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Abstract
In this research through design study we attempt to provide a glance into what the future of reading might be.
Recent developments within reading has brought about
the e-book, which is currently no more than text on a
screen, mimicking its predecessor both in terms of experience and functions. We attempt to prototype what
the future of reading might look like if eye-tracking was
combined with the e-book, thus utilizing some of the
many possibilities brought about by moving reading to
the digital platform. We do not attempt to create a substitute for the book as we are aware that the two will always have different affordances, which will be preferred
in different contexts.

the text, and one testing how the visual effects actively
could become part of the story. The text and illustrations had responsive elements hidden in them, which
meant that the reader triggered responses when reading
the text or looking at the illustrations in the two prototypes. Examples of responses include: interaction with
an illustration, a visual effect in the text, or simply triggering the next part of the story.
Seven readers in total tried the prototypes. Afterwards
they were interviewed about their experiences of using
the combination of technology, and about what reading
in such a way did to their experience of the story and
their experience of their reading.

Contrarily, we are trying to discover what types of experiential qualities this new combination of technology
might bring to the reader, and what it does to the act of
reading. This study thus has a focus on the reader of the
combination, which has been neglected by the research
community.

The technology combination was found to be a fun and
engaging way to read, offering the readers value, which
they could not have gotten when reading on paper.
The readers felt more involved in the story, as if they
were part of it. They felt engaged through their senses.
They became playful readers, interacting with the story
in a game-like manner. They saw the eye tracking as an
embodied part of themselves and the technology was
therefore taken very personally.
The study found that it indeed was possible to create
reading experiences using eye tracking, though there
were some challenges, which will need to be overcome,
through technological development, if the eye trackinge-book combination is to be relevant in the future.
The study concludes that reading in the future will be
changed by the possibilities the combination offers, and
that it can be rewarding and inspiring to know in which
ways.

The study has been carried out through a series of
methods, all leading to the creation of two prototypes. First, a workshop with an author was held, as a
brainstorm for the kinds of possibilities the combination afforded. In the workshop two stories were made
as the outcome of a design game. These stories were
then made into storyboards in an iterative approach to
choose the right possibilities to test in the prototypes. It
was chosen to move on with the idea of augmenting the
text using visual effects and illustrations.
Two prototypes were made, each testing a different perspective on the technology combination: One testing
how the visual effects could be used passively around

We hope that this project will inspire a focus in the research, which is more centered on the readers of the future.
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1. Introduktion
1.1 Indledning

Det er i dag muligt at samle alle sine bøger, dokumenter
og tidsskrifter på mobile elektroniske devices, såsom, ereaders, iPad’s og andre tablets. Dette blev i 1960’erne
set som et utopia indenfor arbejdslivet, da man ville undgå at bruge fysisk plads til arkivering, samt at det skulle
være lettere at finde de dokumenter man havde brug for
i en given situation.
Vi ved dog i dag, at der udover alle fordelene ved at digitalisere papirformatet, ligeledes er nogle tab ved at skifte
platform (Sellen, 2001).
I dette projekt vil vi beskæftige os med e-bogen, som
værende et medie, der udnytter de muligheder for at
skabe læseoplevelser som den nye platform tilbyder,
hvad end det er en computer, en tablet eller noget helt
tredje. En af disse muligheder er brugen af eye-tracking.
Vi vil undersøge, hvad “fremtidens værk” potentielt kan
være, hvis det består af en kombination af e-bogen og
eye-tracking.

1.2 E-bogen i dag

Med e-bogens stigende popularitet (Pedersen, 2012a) er
der kommet øget fokus på, hvilke funktioner mediet kan
tilbyde brugeren for at assistere læsningen og differentiere sig fra papirbogen på markedet (Pedersen, 2012b).
Disse funktioner er designet til at give læseren en merværdi i oplevelsen af at bruge e-bogen bl.a. ved at gøre livet
lettere for læseren. Nu behøver læseren ikke længere
tænke over at markere, hvor hun er nået til, slå ord op i
fysiske ordbøger eller sidde med en lup for at kunne læse
bogstaverne; alt dette har sit eget hjælpeværktøj, der er
indbygget i e-readers og tablets. Men hvad med at skabe
merværdi i mere end bare brugen af e-bogen - hvad med
at skabe merværdi i læsningen?
Dette er ligeledes begyndt at blive anset som et relevant
emne indenfor både forskning og udvikling af kommer-

cielle enheder. Disse projekter søger at skabe merværdi
ved at låne fra andre underholdningsgenrer såsom film
og spil for derved at skabe interaktive funktioner og engagement i læsningen. Eksempler inkluderer involvering af læseren, der skal træffe valg i historien gennem
brug af touchscreenen (Colombo, 2011), eller når små
minispil, der understøtter historien, skal gennemføres
før læseren kan komme videre i historien (Pavlus, 2011).
Men den sørgelige sandhed er, at de fleste e-bøger i dag
ikke udnytter mulighederne, der ligger i platformen.
De fleste e-bøger er således bare tekst på en skærm i
stedet for på papiret. Desuden fokuseres der alt for ofte
kun på de funktionelle aspekter af teknologien, der skal
assistere læseren i brugen i stedet for at undersøge de
nyskabende muligheder, der ligger i mediet. Det er netop
opdagelsen af disse muligheder, vi vil forsøge at belyse
i vores projekt.

1.3 Eye-tracking i dag

Eye-tracking er en spændende teknologi, fordi den giver
mulighed for, at brugeren kan interagere med systemer
på helt nye måder gennem synssansen. Da læsning er en
visuel handling og en e-bog består af tekst, mener vi at
det er et oplagt sted for eye-tracking at yde et bidrag. Vi
mener, at brugen af eye-tracking som værktøj for interaktionen muligvis kan medføre en merværdi i læsningen,
hvorfor vi i dette projekt undersøger kombinationen af
de to teknologier.

når brugeren kigger et bestemt sted hen.
Vores projekt er ikke det første til at kombinere eyetracking med e-bogen. Vi er inspirerede af et projekt
kaldet Text 2.0 (Biedert, 2009a). Dette projekt har anvendt eye-tracking til at augmentere læsningen af fx
den velkendte børnebog “den lille prins”. Text 2.0
har leget med spørgsmålet om, hvad der kan ske, når
teksten ved, hvordan den bliver læst. Det er lykkes dem
at skabe oplevelser, hvori billeder dukker op, som understøtter den passage læseren netop læser (Biedert, 2009b).
Vi finder dette projekts forskning forbilledlig, men vi
savner et fokus på, hvad denne form for interaktion
“gør” for læseren, og hvilke oplevelsesmæssige kvaliteter
der opstår i denne teknologikombination.
Text 2.0 projektet har fokuseret på de tekniske aspekter af, hvordan eye-tracking kan optimeres og anvendes,
men mangler det menneskelige fokus på læseren af
teknologikombinationen. Det er her vi mener, at vores
bachelorprojekt kan udfylde et hul i den nuværende forskning. For hvad er det lige, der gør det spændende, at
fremtidens læser kan læse på denne måde?

Indenfor eye-tracking forskning har der ligesom med
e-bogen, været et fokus på at assistere brugeren og
skabe en merværdi i forskellige kontekster. Forskningen
har især beskæftiget sig med at anvende eye-tracking i
kombination med forskellige programmer, fx for at
undersøge usability og interesse i et websitelayout på
baggrund af øjenbevægelser (Bojko, 2005), eller for at
udvikle kommunikationsværktøjer til handikappede
(Agustin et al., 2010).
Der er ligeledes blevet forsket i udviklingen af funktioner, der anvender eye-tracking til at skabe oplevelser
for brugerne, eksempelvis ved at få særlige ting til at ske
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I figur 1 ses det designspace, vi mener opstår i kombinationen af de to teknologier. Indenfor dette designspace
opstår mange interessante muligheder for udviklingen
af fremtidens værk. Vi har allerede identificeret både en
række af de funktionelle muligheder, såsom luppen og
bogmærket, og nævnt et par af de oplevelsesmæssige.

Vi håber, at dette projekt kan være med til at sætte fokus
på læseren af denne teknologikombination, og åbne
mere op for udforskningen af den del af designspacet,
der handler om de oplevelsesmæssige kvaliteter.

Indenfor de oplevelsesmæssige muligheder kunne
vi forestille os, at det bliver muligt at bringe ting som
sanser, leg, følelser, socialitet osv. ind i e-bogen. Det
kunne således tænkes, at e-bogen i fremtiden vil kunne
reagere på omgivelserne og læserens ansigtsudtryk osv.
netop pga. anvendelsen af eye-tracking (Ismail, 2011).
Vi har i dette projekt valgt især at fokusere på stimuleringen af synssansen.

På baggrund af dette har vi valgt at undersøge følgende
problemstilling:

Eye-tracking
Oplevelse

?

Lege
?

?

Følelser

?

?

Syn

Høre

Lugt

Smage

?

Sociale

Føle

Stemning

Funktionelt

Hvilke oplevelsesmæssige kvaliteter eksisterer der i
teknologikombinationen?
Dette spørgsmål er to-delt idet vi ønsker at undersøge
både, hvilke oplevelsesmæssige kvaliteter der ligger i
selve kombinationen af teknologierne, og hvad disse
betyder for læseren.
For at undersøge dette spørgsmål, vil vi i første del af
denne rapport afdække, hvad teknologikombinationen
egentlig “er”, dvs. hvilke muligheder, der opstår i denne
kombination i forhold til teksten og hvordan vi har
arbejdet med disse muligheder i designet af to prototyper.

Sanser

Spille

1.4 Problemformulering

?

E-bog

I anden del vil vi fokusere på at afdække, hvilke kvaliteter
og begrænsninger, der opstår i teknologikombinationen
på baggrund af en række brugertests af de to prototyper.
Denne afdækning vil udgøre vores grundlag for den
endelige diskussion af de oplevelsesmæssige kvaliteter,
der skabes i teknologikombinationen, som i sidste ende
vil give os mulighed for at svare på, dels om det giver
mening for læsere at læse på denne måde og dels om det
giver en merværdi, som er værd at forfølge.

