren pakkes ud, tilsluttes strøm, kobles 

op på internettet og konfigureres. Herefter ser vi på data, hvor deltagerne interagerer med- og afprøver 

forskellige funktioner på højtaleren. I afsnit 2) Casestudie – Den specifikke brug af Nota-

applikationen præsenteres resultaterne ligeledes inddelt i forskellige temabaserede kategorier. Den 

anden analysedel centrerer sig udelukkende, om de indsigter vi fik i forbindelse med den specifikke 

brug af prototypen på Notas lydbogsapplikation og selve lydbogsafspilningen.    
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Resultater: Den generelle brug af smarthøjtaleren  

Vi har opdelt resultaterne i fem temabarede kategorier: der bygger på findings.  

- Finding 1: 

Unboxing: Design og intuition       

o Eksempel 1  

o Eksempel 2  

Unboxing: Plastikfolie og papemballage  

o Eksempel 3 

o Eksempel 4 

- Finding 2:  

Opsætning og konfigurering  

Download Google Home-app 

o Eksempel 5 

Konfigurering af Voice Match  

o Eksempel 6 

- Finding 3:  

Interaktion med Google Home VUI  

o Eksempel 7 

 

 

Vi vil her gøre opmærksom på, at undersøgelsen af selve interaktionen og de sprogvanskeligheder og 

mønstre der opstår i selve interaktionen med devicet har vi lagt i rapportens ande del, hvor vi 

undersøger en case, hvor brugerne interagerer med en specifik app  

Finding 1: Unboxing: Design og intuition     

Når brugere med synsnedsættelse vælger at erhverve sig en smartteknologi, er der en 

tilvænningsproces til teknologien. Det vil sige en process, hvor deltageren bliver bekendt med det 

nye produkt og dets funktioner. Gennem en succesfuld tilvænningsproces oplever brugeren at blive 

fortrolig med teknologien, og på baggrund af erfaring, akkumulering af viden om- og færdigheder 

indenfor anvendelsen af teknologien, bliver teknologien efter gentagende brug en mere og mere fast 

del hverdagen, som hjælpemiddel eller kompenseringsstrategi.3  

 

I vores data viste denne proces sig at byde på et bredt spekter af udfordringer, hvilke afstedkom en 

række følelsesmæssige reaktioner, som eksempelvis nervøsitet og frustration, men også glæde når 

 

 
3 Denne proces er ikke kun glædende, når vi ser på processen i kontekst af vores målgruppe. Det er en proces, som 

eksisterer i mødet mellem mennesker og nye produkter/teknologi, hvor vores første oplevelse præger vores lyst til at 

anvende teknologien igen (REF).     
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udfordringerne blev overvundet, i forbindelse med deltagernes første møde med den nye 

smarthøjtaler. På tværs af data, i alle 7 situationer, opstod den første udfordring allerede, da 

smarthøjtaleren skulle pakkes ud af sin indpakning med plastikfolieemballage om. I denne forbindelse 

observerede vi generelle problemer hos samtlige deltagere. Vi så deltagere, som forsøgte at tage folien 

af med fingrene, men måtte opgive, da de ikke havde mulighed for at se, hvor på kassen det gav 

mening at bryde plastiskfolien. De fleste deltagere endte med at spørge om hjælp.   

 

Videodata gjorde det muligt at observere flere forskellige metoder til at løse denne udfordring. I 

praksis A: de situationer, hvor deltagerne havde professionel hjælp med og under opsætningen og 

afprøvningen, oplevede to deltagere at få plastiskfolien af ved at anvende redskaber, da plastikfolien 

skulle af. Resultaterne af de to undersøgte eksempler præsenteres herunder.  

 

Det første eksempel (Eksempel 1: Unboxing Plastiskfolie og papemballage) illustrerer interaktionen 

mellem deltager 1 og hendes DBS konsulent (DBS 1).4 Konsulenten er med i situationen for at støtte 

og vejlede deltageren i mødet med den nye teknologi. Interaktionen viser, hvordan deltager og 

konsulenten samarbejder om at løse udfordringen med unboxing af produktet.  

 

Det andet eksempel (Eksempel 2: Unboxing – Et emotionelt perspektiv) er fra en lignende situation, 

hvor deltager nr. 2, til trods for instruktion og hjælp fra sin IKT konsulent (IKT 1), udviser en del 

frustration over ikke at vide, hvordan hun skal få plastikfolien af. Disse resultater bygger på indsigter, 

som fremgår af vores videodata og vores feltnoter. Disse indsigter understøttes af pointer fra vores 

refleksive ekspertinterviews.  

Eksempel 1: Unboxing – Plastikfolie og papemballage 

Det første eksempel herunder opstår mellem deltager 1 og DBS 1, da de skal pakke højtaleren ud som 

det allerførste. Billederne gør det muligt, at vise den multimodale interaktion vi oplevede i hjemmene. 

Som vores optagelser viser spiller de kropslige handlinger en lige så vigtig og afgørende rolle, for de 

mønstre vi har observeret i interaktionen, som de sproglige gør.  

 

 
4 Dansk Blindesamfunds konsulenter, der alle selv lever med blindhed eller svagsynethed, hjælper blinde og svagsynede 

i hele Danmark. 
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Dialog 1, del 1: Deltager 1 og DBS-konsulent 1 i Unboxing-aktivitet  

Illustrationen herover viser, hvordan deltageren i samspil med sin konsulent, i første omgang 

interagerer udelukkende gennem deres kropslige modaliteter, som det fremgår af de tre billeder i 

begyndelsen af illustrationen. Deres første reaktion på det indpakkede produkt er at anvende den 

taktile sans. Billederne viser, hvordan de samtidigt føler på objektet med deres hænder og fingrer, for 

herigennem at gøre sig erfaringer om, hvordan de skal få fjernet plastikfolien fra papemballagen, som 

omslutter smarthøjtaleren. De første to billeder viser, hvordan begge parter mærker på objektets 

overflade samtidigt. De bevæger deres hænder rundt på alle kassens sider, inklusive toppen og 

bunden. Herefter fjerner deltageren sine hænder, og lader konsulenten mærke på kassen alene.  

 

Konsulenten vender og drejer kassen, og konstaterer efter en rum tid, sprogligt, som det fremgår af 

dialogens første ytring: ”Uha, det skal vi jo nærmest have både det ene og det andet til. Den er jo ikke 

sådan at gøre med fingrene, kan jeg mærke.”, at det ikke bliver muligt at fjerne folien med fingrene. 

De skal altså bruge et redskab af en art. Hvorefter deltageren erklærer sig enig, i den erfaring 

konsulenten har gjort sig, og foreslår, at de skal bruge en kniv: ”Nej, der skal vi have en kniv, til det 

film der.” og så går deltager nedenunder, og henter en i køkkenet.  
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Dialog 1, del 2: Deltager 1 og DBS-konsulent 1 i Unboxing-aktivitet  

 

Efter et par minutter kommer deltageren retur med en urtekniv. Herefter sker en kort forhandling, 

som det fremgår af dialogen herover, hvor konsulenten overtager kniven, og tager styringen for at 

løse denne udfordring. Denne tendens viste vores data som en tydelig og gennemgående strategi fra 

de deltagende konsulenters side. Konsulenterne indgik i gennemgående støttende positioner for 

deltagerne ved at udvise overblik, hvorved de signalerede, at der var styr på den ukendte og krævende 

situation. I denne forbindelse udtalte en konsulent i et interview, efter en situation hjemme hos en 

deltager:  

 

”borgeren er jo selvfølgelig heller ikke bange for det, altså der er også forskel, for der er virkelig 

også nogle, som er meget forskrækkede over alt det her IT, og bange for om de kan komme til at 

ødelægge noget. Jeg tror også at det handler om, at der er én der ved noget og én som måske kan 

redde det, hvis det er sådan, at det går helt i fisk. Det tror jeg også har en betydning, borger ved 

allerede jeg har været heroppe med IT før, så hun ved, at vi skal nok finde ud af at løse det. Det 

betyder også noget at der er en god relation, og at borgeren har troen på at, hvis det er sådan at det 

ikke lykkes, jamen så kan man finde ud at redde det.” 

Synskonsulent, Center for Kommunikation Herning 

 

Disse indsigter er med til at understrege vigtigheden af deltagerens og konsulentens indbyrdes 

forhold, som konsulenten er inde på, så betyder det noget, at deltager er klar over, der er en til løse 

de problemer, som kan opstå i mødet med nye teknologier.  
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Dialog 1, del 3: Deltager 1 og DBS-konsulent 1 i Unboxing-aktivitet 

Denne del af interaktionen berører flere generelle problematikker i forbindelse med designløsninger 

til målgruppen, som lever med synsnedsættelse. I første omgang er det, i situationen her, en stor fordel 

at have en visuel forståelse af verden, da måden hvorpå papkassen er designet faktisk kræver, at man 

kan se, hvad der er for- og bagside, og, hvad der er op og ned. Der er flere risici, ved ikke at kunne 

se, hvilken retningen kassen vender, når den skal åbnes. I dette tilfælde væltede højtaleren ud af 

kassen. Efter et forsøg på at finde papkassens låg, hvor konsulenten har prøvet at putte kniven ind 

forskellige steder og vride pappet op med den, forslår hun, at deltageren må give det et forsøg.   

 

Dialog 1, del 4: Deltager 1 og DBS-konsulent 1 i Unboxing-aktivitet 

 

Det er tydeligvis en udfordrende opgave og emballagen er ret kompleks, hvis ikke man kan se, 

hvordan den er foldet sammen og lukket. Den generelle problematik som situationen her belyser, er, 

at indpakningen er designet ud fra en visuel logik. Smarthøjtaleren er placeret oprejst inde i kassen, 
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hvilket er visualiseret udenpå kassen med et billede af højtaleren i skalaen 1:1 (se billede nr. 2 Dialog 

1, del 2). Man kigger så at sige igennem kassen og direkte ind på ”selve” produktet.  

 

For målgruppen her opstod udfordringen, da produktet skulle ud af kassen. Det fremgår tydeligt af 

billederne, at hverken deltager eller konsulenten er bekendte med denne type indpakning. I første 

omgang forsøgte deltageren med stor overbevisning og tro på egne kompetencer, som det fremgår af 

dialogen (del 4), hvor deltager får kassen i sine hænder, og meget overbevisende siger: |”Så nu skal 

du bare se”. På billederne kan det ses, hvordan deltageren forsøger at åbne kassen på mange mulige 

måder, hertil måtte deltageren til sidst erfare: “der sker jo ingenting”.  