Figur 1. Designspacet der opstår i kombinationen af e-bogen
og eye-tracking.
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2. Den teoretiske ramme
for undersøgelsen
2.1 Oplevelsesmæssige kvaliteter

De oplevelsesmæssige kvaliteter, der undersøges i
projektet, definerer vi meget bredt, da vi ikke vil indskrænke mulighederne for opdagelserne ved kun at
undersøge et bestemt aspekt af oplevelserne der kan
opstå i teknologikombinationen. Vi vil her definere, hvad
vi mener med termen oplevelse, og hvad vores rolle er i
relation til oplevelsen.
Ifølge Stigel (2007) er en oplevelse en bevidsthedsmæssig
aktivitet hos et opfattende subjekt. I den er der mulighed
for sansemæssig indlevelse, indsigt og følelsesmæssig
rørelse. Oplevelser er subjektive og kan både være positive og negative, de kan fortælles videre, og de kan skabe
en større eller mindre transformation i subjektet.
Vores rolle i relation til oplevelsen i dette projekt er
ifølge Stigel at tage det æstetiske perspektiv: at være
den afsendende eller producerende instans, der skaber
rammerne for oplevelsen. Æstetik handler således om
“at skabe oplevelsesmæssig nærvær, mening og fællesskab igennem forskellige former for greb [...]” (Ibid.,
s. 126). Det er en formning af materialet - i dette
tilfælde teknologikombinationen - sådan, at der skabes
“bevægelse i brugerens sind” (Ibid., s. 127).
Oplevelsen opstår mellem de æstetiske greb og modtageren. Modtageren er aktivt medskabende i denne,
idet hun “udfolder sine egne evner forestillingsmæssigt”
i en “nu-og-her”-situation. Det er fordi, modtageren
både bevidst og ubevidst indgår i en betydningsdannelsesproces, hvor vedkommende fortolker de “cues”,
der er blevet givet dem. Dette sker fx ved læsning (Ibid.,
s. 128).
Vi forstår altså læserens oplevelse som noget subjektivt
fortolket og kvalitativt beskrevet, hvorfor vi vælger en
kvalitativ tilgang til undersøgelsen (se afsnit 3). Vores

formål er, at åbne op for det designspace, der opstår i
kombinationen. Vi påstår dermed ikke, at de oplevelser vi identificerer på baggrund af vores æstetisk greb
i undersøgelsen, altid vil opstå i kombinationen, blot at
de er mulige. For at dette perspektiv bliver udforsket
bedst muligt, mener vi, at det ligeledes er nødvendigt
at undersøge, hvad der muligvis kan være begrænsende
for oplevelsen, hvorfor vi ligeledes vil identificere og
adressere disse elementer.

2.2 E-Bogen som platform for
læsning

Som beskrevet i introduktionen, er en e-bog i dag
ofte bare en digital version af papiret, som ofte har de
samme funktioner som papiret. Dette inkluderer statiske
billeder, muligheden for at annotere i teksten, overstrege
og skrive noter på digitale post-its (TopTenReviews,
2012), som på fx Amazons Kindle (figur 2a). For os kan
e-bøger være meget mere end det: Et interessant eksempel er den interaktive bog “The Fantastic Flying Books

(a)

of Mr. Morris Lessmore” til iPad (figur 2b). I dette
afsnit vil vi opridse, hvordan vi forstår e-bogen og dens
muligheder.
E-bogen indeholder tekst og tager udgangspunkt i tekst.
Hvis den ikke gjorde det, ville den ikke længere være
en bog, men i stedet krydse over i andre genrer som fx
tegnefilm. Vi mener dog, at selvom e-bogen tager udgangspunkt i tekst, behøver den ikke indeholde den
samme læseoplevelse som dens forgænger. E-bogen har
mulighed for meget mere pga. dens platform. Maribeth
Back (2003) har beskrevet nogle af disse muligheder i
hendes artikel “the reading senses”.
Ifølge Back har det “at læse” ændret sig pga. den
stigende pervasiveness af digitale teknologier. Læsning
foregår nu overalt omkring os. Den inkluderer billeder
og lyd og antager fysisk form. Den er både dynamisk
og interaktiv. Disse muligheder ser vi blandt andre i ebogen.
Hun mener, ligesom vi gør, at i stedet for at konkurrere eller erstatte den skrevne tekst, kan omhyggeligt
iscenesatte multisensory tekster berige læsning ved at

(b)

Figur 2. To eksempler på hvordan e-bogen kan se ud. (a) Amazon Kindle. (b) iPad. Med “The
Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore”.
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komplitementere teksten med effektiv følelsesmæssig
støtte gennem flere sanser (Ibid., s. 158).
At noget er multisensory betyder, at der kan skabes
mening på flere niveauer og gennem flere sanser.
Hun mener, at denne måde at læse på kan skabe en
dybere læseoplevelse (Ibid.). Ifølge Back er tekst allerede
multisensory, da den er en visuel repræsentation af det
talte sprog (Ibid., s. 160).
Noget er altså multisensory, når læseren bruger deres
forståelse af verden til at interagere med det. Back
definerer på denne måde multisensory reading som
mere end bare sanselig perception: Det er noget mennesker gør, når de fortolker verden, som er afhængigt af
personens tidligere oplevelser og den kulturelle
fortolkningsramme (Ibid., s. 161).
Vi forstår på denne måde e-bogen som noget, der vil
blive fortolket ud fra, hvad læseren kender i forvejen.
Dette afhænger af en sanselige perception, som giver
muligheder for at skabe en oplevelse.
I vores udforskning af designspacet, tilføjer vi visuelle
virkemidler til teksten for yderligere at stimulere synssansen. Vi er opmærksomme på, at disse virkemidler
vil blive fortolket individuelt, men vi håber, at den
ekstra dimension virkemidlerne skaber, vil kunne give os
mulighed for at opdage, hvilke former for oplevelsesmæssige kvaliteter, der kunne ligge i teknologikombinationen.

2.3 Eye-tracking som interaktion

I kombinationen af eye-tracking og e-bogen, vil eyetracking være måden, hvorpå læseren interagerer med
e-bogen. Eye-tracking antager altså rollen som et
interaktionsværktøj.
Vi vil i dette afsnit belyse, hvordan eye-tracking kan anvendes som interaktionsform, og hvordan menneskets
syn har konsekvenser for brugen af eye-tracking.
Kommercielle
eye-tracking-enheder
har
været
tilgængelige i over 15 år (San Agustin et al., 2010) og

der er opfundet mange forskellige måder at måle øjenbevægelser på. De fleste metoder anvender en opsætning, der involverer et kamera (Duchowski, 2003).
Brugen af kameraer gør, at opsætningen bliver mindre
invasiv end fx opsætninger, der benytter kontaktlinser
med ledninger (Ibid., s. 57). Ifølge Duchowski (2003)
er ikke-invasive opsætninger bedst til brug i interaktive
systemer som vores (Ibid., s. 60).
Den opsætning vi har valgt at arbejde med, anvender
således et low-cost night vision webcam. Opsætningen er baseret på open-source software1 og ifølge San
Agustin et al. (2009, s. 4457) stemmer resultater fra
denne opsætning godt overens med resultater, der er
opnået med de dyrere enheder på markedet, hvorfor vi
mener, at resultaterne fra vores undersøgelse ligeledes
kan bruges i sammenligning med dyrere kommercielle
enheder med priser på 50.000+ kr. (San Agustin et al.,
2010, s. 77).
Vores tilgang til brugen af eye-tracking i dette projekt
er præget af idéen om, at eye-tracking i fremtiden kan
være en billig teknologi, der rent økonomisk vil være
tilgængelig for alle læsere. Derfor har vi valgt at anvende
den billigste løsning på markedet.
Der er meget forskning indenfor læseopførsel og
hvor længe øjet fikserer på enkelte ord under læsning
(Duchowski, 2003, s. 140)(Biedert, 2009a). Dette er
blevet anvendt af forskere til at bygge algoritmer til brug
af eye-tracking i andre e-bogsprojekter. Disse algoritmer
gør det fx muligt at vide, hvornår læseren skimmer en
tekst eller undrer sig over et ord, og får teksten til at
reagere på dette ved at assistere læseren (Biedert, 2009a).
Vi anvender en langt simplere mouse-over tilgang
(se afsnit 4.3.1), der er baseret på teori omkring menneskets øjne og visuelle opmærksomhed.
Menneskets øjne bruges som opfattende organer, hvilket
betyder, at selvom man med eye-tracking har mulighed
for at kunne interagere med omverdenen og manipulere objekter på fx en skærm, føles dette ikke naturligt
for mennesket (Biedert, 2009a, s. 272). Et eksempel på
1 Kan downloades her: http://www.gazegroup.org/downloads/23gazetracker

manipulation er, at læseren skal fiksere på en knap i
et tidsrum, eller blinke, for at aktivere knappen. Det
er både svært og ”imod menneskets natur bevidst at
kontrollere øjenbevægelser” (Ibid.). Denne læresætning
er central for vores forståelse og brug af eye-tracking i
dette projekt.
Vi vil gennem designet af begge prototyper
anvende denne teori til at udvikle måder, hvorpå øjet kan
interagere med historierne uden på noget tidspunkt at
skulle manipulere objekter. Vores brug af eye-tracking i
projektet vil således være knyttet til den normale måde,
hvorpå mennesker læser. Vi håber, at dette vil skabe en
intuitiv interaktion.
Vi har i stedet for manipulerende interaktion fokuseret
på at udnytte de muligheder, der opstår på baggrund af
øjets opbygning og menneskets visuelle opmærksomhed.
Øjet er opbygget på en sådan måde, at der kun er høj
opløsning i det, som kaldes fovea centralis, der kun dækker ca. 2° af synsvinklen. Det skyldes, at der her er særligt mange tapceller, som er de celler i øjet, der opfatter
detaljer og farver. Udenfor dette område falder antallet
af tapceller, mens antallet af stavceller stiger, disse celler
specialiserer sig i lysfølsomhed og bevægelse og har en
mindre opløsning (Biedert, 2009a, s. 275).

Peripheral area
Parafoveal area
Foveal area
Figur 3. Øjets opbygning (Biedert, 2009a, s. 276)
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Denne opbygning har konsekvenser for, hvordan
mennesket er opmærksom på verden og dermed også
for, hvordan eye-tracking kan anvendes til at skabe
oplevelser.
Menneskets visuelle opmærksomhed kan forstås som et
spotlight, der er meget detaljeret og fokuseret i midten,
pga. tapcellerne og mindre fokuseret i det perifere syn,
pga. stavcellerne. Dette kaldes ”attentional spotlight”
(Posner, i Duchowski, 2003, s. 9). Det øjet fokuserer
på, som i vores tilfælde er den tekst, der bliver læst, er
altså fuldstændig i fokus, imens det udenomliggende,
fx illustrationer, er en smule ude af fokus. Det er med
andre ord muligt at se illustrationerne ’halvt’ mens man
er koncentreret om teksten, ligesom det er muligt for
illustrationer o.a. at tiltrække sig læserens opmærksomhed gennem bl.a. bevægelse og farver. Vi anvender
denne viden i designet af prototyperne.

3. Tilgang og metode

Undersøgelsen af fremtidens værk er eksplorativ: det
vides ikke på forhånd, hvilke ting der vil fungere og
hvilke der ikke vil. For at kunne besvare vores
problemformulering, gør vi derfor brug af prototypedesign, hvorfor vi anvender tilgangen “research through
design”. Denne tilgang fokuserer på at designe den
“rigtige ting” (Zimmerman et al., 2007), der defineres
som et artefakt, der transformerer en situation fra dens
nuværende tilstand til en ny foretrukket tilstand. Vi
mener ikke, at teknologikombinationen skal erstatte den
traditionelle bog, men derimod anvende de muligheder,
der ligger i den nye platform. Disse muligheder er det,
der for os skaber den foretrukne tilstand.
Der findes ikke nogen standardmetode indenfor
research through design (Ibid.), da det er en ny måde at
tilgå undersøgelser og indsamling af data. Bagalkot et al.
(2011) mener, at tilgangen kan anvendes til at åbne nye
designspaces op.

Ifølge Zimmerman et al. (2007) skal et godt bidrag, der
anvender denne tilgang, indeholde følgende fire “linser”:
“Process, invention, relevance [og] extensibility”. Det betyder, at vi i første del af rapporten vil gennemgå designprocessen og valg af metoder grundigt nok til, at andre
vil forstå baggrunden for de identificerede kvaliteter,
hvilket i følge extensibility linsen gør det muligt for
andre bedre at kunne udnytte den viden vi har indsamlet.
Invention linsen vil vi dække ved at beskrive, hvordan
vores prototyper adresserer den specifikke situation,
læsning, på en ny måde.
I anden del af rapporten vil vi bevise relevansen af vores
bidrag til udforskningen af designspacet ved at identificere de oplevelsesmæssige kvaliteter og begrænsninger,
der hidtil har udgjort et mindre udforsket område af
teknologikombinationen.

med idéer til teknologikombinationen. Disse blev lavet
til prototyper, som vi testede i syv brugertests, hvor
vi efterfølgende interviewede deltagerne om deres
oplevelser. Det er disse interviews, der vil danne baggrund for vores analyse af teknologikombinationen og
dens oplevelsesmæssige kvaliteter.
Det er vigtigt at understrege, at vores formål med
research through design og bygningen af prototyperne
er at gøre det muligt at interviewe potentielle fremtidige
læsere om deres oplevelse. Vi har altså ikke fokus på at
udvikle et endeligt produkt.

Vi har i vores undersøgelse anvendt et kvalitativt undersøgelsesdesign for at afdække de unikke træk, der er i
læsesituationen i brugen af teknologikombinationen og
for at kunne undersøge strukturen af de “prototypiske
træk” (Hjarvad, 1997, s. 75). Disse træk beskriver, hvilke
former for oplevelsesmæssige kvaliteter, der umiddelbart findes i kombinationen. Vores proces er induktiv
(Spicer, 2004): vi finder ovennævnte resultater i den
empiriske data vi indsamler i brugertesten.
Vi har angrebet problemstillingen fra flere vinkler, som
vi mener kan være med til at belyse, hvad fremtidens
værk “er” og hvilke oplevelsesmæssige kvaliteter det
indeholder. Disse vil blive gennemgået i det følgende,
men for at skabe et overblik over vores fremgangsmetoder, bringes her en kort gennemgang.
Vi har afholdt en workshop med en forfatter for at
forstå, hvad kombinationen af en e-bog og eye-tracking
kunne give af muligheder, samt gennemført et designspil for at skabe to historier - én til hver prototype - der
tænkte eye-tracking ind som del af historien. På baggrund af workshoppen blev udformet to storyboards
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Del 1: Hvad er
Fremtidens Værk?
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4. Designprocessen

Ifølge Sanders og Stappers (2008) består den første del
af designprocessen af en “fuzzy front end”, hvor alle
muligheder endnu er åbne og slutresultatet er ukendt.
Det er i denne start af processen, at de eksplorative
undersøgelser finder sted. Gennem disse undersøgelser kommer designerne nærmere et endeligt design, der
produceres i slutningen af processen. Som nævnt ovenfor er vores fokus ikke at få teknologikombinationen
produceret, hvorfor hele den proces vi nu vil gennemgå,
kun ligger indenfor “fuzzy front end” og består af en
række iterationer. I figur 4 ses en repræsentationen af
vores proces.
De iterationer vi har været igennem, har hver
tilføjet mere kvalitet i forståelsen af, hvad teknologikombinationen er (Kuniavsky, 2003, s. 32). Iterationer er
en fleksibel måde at arbejde på i den eksplorative designproces, når det ikke fra starten vides, hvad der vil være
den perfekte løsning (Ibid., s. 28), og det er nødvendigt
at udforske flere alternative bud på løsningen (Buxton,
2007, s. 388).

4.1 Workshoppen

Vi startede vores proces med at afholde en workshop
med en forfatter, der var inviteret gennem Dansk
Forfatterforenings nyhedsmail. Formålet med workshoppen var at skrive historier, hvor eye-tracking var
tænkt ind i fra starten af. Disse skulle danne grundlag
for prototyperne. Vi ønskede ikke at tage udgangspunkt
i allerede eksisterende historier, da vi ville basere prototyperne på, hvordan en forfatter ville tilgå teknologikombinationen.
Workshoppen forløb over en dag og bestod af flere dele:
Først interviewede vi forfatteren om hendes
forventninger til workshoppen. Forventningerne
var at få mere indsigt i et nyt spændende forskningsområde, som hun måske kunne blive inspireret af. Hun
havde ikke på forhånd noget kendskab til eye-tracking,
hvorfor vi derefter gav hende en introduktion til, hvad
eye-tracking kan og hvad det bruges til i dag. Hun fik
også lov til at prøve fire “quick and dirty” eksempler,
som vi havde udarbejdet til workshoppen. I figur 5 ses
et af eksemplerne.

forfatteren og anvendte interviewteknikker til at
udspørge hende om hendes idéer. Forfatteren fokuserede på, hvordan eye-tracking kunne bruges i de
historier hun allerede havde skrevet, samt hvordan
det kunne bruges til, at give direkte feedback til
forfatteren selv, som en form for overvågning af, hvilke
passager af historierne folk var interesseret i. Derudover
diskuterede vi, hvordan eye-tracking muligvis kunne løse
nogle af samfundets problemstillinger, såsom at drenge
i folkeskolen som ikke gider at læse bøger, kunne finde
det sjovere ved hjælp af eye-tracking.
De nedskrevne ord fra brainstormen omkring eyetracking mulighederne, blev efterfølgende omdannet
til kort i et designspil, som vi deltog i sammen med
forfatteren.

Da forfatteren havde fået en fornemmelse af, hvad eyetracking var, gik vi videre til en brainstorm af mulig
brug i e-bøger. Vi deltog i brainstormen på lige fod med
Figur 5. Eksempel på teknologikombinationen. I dette eksempel
fungerede det hvide spotlight
som en lommelygte, der kunne
hjælpe forfatteren til, at finde
den nøgle hun manglede. Spotlightet fulgte forfatterens blik.

Tid
Fuzzy front end
Figur 4. Designprocessen.
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Designspillet var inspireret af Eva Brandts (2006,
s. 58) designspil ”The user game”, hvor deltagerne trækker forskellige kort, som de skal fortælle historier ud
fra. Selvom spillet oprindeligt er designet til at gøre deltagerne bekendte med indsamlet etnografisk data, mente
vi at spillet også kunne understøtte den kreative proces
det er, at finde på en fiktionshistorie.
Spillet spilles sådan, at deltagerne skal finde en måde,
hvorpå de forskellige typer kort, der trækkes i hver runde,
kan passe sammen for at danne en eller flere sætninger.
Da designspillet var udviklet til at skabe en historie,
svarede dets runder til berettermodellen: start, præsentation, konflikt, løsning og slutning. For at skabe
historien trak vi i hver runde ord-kort fra de kort-klasser,
vi havde skrevet i reglerne (se bilag 1). Kort-klasserne
var: startsætning, genre, navn, navnekort, sted, tid,
udsagnsord, tillægsord, hændelseskort og slutningskort. Forfatteren havde forberedt nogle af ordene til

designspillet inden workshoppen. På den måde var hun
ligeledes med til at udvikle spillet. Designspillet var
åbent for, at deltagerne kunne skabe sine egne regler
undervejs, fx var det muligt at trække ekstra kort, hvis
det mentes nødvendigt. Fordelen ved dette er, at deltagerne kan tage ejerskab over spillet, og derigennem få
lov til at fortolke spillet og have større indflydelse på
resultatet (Ibid., s. 59).

tvinge deltagerne til at tænke kreativt.
Ifølge Brandt (2006, s. 59) kan det fremme kreativiteten
at prøve at kombinere ting, der normalt ikke passer
sammen. Vi indbyggede dette chance element i trækningen af kortene for at være sikre på, at vi efter workshoppen ville ende med at have en eller flere historier i
tilfælde af, at forfatteren ikke havde nogle idéer, da hun
ankom.

Vores version af spillet minder om ”The Exquisite
Corps” (Ibid., s. 58), der går ud på, at deltagerne skiftes
til at tegne en del af en krop på et stykke foldet papir,
hvor ingen ser, hvad de andre her tegnet før til sidst.
Reglerne i spillet var, at hver runde skulle skrives færdig,
inden næste runde kunne påbegyndes. Ligesom i “The
Exquisite Corps” var det ikke muligt at vide, hvad næste
del af historien ville byde på, da vi ikke vidste, hvad
der ville stå på de kort vi trak. Denne regel var til for at

Den første historie blev skrevet ud fra genrekortet
“nekrolog”, som umiddelbart virkede til at være en svær
start. Selvom det havde været muligt, at trække et andet
kort grundet de åbne regler, insisterede forfatteren på,
at den skrevne regel blev fulgt og kortet blev dermed
beholdt. Historien blev derfor skrevet ud fra de
forskellige ord-kort, vi trak undervejs. Forfatteren var
omhyggelig med, at formulere ordene og gøre historiens
sætninger spændende at læse.

Figur 6. Billeder fra workshoppen: Brainstorm, designsplllet og berettermodellen.
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Dette spils resultat var “Historien om Inge-Lotti”, der
udgør vores ene prototype (se figur 7).
Vi gennemførte spillet endnu en gang, denne gang uden
genre kort. Da vi var under tidspres, trak vi alle kortene
til de forskellige runder først, og arbejdede derefter på
historien. Tidspresset var ligeledes skyld i, at meget af

(a)

historien blev skrevet med kuglepennen i vores hånd i
stedet for forfatterens, hvorfor forfatteren efterfølgende
blev tilbudt at tage de to historier med hjem for at finpudse dem. Dette spils resultat var “Historien om Bien”,
der udgør den anden prototype (se figur 7).