 

Vores data påviser, at der kan være gode grunde til at specialdesigne hele løsninger til specifikke 

brugergrupper. Denne udfordring havde, for nogle af vores deltagere, yderligere baggrund i andre, 

mere aldersrelaterede, funktionsnedsættelser. Enkelte deltagere udtrykte, at deres led og fingre havde 

indflydelse på, hvor stor en udfordring sådan nogle emballager kunne være. Det var altså ikke 

nødvendigvis nyt for dem at møde denne type udfordring i deres hverdag. Flere deltagere udtrykte, i 

denne forbindelse, stor frustration over, ikke at kunne løse den slags udfordringer selv. Det var en 

generelt udfordring for brugerne at pakke produktet ud i alle de undersøgte situationer, og eksemplet 

herunder uddyber et emotionelt perspektiv, nemlig den frustration en del af deltagerne oplevede.   

Eksempel 2: Unboxing – Et emotionelt perspektiv   

 

Eksemplet herunder er med til at underbygge, de indsigter vi har præsenteret med Unboxing-

eksempel 1, og nuancerer resultaterne, ved at fokusere på det emotionelle perspektiv. Allerede i 

begyndelsen af dialogen som er eksemplificeret herunder, bliver det tydeligt, at det også var en 

udfordrende opgave for andre deltagere at pakke højtaleren ud, på trods af hjælp fra tilstedeværende 

synskonsulenter eller forskere. 
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Dialog 2, del 1: Deltager 1 og IKT-konsulent 1 i Unboxing-aktivitet 

Lige før denne illustrerede del af interaktionen ovenfor er deltageren blevet spurgt, om hun har lyst 

til at pakke smarthøjtaleren ud af emballagen selv. Det vil deltageren gerne, og begynder, præcis som 

vi så det i foregående eksempel, ved at føle på kassens overflade sine hænder og fingrer. Det først 

observerede er et tydeligt udtryk for frustration. Deltageren udtrykker med sproglige værktøjer og 

forstærkende sproglige udtryk som ’fanden’, den erfaring hun har gjort sig ved at føle sig frem på 

papkassen. Det bliver tydeligt, at deltageren ikke ved, hvordan hun skal løse opgaven, og det 

udtrykker hun ved gentagende spørgsmål: ”jamen, hvordan fa’en ska’ jeg det? Jamen der er ik’ det 

kan jeg slet ik’, hvordan gør jeg det?”. Hvortil konsulenten anerkendende guider deltageren på en 

løsningorienteret måde, ved at foreslå en mulig løsning, ved at stille et spørgsmål med et indlejret 

løsningsforslag: “Skal jeg finde en saks til dig, eller et eller andet?”. Her optræder løsningen på 

baggrund af en viden om, at deltager er nødt til at bruge et værktøj af en art.  

 

Herefter rejser deltager sig, og finder en saks frem. Det var tydeligt i vores videodata, at der på dette 

tidspunkt stadig er en del tvivl hos deltageren. Rent interaktionelt kommer den tvivl også til udtryk, 

når deltageren bliver usikker på, hvor stor en saks de skal bruge. Senere i dialogen får deltageren og 

konsulenten sammen fundet et sted, hvor der er en rille i papemballagen, som gør det muligt at få 

brudt hul i plastiskfolien. Som det fremgår af billederne og dialogen herunder, guider konsulenten 

deltagerens hånd og pegefinger for at vise, hvor det giver mening at bryde folien.  
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Dialog 2, del 2: Deltager 1 og IKT-konsulent 1 i Unboxing-aktivitet  

For at opsummere pointerne med disse eksempler kort, er det vigtigt at forstå, at det ofte tages for 

givet, hvad den visuelle sans giver af muligheder, og, hvilke udfordringer man møder i sin hverdag, 

hvis man lever med begrænsninger af eller fuldstændig mangel på denne sans. Det bliver meget 

tydeligt gennem vores data, at noget der betragtes som simple dele af hverdagen, for nogle, er yderst 

tidskrævende, måske endda meget udfordrende og således bliver en barriere for at kunne deltage 

aktivt i samfundet på egen hånd. I disse tilfælde viste data, at det at unboxe en ny teknologi, og blive 

bekendt med den, er en længere og mere emotionel tilvænningsproces end først antaget. I denne 

forbindelse gav et af vores ekspertinterview anledning til at forstå betydningen af denne proces, for 

projektdeltagerne, på et dybere niveau:  

 

”(…) Én ting er, hvis man kommer som synskonsulent, og introducerer, men man er nødt til, tror jeg, 

at have baglandet med, altså pårørende, have det med ind i processen omkring, hvis det her er noget, 

der skal bruges aktivt i en hverdag, så er de nødt til at have hjælp, og i en periode vil det være dagligt, 

måske flere gange dagligt, at man kunne lege med produktet. Det kræver noget vedvarende eller 

gentagende instruktion.”  

IBOS-konsulent, Hellerup     
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De næste to eksempler viser, hvordan deltagerne oplever mødet med designet af selve Google Home 

Nest smarthøjtaleren, og de funktioner, som er tilgængelige på selve højtaleren.    

Eksempel 3: Unboxing – Design og intuition  

 

 
Deltager 3 & 4: afprøver touch-funktion på Google Home smarthøjtaleren  

 

Feltnotat: 12.08.2021  

 

En del af brugerene havde besvær med at forholde sig til højtalerens touch-funktioner. Da der 

(udover mikrofon-knappen) ikke er mærkbare knapper på højtaleren, oplevede brugerne at det ikke 

føltes intuitiv at skrue op og ned eller at sætte en afspilning på pause på højtaleren. En del af 

deltagerne følte det hertil narturligt at sidde med højtaleren i hænderne, hvorved de fejlagtigt kom 

til at røre ved touch-knapperne gentagende gange.  

 

Det fremgår af vores videodata og feltnotater, at det for mange af deltagerne ikke føltes naturligt at 

betjene højtalerens touch-funktioner. Her reagerede deltagerne ret uforstående overfor, at 

smarthøjtaleren er designet uden manuelle traditionelle knapper, man kan mærke og trykke på. I 

denne forbindelse blev der observeret et mere generelt behov blandt deltagerne for at sidde med 

højtaleren i hænderne, eller som minum være i berøring med højtaleren under brugen af den. De to 

billeder viser, hvordan to forskellige deltagere bliver bekendt med højtalerens ”usynlige knapper”.  
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På det først billede sidder deltager nr. 3, og prøver at finde punktet for skru-ned-funktionen, og siger 

samtidig, som det fremgår af underteksten på billedet: ”det er også bare fingeren, der er ikke noget 

at se vel?”, da hun formentlig ikke er sikker på, om vi kan se noget, hun ikke er i stand til grundet 

hendes nedsatte syn. Denne deltager kan, modsat deltager nr. 4, godt se en lille smule, og har muligvis 

en idé om højtalerens udformning.  

 

Deltager nr. 4, på billed nr. 2, lever med blinhed. Det fremgår af billedet, at når deltageren skal 

orientere sig i forhold til, hvor højtalerens touch-display er placeret, har hun et behov for at orientere 

sig ved hjælp af begge hænder. Med den ene hånd palceret nederst på højtaleren med et greb om den, 

således at hun har højtalerens form og størrelse tilgængeligt via den taktile sans, bevæger hun 

simultant den anden hånd på toppen af højtaleren for at udføre handlingerne at skrue op og ned, og 

trykker på højtalerens ”usynlige knapper”. Det er dog ikke en helt uproblematisk opgave. Dette gør 

deltageren midlertidigt også opmærksom på, når hun konstaterer, at det er svært at finde det rigtige 

punkt (se underteskt på billedet). Hertil observerede vi (som det også fremgår af billedet), at 

udfordring med at finde punkterne bliver endnu større, når deltageren har en større berøring med 

højtaleren. På billedet bedømmer deltageren bredden på højtaleren med sin venstre tommel- og 

lillefinger, så hun har en fornemmelse af, hvor de usynligeknapper er placeret, imens hendes tre 

midterste fingre ligger henover højtalerens top. Med pegefingeren forsøger deltageren at trykke på 

skru-op-funktionen, hvilket ikke kan lade sig gøre, fordi både pause- og skru-ned-funktionen er i 

berøring samtidigt. Vi observerede også deltagere, som holdt begge pegefingre på hvert hjørne af 

højtaleren, i et forsøg på orientere sig om, hvor de ”usynlige knapper” var placeret. Herunder 

præsenterer vi endnu et eksempel, hvor en deltager skal i gang med at bruge sin højtaler, efter den 

ikke har været i brug i noget tid.       

Eksempel 4: Unboxing - ”Usynlige knapper” 

 

Det fremgår af den lille kollektion af billeder, fra vores videodata herunder, hvordan deltageren, efter 

at have sagt start-kommandoen ”Hey, Google”, ikke er klar over, at han rent faktisk får 

smarthøjtaleren aktiveret. Det ved vi på baggrund af de lysende lamper på højtalerens forside. 

Herefter forsøger deltageren at aktivere højtaleren.   
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Illustration: Deltager 5, forsøger at aktivere Google Assistenten 

 

Kollektionen herover viser, hvordan der ofte opstod en del forvirring, når højtaleren skulle aktiveres 

efter ikke at have været brugt i noget tid. Her sidder deltager nr. 5 med højtaleren i hænderne. På det 

første billede har deltageren lige anvendt start-kommandoen ”Hey, Google ” for at aktivere 

assistenten, hvorefter lamperne på forsiden begynder at lyse, og indikerer, at højtaleren er aktiv 

(fremgår på 1. billede). Det er flere ting på spil her, som dataen viser, er deltageren ikke bevidst om, 

hvad der er for- og bagside på højtaleren. Endvidere har deltageren ikke særlig gode forudsætninger 

for se lamperne lyse. Dels fordi deltageren ikke er klar over, at højtalerens forside vender væk fra 

ham, og yderligere ville det muligvis også have været udfordrende at se lamperne, selv hvis forsiden 

havde vendt ind mod ham selv, grundet deltagerens stærkt nedsatte syn.  