(b)

Figur 7. Historierne.
(a) Historien om
Inge-Lotti. (b)
Historien om Bien.
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4.2 Storyboards og problemfelt

Da historierne kom tilbage fra forfatteren, arbejdede
vi med, hvordan eye-tracking kunne skabe oplevelser i
dem. Vi arbejdede med idéen om responsive elementer,
altså at teksten kan få forskellige ting til at ske alt efter,
hvor læseren læser i teksten eller kigger på billederne.
Vi valgte at arbejde med de visuelle virkemidler, der udsprang af stemningen i teksten og som vi følte passede
til genren. Dette var ikke noget bevidst valg, snarere et vi

Create

(seeing that)

mind

ubevidst havde truffet, da vi hver især udarbejdede et
bud på, hvordan oplevelserne kunne skabes i hver
historie. Det opstod altså i vores arbejde med
storyboardskitserne på den dialogiske måde
Goldschmidt (i Buxton, 2007) beskriver, hvor designeren
tegner og tænker i en cirkulær proces for at udtænke en
mulig løsning (s. 114)(figur 8).
På baggrund af denne proces opstillede vi vores
endelige problemfelt indenfor designspacet. Vi
ønsker indenfor vores problemformulering at undersøge de oplevelsesmæssige kvaliteter, der skabes af
visuelle virkemidler og responsive elementer i teknologikombinationen.
Vi mener, at dette er et problemfelt, der befinder sig
indenfor designspacet (figur 9).

storyboard

Den anden prototype “Historien om Bien” skulle
derimod fokusere på at have aktive responsive
elementer: der sker, med andre ord “noget”, når læseren

Billeder

representation

(new) knowledge

De endelige storyboards udarbejdede vi i fællesskab
således, at de mest nyskabende idéer til hvert storyboard
blev valgt.
Storyboardsne til den ene prototype “Historien
om Inge-Lotti” havde fokus på, at de responsive
elementer skulle være passive og ligge i teksten, da de
visuelle virkemidler antager en baggrundsrolle i forhold
til teksten. At de responsive elementer er passive,
betyder at de udløser et visuelt virkemiddel, som læseren
ikke direkte kan interagere med. Der sker således ikke
noget, når læseren kigger på dem.

(Teksten som baggrund for de visuelle virkemidler)

Read

(seeing as)

Figur 8. Iterationer i storyboardsne. (a) Den dialogiske proces. Kilde: Goldschmidt (Buxton, 2007, s. 114). (b) Eksempel
på iteration.

Interaktion

Historien
om Inge-Lotti

Udformning

(b)

Historien
om Bien

Aktive responsive elementer

(a)

Passive responsive elementer

Figur 9. Problemfeltet.

(De visuelle virkemidler som baggrund for teksten)

Tekst
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kigger på dem. De visuelle virkemidler i denne prototype er trådt i forgrunden i form af billeder til fordel for
teksten, der antager baggrundsrollen. Storyboardsne kan
ses i bilag 4.
I bilag 2 og 3 ses en samling af samtlige idéer, der udsprang fra designidealet om visuelle virkemidler og
responsive elementer.

4.3 Fra storyboards til prototyper

Da de endelige storyboards, der skulle danne grundlag for udviklingen af prototyperne, skulle udarbejdes,
besluttede vi, at begge historier burde skrives med en
personal fortæller (jeg-person). Historien om IngeLotti havde en jeg-persons-fortæller fra starten, men
for at gøre historierne mere ens i deres udtryksform,
valgte vi at have ens fortællertype i de to. En personal
fortæller kan give læseren mulighed for at leve sig ind i
histor-ien, da denne type fortæller “delagtiggør modtageren (læseren) i sine sansninger, følelser og tanker og
iagttagelser” (Systime, 2012).

Fra idéer til storyboard

Selve udviklingen af prototyperne blev udført i samarbejde med en softwareudvikler, der kodede det hele i
Microsoft Visual Studio. Den endelige udvikling var en
.EXE-fil, som vi benyttede i vores brugertest.
I figur 10 kan ses et eksempel på processen fra ide til
storyboards til udviklede prototyper for hver af
historierne. I denne proces ændredes få af vores idéer
fra storyboardsne, da de oprindelige idéer teknisk ville
tage for lang tid at udvikle.
Vi valgte en low fidelity opløsning til prototyperne af to
grunde. For det første ville vi ikke give dem for mange
detaljer, hvilket foruden at være tidskrævende også kan
medføre, at deltagerne i brugertesten ikke tør at kritisere
dem (Buxton, 2007). For det andet ønskede vi at lægge
op til diskussion gennem prototypernes flertydighed og
ufærdige udseende. Ifølge Buxton (2007, s. 113) kan en
beslutning taget for tidligt i designprocessen omkring
det endelige udseende indskrænke de muligheder, der

Fra storyboard til prototype

(a)
Figur 10. Fra idé til prototype. (a) Inge-Lotti. (b) Bien.
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befinder sig indenfor problemfeltet.
Vores prototyper ligger derfor tættere på Buxtons
definition af, hvad sketches gør: “de specificerer ikke
alting [...] og opmuntrer forskellige fortolkninger der
ikke bevidst var integreret i dem af deres skaber” (Ibid.,
s. 118). Dette gør ifølge Buxton, at man kan lære af sine
sketches.
Som vi vil vise nedenfor, har vi meget bevidst tænkt
over, hvordan vi anvender de visuelle virkemidler i
prototyperne og dermed, hvordan prototyperne kan
fortolkes, men som det vil fremgå af analysen i anden
del af rapporten, har det stadigt været muligt for deltagerne i brugertesten at fortolke deres egne ting.

Fra idéer til storyboard

Vi har været nødsaget til at arbejde med programmerede prototyper for at lave research through design,
da vi ellers ikke ville have haft mulighed for faktisk
at teste eye-tracking teknologien i kombination med
e-bogen.
Vi har endvidere valgt at afprøve så mange forskellige visuelle virkemidler i prototyperne som muligt
for, at kunne teste de forskellige idéer i problemfeltet.
Dette har givet os bedre lejlighed til at forstå det
problemfelt, vi arbejder indenfor.

Fra storyboard til prototype

(b)
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4.3.1 Eye-tracking i prototyperne

Vi anvender eye-tracking i vores prototyper, som en
simpel mouse-over teknik, hvor kursoren styres af
læserens øjne. Kursoren er således synlig i alle
brugertests. I stedet for fikseringstider, der som nævnt i
introduktionen er en ofte brugt tilgang indenfor eyetracking, benytter vi udelukkende skjulte “udløsere”.
Vi har valgt at kalde dem dette, da deres funktion er
at udløse de responsive elementer i teksten og illustrationerne. Anvendelsen af udløsere er ligeledes en gængs
metode indenfor teknologikombinationen. Text 2.0
projektet benytter eksempelvis, det de kalder “singular”
og “block markers”: En singular marker er en markering af et mindre område i teksten som fx et ord, mens
en block marker kan være et helt afsnit (Biedert et al.,
2009a, s. 278). Alle de udløserområder vi har anvendt i
prototyperne har haft en højde mellem 150 og 226 px
og en bredde mellem 55 og 358 px. Som det fremgår af
figur 11 er vores udløsere skjult både i tekst og illustrationer.
Som nævnt ovenfor har hver af de to prototyper
fokuseret på forskellige måder at skabe oplevelsesmæssige kvaliteter i teknologikombinationen. Vi vil nu
gennemgå prototyperne, med henblik på, at uddybe,
hvilke ting vi testede i dem. De to endelige prototyper
(a)

kan ses i bilag 5 med detaljerede beskrivelser af, hvad der
skete i hver frame.

I denne prototype havde de visuelle virkemidler fokus
på, at være stemningsskabende og underbyggende for
teksten. Virkemidlerne har en passiv interaktion i de
responsive elementer, hvilket betyder, at læseren kun vil
kunne kigge på dem, når de er blevet udløst og enten
bruge dem i sin fortolkning af historien eller læse videre
uden at ænse dem. Alle de responsive elementer er tekst,
hvorfor alle udløsere ligger skjult i teksten.
I denne prototype har vi arbejdet med illustrative
virkemidler i form af regn, der stopper, når læseren læser
passagen ”Da regnen omsider forsvandt […]” og blod
som kommer frem plamagevis, når læseren læser ”Snart
svømmer […]”. Tanken med disse elementer er at skabe
en forstærket følelse hos læseren både af stemningen og
af alvoren i historien.
Endvidere gør vi brug af fremhævning af ord for at øge
læserens fokus på en bestemt passage. Dette bruger vi
bl.a. ved ”[en] høne at plukke”, som bliver forstørret,
når læseren læser ordene. På samme måde gør vi brug af
tekstens mulighed for forvandling, bl.a. ved ordet ”rødt”,
som farves rødt, når læseren læser over det.

Yderligere har vi valgt at anvende stemningsunderbyggende illustrationer, der befinder sig bagved
teksten. Vi bruger det f.eks. ved passagen ”Det skulle
ikke være inde i caféen, men hurtigt og diskret her ude i
mørket”, hvor vi gennem baggrunden forsøger at skabe
en varm følelse af, at være indenfor på caféen, da den
bliver læst. Efterfølgende bliver der hurtigt skiftet tilbage
til den gennemblødte kolde baggrund igen.
Herudover bruger vi opsætningen af teksten illustrativt,
f.eks. ”[…] af de få trin”, der kommer til syne i trin,
og vi animerer en reaktion på visse ord, fx ”usikre [høje
hæle]”, som får hele teksten til at ryste.
For at afprøve teknologikombinationens mulighed for
at skabe refleksion over historien, arbejder vi med tempo i forskellige passager, bl.a. ved ”Ikke en lyd høres,
kun en fjern og uvirkelig skrålen inde fra caféen”, hvor
den første del hen til kommaet fader frem i et langsomt
tempo, og den næste del fader frem i et hurtigere tempo.
Der er ligeledes steder i historien, hvor vi har lagt pauser
ind for at opnå samme effekt som i tale, hvor kunstpauser kan have en understregende virkning.1
Vi har valgt at arbejde med de ovenstående visuelle
virkemidler i denne prototype, da de gjorde det muligt
at fokusere på, hvordan teknologikombinationen kunne
designes, sådan at teksten stadig var den primære
destination for læserens opmærksomhed.

(b)

(c)

4.3.2 Historien om Inge-Lotti

Figur 11. Eksempler på udløsere i de to prototyper. (a) Inge-Lotti. Her er udløserne skjult i teksten.
(b) Bien. Her er udløserne skjult både i illustrationerne og i teksten. (c) Koden til udløserne.

1 http://ordnet.dk/ods/ordbog?query=kunstpause
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4.3.3 Historien om Bien

Som nævnt indeholder denne prototype en mere
aktiv interaktion med hensyn til de responsive elementer.
Udløserne af disse elementer, befinder sig både i tekst
og illustrationer, fordi illustrationerne i denne prototype
fungerer som en aktiv del af historien. I denne prototype er læserens opmærksomhed tænkt som henvendt til
både billeder og tekst. Formidlingen er primært baseret
på billederne.
Et af de virkemidler, vi gør brug af er pop-up billeder.
Dette bliver fx. brugt ved ”Berlin”, hvor en tegning af
Berlin kommer frem. Idéen med pop-up effekten kommer fra billedbøger. Disse virkemidler bliver brugt for at
understrege ordene i teksten.
Vi har ligeledes gjort brug af sideløbende animationer,
bl.a. i passagen ”[…] Først retter den på sine forblæste
hår og så opdager den, at vingerne hænger løst”, hvor
en animation sideløbende med teksten viser, at bien er
vred indtil den opdager vingerne. Disse animationer
skulle undersøge, hvordan læseren fordelte sin opmærksomhed mellem elementerne i e-bogen.
Vi har ligeledes undersøgt, hvad der sker, når en bold
hopper hen over teksten samtidig med, at læseren
læser sætningen “Jeg skød bolden...”. Tanken bag dette
element er, at bolden følger læserens opmærksomhed,
hvilket muligvis kunne skabe en oplevelse for læseren.
Vi har derudover arbejdet med brug af en form for
interaktiv henvendelse fra og til de forskellige responsive elementer, fx. kunne taleboblen først dukke op, når
læseren kiggede på Bien, eller Bien kunne græde når
læseren kiggede på den, men ikke når læseren kiggede
væk.
Et andet virkemiddel vi har gjort brug af, er muligheden
for at skabe en illusion om involvering, hvor læseren
får en følelse af at have været årsagen til, at en bestemt
handling sker, f.eks. når læseren læser sætningen ”Jeg
[skyder en gang til]”, hvor der faktisk bliver skudt en
bold efter bien i læseretningen, som rammer Bien.
Nogle visuelle virkemidler er inkluderet på baggrund
af teori fra neurovidenskab omkring menneskets relation til kroppen og sanserne. Dette gælder fx hånden,

der holder bien og kommer ind fra den retning, hvor
læseren burde være placeret i forhold til skærmen. Dette
element kommer fra gummihånds-illusionen, hvori
en person opfatter en gummihånd som sin egen, da
personen ikke kan se sin egen hånd, og samtidig får
sanseindtryk pga. penselstrøg henover både sin egen
og den falske hånd (Newscientistvideo, 2007). Vi har
ligeledes arbejdet med involvering i historien i form af at
skabe en dynamisk interaktion på den måde, at læseren
er med til at styre illustrationerne med sin læsning. Dette
bruger vi ved passagen ”Jeg føler mig modig da jeg
cykler afsted med bien i den ene hånd”, hvor hvert ord
vises enkeltvis forskellige steder på skærmen. Når ordet
er læst, rykker cyklen i den retning. Der er ligeledes en
form for spilelement i dette. Vi ønskede at se om det var
muligt at skabe en oplevelse af at styre historien gennem
interaktionen, uden at øjnene fik den manipulerende
rolle, som opfattes unaturlig af mennesket.
Vi har valgt at arbejde med ovenstående visuelle
virkemidler, da designet af teknologikombinationen i
denne prototype satte fokus på billederne i forhold til
læserens opmærksomhed. Det er muligt at brugen af
de forskellige visuelle virkemidler i de to prototyper vil
skabe forskellig merværdi for læseren. Herved har vi
forsøgt at placere vores prototyper tilpas langt fra
hinanden i problemfeltet til at sikre os, at vi ikke
tester på ens elementer. Vi har desuden i begge prototyper, anvendt teorien om attentional spotlight. Især i
Historien om Bien, har vi forsøgt at lade bien tiltrække
sig læserens opmærksomhed ved at få den til at bevæge
sig, når læseren skulle udløse et responsivt element, der
var skjult i den.
Det er essentielt at pointere, at det i denne undersøgelse ikke er vigtigt for os at finde ud af, hvor godt de
forskellige visuelle virkemidler fungerede, men derimod
at finde ud af hvilke oplevelser de fremprovokerede, og
hvad teknologikombinationen dermed har mulighed for,
at indeholde af oplevelsesmæssige kvaliteter for læseren.
Vi har nu redegjort for, hvordan vi har arbejdet med
teknologikombinationen. I følgende afsnit vil vi redegøre for, hvordan vi har testet prototyperne.

5. Brugertesten

Brugertesten af prototyperne blev udført på IT
Universitetet over to dage på en computer. Syv læsere
deltog. De prøvede hver én af prototyperne og blev
efterfølgende interviewet om deres oplevelse. Vi
valgte, at læserne ikke skulle prøve begge prototyper,
da de anden gang ville vide, hvad vi ville spørge ind
til i interviewet. Allerede efter første fortælling af en
oplevelse, har den oplevende ifølge Stigel (2007), dannet
sig en mening om hvad der er, og ikke er, vigtig information. Som beskrevet i teoriafsnittet, mener vi, at alt hvad
læserne kunne fortælle var vigtigt, hvorfor interviewet
skulle foregå efter første prototype.
Testen foregik i forstyrrende omgivelser, derfor
kunne mange ting distrahere læseren, hvilket kan have
påvirket resultaterne. Læserne forsøgte dog at koncentrere sig og ignorere lyde og bevægelse i omgivelserne, ligesom de måtte ignorere de interesserede blikke fra forbipasserende.
Læserne havde inden testen fået at vide, at de skulle
sidde helt stille med prototypen og bare koncentrere sig
om at læse (se evt. Bilag 6).
Interviewspørgsmålene er meget åbne og uspecifikke, da
vi ønsker læserens egen fortolkning af deres oplevelse.
Vores indledende spørgsmål er fx “hvad er dit første
indtryk?”, efterfulgt af “hvordan vil du beskrive det du
lige har prøvet?”.
Få spørgsmål er mere specifikke, som fx. “Hvad synes
du om, at vi havde valgt en skitse-agtig fremstilling
[af prototypen] til testen?”. Alle spørgsmål er baseret
på Stigels definition af oplevelser og Backs teori om
multisensory reading (spørgsmålene, samt formålene
med dem kan ses i bilag 6).
I interviewet har vi valgt at lægge stor vægt på at spørge
til de kvaliteter, som læserne syntes, der var i oplevelsen.
Mange af spørgsmålene ligner således hinanden, men vi
ville gerne få læseren til at diskutere oplevelsen fra så
mange vinkler som muligt.
Før brugertesten gik i gang, spurgte vi læserne om, hvad
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deres forventninger var til testen. Vi ønskede gennem
dette spørgsmål at gøre det nemmere for dem at
reflek-tere over oplevelsen i interviewet efter testen,
da de kunne konkretisere deres svar i forhold til
forventningerne.
Den første del af interviewet var beskrivende. Det
handlede om læsernes umiddelbare indtryk, kvaliteterne
de synes var i det, hvordan det påvirkede deres
forestillingsevne og deres engagement i historien. For
at få en bedre forståelse af den kontekst de forstod
oplevelsen ud fra, handlede den næste del om deres
fortolkningsrammer i forhold til testen. De blev spurgt
ind til om prototypen mindede dem om noget de har
prøvet før, hvilket er vigtigt, da forståelsesrammen kan
påvirke deres fortolkning af prototypen, ligesom det
gav dem mulighed for endnu engang at se teknologikombinationen fra en ny vinkel.
Vi spurgte ligeledes ind til, hvilke sanser de følte var i spil
under testen, da denne kombination potentielt kan sætte
flere sanser i gang. Vi sluttede denne del af interviewet
af med, at spørge ind til hvordan det var i forhold til
deres forventninger.
Den anden del af interviewet var evaluerende. Her
fik læserne mulighed for at give os feedback på vores
prototyper, hvilket vi kan bruge til at verificere, at vores
brugertest er lykkedes i forhold til prototypernes low
fidelity design.
Til sidst spurgte vi ind til deres mening om teknologikombinationen, og om hvordan de syntes denne måde
at læse på adskilte sig fra læsningen af en normal bog
eller e-bog.
Vi sluttede interviewet af med at spørge læserne, om
de ville definere det de har prøvet som en oplevelse, og
om de ville fortælle andre om det. Det gjorde vi for at
finde ud af, hvordan de ville beskrive det overfor andre
mennesker.

5.1 Eye-trackingopsætningen
i brugertesten

Vi vil i dette afsnit præsentere vores prototypes eyetrackingopsætning for at give indblik i brugertestens
tekniske specifikationer.

(a)

Vores opsætning anvender et Sandberg Nightvision 2 webcam til omkring 100 kr. med en opløsning
på 640×480 px og en frame rate på 30 fps (figur 12a).
Webcamet har 6 infrarøde LED’er, placeret rundt om
linsen. Lyssensorene på kameraet er dækket til for at aktivere LED’erne. LED’ernes infrarøde lys muliggør eyetracking: De kaster lyset ind på pupillen, som bliver mere
synlig for kameraet (figur 12b). Dette gør det muligt for
os at måle positionen af pupillen ift. skærmen ved hjælp
af en kalibreringsfunktion i det medfølgende program
(San Agustin et al., 2010).
Brugertesten foregår ved en 17”skærm med opløsningen 1280×1024, hvor læseren sidder ca. 60cm fra skærmen. Kameraet vi bruger til testen, er monteret på en
cykelhjelm og sidder lidt til højre for øjet således, at det
ikke blokerer læserens udsyn (Figur 12 c).

(b)

Vi har valgt denne montering, da kameraet vejer omkring 200g og vi på baggrund af tidligere forsøg udført
med dette kamera (San Agustin et al., 2010) ikke føler,
at vi vil anvende fx bideskinner. Opsætningen med bideskinnen kan medføre ubehag for læseren, og da vi undersøger oplevelseskvaliteter, føler vi, at en cykelhjelm
vil være mindre invasiv end bideskinnen.
Det ville også være muligt at placere webcamet på et stativ, men fordelen ved at montere det på læserens hoved
er, at kameraet forbliver i en fastlåst position i forhold til
læserens hovedbevægelser.
Når vi anvender denne opsætning, er det vigtigt, at
læseren sidder helt stille med hovedet sådan, at den relative hovedposition ift. skærmen, kaldet Point of Regard,

Figur 12. Prototypens opsætning. (a) Kameraet.
(b) Softwaren på computeren. (c) Hjelmen på hovedet. (d)
Kalibrering. (e) Læserens interaktion.
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(c)

forbliver konstant (Duchowski, 2003, s. 60). Dette skyldes måden, softwaren kalibreres på (figur 12d). Vores
opsætning anvender ni kalibreringspunkter, fordelt på
skærmen. Disse bruges for at indstille midten af pupillens position i relation til punkterne på skærmen. Hvis
hovedet flyttes det mindste, vil det have en effekt på disse
kalibreringspunkter (San Agustin et al., 2009, s. 4457) og
dermed oplevelsen af prototyperne. Kalibreringen tager
ca. 20 sekunder og skal foretages inden eye-tracking kan
benyttes. Kalibreringen måles på en skala fra 0 til 10,
hvor den mest præcise kalibrering ligger så tæt på 0 som
muligt, hvilket betyder, at kursoren på skærmen befinder
sig præcis der, hvor læseren kigger hen.
Vi har forsøgt at mindske problemet med at holde
hoved-skærm relationen konstant, ved at bede læserne
sætte sig behageligt og støtte deres hoved i deres hænder
(figur 12e), ligesom vi har forsøgt at opnå en kalibrering
på max 0,5 i alle tests.

(d)

Det var, grundet den fastlåste siddestilling, ikke muligt
for læserne selv at foretage sideskift i prototypen,
hvorfor vi måtte gøre det for dem. Læserne kiggede på
knappen, når de syntes vi skulle trykke.
Som det fremgår af ovenstående er eye-trackingteknologien stadig under udvikling og langt fra klar til, at
resultaterne fra vores undersøgelse kan implementeres i
et endeligt produkt.