 

Herefter forsøger deltageren at lytte til højtaleren, og konstaterer herefter, at højtaleren ikke er aktiv 

(se billede nr. 2). Derfor prøver deltager igen at aktivere højtaleren ved at skubbe mikrofon-knappen 

til siden, hvilket medfører, at deltageren fejlagtigt deaktiverer højtaleren, da den faktisk allerede var 

aktiv på det givne tidspunkt. Det fremgår af billede nr. 3, hvor assistenten siger: ”Din mikrofon er 

slukket, mikrofonen er tændt igen”. Gennem assistentens sproglige feedback er det observerbart, at 

deltageren, via den lydlige feedback, retter op sin fejl ved skubbe mikrofon-knappen til den modsatte 

side igen, således at assistenten aktiveres. Herefter skruer deltageren op for lyden ved at anvende tale-

kommandoen ”Hey Google, skru lidt højere op”.  
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Højtalerens indbyggede sprogmodel kræver tydelig udtale og mindst mulig baggrundsstøj. Det 

kræver derfor stor præcision at tale direkte ind højtaleren, da den vil registrere mange flere detaljer i 

lydlaget. Det var en generel udfordring, at deltagerne havde en tendens til at tale højt fra kort afstand 

ind i højtaleren, hvilket ofte førte til miskommunikation. Hertil var det observerbart, at deltagerne 

ofte havde udfordringer med at betjene højtaleren, dels fordi de ramte de ”usynlige knapper”, uden 

det var hensigten, og dels fordi det ikke føltes naturligt, hvordan de skulle tale til den. Det handlede 

i høj grad om, at deltagerne blev usikre på, hvor højt de skulle tale og dermed også, hvor langt fra 

højtaleren de kunne befinde sig, når de skulle anvende en kommando.  

 

I denne forbindelse så vi mange forskellige reaktioner, som ofte resulterede i at deltagerne følte de 

fejlede. Det skabte en del frustration hos flere af deltagerne, når den denne form for 

miskommunikation med smarthøjtaleren opstod. Da det, som det fremgår af feltnoten herunder, ofte 

resulterede i, at deltagerne ikke følte sig forstået, og sad tilbage med en følelse af at have gjort noget 

forkert.   

Feltnotat: 09.08.2021 

 

Er det mig, der irriterer den?  

Gør jeg noget forkert?  

 

Deltager spørger, efter højtaleren havde afspillet den samme max-volumen lyd i flere gange i træk, 

uden at det blev bemærket af deltageren, at han havde holdt knappen inde. 

 

Indenfor denne type designmæssige problematikker blev også højtalerens stationære design 

kommenteret en del. Deltagerne havde egentligt behov for, at kunne tage højtaleren med sig rundt, 

sådan som man kan gøre det med deres Daisy-afspillere.  

”Den skal altså være tilkoblet hele tiden til lysnettet? Det skal den anden derinde jo ikke, den kan 

man jo tage med rundt, når den er opladt.”  

En del deltagere sammenlignede de to teknologier, og udtrykte, at smarthøjtaleren var mangelfuld på 

det punkt, i forhold til Daisy-afspilleren og nogle af de funktioner ved deres Daisy, som de havde 

været glade for at bruge. Herudover viser et feltnotat, med en række spørgsmål fra deltagerne 

yderligere deres frustration over, at højtaleren ikke er mobil:   
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Feltnotat: 11.10.2021 

 

- ”Kan den tages med ud i haven?” 

- ”Kan jeg tage den med i bilen?” 

- ”Kan jeg tage den med til mandeklub?” 

 

Deltagerne undrer sig over valget af stationær løsning…  

- ”Er det fordi, at nota forventer, vi ældre ikke bevæger os specielt meget?” 

 

Disse spørgsmål og de manglende gode svar hænger også sammen med hvor grundlæggende 

vanskeligt det er at forklare og forstå at en tjeneste som Googles assistent kan være tilgængelig via 

mange forskellige devices, og ikke er bundet til en Google Home.  

Finding 2: Opsætning og konfigurering Google Home Nest enhed uden synssans  

Når man skal konfigurere en Google enhed i sin Google Home-app, er der en række trin i 

opsætningen, man skal igennem, inden man kan tage sin smarthøjtaler i brug. For at komme i gang 

skal man hente den nyeste version af Google Home-appen, herefter skal man have sin Google-konto 

parat. Herudover skal man sikre sig, at man har en IOS med opdatering 14.0 (for Android 8.0) eller 

nyere. For at tilslutte sin enhed til Wi-Fi skal man have et 2,4 GHz eller 5 GHz Wi-Fi netværk. Google 

Home enheden kan ikke tilsluttes WPA2-Enterprise-netværk. Efter tilslutningen til netværket, på sin 

smartphone, kan man begynde konfigurationen ved at tilslutte sin smarthøjtaler og åbne Google 

Home-appen. Herefter skal man oprette et hjem, angive et kaldenavn og tilføje sin adresse (valgfrit). 

I denne forbindelse udtaler en af projekts to DBS-konsulenter, at selvom hun er vant til at hjælpe 

borgere med smartphones, og andre salgs teknologier og hjælpemidler, så fandt hun hele denne proces 

ret udfordrende:  

 

”Jeg lagde mærke til at selv der, hvor jeg kan noget på min telefon, der måtte jeg jo give lidt op, for 

hvor skal man hen, og hvilken vej skal man, når den skal tilsluttes. Den siger jo nogle ting, man ikke 

altid kan gennemskue. Hvad er det, man trykker på? Altså umiddelbart var min tanke allerede på det 

tidspunkt, at det er ikke noget hvilken som helst svagsynet eller blind, ville kunne gøre på egen hånd. 

Det har jeg erkendt, både i forhold til det at jeg selv har fået en ny Google Assistent, og alle mine 

børn er IT-kyndige, endda temmelig meget, men det var kun en af dem, der endelig, langt om længe, 

fik den til fungere på den rigtige måde. Det her med at den skulle forbindes til telefonen, er næsten 

det mindste af det, men jeg ville ikke selv kunne have gjort det, jeg kunne ikke gennemskue det hele.”  
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DBS-Konsulent, Sønderjylland 

 

For de fleste deltagere var det en stor udfordring at konfigurere deres enhed. Den lange række af trin 

man skulle igennem, skabte stor forvirring, og mange af deltagerne gav op, når de skulle forsøge at 

opsætte smarthøjtalen via af deres Voice Over-funktion. Det var tydeligt, at denne udfordring fyldte 

meget for deltagerne, og vi observerede ofte, at deltagerne tabte selvtillid i løbet af opsætningen af 

højtaleren, da opsætningen simpelthen krævede, at konsulenten eller tilstedeværende forskere måtte 

overtage, og at deltagerne dermed ikke selv havde muligheden for at være selvstændige og 

handlekraftige i situationen. Det var en generel observation blandt alle deltagerne, uanset deres alder 

og teknologiforbrug. I forbindelse med denne problematik udtalte en af konsulenterne:    

 

”[…] der ville godt være nogle af vores borgere, der kunne gøre det, fordi de egentlig er ok IT-

kyndige, men det er jo også at få sat Home app’en op, det er jo ikke bare at få sat højtaleren op. 

Home-appen er jo egentlig også med koder og alt det der, og, hvis man så samtidig er svagtseende, 

og man skal gøre det med en Voice Over sat til, altså som er en skærmoplæser, så tænker jeg, at så 

kan det godt blive besværligt, og så vil der være nogle, som allerede står af med koder og ting og 

sager.”  

Synskonsulent, Center for Kommunikation Herning 

 

Allerede inden vi påbegyndte vores undersøgelse, var en af vores hypoteser, at vores målgruppe 

generelt ikke ville være en særlig teknologistærk brugergruppe. Vi havde derfor en idé om, at 

deltagerne ville være svært udfordret, når de skulle downloade Google Home-appen på deres 

smartphone, og herefter konfigurerer, det vil sige personliggøre deres nye Google Home enhed på 

telefonen. Denne hypotese blev bekræftet under vores dataindsamling, hvor vi oplevede, at deltagerne 

havde en meget begrænset erfaring med denne type teknologi og app’s, og derfor en begrænset viden 

og teknologiforståelse indenfor området.  

 

Samtlige deltagere havde virkelig svært ved at skelne mellem deres konti, mail-konto og app’s på 

deres smartphone. Denne manglende forståelse for forskellige typer af brugerflader og platforme 

resulterede i, at vi fik indsigt i, at opgaver i forbindelse med ny teknologi og sikkerhed ofte var 

udliciteret til mere teknologistærke, eksempelvis deltagernes børn, andre familiemedlemmer og 

pårørende, eller fagkyndige personer (Due, Nielsen & Jakobsen, 2022).  
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De eksempler på udfordringer som præsenteres herunder, er nogle helt generelle problematikker i 

forbindelse med de forskellige trin i opsætningsaktiviteten for deltagerne, både i praksis A og B. Her 

havde alle deltagerne (på nær én) for det første problemer med, eller skulle have hjælp til, at huske 

deres koder. Det gjaldt både koder til deltagernes Apple-id (bruges når Google Home-appen skal 

downloades) og deres Google-konto (som anvendes som adgang til Google Home- og  Nota-

applikationen). Herudover havde deltagerne, for det andet, meget svært ved at skelne mellem 

forskellige brugerflader. Deltagerne kendte ikke til forskellen på de brugerflader, konti og koder som 

kom i spil, når de skulle hente Google Home-appen i App Store. De var ikke så vant til selv at 

navigerer i App Store-applikationen, og hertil var voice over-funktionen ret udfordrende at bruge til 

denne aktivitet. En deltager måtte slå funktionen fra, hvilket resulterede i, at hun ikke kunne ”se” på 

skærmen. ”Jeg kan godt slå voice over fra, men så kan jeg ikke se” og herfra måtte de tilstedeværende 

forskere assistere ved at betjene telefonen via den visuelle brugerflade og oversætte indholdet på 

skærmen, så deltageren kunne følge med opsætningen.   

 

Eksemplet herunder er repræsentativt for den generelle forståelse og viden om teknologi blandt 

deltagerne, som vi erfarede under vores dataindsamling, hvor nogle havde lidt mere, eller lidt mindre, 

forståelse for teknologien. I eksemplet forsøger deltageren selv at hente Google Home-appen ned på 

sin smartphone, og skal i den forbindelse bruge sine mailadresser og koder til Apple-id og Google-

konto.   

 

Eksempel 5: Download Google Home-app 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialog 3, del 1: Deltager 6 og forskere i konfigurerings-aktivitet  
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I Illustrationen herover forløber interaktionen omkring det, der foregår på deltagerens smartphone. 

Da Google Home-appen skal downloades inde i App Store, har deltagerens telefon husket 

emiladressen til det Apple-id, som har været brugt til at hente app’s på telefonen tidligere. Den første 

ytring i dialogen er en udvidet forklaring, der giver en baggrund for at forstå relevansen af den 

specifikke kode, da denne kode er nødvendig for at komme videre med opsætningen. Gennem vores 

videodata, som illustreret, var det observerbart i situationen at anvendelsen af tekniske termer, såsom 

e-mailadressen, logge ind, hente appen, skabte stor forvirring hos deltageren. Disse termer kræver en 

større forståelse for den samlede teknologiske økologi, og denne digitale infrastruktur har deltager en 

meget begrænset viden om. Baggrunden for dette begrænsede vidensforhold viser sig yderlige, da 

koden til deltagerens Google-konto kommer på tale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forvirringen omkring teknologiske økologier opstår, fordi deltageren ikke har den rette erfaring med 

IT og teknologi. Hertil blev det tydeligt, at deltagerne ofte manglede viden om teknologiske forhold, 

fordi deres pårørende havde forpligtiget sig til at sørge for den digitale sikkerhed, og dermed havde 

ansvaret for deltagernes koder, samt adgangen til deres konti og services (ibid. 2022).   