(e)

Som det er nu, svarer anvendelsen af denne
teknologi til at sætte 2-3 fingre ved siden af hinanden på
en touchscreen. Vi forestiller os dog, at det med tiden
enten kunne blive muligt at anvende mindre kameraer
påmonteret læserens briller (San Agustin et al., 2010,
s. 79), eller de kameraer, der allerede er indbygget i
forskellige tablets, computere mm..
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6. Præsentation og analyse
af resultater

I denne sektion vil vi præsentere resultaterne fra
brugertesten og analysere, hvilke oplevelseskvaliteter,
der eksisterede i de to prototyper. Analysen er lavet
som en ad hoc meningsopdagelse, hvor vi har analyseret
samtlige læseres svar og har udtrukket det, der var
relevant (svarene kan ses i bilag 7). Dette er ifølge Kvale
(1996) den mest almindelige form for analyse (s. 203). Vi
har således både identificeret temaer på tværs af svarene
og udtrukket specifikke citater, vi har kigget på hver
prototype for sig og fundet kontraster og ligheder
mellem de to, og vi har skabt visuelle modeller, der viser
udsagn-enes tilhørsforhold til teknologikombinationen.
Vi vil i denne sektion af rapporten, først forsøge at
udpege de ting vi mener er specifikke symptomer
af vores brugertest og prototyper og dernæst de
symptomer, som vi mener, kan udbredes til at anskue
deciderede kvaliteter og begrænsninger ved
teknologikombinationen generelt.
Vi vil begynde med en generel introduktion til brugertestens forløb:
På trods af opsætningen og prototypernes udseende
kunne læserne godt forstå konceptet med kombinationen af eye-tracking og e-bogen. Læserne var i starten
forvirrede over at læse på denne måde, men de nævnte
alle, at de hurtigt vænnede sig til det. Læserne syntes
generelt, at det var en sjov og spændende oplevelse at
kunne læse på den måde.
Selvom prototyperne var udviklet i et low-fidelityudseende, kunne læserne sagtens forstå deres funktioner.
Vores valg af low-fidelity-udseendet var med til både at
give læsernes mulighed for at fortolke teknologikombinationen, og at anlægge en afslappet atmosfære, hvori de
turde give os kritik, og identificere begrænsninger såvel
som kvaliteter ved teknologikombinationen.

6.1 Symptomer af opsætningen
og brugertesten

Læserne påpegede en række forhold, der påvirkede deres
oplevelse af teknologikombinationen, som ikke nødvendigvis er symptomer af kombinationen, men derimod af
vores opsætning og brugertest.
Vi vil nu gennemgå disse ting med henblik på at analysere deres påvirkning af vores brugertests.

6.1.1 Fastlåsthed og re-kalibrering

Det står klart, at en af de ting, der havde påvirket
læserne mest, var den fastlåsthed de følte, når de
interagerede med prototyperne. Når de skulle sidde
helt stille i vores opsætning, påvirkede det den måde,
hvorpå de kunne læse historien på to radikale måder:
1) de kunne ikke dreje skærmen eller hovedet til mere
behagelige vink-ler, og 2) de kunne ikke reagere følelsesmæssigt på det de læste, da et enkelt smil kunne ødelægge
kalibreringen, og det derfor blev nødvendigt at
re-kalibrere. Re-kalibreringen af eye-trackingen kunne
bringe dem stor frustration i interaktionen med prototyperne, da det ofte blev nødvendigt at stoppe midt i
historien, og læsning-en, derfor blev afbrudt (se bilag 5).
Dette forstyrrede deres fortolkningsproces, og påvirkede
deres forståelse af historien, hvorfor næsten alle læserne
kommenterede, at de ikke havde lyst til at genfortælle
historien. Vi mener, at dette primært er relateret til vores
brugertests pga., at opsætningen var headmounted. Dels
fordi hjelm-en bevægede sig med ansigtsmuskulaturen
og derfor ikke blev siddende samme sted, og dels fordi
webcamet havde flere bevægelige led, som kan have
bevæget sig under brug. Tapen der holdt webkameraet påmonteret kan ligeledes have bevæget sig i
klistermassen. Det er muligt at omgå disse ting i en
anden opsætning eller gennem udnyttelse af instrumenter, der kunne udregne og modbalancere bevægelserne,
som fx et accelerometer.

6.1.2 Kursoren

I testen havde vi valgt ikke at skjule kursoren, hvilket
påvirkede læsernes oplevelse af teknologikombinationen. Især deres læsning blev påvirket, da de pludselig kunne blive opmærksomme på, hvordan og hvor
hurtigt de læste. Deres fokus blev altså hurtigt rettet
mod kursoren på skærmen i stedet for læsningen af
teksten og dette medbragte frustrationer over, at kursoren
”faktisk ikke var lige præcis der, hvor de kiggede hen”
samt en følelse af, at læseren ikke præsterede. Dette
problem kunne medføre to typer adfærd: 1) at de
enten måtte have en re-kalibrering, eller 2) at de
eksperimenterede med, hvor de skulle kigge hen for at
udløse mulige virkemidler i teksten. Dette var hyppigst
et sted under teksten, da kalibreringen ofte endte med
at vise kursoren ca. 10 cm over det faktiske fikseringspunkt.
Kursoren var synlig i brugertesten for, at vi kunne se,
hvornår der skulle re-kalibreres og hvornår læseren var
færdige med at læse siden. I et endeligt produkt ville
kursoren være skjult og disse ekstra overvejelser vil ikke
forstyrre læsningen. Fundene er et symptom af vores
opsætning mere end af teknologikombinationen, men
de er dog alligevel interessante for kombinationen, da de
kan have betydning for, hvilke visuelle virkemidler man
bør inkludere i et endeligt produkt.

6.1.3 Udløsning af virkemidlerne

Et af de største problemer i vores opsætning var, når
kalibreringen blev upræcis. Det påvirkede de udløsere,
der var gemt i teksten. Det var således muligt for læseren
at læse alt teksten på en side uden, at kursoren havde
fulgt deres blik præcist nok til, at de fik udløst et eneste
virkemiddel. Dette problem havde mere eller mindre
betydning alt efter, hvilke virkemidler, der blev og ikke
blev udløst. I bilag 5 kan ses en oversigt over, hvilke
visuelle virkemidler det lykkedes læserne at udløse i
deres læs-ning. Vi kan her skelne mellem de uudløste
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virkemidler, der spillede en stor rolle i læserens forståelse
af teksten og de, der spillede en mindre rolle.
Som det fremgår af bilaget skete det, at dele af teksten
i frame 4 i historien om Inge-Lotti ikke blev udløst.
Nogle af disse tekstbidder bidrog direkte til forståelsen
af Inge-Lottis tilstand: ”at hun skal have tilløb til at gå
ned”, ligesom den næste del ”af de få trin” bidrog til at
fortælle læseren, at det ikke var en stor udfordring hun
stod overfor. ”De få trin” var desuden opsat til at dukke
op som en trappe, hvilket muligvis kunne have skabt en
visuel oplevelse. Denne tekstbid blev ikke udløst af nogle
af læserne. Selvom dette muligvis påvirkede forståelsen
af ovenstående detaljer, påvirkede det ikke forståelsen af
hele teksten, da læserne udmærket forstod, at Inge-Lotti
var gået udenfor Caféen, ligesom de stadig forstod, at
”hun tager et skridt ud i luften”, og falder på næste side
(frame 5), hvilket er det essentielle for historien.
Ligeledes er der i frame 7 blodpletter, der kommer frem
på siden, da læseren læser udløser-ordet ”svømmer” i
sætningen “snart svømmer hun i blod”. Dette virkemiddel spillede en mindre rolle i læserens forståelse af
teksten, og fungerede mere som en slags understregning af historiens alvor. Blodet forblev uudløst i to af de
fire tests, hvilket i første omgang ikke syntes at påvirke
læserne. I frame 9 er der dog en visuel reference, en
tilbage-vending til blodet, når en enkelt blodplet dukker
op, da ordet ”klokkeklart” læses. En af de læsere, der
ikke fik udløst blodet i frame 7, blev forvirret over denne
plet, og var usikker på koblingen til historien, hvilket
understreger vigtigheden af, at visse virkemidler bliver
udløst.
I historien om Bien var det enten hele eller dele af
frame 5, der ikke blev udløst. Her missede læseren ikke
blot biens tilstand som først værende sur, og derefter
forskrækket, men ligeledes den vigtige information, at
biens vinger hænger løst, hvorfor jeg-personen er nødt
til at køre bien hjem til bikuben. Dette påvirker forståelsen af historien, for selvom læseren i frame 6 forstår, at
bien er ked af det og ”ikke kan flyve”, ved han ikke, hvad
det er bien skal have ”syet på igen”. Det skete ligeledes,
at virkemidler blev udløst uden, at det var med vilje, som

fx når kalibreringen var upræcis og læseren læste den
nederste sætning i frame 2 men fik udløst det responsive
element i den øverste.
Et sidste problem med udløserne i teksten var, når
virkemidlerne ikke forsvandt igen, fordi de udløser-ord,
der skulle fjerne dem ikke blev læst. Dette ses især i
historien om Inge-Lotti, hvor den sidste læser, havde
den dør, der ”smækker op” i frame 4 som baggrund
i resten af historien, fordi udløser-ordet ”døren” i
sætningen ”hun skubber døren i bag sig” ikke blev
udløst.
Vi mener, at disse problemer er et symptom af vores
opsætning og programmering af prototyperne og ikke
behøver være problemer i teknologikombinationen,
da de let kan omgås med større udløserområder og en
mere intelligent programmering, der holder styr på det,
der er og ikke er udløst, samt tager højde for, hvornår
virkemidlerne skal fjernes igen. Problemet kunne også
have været løst i prototyperne ved, at der skete færre ting
pr. side: Jo flere responsive elementer, der skulle udløses
på samme side, som i eksemplet med bien i frame 5, der
bestod af fem responsive elementer, jo større chance var
der for, at læseren gik glip af noget.