 

 

Dialog 3, del 2: Deltager 6 og forskere i konfigurerings-aktivitet  
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Herover forklarer deltageren, at ansvaret for den slags har hun udliciteret til hendes datter, da hendes 

it-kompetencer ikke rækker til eksempelvis at tilgå sin E-Boks, at benytte MobilePay osv., endnu.  

De indsigter, som er beskrevet via dette eksempel, er repræsentativt for nogle grundlæggende 

problematikker, som samtlige deltagere i praksis A (uden hjælp fra konsulenter) oplevede. Da der 

ikke var professionelle konsulenter (de har ofte tilknyttet borgeren, og har derfor adgang til borgernes 

personlige data) til stede i disse situationer, var tilstedeværende forskere nødsaget til at hjælpe, så 

opsætningen og konfigurationen kunne fuldføres. Dette krævede i nogle situationer, at pårørende 

måtte kontaktes, og at opsætningen af højtaleren trak udover flere gentagende besøg hos nogle 

deltagere. Herved fik vi yderligere indsigt i, hvordan det udliciterede ansvar for koder og konti 

endvidere er et spørgsmål om digital sikkerhed, og at det ofte bliver en barriere for deltagernes 

muligheder for adgang til- og brug af ny teknologi, på eget initiativ, i deres hverdag.  

Eksempel 6: Konfigurer Voice Match  

Det næste trin i konfigurationen er ’enhedsindstillinger’, herunder Voice Match og indstillinger for 

Google Assistenten: hvor man kan tilkoble musik- og streamingtjenester. Voice Match er en funktion, 

som giver Google Assistenten mulighed for at genkende brugerens stemme, når den aktiveres. Google 

Assistenten lærer brugeres stemmemønster at kende, for således at kunne give brugeren et mere 

personligt indhold. Det personlige indhold genereres på baggrund af indholdet i brugerens Google-

konto, blandt andet via synkronisering af kalender, telefonbog m.m.. Voice Match er dermed med til 

at personliggøre oplevelsen og brugerens enhed. Under opsætningen af stemmegenkendelsen skal 

Dialog 4, del 3: Deltager 6 og forskere i konfigurerings-aktivitet  
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brugeren tale til assistenten ved at sige en række sætninger, som er visuelt tilgængelige på skærmen, 

som vist herunder: 

 

Eksempel på Voice Match tutorial, screenshots fra YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=uVJrKtPfs_A 

Når Google Assistenten kender stemmemønstrer, på baggrund af forskellige kommandoer, forbedres 

det personlige indhold ved yderligere at skabe en unik stemmemodel for den enkelte brugers Google 

enhed. Det sker ved at sige kommandoer, som blandt andre: ”Hey Google, mind mig om at jeg skal 

huske at vande mine blomster hver mandag” eller ”Ok Google, hvordan bliver vejret i morgen?”, 

der ligeledes er visuelt tilgængelig på skærmen. Men de kommandoer som skal siges, for at bruge 

Voice Match funktionen, er ikke tilgængelige, medmindre man kan se, hvad der står på skærmen. Når 

deltagerne får hjælp fra konsulenter, opstår en lignende problematik. Her er det ofte konsulenten, som 

betjener deltagerens telefon under konfigurationen, og når konsulenten læser kommandoerne højt for 

deltageren, så deltageren ved, hvad der skal siges, så registrerer Google assistenten konsulentens 

stemmemønster i stedet for deltagerens.    

 

Igen så vi frustrationen og forvirringen hos deltageren, når teknologien ikke var god tilgængelig, og 

de derfor ikke havde muligheden for at gøre tingene selv. I denne forbindelse opstod der udmattelser 

hos flere af deltagerne, dels på grund af den store mængde information de skulle bearbejde, men også 

fordi aktiviteterne krævede en del gentagelser. Hertil var konsulenterne meget aktive, og formåede at 

omfavne og modvirke den usikkerhed og nervøsitet, deltagerne ind imellem udviste. Vi observerede 

forskellige typer af  handlinger, som konsulenten brugte for at fremme deltagerens tro på, at det nok 

skulle gå fint, også selvom noget ofte gik galt. Stort set alle deltagerne i projektet fortalte på 

https://www.youtube.com/watch?v=uVJrKtPfs_A
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tidspunkter, at de blev nervøse. Det skete ofte, når teknologien ikke virkede efter hensigten, eller når 

assistenten ikke forstod, hvad der blev sagt.     

Feltnotat: 11.10.2021: Deltagernes umiddelbare forhold til teknologi 

 

Størstedel af brugerne havde en positiv indstilling til teknologi. De glædede sig til at afprøve 

højtaleren, samt at ’lege’ med den. Højtalerens umiddelbart positive modtagelse kom muligvis fra, 

at brugerne har kendskab til en del andre teknologiske hjælpemidler, såsom Siri på mobilen, 

’Sherlock’ eller Orcam.  

 

Som det fremgår af feltnoten, oplevede vi ret ofte, modsat det ovenfor præciserede emotionelle 

perspektiv, at deltagerne var utroligt selvsikre, når det kom til at præsentere teknologier, som de har 

været vant til at bruge. Det kunne eksempelvis være en deltager, som ville give en forklaring og 

instruering i, hvordan man anvender en smartphones touchscreen, samtidigt med at voice over-

funktionen er slået til, eller en anden deltager som ville demonstrere, hvordan man bruger en 

farvetester, en Penny Talks eller en elektronisk lup.5 Vi observerede endvidere en deltager, som 

pludseligt udbrød: ”Hey Google, syng en fødselsdagssang for XX”. Vi oplevede dermed også en stor 

glæde hos samtlige deltagere, når de interagerede med den nye teknologi, og interaktionen forløb 

gnidningsfrit. I denne forbindelse gjorde flere af konsulenterne opmærksom på flere vigtig pointer: 

 

”For mig, synes jeg, det var en rigtig god oplevelse at prøve, hvad det her skridt ind i teknologi kan 

for en borger, som faktisk måske har opfattelsen af at have mistet en evne, og lige pludselig se 

borgeren blomstre i det her ’jeg kan sige noget til det her apparat, og så kan det svare, uden det 

behøvede at blive besværligt’.”  

IBOS-konsulent, Hellerup     

 

 

Det er en vigtig observation, konsulenten italesætter her, og den var meget generel for deltagerne. 

Det var meget tydeligt at se deres glæde og øgede motivation, når interaktionen med højtaleren 

fungerede uden for mange fejl og afbrydelser. Denne glæde og motivation gav gode muligheder for 

at tænke ind i potentialet for øget selvstændighed hos brugerne af denne løsning. Hertil gør en 

konsulent opmærksom på en række funktioner, som kan give målgruppen en række nye muligheder: 

  

 

 
5  
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”I forhold til selvstændighed, kan man på nogle områder være uafhængig af andre. For eksempel det 

her med at man kan plotte ting ind i sin kalender, og man kan få oplyst telefonnumre, at man ikke 

skal være afhængig af, at andre skal gøre det for en. Man kan lave en indkøbsliste, men det kræver 

selvfølgelig, man er bevidst om, hvad det er, der skal tilføjes til Home-appen. Indkøbsliste er jo også 

smart i stedet for, at man skal sidde og skrive det, og kunne man så dele den med nogen, hvis man fx 

har en datter, der handler ind for sig, at man så kan indtale, det ville jo være helt genialt. […] Så på 

den måde er der nogle ting, som gør, man bliver mere selvstændig. Man kan bede den om at huske 

nogle ting, altså det kan jeg også godt se som en fordel, at i dag har Carl fødselsdag. Så føler man 

sig ikke dum, fordi man har glemt noget. Eller man kan bruge den til bage, hvis man ikke længere 

kan læse, så kan man få en opskrift, hvis man altså kan gebærde sig i sit køkken.”  

 

Synskonsulent, Center for Kommunikation Herning 

 

Succeser, som opstod blandt deltagerne under brugen, gjorde, at de genvandt en form for autonomi 

og selvtillid ved at interagere med højtaleren, og at bede den om at gøre ting for dem, på egen hånd. 

I denne henseende har vi noteret følgende om teknologiens plads i deltagernes liv, mens vi var ude i 

hjemmene. 

Feltnotat: 11.10.2021: 

Teknologiens mulige plads i brugerens liv 

Brugerne udtrykte et behov for, at kunne følge med i teknologiske udviklinger. Dette blev specielt 

understreget i konteksten af, at kunne holde kontakt med familiemedlemmer og venner. Derudover 

er teknologi/højtaleren primært en kilde til underholdning og som hjælp i køkkenet. Underholdning 

omfatter radio, lydbøger og musik, mens madlavning omfatter opskrifter, ingredienser lister og 

tidtagning. Brugerne kunne nemt finde på yderligere anvendelser af højtaleren, såsom; til at slå 

ting op, få opdateringer om vejret, nyheder og andre praktiske informationer. Brugerne udtrykte en 

interesse i at anvende højtaleren i sociale sammenhænge, såsom at underholde gæster med 

vittigheder, eller til at ”live” oversætte fra dansk til tysk, engelsk eller andre sprog.  

Finding 3: Sproglig variation i interaktion med Google Home VUI 

Eksempel 7: Deltagernes sproglige udtalevariationer    

Vi havde en hypotese om, at forskellige dialekter ville påvirke interaktionen med smarthøjtaleren og 

i mange tilfælde føre til større forståelsesproblemer. Vi har gået igennem datamaterialet for at lede 

efter steder, hvor der opstår forståelsesproblemer, fordi assistenten ikke opfanger dialektal sprogbrug. 
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Erfaringen er, at assistenten kræver meget standardnær sprogbrug, og i det hele taget ikke reagerer 

godt på variation. Det gælder ikke kun dialektal variation, men også andre former for variation. Fx er 

der en deltager, der ofte siger noget i retning af ”jaer” i stedet for ”ja”, og det misforstås næsten 

konsekvent af assistenten: 

 

Google: jeg har en opskrift fra Valdemarsro på drømmekage (.) lyder det okay 

Bruger: ja (udtalt noget i retning af ”jaer” [jaɐ̯ˀ]) 

Google: Jaja Architects ligger på Heimdalsgade 35 i København […] 

 

Men, deltagerne tilpasser deres sprog relativt meget til assistenten, og det betyder, at der ikke er 

mange eksempler på dialektkommunikation med den. Brugerne opfatter altså assistenten som en 

teknologi, man bør kommunikere standardnært med. Det lader til, at assistenten på den måde 

forbindes med noget udenforstående, fremmed og lidt formelt, og at det er baggrunden for deltagernes 

sproglige adfærd (jf. Labov 1972, Maegaard et al. 2020). Visse af deltagernes øvrige adfærd peger i 

samme retning. Det er således ikke usædvanligt, at en bruger godtager et svar fra assistenten, selv om 

det på ingen måde er et svar, på det ønskede.  