6.1.4 De specifikke elementer

I dette afsnit vil vi gennemgå de elementer, læserne mente
fungerede i vores prototyper og beskrive, hvorfor de
fungerede, samt hvilke overvejelser, der viste sig vigtige
i anvendelsen af dem. Disse overvejelser er konkluderet på baggrund af prototyperne, men vi mener, at
de samtidig vil være vigtige i teknologikombinationen.
Dette afsnit leder således op til den del af analysen, der
omhandler kvaliteter og begrænsninger i teknologikombinationen.
Som beskrevet i afsnit 4.3 har vi arbejdet med forskellige typer visuelle virkemidler i hver prototype. Hvor
historien om Bien havde fokus på en illustrativ formidling med brug af billeder og talebobler, havde
historien om Inge-Lotti fokus på en meget tekstlig for-

midling med brug af baggrundsillustrationer og tekstforvandling. De ting, der gennemgås i dette afsnit,
mener vi både er symptomer af vores valg i prototyperne
og af teknologikombinationen, da de konklusioner, der
drages, er vigtige i et fremtidigt design.
Det var forskelligt, hvilke elementer læserne nævnte, at
de godt kunne lide, men et par generelle konklusioner
kan drages ud fra deres kommentarer.
Elementer, der bevægede sig for meget sideløbende med
læsningen, som i eksemplet med bien, der ændrer tilstand
i frame 5, var forvirrende for læsningen, fordi læserne
følte, at de skulle ”dele” deres opmærksomhed, hvilket
ikke er muligt. Det samme blev nævnt med solen i frame
1, som skinnede ved, at strålerne bevægede sig frem
og tilbage. Derfor kan det konkluderes, at elementer,
der bevæger sig for meget i den perifere del af synet,
hvad enten de animerer det der sker i teksten eller mere
passivt ”skinner”, tiltrækker sig for meget opmærksomhed og kan derfor være forstyrrende, med
mindre læseren får tid til også at studere disse. Derudover mente en af læserne også, at hun skulle bruge lidt tid
til at vænne sig til, at der var elementer, der bevægede sig
rundt om teksten, fordi hun lige skulle finde ud af, hvad
prototypen egentlig “var”. Efter frame 1 mente hun, at
hun havde vænnet sig til dette.
En lignende konklusion kan drages på baggrund af,
hvad læserne sagde om cykelturen i historien om Bien.
Her var de vilde med, at de kunne få lov til at ”læse inde
i historien” og de syntes, at det var ”skægt”, at ordene
påvirkede cyklingen: så skægt, at vi blev nødt til at rekalibrere en af læserne, da hun begyndte at grine midt i
læsningen. Det blev dog påpeget, at jo flere interaktive
elementer, der vil have læserens opmærksomhed, jo lettere kunne det være at miste overblikket. I forlængelse af
dette konkluderede en læser, at der er ”en fin balance”
mellem, hvad der skal illustreres, og hvad der ikke skal.
En anden generel konklusion handler om illustrationernes placering i forhold til teksten. I historien om
bien fungerede det godt, at bolden hoppede hen over
teksten samtidig med teksten blev læst, mens det
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fungerede knap så godt når illustrationerne befandt
sig længere fra teksten, som beskrevet ovenfor. Disse
tekstnære elementer var med til at gøre historien om
Bien mere ”morsom”, fordi læseren opfattede dem
samtidig med, at han læste. Dette skal dog ses i forhold
til, at læserne i brugertesten langsomt blev klar over, at
læsningen af prototyperne var anderledes end en normal
bog, og at de derfor kunne kigge på andre elementer end
teksten, da der også foregik noget med dem. En læser
så dette som en positiv oplevelse, men som noget man
som læser skal være opmærksom på når man læser denne
type bog. De valg af virkemidler vi havde inkluderet i
bi-historien, tillod læserne at ”kigge rundt og udforske”.
Hvis læserne havde været opmærksomme på denne
forskel mellem teknologikombinationen og en normal
bog, havde de illustrationer, der befandt sig mere perifert
måske fungeret bedre.
Placeringen af de virkemidler, der var valgt til historien
om Inge-Lotti, var tænkt som mere stemningsskabende,
hvorfor de befandt sig i baggrunden og ikke nødvendigvis tiltrak sig opmærksomhed fra læseren. Læserne
syntes, at baggrunden, der skiftede for at illustrere lyset
inde i caféen i frame 3 og den åbne dør i frame 4, var et
godt element, fordi at det netop skete rundt om teksten.
Blodet og den røde tekst i frame 7 blev beskrevet som
gode elementer, fordi de tvang læseren til at tænke mere
over ordenes betydning, “at noget er rødt eller blodigt”,
både som generelle ord og som betydningsdannende i
historien. De udfordrede ydermere læserens fortolkning
og det fik endda en af dem til at føle sig mere kreativ i
læsningen. Det samme gjorde de ”usikre hæle” i frame 4,
der får hele skærmen til at ryste, hvilket rystede læseren
”følelsesmæssigt”. En læser beskrev oplevelsen som
at hun blev rystet ”ud af historien, men samtidig ind i
den igen […] med mere fokus”. Der ligger altså mange
muligheder for at skabe ekstra tænkning over ordene i
kombinationen af eye-tracking og e-bogen.

ved at kigge på det rigtige sted. Hvis læseren skulle bruge energi på andet end at læse i deres eget tempo, blev
elementerne beskrevet som frustrerende og irriterende.
Dette gjaldt især teksten, der fadede frem i et foruddefineret tempo.
Det føromtalte problem med kalibreringen af eyetrackingen og den synlige kursor gjorde, at læserne skulle
holde mere styr på, hvor de kiggede hen, hvilket tog
meget af deres energi i interaktionen med prototypen.
Dette var ikke noget de havde lyst til at koncentrere sig
om, når de skulle læse.
Som generel konklusion omkring elementerne kan
fremhæves, at læserne mente, at de elementer, de kunne
huske, fungerede godt, mens de elementer, som de ikke
kunne huske, måtte have fungeret dårligt. Dette skal
selvfølgelig forstås i kontekst af, at ikke alle ting blev
udløst i alle brugertests.
Det kan dog konkluderes ud fra Inge-Lotti prototypen,
at det primært var de billedskabende elementer læserne
nævnte, at de kunne huske, da de blev spurgt ind til
hvilke elementer, der havde fungeret bedst under det
efterfølgende interview. De elementer der inkluderede
virkemidler, som var koblet til noget billedligt fx farven
på ”rødt” i frame 7, var mere mindeværdige, end de, der
fokuserede primært på teksten, som var tilfældet med
tekstforvandlingen af fx fonten i ”Café Flottenheimer”
i frame 2 og 8, og den fede skrift på ”høne at plukke” i
frame 3.
I denne sektion har vi gennemgået de forskellige
elementer i hver af prototyperne på et meget konkret
niveau, og derigennem analyseret forskellige aspekter
af de muligheder og begrænsninger, der opstår når
e-bogen kombineres med eye-tracking. Vi har vist,
hvordan de hver især har hjulpet os tættere på
opdagelsen af, hvilke kvaliteter og begrænsninger, der
befinder sig i teknologikombination.

De elementer, der fungerede mindre godt, handlede
alle om tempo, som fx når hele teksten ikke stod
der fra starten af og læserne følte, at de skulle koncentrere
sig om at få den næste del af teksten til at komme frem
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(a) Inge-Lotti

Kvaliteter
Tillægsord og evaluering
Involvering og indlevelse
Fordybelsen i historien
Bidrag til forestillingsevne og fortolkning
Engagement og interaktion
Sanselige dimensioner og ventninger
Tiltalende for visse genrer
Begrænsninger
Involvering i historien
Interaktion
Forestillingsevnen - begrænsning og påvirkning
Fortolkning og sanser
Relationen mellem mennesket og teknologien
Brugskonteksten

Eye-tracking
Nemt

Styrer historien
Smart
- Højt engagement
Hurtig tilvænning? - Relation ml. læser & bog
Større indlevelse
Afbrugt flow
Teknologi ved hvor
- læsning udfordres
læsersen læser
Overraskelsesmomenter

Vanskeligt
Besværligt

Udløsning
(fokus på teknologien)

Anderledes
Sjov interaktion
Tydeliggørelse af hver detajle Responsiv tekst
Sjovt Skægt
Fysisk reaktion

Fokus på egen præsention
Forstyrrende for fordybelsen
Forestillingsevne begrænses

Følelsesmæssigt involveret Udforskning
Mere fængende
(Mere) underholdende
Gó idé

Lavt engagement

Forvirrende

4D

Oplevelse
Spændende Nyt

Blanding ml. film & bog
Usikkerhed mht resonsiv tekst
Skidt til faglitteratur
(tilvænning)
Krævende læsning
Billeder i hovedet vs.
Billeder i bogen
(brug af billeder)

Figur 13. De to skemaer over læsernes mappings. (a) Inge-Lotti. (b) Bien.

Platform

Værdi

Guide
Interessant
Sjov idé

Godt til skønlitteratur

Kvaliteter

I det følgende afsnit vil vi beskrive og analysere,
hvilke kvaliteter og begrænsninger, der eksisterer i
teknologikombinationen ud fra vores brugertests. Vi
har ud fra den enkelte læsers interview lavet en kortlægning af alle de udsagn læseren anvendte til at beskrive
teknologikombinationen med, fordelt på kvaliteter og
begrænsninger. Disse mappings kan ses i bilag 8. For
at danne et overblik over, hvilke kvaliteter og begrænsninger, der opstod i hver af prototyperne, har vi samlet
disse mappings i to skemaer, et for hver af prototyperne
(figur 13). På x-aksen har vi placeret begrænsningerne i
den ene ende af skalaen og kvaliteterne i den anden for at
identificere, hvilke udsagn der tilhørte hvilke ekstremer.
På y-aksen har vi placeret eye-tracking i toppen og ebogen i bunden for at kunne identificere, hvilke udsagn
der primært kunne forstås som symptomer for den ene
eller anden teknologi.

Begræsninger

6.2 Symptomer af
teknologikombinationen

Ord der kom til live
Forestilligsevnen
Bidrager til forestillingsevnen
(kreativitet)
(associationer)
Godt
- Foræret
Ikke en tør bog
- Serveret
Stemmingselementer skaber involvering
Opslugt
Afslappende
Frihed
- Ting skabes /serveres

E-bog
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(a) Bien

Eye-tracking
Anatomiske udfordringer
Teknologi kræver tillid
Frustreret over udløserne
Skidt til faktuelle formål
Mangler flere dimentioner
Forhaslet fortolkningsproces

Begrænsninger
Involvering i historien
Interaktion
Forestillingsevnen - begrænsning og påvirkning
Fortolkning og sanser
Relationen mellem mennesket og teknologien
Brugskonteksten

Risko for umyndiggørelse af læserens fantasi
Holdningsmæssig barriere
Etik

Afhængighedsfaktor

Opmærksom på bogsfunktioner
Manipulation
(Manual)
Konflikt ml forestilling og femstilling
Usikkerhed mht responsive elementer
Forvirrende i starten
- Sker mange ting

Godt til underholdningsformål
Empowerment
Anderledes
Opslugthed
- magtfuld læser
(andre sanser mutes)
Proaktiv interaktion
Deltagelse Adressere flere sanser
- aktivt medvirkende Forventning om udløsere
Styrer historien
-relation ml læser & bog
Helhedsoplevelse øges
God motivationsfaktor
Resonsiv tekst
Potentiale
Fængende
- morsomt, interaktiv
Hurtigt Overraskende
Idéen om Gamification
Service Sjovt Skægt Engageret i at opleve
Dovenskab God idé historien Fedt Sus
Hurtig tilvænning

Nyt

Spændende

Styring
Associationer

Indlevelsesevne
Fordybelse i læseoplevelsen

Kvaliteter

Kvaliteter
Tillægsord og evaluering
Involvering og indlevelse
Fordybelsen i historien
Bidrag til forestillingsevne og fortolkning
Engagement og interaktion
Sanselige dimensioner og ventninger
Tiltalende for visse genrer

Begræsninger

Fokus på egen præsention

Fantasi påvirkes
(varsom med valg)

Ansvar øger engagement
Finde udlæserne
- historien bevæger sig fremad - jagt
Dialog

Merværdi i oplevelsen gennem virkemidler

Platform

Fremmer forståelsen
Hjælpe fantasien igang
Engagement

Skærmlæsning

Nedsat læsehastighed grundet flere elementer
Opmærksomhed deles ml. tekst & virkemidler

Fremhævelsen af forfatters budskab
Interesse
Læserbestemt tempo

Påvirkning
- Forestillingsevne
- Fantasien

Forfatter synliggøres tilgængeliggøres

E-bog
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6.2.1 Beskrivelsen af teknologikombinationen

Der blev i brugertesten brugt en række beskrivende ord
om prototyperne, som kan kvalificeres som kvaliteter
ved teknologikombinationen (disse er listet i figur 14).
For begge prototyper gjaldt det, at læserne mente, at
konceptet bag teknologikombinationen var en god idé.
Herudover blev nævnt, at konceptet var godt, fordi det
forærede læseren mere end læserne var vant til i lignende
oplevelser.