 

Bruger:  hey google (.) en opskrift på Brovst-kage (udtalt meget tydeligt med finalt [ə]) 

Google: okay jeg har en opskrift fra Oetker.dk der hedder hjemmelavet bryllupskage (.) denne opskrift er til 

mellem tolv og seksten personer og tager cirka en time og tyve minutter at lave (.) lyder det okay 

Bruger: ja (udtalt [jaɐ̯]) (2.0) godt nok var den ikke den jeg skulle have (udtalt dialektalt: [gʌd nʌg ˈvɑːˀəd ed 

ˈdɛnˀ ɑ sgu ˈha]) 

Google: jeg har fundet nogle steder med ja nær dig (.) den første er JA Maskinstation på Åbjergvej 37 […] 

 

Man kan yderligere bemærke, at Google assistenten også her, på grund af udtalen, genkender ”ja” 

som noget andet end et svar på spørgsmålet. Udtalen [jaɐ̯] genkendes ikke, på trods af at den faktisk 

er helt almindelig, formentlig den næsthyppigste udtale af ordet ”ja”, på dansk (jf. 

https://schwa.dk/filer/danish_pronunciation_dictionary/). Deltagerne opfører sig altså høfligt i 

dialogen med assistenten, når de, fx som ovenfor, godtager et svar, som slet ikke var svar på det, de 

havde spurgt om. Det er formentlig det samme, som gør sig gældende, når de nedtoner deres brug af 

lokal dialekt. Man kan imidlertid også se det som et udslag af akkommodation (Gallois & Giles 2015), 

hvor brugerne tilpasser sig assistentens sprogbrug, som er standarddansk.  

 

Et tydeligt eksempel på, hvordan en bruger skifter mellem dialekt og standard, kan ses i eksemplet 

ovenfor, når brugeren taler standarnært til assistenten, og skifter til noget ret dialektpræget, når hun 

bemærker til de omkringsiddende i rummet, at det jo faktisk ikke var den kage, hun havde spurgt 

efter. Rent sprogligt kan det være svært at sige præcis, hvad der er problematisk sprogbrug for 

https://schwa.dk/filer/danish_pronunciation_dictionary/
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assistenten. Der lader til at være lidt problemer med manglende stød, og dvs. at alle dialekter syd for 

stødgrænsen bliver problematiske (fx bornholmsk, sønderjysk, sydfynsk, lollandsk mv., jf. Petersen 

et al. 2021). Samtidig er der formentlig også noget prosodisk på spil, fx i nedenstående eksempel, 

hvor borgeren spørger om vejret på Lolland, men det opfattes af assistenten som ”i Nordjylland”.  

 

Bruger:  hey google (.) hvordan er vejret på Lolland 

Google:  det er 18 grader og regnvejr (.) i Nordjylland 

 

Dette skyldes sandsynligvis et samspil af prosodiske træk, såsom stød, tryk og intonation, som 

tilsammen gør, at kombinationen ”på Lolland”, af talegenkenderen, kan opfattes som en anden 

kombination: ”(i) Nordjylland”. Det er imidlertid ikke helt klart, hvorfor Google-assistenten ikke 

opfatter sproginputtet korrekt, og det kan jo skyldes andre faktorer end dialektbrug. Dette ville man 

yderligere kunne undersøge gennem helt stringente eksperimenter, eller hvis man havde adgang til 

Googles sprogteknologiske algoritmer.  

 

Det er et generelt problem, at talegenkendelsessoftware performer dårligere, når brugeren benytter en 

anden dialekt end den, som softwaren er trænet på (se fx Elfeky et al. 2018), hvilket sandsynligvis 

også et problem for Google-assistenten i nærværende studie. De deltagere som vælger ikke at lade 

assistenten træne på dem, går altså glip af en mulighed for, at assistenten vil performe bedre efter at 

have været i brug hos dem et stykke tid. 

 

Samlet kan vi altså sige om denne del af studiet, at der lader til at være problemer med, at 

assistenten ikke altid forstår den dialekt, der benyttes, men at det er meget svært at sige noget helt 

præcist om, hvad der er udslagsgivende. Det mest bemærkelsesværdige er, at brugerne tilpasser 

deres sprogbrug til assistenten ved at tale standardnært til den. Det er i øvrigt en pointe vi har 

nærstuderet i et andet studie i publikationen VUI-speak (Due og Luchow, forth.) 
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Delkonklusion på den generelle brug af GH blandt blinde: 

indsigter om deltagernes generelle brug af smarthøjtaleren:  

Gennem undersøgelsen af den generelle brug af smarthøjtaleren, herunder erhvervelsen, opsætningen 

og selve interaktionen, og, hvordan brugen udfolder sig, har vi belyst en række indsigter og 

præsenteret dem igennem analytiske syv eksempler.  

 

Finding 1: Det er en yderst krævende opgave for målgruppen at unboxe smarthøjtaleren, og 

konfigurere den via deres smartphone i Google Home-appen. Den generelle udfordring opstår i denne 

forbindelse, fordi designet og infrastrukturen ikke, i alle henseende, tilgodeser de behov, målgruppen 

reelt har. Her bliver det nødvendigt, at hele den samlede løsning er tilgængelig, enten via lyd eller på 

anden måde via tale. 

 

Finding 2 & 3: På denne baggrund er det blevet tydeligt, at der ligeledes opstår en del udfordringer, 

når målgruppen skal anvende teknologien for første gang. I denne forbindelse blev konfigureringen 

af enheden en stor udfordring, i særdeleshed Voice Match-funktionen, som gav både emotionelle og 

praktiske udfordringer, da deltagerne endnu en gang oplevede at møde en barriere i forbindelse med 

tilgængeligheden i et digitaliseret samfund. Deltagerne kunne ikke se det visuelle indhold, og dermed 

de nødvendige kommandoer, på deres smartphone, og hertil de havde ikke mulighed for at anvende 

Voice Over-funktionen til opsætningen. Deltagerne oplevede at udefrakommende hjælp blev 

nødvendigt, og at de således ikke fik muligheden for at være selvstændige i brugen af den nye 

teknologi. Herudover blev det klart, at nogle af deltagernes pårørende ofte blev gatekeepers for 

deltagernes adgang til ny teknologi og services. Det skete hovedsageligt af sikkerhedsmæssige 

grunde, hvorved de pårørende i høj grad havde påtaget sig ansvaret for deltagernes teknologiforbrug.  

 

Det var endvidere en generel udfordring for alle deltagere, at de mangler generel viden om teknologi 

og teknologiske økologier. Hertil blev det tydeligt, at det kræver vedholdenhed og vedvarende øvelse 

at blive komfortable med de forskellige kommandoer, for således at kunne implementere løsningen 

som en fast del af hverdagen, til praktiske gøremål.  

 

Når deltagerne rigtig kom i gang med at interagere med Google Assistenten, var erfaringen, at den 

kræver meget standardnær sprogbrug, og i det hele taget ikke reagerer godt på variation. Assistenten 

misforstod ofte meningen af en given kommando ved forskellige udtalevariationer af 
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minimalrespons, såsom ’ja’ og ’nej’, og ved brugen af for mange fyldeord som eksempelvis ’tusind 

tak’ eller ’ja, det lyder da meget godt’. Det var derfor en del af tilpasningen, at deltagerne måtte gøre 

sig umage for ikke at tale for hurtigt og time deres kommandoer, samt sørge for at ord ikke flød 

sammen, og at endelser ikke udeblev.  

Et case studie: Den specifikke brug af Nota-applikationen til 

lydbogsafspilning på Google Home smarthøjtalere   

Nota er i gang med at udvikle deres nye digitale service, som tilbyder deres medlemmer at afspille 

lydbøger via Google Home systemet og de tilhørende forskellige typer kompatible smartenheder, som 

fx Google Home Audio og Google Home Nest Hub. Nota udvikler deres service i samarbejde med 

Sonnar og Blind Foundation i New Zealand, og vores projekt SeniorVUI har studeret anvendelsen af 

denne prototype blandt ældre mennesker med blindhed og svagsynthed. Formålet var at undersøge, 

hvordan målgruppen bedst kan tage denne nye løsning til sig. Derfor undersøgte vi den faktiske 

anvendelse af prototypen i samspil med Google Home Nest smarthøjtalere, hjemme hos syv Nota-

medlemmer, som er vant til at anvende den nuværende løsning med CD-rommer og en Daisy afpiller, 

i deres hverdag.  

 

Ved hjælp af videooptagelser og observation fik vi indsigter i, hvordan ældre mennesker med 

synsnedsættelse eller blindhed vil kunne få de bedste muligheder for at anvende teknologien i deres 

hverdag. De lever allesammen med blindhed eller en høj grad af synsnedsættelse, og bor på tværs af 

Danmark. Her fandt vi, udover de indsigter, som overlapper med den generelle brug af smarthøjtalere, 

tre temabaserede opmærksomhedspunkter. Det første punkt handler om design af prototype, det andet 

punkt handler om interaktionen med VUI i Nota-applikationen, og det tredje punkt centrerer sig 

omkring deltagernes emotionelle oplevelse af løsningen. Inden fokus rettes på resultaterne af dette 

casestudie, følger en kort indføring i prototypens opbygning og dens funktioner herunder.  

Introduktion til Notas lydbogsapplikation  

Prototypen er på nuværende tidspunkt designet således, at man via sin Google-konto kobles op på en 

minimal udgave af Nota-biblioteket, som man åbner på sin smartenhed ved at sige startkommandoen: 

”Hey Google”, efterfulgt af kommandoen ”tal med Nota-bibliotek” eller ”åben Nota-bibliotek”. 

Herefter åbnes biblioteket på Google Home smartenheden, og man introduceres for ni forskellige 

lydbøger, som assistenten oplister efter nummer. Under afspilningen af disse bøger kan deltagerne 
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teste forskellige funktioner af, i forbindelse med afspilningen. De ni bøger er lagt i en bogliste, som 

Google-assistenten læser op efter en kort introduktion, og man vælger en given bog ved at sige: ”Hey 

Google”, og derefter det nummer bogen har på listen. Når bogen er valgt, har man muligheden for at 

afspille bogens paratekst, omslaget og indholdsfortegnelsen, samt muligheden for at afspille bogen 

fra dens begyndelse.  

Notas lydbogsapplikation:  

Her ses de ni titler som prototypen indeholdt  

 

1. ’Drenge, lus og løse tænder’ af Annette Herzog 

2. ’Drenge, rod og røde ører’ af Annette Herzog  

3. ’Det kreative samfund’ af Lars Tvede 

4. ’Tintin og picaroerne’ af Hergé 

5. ‘Small Gods’ af Terry Pratchett 

6. ’Klit’ af Frank Herbert 

7. ’Harry Potter og Dødsregalierne’ af J.K. Rowling 

8. ’Efter Hitler’ af Michael Jones 

9. ’Mr. Smith’ af Juha Seppälä 

 

Som det fremgår af mængden af bøger på boglisten, så er prototypen en yderst simple version, der 

lige nøjagtig er levedygtig, og har funktioner nok til, at vores deltagere kunne anvende versionen i en 

begrænset tid. Boglisten består af ni bøger indenfor forskellige genrer. Herunder teenagebøger, 

samfundslitteratur; økonomi og business, fantasy og science fiction mv. Det forholdsvis smalle 

udvalg af bøger præger også muligheden for at anvende forskellige kommandoer i prototypen. Da 

kommandoerne består af bogtitler, numre fra et til ni, mere specifikt en hovedmenu og 

indholdsfortegnelser. Samt kommandoer som får assistenten til udføre forskellige handlinger som: 

’forsæt’, ’start’, ’begyndelsen’, ’pause’ og ’næste’. Protypen er på nuværende tidspunkt (den er i 

løbende udvikling) udviklet uden søgefunktion, så mulighederne for avanceret brug af kommandoer 
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er ret begrænsede. Det er således ikke muligt af fortage søgninger efter bøger på baggrund af 

forfattere, genrer eller bogtitler endnu. Endvidere er det en faktor, at der en er begrænsning i, at hver 

enkelt deltager anvender prototypen så længe der er bøger, de er interesserede i at lytte til. Derfor har 

protypen ikke givet mulighed for at følge deltagerne over en længere periode, og dermed indsamle 

data, som kan bidrage med indsigter i forhold til kompetenceudvikling eller tilvænningsforhold.  

 

Vi har indsamlet data under genbesøg hos to deltagere, tre gange, inden for en periode på to måneder, 

for at observere brug af smarthøjtaleren og lydbogsbiblioteket over tid. Dette har givet nogle 

indsigter, som bør overvejes i forbindelse med den fremtidige implementeringsfase. Med disse 

faktorer taget i betragtningen, er der grobund for at opnå ny viden gennem denne specifikke case, om, 

hvordan sprogteknologiske tjenester til specifikke brugergrupper bedst kan blive anvendelige og en 

integreret del af brugernes hverdag, på længere sigt. Prototypen giver, som sagt, ikke mulighed for 

en stor mængde udtømmende viden om selve brugen af Notas lydbogsbiblioteket, men giver derimod 

viden om, hvad slutbrugernes reelle behov er i forbindelse med denne type løsning og teknologiens 

infrastruktur.  

Resultater: Afspilning af lydbøger på smarthøjtaleren  

Undersøgelsens resultater præsenteres herunder på baggrund af en række findings, vi har fået indsigt 

i ved at undersøge de udfordringer og succeser, som opstod under brugen af Notas specialudviklede 

VUI. Resultaterne i afsnittet herunder fører til en række opmærksomhedspunkter, som er nødvendige 

at tage i betragtning for at nedbringe antallet udfordringer og øge deltagernes succesfulde oplevelser, 

under brugen af denne type løsning. Efter vores resultater følger en opsummering, der leder videre til 

fem generelle anbefalinger i forbindelse med fremtidig udvikling af sprogteknologiske løsninger til 

denne specifikke målgruppe, af ældre med blindhed og svagsynethed.  

Finding 4: Brug af prototype & applikationens VUI 

Grundlaget for indsamling af data til denne case ligger hovedsageligt i det datamateriale, vores 

samlede undersøgelse bygger på, da anvendelse af prototypen ligger i forlængelse af den mere 

generelle brug af smarthøjtaleren. Det første område vi kommer til at belyse, i forbindelse med dette 

casestudie, er den praktiske brug af kommandoer, og, hvordan de er designet med udgangspunkt i 

naturlig sprogbrug (NLP).    
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Nota har i samarbejde med deres udviklere designet en række kommandoer (tidligere ekspliciteret), 

som man bruger, når man ønsker at afspille lydbøger. For at anvende biblioteket findes to start-

kommandoer, som man kan vælge mellem for at åbne biblioteket. 1: ”Hey Google, tal med Nota-

bibliotek” eller 2: ”Hey Google, åben Nota-bibliotek”.  

 

I Google Home systemet findes en Notefunktion, den bruges til at oprette og gemme noter via tale på 

sin enhed (det vil sige på Google kontoen). Note og Nota kan meget let forveksles, hvis ikke ordet er 

tydeligt artikuleret. Det sker ofte, da vi på dansk har en tendens til at lade endelser udeblive, og ord 

ofte flyder sammen. ’Nota’ og ’Note’ kan meget let, udtalemæssigt, blive to ret identiske ord, når 

man lytter til deltagernes forskellige udtalevariationer. Da samtlige deltagere skulle åbne biblioteket 

første gang, opstod der udfordringer under brugen af kommandoen ”åben Nota-bibliotek”, dels fordi 

’åben’ kan minde om ’opret’ og som sagt ’Nota’ om ’Note’, så assistenten forstod ’åben Nota’ som 

kommandoen ’opret note’.  

 

De fleste deltagere havde langt bedre held med at anvende kommandoen ’tal med Nota-bibliotek’. 

Denne kommando gav dog ligeledes en del komplikationer. Her oplevede deltagerne, at assistenten 

foretog søgninger efter Nota på Google, hvorefter assistenten ville fortælle deltageren, hvad der står 

om Nota på Wikipedia: ”Nota - Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder er et 

statsligt bibliotek under Kulturministeriet, der producerer lydbøger, e-bøger og punktbøger til 

mennesker, der ikke kan læse almindelig trykt tekst.”.  

 

I forlængelse af dette eksempel på miskommunikation, var der en generel tendens til, at deltagerne 

ikke umiddelbart afbrød assistenten ved at prøve samme kommando igen, men ventede med at 

gentage kommandoer eller prøve alternativer, til når assistenten havde talt færdigt, og der var et 

overgangsrelevantsted i interaktionen. På denne måde opstod der en del ventetid under brugen af 

prototypen.  

 

Herunder følger et eksempel på en interaktion mellem en deltager og Google assistenten i Nota-

applikationen. Eksemplet viser, hvor meget information en bruger af applikationen skal bearbejde og 

tage stilling til i løbet af afspilningen af lydbøgerne. Alt denne information resulterer både i den før 

nævnte ventetid, men også i at mange af deltagerne oplevede et stort informationsoverload.  
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Eksempel 8: Kommandoer og informationsstruktur 

 

 
 

 Del 1: interaktion med Google Assistenten i Nota-applikationen 

  

 

Del 2: interaktion med Google Assistenten i Nota-applikationen 

 

Det ses i dialogen herover, at assistentens to første ture i interaktionen er fyldt med rigtig meget 

information. Den første tur rummer en længere intro: ”Vær venlig at vælge en bog fra listen, indtil 

videre kan der kun tilgås ni bøger. Jeg læser titlerne og deres nummer på listen op for dig. Du kan 

vælge en bog på listen ved at bogens titel eller dens nr. på listen […] ”, og derefter oplistes de første 
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fem bøger, deres titel og den kommando man skal sige for af afspille dem. Herefter præsenteres endnu 

en mulighed, nemlig; at lytte til endnu et sæt af søgeresultater (de næste fire bøger på listen). Alle de 

informationer og muligheder bliver altså læst op og skal huskes. Det skabte blandede følelser og 

rektioner hos deltagerne, herunder fremgår nogle få:  

 

• ”Jeg må indrømme, at jeg synes, det er alt for mange oplysninger man får. Alle de 

oplysninger, du kan gøre sådan, du kan gøre sådan, du kan gøre sådan og du kan gøre 

sådan. Jeg synes simpelthen, det er for meget. Det er ikke enkelt.” 

• ”Der er alt for mange valgmuligheder.” 

• ”Det kan da godt være, det er min hjerne, der ikke er god, men man tænker, hvad var det nu 

jeg skulle huske.” 

 

Således havde mange af deltagerne problemer med at huske det valg, de gerne ville foretage, når de 

havde modtaget alt den information, assistenten kommer med. Der går meget langt tid før deltagerne 

får deres tur, og skal sige en given kommando. På det tidspunkt havde mange deltagere allerede glemt, 

hvad de skulle sige. Dette resulterede indimellem i, at deltagerne anvendte ikke funktionelle 

kommandoer, såsom ’Hey Nota’ i stedet for ’Hey Google’, eller ’Hallo Google’. Hertil var det 

observerbart, at for meget information ofte førte til overload hos deltagerne. Det resulterede ofte i, at 

deltagerne tyede til at sige: ’Hey Google, stop!’, hvilket ikke kun afbryder informationsstrømmen, 

men også resulterer i, at Nota-applikationen lukker helt ned. Deltagerne måtte således starte helt forfra 

og åbne biblioteket på ny op til flere gange i løbet af afprøvningen.  

 

Det fremgår endvidere af eksemplet, at dette er en interaktion mellem assistenten og en deltager, som 

faktisk foregår uden en stor mængde af misforståelser og mærkbare gentagelser. Det er altså et 

eksempel på en interaktion, hvor kommunikationen forløb uden de helt store udfordringer. Deltageren 

her har meget dialekt ved almindelig tale, men da deltageren har været vant til at anvende Siri, har 

deltageren lært sig selv at sige de forskellige kommandoer uden dialekt. Noget tyder på, at de brugere, 

som har anvendt assistenter før, er i stand til at ’skrue ned’ for deres dialekt under interaktionen, og 

således nærmer brugerne sig en mere standardnær udtale, når de interagerer med assistenten.  
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I eksemplet valgte deltageren bog nummer fem ’Small Gods’, og fik uden problemer sat bogen i gang 

ved at sige de kommandoer, assistenten forespørger. Herefter opdagede deltager dog, at det var en 

engelsktalende bog, hvilket ikke fremgik tydeligt nok, da assistenten fordansker de engelske ord 

under udtalen.  

 

Miskommunikationen bestod af rigtig mange forskellige fejl, fra både deltagere og assistentens side. 

Eksemplet herunder viser en fejl i kommunikationen, hvor assistenten vil have en kommando, som 

ikke synes at falde naturligt for deltagerne at sige. Vi ved fra tidligere eksempel (se illustrationen af 

dialogen herunder), at assistenten siger: ”For at vælge Drenge, lus og løse tænder af Annette Herzog, 

sig en”. I illustrationen herunder fremgår det, at deltager siger: ”et”, og ikke ’en’, hvilket resulterer 

i en del miskommunikation mellem deltageren og assistenten, da deltageren skal vælge punkt nummer 

1 i den valgte bogs indholdsfortegnelse, og dette skaber frustration hos deltageren. 
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Eksempel 2: Interaktion med Google Assistenten i Nota-applikationen 

 

Der var således en tendens til, at flere af kommandoerne i applikationen ofte skabte forvirring. 

Eksemplet her indikerer, at det ikke var naturligt for deltageren at sige: ”nummer en”, når man skal 

vælge nummer et på en liste. Her vil det være naturligt, eller mere intuitivt, at sige: ”bog nummer et 

på listen”, når man vil vælge den første bog. Flere deltagere forsøgte forgæves at vælge denne bog 

ved at sige: ’nummer et’. Det resulterede i, at nogle deltagere efterfølgende valgte en anden bog, mens 

andre deltagere fik oplevelsen af at fejle, som eksemplet herover illustrerer, da deltager siger: ”Hun 

er strid, hvad gør jeg forkert?”. Dette tilfælde var langt fra enkeltstående, og det skete ofte, at 

deltagerne endte med at afbryde interaktionen, da de i affekt kom til udbryde: ”Hey Google, stop!”.  
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Feltnotatet herunder viser en opsummering af de tidspunkter i interaktionen, hvor affekter ofte kom 

til udtryk:  

Feltnotat: 06.10.2021 

Når højtaleren: 

• ikke reagerer 

• hører forkert, og hermed svarer forkert, eller svarer på noget andet. 

• ikke forstår, hvad der bliver sagt 

• afbryder 

• ikke stopper med at snakke/afspille 

• ikke kan høre, hvad der bliver sagt, da lydniveauet for afspilning er for høj, og overdøver 

kommandoer. Dette er sket i tilfælde, hvor deltagerne har aldersrelateret nedsat hørelse, og 

derfor har skruet helt op for lyden, hvilket resulterer i, at den ikke kan høre den næste 

kommando.   

• når det ikke føltes intuitivt at navigere på højtalerens touch-knapper, medfører at knapperne 

fejlagtigt berøres  

• ofte søger efter ”Nota Bibliotek”, hvis den hører det mindste forkert ved brug af start-

kommandoerne, til at åbne applikationen  

 

Flere af deltagerne oplevede at blive frustreret, og det skabte hos langt de fleste en usikkerhed i 

forbindelse med den efterfølgende brug at teknologien. Denne ”fremkaldelse” af usikkerhed opstod 

blandt deltagerne på baggrund af miskommunikation. Det emotionelle perspektiv kan gå hen blive en 

forhindring for implementeringen af højtaleren, da disse følelser kan være med til at demotiverer 

brugeren, og kan skabe komplikationer, når det kommer til at anvende teknologien på egen hånd.  

 

En enkelt deltager udtrykte under sin frustration, at denne ikke følte sig egnede til at bruge 

teknologien. Det er derfor en vigtig at pointere, at det kræver længere tids øvelse og tilvænning at nå 

til et punkt, hvor det føles trygt, ikke kræver lige så meget af deltageren længere, hvor det ikke føles 

som at fejle, når kommunikationen kræver ekstra arbejde. I forbindelse med denne tematik udtaler en 

konsulent: 

”Han var glad, for jeg kom, det var noget af det første, han sagde, fordi han havde haft lidt problemer 

med den […]. Én ting er, hvis man kommer som synskonsulent, og introducerer, men man er nødt til, 

tror jeg, at have baglandet med, altså de pårørende, have dem med ind i processen, hvis det her er 

noget, der skal bruges aktivt i deres hverdag. Så er de nødt til at have hjælp, og i en periode vil det 
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være dagligt, måske flere gange dagligt, at man kunne lege med det her produkt. Det kræver noget 

vedvarende eller gentagende instruktion.”  

IBOS-konsulent, Hellerup     

 

Vores indsigter fra samtlige situationer, med selve opsætningen og konfigureringen, tyder på, at 

målgruppen, ældre med blindhed og svagsynethed, vil komme til at opleve udfordringer i den 

indledende proces. Derfor bliver det yderst relevant at tænkte pårørende og tilvænning/kompetence 

udvikling med ind i den fremtidige implementeringsfase.  

 

Vores data, fra situationerne med de to deltagere vi har besøgt flere gange, viser, at deltagerne har ret 

forskellige udgangspunkter for at anvende teknologien. Hvor den ene deltager meget hurtigt havde 

tilvænnet sig interaktionen med den nye sprogteknologi, så havde den anden deltager haft nogle 

problemer med smarthøjtaleren. Det havde ført til, at deltager ikke rigtig havde fået brugt den, og på 

ret kort tid havde glemt de kommandoer, deltageren var blevet introduceret til, og havde anvendt 

tidligere. Det er en tendens, vi ser blandt de fleste andre deltagere, hvis der har været en periode, hvor 

de ikke har fået hjælp, eller ikke har fået den brugt, så glemmer de faktisk ret hurtigt, hvordan man 

gør, også skal de mindes om proceduren igen. Hertil vil det gavne den generelle brug og selve 

aktiviteten med afspilning af lydbøger, hvis nedstående pointer, i forhold til selve designet af 

informationsstrukturen, bliver mere ensartet. Muligheder og valgene skal være yderst simple og 

tydelige rent sprogligt.   

Opmærksomhedspunkter: Design af  applikationens informationsstruktur  

Stort set alle brugerne oplevede succes og glæde, når de kom i gang med selve afspilning af lydbøger. 

Så selv om deltagerne var trætte, og situationen havde krævet en del af dem, så blev deltagerne meget 

tilfredse, når de kunne læne sig tilbage og lytte til en bog. Når brugeren først er ”hjemme” i opbygning 

af app’en, kunne de fleste selv afspille, stoppe og vælge bøger fra boglisten. Mange af deltagerne 

udtalte endda, at denne nye løsning på mange måder var smartere end deres nuværende hjælpemiddel 

Daisy-afspilleren, når de havde brugt løsningen lidt: ”Jeg kan godt se, på sin vis er det noget nemmere 

med den der alligevel, end den der [Daisy] man sidder med, og som jeg siger, det er ikke meget, jeg 

har brugt den.”.  
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Ved hjælp af Notas lydbogsbiblioteket, udviklet som en sprogteknologisk løsning, vil nogle brugere 

i målgruppen derfor opleve at blive mere selvstændige Nota-medlemmer, da de ikke længere skal 

ringe til Nota og bede om hjælp til at bestille CD’er hjem. Med den fremtidige smartteknologiske 

service kan de selv søge og finde de bøger, som de gerne vil læse, og selv vælge, hvornår de vil læse 

dem. Det er dermed en løsning som kan være med til at øge tilgængeligheden og gøre målgruppen 

mere selvstændig i hverdagen, i forbindelse med afspilningen af lydbøger.  

 

Herunder følger en beskrivelse af nogle opmærksomhedspunkter, som kan være med til at afhjælpe 

nogle af de udfordringer, vi så, deltagerne mødte i forbindelse med anvendelsen af applikationen i 

praksis. 

 

1. For mange valg og informationer fører til frustration og i mange tilfælde til, at deltagerne 

kommer til at fortage en nedlukning af applikationen, og må starte forfra.  

2. Udfordringer opstår, når prototypens VUI ikke er identisk med det VUI, som eksisterer 

udenfor lydbogsapplikationen, i selve Google Home systemet og assistenten. 

3. Et mere ensartet design af lydbogens opbygning kunne mindske mængden af informationer, 

som deltageren skal bearbejde undervejs: 

- Muligheden for at vælge engelsktalende bøger skal være tydelig, da assistenten ikke 

skelner mellem dansk og engelsk. Titler og navne på engelske bøger og forfattere 

fordanskes.  

- Ud af ni bøger varierer indholdsfortegnelsen meget fra bog til bog. Én bog har måske 

fem sektioner i sin indholdsfortegnelse, mens en anden har tre, plus en indledning og 

et copyrightstatement. Herudover er nogle opdelt i kapitler og tilhørende titler, mens 

andre bare har numre som valgmuligheder. Der kan være virkelig mange punkter i 

indholdsfortegnelsen, disse er deltageren ofte nødt til at høre igennem for at vide, hvad 

de skal vælge.  

4. Der er uoverensstemmelse mellem brugen af standard-kommandoer. De brugere, som har 

prøvet at anvende en assistent før, har en forventning om, at de skal aktivere assistenten under 

brugen af prototypen, som man normalt gør. Dette skaber stor forvirring, og resulterer ofte i, 

at assistenten misforstår deltagerne, når de forsøger at fortage et valg med en kommando, de 

normalt kan bruge udenfor applikationen. 
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Delkonklusion: Nota-applikationen – succeser og udfordringer 

De brugere, som har anvendt Siri eller Google assistenter før, er i stand til at tilpasse sig teknologien 

og ’skrue ned’ for deres dialekt under interaktionen med assistenten. Der opstår miskommunikation, 

når brugerne taler til assistenten, som om den var et menneske, dvs. brugerne kommer til at tale for 

hurtigt, eller lader ord fylde sammen, anvender stød, eller lader endelser udeblive. Hertil observerede 

vi problemer, når brugerne brugte for mange fyldeord, hvilket ofte førte til, at assistenten misforstod 

meningen af en given kommando. Der opstår ofte mange pauser, afbrydelser og overlappende tale i 

interaktionen med højtaleren, som blot fik højtaleren til at gentage sig selv, hvilket indimellem skabte 

frustrationer hos deltagerne. Der opstod endvidere en usikkerhed i brugeren, når anvendelsen af Nota-

biblioteket ikke føltes intuitivt. Derfor kom kommunikationen ofte til at bestå af en del 

miskommunikation. Det var et stort kommunikativt arbejde, og en bearbejdning af meget information 

for deltagerne, at afspille lydbøgerne via prototypen, på nuværende tidspunkt.  
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Konklusion: Sprogteknologi som værktøj til social inklusion 

og empowerment 

Overordnet peger mange af vores resultater på, at der er et stort potentiale i anvende Google Home 

smartteknologi til langt største delen af den undersøgte målgruppe, ældre (+65) mennesker med 

blindhed og svagsynethed. Dels til afspilning af lydbøger, men også til en lang række andre praktiske 

formål i deres hverdag. Yderligere har det vist sig, at der ovenikøbet er gode muligheder for, at den 

type løsning kan give brugerne bedre muligheder for at være aktive i deres hverdag, samt bedre 

adgang til sociale aktiviteter, som nødvendigvis bør undersøges nærmere i praksis. Udover disse 

overordnede succeskriterier, bliver det nødvendigt at tænke over, de udfordringer vi har præsenteret 

i undersøgelsen her og medtænke brugernes reelle behov i fremtidig udvikling.  

 

Dataen viser, at designet af både app-prototypen og selve højttaleren, med dens manuelle funktioner, 

er mindre intuitiv for målgruppen. Derfor kræver det, at løsningen udformes i samskabelse med 

målgruppen. I dataene ser vi, at indholdet; informationsstrukturerne, er sværere for målgruppen at 

huske, og det resulterer ofte i en informationsoverbelastning, som forhindrer brugeren i at handle.  

 

Interaktionen mellem brugeren og Google Assistenten viser, at assistenten ofte misforstår de 

kommandoer, som brugerne giver, og derfor ikke er i stand til at foretage den korrekte handling. 

Derfor kræver udviklingen af informationsstrukturer nogle overordnede principper for, hvordan 

kommandoer udvikles, som stemmer overens med strukturen i Google Home systemet.  

 

Dataen viser, at brugerne skal tilvende sig at tale kommandosproget, og støttes i anvendelsen over en 

længere periode. Brugere skal mestre et sæt sproglige regler i forhold til syntaks og fonetik, som ikke 

er sammenlignelige med standarderne for naturligt talesprog og sprogbrug. En succes vil kræve, at 

brugerne får tillid til produktet, samt lærer at tale i standard-vendinger; kommando-sprog. 

  

Således viser dataen endvidere, at det i høj grad er brugerne, som må tilpasse sig teknologien på 

nuværende tidspunkt, herunder Google-systemets principper for, hvad der menes at være naturlig 

sprogbrug.  

 

Det er blevet tydeligt, via de indsigter vi har fået i dette projekt at der er en hel del udfordringer i 

forbindelse med anvendelsen af sprogteknologi, som kompenserende strategi i hverdagen, til 
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målgruppen, ældre med blindhed og svagsynethed. Disse udfordringer opstår hovedsageligt i 

forbindelse med unboxing og konfigurering af smartenheden, som kræver betydelige IT-kompetencer 

og hjælp fra pårørende eller synsprofessionelle (Due, Nielsen & Jakobsen 2022). Herudover har 

projektet åbnet op for nogle overvejelser omkring udvikling og design af sprogteknologiske services 

til denne målgruppe og deres behov, i forbindelse med tilgængelighed. Det der er intuitivt for nogle 

brugergrupper, kan være fremmedartet for andre.  

 

Disse centrale pointer skal derfor tages i betragtning, når man udvikler services til specifikke 

målgrupper. I forlængelse af dette perspektiv lægger vi endvidere op til grundige overvejelser 

omkring, hvad der er naturlig sprogbrug og udviklingen af informationsstrukturer. Projektet her er et 

godt eksempel på, at naturlig sprogbrug ikke skal defineres universelt, men simpelthen må tænkes 

ind i den specifikke kontekst, hvor det naturlige sprog skal indgå heri. Det kan således ikke lade sig 

gøre at designe tilgængeligt naturligt sprog, medmindre man kender til den konkrete kontekst, i 

praksis. Det bliver altså nødvendigt at tænke mere nuanceret over tilgængeligheden som en del af 

flere forskellige spektre, i den samlede løsning.  

 

Da sprogteknologiske løsninger, som Google Home systemet og Notas lydbogsbibliotek, kan give 

målgruppen bedre muligheder for at være selvstændig i hverdagen, er der et stort potentiale i 

løsningen. Derudover kan løsningen være med til at nuancere begrebet om digital tilgængelighed, da 

løsningen bygger på muligheden for at skabe indhold, som er udviklet specifikt til lyd (det kræver, at 

man udnytter potentialet, der ligger i denne mulighed). Således kan løsningen være med til at forbedre 

mulighederne og nedbryde barrierer, da målgruppen ikke længere vil være nødsaget til at navigere på 

audiovisuelle brugerplader (i mange tilfælde visuelle som oversættes til lyd via skærmlæsere).   

 

Herunder følger fageksperternes betragtninger i forbindelse med den samlede løsning; 

smarthøjtaleren, dens funktioner og Nota-applikationen:  

 

”Jeg synes, når jeg kigger på det udefra, så synes jeg, det er en god løsning. Jeg synes, det kan noget, 

også fordi det ligger i en løsning, som kan så meget andet. Altså, at man ikke har for mange dimser 

og dutter derhjemme, og at det ikke kræver, man skal have udskiftet et hjælpemiddel, altså fordi min 

oplevelse har været med dem, som bruger Nota nu, og skal have den her Daisy-afspiller, at lige så 

snart den ikke virker, så kommer de i krise, fordi de er så afhængige af, det her med at kunne høre 

lydbøger. Og der vil jeg tænke, det er en fordel, at man har et produkt i hjemmet, som man kan erstatte 
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fra den ene dag til den anden. Og ulempen ved det, vil jo helt klart være dem, som ikke får det brugt 

nok”  

IBOS-konsulent, Hellerup     

 

”Jeg kan se både fordele og ulemper ved at anvende den her metode til at afspille lydbøger. Der vil 

være nogle, der kan bruge det, men der vil også være nogle, som ikke vil kunne forlige sig til det her 

med at snakke med den. Jeg tænker, at så kan det være, man kan lære dem det ikke? I dag bevilliger 

vi ikke lige så mange Daisy-afspillere, som vi gjorde for to år siden. Nu kigger vi på, hvad borgeren 

har i eget hjem, hvis de fx har en iPad eller iPhone, så kan du jo høre lydbøger på dem. Vi udreder 

selvfølgelig først, om borgeren kan anvende teknologierne til formålet. Det handler meget om 

kompleksiteten i det. Kan det være så simpelt, hvad er det simpelteste, man kan gøre. Det tænker jeg 

også, er vigtigt, når man udvikler appen til højtaleren.”  

 

 

Synskonsulent, Center for Kommunikation Herning 

 

”Den vil ligge i baghovedet i forhold til at anvende den til påmindelser og kalenderfunktion. Og det 

er jo egentlig også smart. På den måde så kommer der en påmindelse, det kræver jo selvfølgelig, at 

man er hjemme. Når det er sådan, at den påmindelse kommer. Men at man kan plotte en påmindelse 

ind i sin kalender og så blive mindet om den, når det er ved at være tid, det er jo også noget, der 

sparer nogle resurser, i forhold til vores svagtseende borgere, at de ikke skal bruge kræfter på at 

skrive det ned, men at de kan sige det i stedet for og så få det plottet ind i kalenderen. Det kræver jo 

så, at man har kalender koblet op på sin højtaler.” 

    

 IBOS-konsulent, Hellerup     

  

”Den skal kunne favne helt bredt. Fra det helt simple, så den indeholder en enkelt bog, til det mere 

komplekse, til dem der måske selv går ind, og søger, og leder efter genre og ting og sager. Den skal 

kunne favne helt ned fra det meget simple til det helt komplekse.”  

 

Synskonsulent, Center for Kommunikation Herning 
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Anbefalinger til udvikling af sprogteknologiske services, som 

anvendes på smarthøjtalere af mennesker med blindhed og 

svagsynethed:  

 

 
 

På baggrund af undersøgelsens resultater følger her nogle anbefalinger, som kan tages med i 

betragtning, når fremtidig udvikling af sprogteknologiske services til denne specifikke målgruppe 

udvikles. Det er allerede blevet ekspliciteret, at denne målgruppe ikke som sådan lader sig definere, 

når det kommer til behov og færdigheder, i forbindelse med teknologibrug. Vores data fra de 

forskellige situationer viser, at deltagerne har ret forskellige udgangspunkter for at anvende 

teknologien. Da brugerne ofte vil have individuelle behov og befinde sig på meget forskellige 

niveauer, i forhold til deres IT-kyndighed, så bærer anbefalingerne præg af at favne så bredt som 

muligt, ved at tilgodese de laveste fællesnævner.    

 

1. Hold konceptet yderst simpelt og sørg for, så hvidt det er muligt, at følge de bærende 

principper for sprogbrug, der allerede eksisterer i Google Home systemet.  

a. Design af informationsskrukturer bør tilpasses brugeren og praksis. 

b. Valg og muligheder skal holdes på et minimum. 

c. Indhold og opbygningen skal være stringent. 

 

2. Grundet diversiteten i denne målgruppe kunne man overveje, om dele af indholdet skal 

kunne slås til og fra. 

a. Forskellige niveauer af kompleksitet i servicen. 

b. Mulighed for individuelle specifikationer. 

 

3. I tråd med første anbefaling, overvej grundigt, hvad der rent faktisk er naturligt sprog i 

praksis, helt ned i detaljen i den specifikke situationelle kontekst.  



63 

 

a. Overvej hvad der er naturligt sprog for den specifikke målgruppe, og anvend 

sprog som giver mening, i forhold til de sanser brugerne har tilgængelige → 

åbner for en fælles referenceramme og opfattelse af verden.  

b. Overvej om indholdet blot oversætter den visuelle oplevelse til lyd. 

 

4. Vores indsigter fra samtlige situationer med selve opsætningen og konfigureringen tyder 

på, at målgruppen, ældre med blindhed og svagsynethed, vil opleve udfordringer i den 

indledende proces.  

a. Derfor bliver det yderst relevant at tænke pårørende og 

tilvænning/kompetenceudvikling med ind i den fremtidige 

implementeringsfase.  

b. Man kunne med fordel implementere et element af kompetenceudvikling, som 

opfordrer (via notifikationer) brugerne til at anvende højtaleren til mindre 

opgaver, såsom at spørge om vejret, indtil den bliver en del af hverdagen. 

 

5. Tænk nøje over alt der har med privacy og datasikkerhed at gøre 

a. Mange ældre og blinde borgere kan have svært ved at huske og forstå 

forskellen på egne konti og koder og hvad der hænger sammen. Overvej 

hvordan pårørende kan tilgodeses i designet   

 

6. Tænk over hvordan en service indgår i den bredere økologi og derved være med til at højne 

tilgængelighed  

a. Hvordan kan en service koble sig til et bredere smart home setup og vil det 

give mening for brugergruppen   

b. Hvordan kan en app koble sig til andre digitalt tilængelige services og derved 

skabe bedre mulighed for social inklusion    
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