6.2.2 Involvering og indlevelse

Læserne mente, at der var tre muligheder for involvering i Inge-Lotti-prototypen. Den første mulighed var de
anvendte stemningsopbyggende elementer, den anden
var at konceptet skabte en følelsesmæssig involvering,
og den tredje var at denne måde at læse på skabte en
større indlevelse.
En læser mente, at brugen af stemningselementer, såsom
den grå regnfulde baggrundsfarve, skabte involvering i
historien, fordi der var mulighed for, at hun selv kunne
føle sig som en aktiv del af historien. Hun mente, at det
rent visuelt var mere vanskeligt at relate-re til et billede
af et menneske end et stemningsbillede, hvorfor hun
ikke følte, at karakterer ville give involvering på samme
måde. Da dette retter sig mod de visuelle virkemidler i
historien, ligger det i forlængelse af de muligheder, der
ligger indenfor teknologikombinationen. Eye-trackingteknologien gav læseren oplevelsen af, at være med i
historien. Det gav hende en højere grad af indlevelse og
følelsesmæssig involvering i historien og gjorde at hun
fik en følelse af at kigge ind i historien.

6.2.3 Fordybelsen i historien

Det betyder meget for fordybelsen i historien, at ebogen ikke afslører, hvor langt læseren er: at der ikke er
nogen synlig start og ingen ende. En læser af Inge-Lottiprototypen mente, at dette netop gjorde, at hun følte sig
mere opslugt i den enkelte linje, og at hun tog en side
ad gangen. Dette adskilte sig fra den måde, hvorpå hun
normalt læste, hvor hun skimmede teksten og bladrede
over passager, som hun fandt kedelige, hvilket hun følte
gav hende en form for frihed. Denne mulighed for
fordybelse skyldtes ligeledes historiens overraskelsesmomenter, som hun opdagede i de enkelte linjer. Hun
mente, at denne kvalitet var en vigtig del af oplevelsen.
Læserne af Bi-prototypen mente, at der blev skabt en
større fordybelse i læseoplevelsen når “ting skete rundt
om teksten”, imens de læste ordene. De mente ligeledes,
at den måde hvorpå de selv kunne bestemme tempoet
i historiens progression var en kvalitet i fordybelsen.
Denne overvejelse opstod på baggrund af, at læserne
mente, at prototypen mindede dem om en film. Forskellen fra film er dog at det er muligt for læserne selv at

(a)

bestemme tempoet. Ligesom de selv kunne bestemme,
hvor de ville rette deres opmærksomhed i historien og
have tid til at dvæle ved de elementer de fandt interessante.

6.2.4 Bidrag til forestillingsevne
og fortolkning

De visuelle virkemidler i Inge-Lotti-prototypen var
med til at bidrage til forestillingsevnen gennem de
associationer, som skabtes hos læseren. Dette forøgede
læserens fortolkningsproces og gjorde den mere
nuanceret. Læserne mente, at det bl.a. skyldtes, at forfatterens fortolkning af historien kom til udtryk gennem
virkemidlernes tydeliggørelse af de forskellige detaljer,
ligesom læseren samtidig kunne tilføje sine egne fortolkninger.
Herudover mente en læser af Inge-Lotti-prototypen, at
der var mulighed for at udfordre læserens forestillingsevne og derigennem påvirke hendes kreativitet.

(b)

I Bi-prototypen mente læserne, at deres indlevelsesevne
og interesse blev øget, fordi de kunne opleve historien i
nuet gennem illustrationerne.
Figur 14. Læsernes beskrivelse af det de havde prøvet. (a) Inge-Lotti. (b) Bien.
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Dette skete, når et visuelt virkemiddel ikke stemte
overens med det læseren havde forestillet sig og det derfor fik hende til at reflektere over historien, for at forstå
de andre fortolkningsmuligheder, der kunne ligge i den.

historien mere spændende og interessant at læse. En
læser beskrev, at han ikke mente denne påvirkning havde
nogen betydning, da hans fantasi arbejdede “lige
hurtigt”.

En anden kvalitet ved teknologikombinationen var, at
den var afslappende for forestillingsevnen, fordi ting
skabes og serveres for læseren. En læser af Inge-Lottiprototypen mente, at det var rart med den lighed, som
hun følte, der var til film, fordi hun har svært ved at finde
interessen i andre bøger. En anden mente, at læseren
kunne blive guidet igennem historien af de visuelle
virkemidler, hvilket fik hende til at føle, at detaljegraden
var højere end i andre historier.

Læserne af Bi-prototypen mente, at forfatteren blev både
mere synlig og tilgængelig i historien, fordi de visuelle
virkemidler tilføjede et ekstra lag. Forfatteren fik mere
styring over, hvordan læseren skulle forstå historien. En
læser oplevede dette som, at hun blev bragt endnu mere
ind i forfatterens univers gennem nogle prædefinerede
rammer, hvilket hun syntes var en kvalitet, da det er
sjældent, at man får lov til at blive inviteret “indenfor”
på den måde.

Noget lignende gjorde sig gældende for Bi-prototypen,
hvor læserne opfattede det som en service, at historien
blev fortalt ved hjælp af illustrationer. En af læserne
relaterede den service, der lå i teknologikombinationen
som grænsende til dovenskab, da de visuelle virkemidler
gav hende den opfattelse, at hun kunne slappe mere af
i oplevelsen af historien. Hun mente dog, at dette gav
hende en merværdi.
Selvom dovenskab ikke blev defineret som et negativt ord af læseren, er det stadig interessant at fremdrage den forskel, der er i beskrivelsen af oplevelsen
af virkemidlerne. Bi-prototypens virkemidler skabte en
dovenskab, hvor Inge-Lotti prototypens virkemidler
skabte en kreativitet hos læseren. Dette mener vi kan
relateres til det, en læser af Inge-Lotti prototypen
fortæller om indlevelsen i historien: at de stemningsskabende virkemidler netop giver en større involvering
i historien og sætter læseren mere på arbejde, end deciderede billeder ville gøre det.
Læserne af Bi-prototypen mente ligesom læserne af
Inge-Lotti-prototypen, at brugen af illustrationer kunne
give en mere nuanceret læsning og bidrage med noget
udover, det de selv ville have forestillet sig. Dette skabte
interessante associationer til deres hverdag. Læserne
mente, at deres forståelse af historien i høj grad blev
påvirket af illustrationerne, som var med til at gøre

6.2.5 Engagement og interaktion

Læserens engagement i Inge-Lotti-prototypen bliver
større pga. den responsive tekst. Det skyldtes ifølge
en af læserne, at teksten reagerede på hendes øjnes
læsning af den, hvorfor hun følte, at der var en form
for gensidig feedback mellem hende og historien: Hun
styrede historien og den gengældte interaktionen med
visuelle virkemidler. Dette skaber altså et samspil mellem
læseren og historien, hvori der er et højt engagement.
Herudover mente læseren, at hendes engagementet blev
påvirket positivt af, at hendes flow blev afbrudt af de
visuelle virkemidler, fordi hun følte sig udfordret på et
intellektuelt plan.
Ligeledes øgedes læserens engagement i Bi-prototypen,
hvor den responsive tekst ifølge en læser skabte en
dialog mellem hende og historien. Det at teksten svarede
igen med illustrationer, mente flere af læserne, var med
til at gøre historien interaktiv. En af læserne pointerede,
at det skabte en sjov og anderledes oplevelse, når elementer kom ind fra siden, hvilket hun mente var med
til at sætte gang i fantasien. Flere af læserne mente, at
de havde styringen over historiens fremdrift hvilket gav
dem en følelse af magt.

for dialog mellem de to. Samtidig får læserne af begge
prototyper en følelse af styring over historien. Begge
dele var med til at give læserne et højere engagement.
Dette sker i begge tilfælde, fordi den responsive tekst har
mulighed for at reagere i forhold til hvor langt læseren
er nået i historien. Det faktum, at der foregik ting rundt
om teksten, imens ordene blev læst, var ligeledes med til
at øge læsernes engagement.
I Inge-Lotti-prototypen beskrev læserne historien som
mere fængende end andre bøger pga., at teknologien
havde mulighed for at vide, hvor langt læseren var nået i
teksten. Ifølge en af læserne var det som om, at ordene
kom til live, når hun læste. Dette gjorde, som beskrevet
i afsnit 6.1.4, at læseren blev rystet ud af historien samtidig med, at hun blev mere nærværende i den, fordi det
satte gang i hendes refleksion over historien som helhed
og over hvert enkelt ord for sig. I Inge-Lotti-prototypen
mente en læser, at teknologikombinationen havde et
større indhold af underholdning end andre bogformater,
fordi der var lagt op til overraskelsesmomenter og det
gjorde det muligt for historien at føles levende. Dette
gjorde interaktionen med historien til en sjov oplevelse.
En læser af Bi-prototypen sagde, at historien reagerede
på, hvor hun kiggede: at hun fik illustrationer uden selv
fysisk at aktivere dem. Dette skabte en oplevelse for
hende, da interaktionen blev opfattet som usynlig,
fordi hun ikke var vant til at kunne interagere med
øjnene. Denne oplevelse med interaktionen, mener vi,
er en beskrivelse af det samme som læserne af IngeLotti-prototypens beskriver, når de omtaler teknologikombinationens mulighed for at vide, hvor langt
læseren er nået, og derigennem frembringe de visuelle
virkemidler, som passer til passagen.

Det ses altså, at der er et sammenfald indenfor relationen mellem læseren og historien, som skaber en form
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6.2.6 Sanselige dimensioner og
forventninger

Ved en af læserne af Inge-Lotti-prototypen skabte
teknologikombinationen en oplevelse af, at der var flere
sanselige dimensioner i spil i læsningen af historien,
hvilket var nyt for hende. Den responsive tekst gav
således en af læserne en følelse af at kunne mærke
historien i maven. Dette tyder på, at flere sanser vil
være i gang, når man læser på denne måde. Hun mente
ligeledes, at oplevelsen gav hende en følelse af at være
et lille barn, som skulle udforske noget nyt: Hun var en
legende læser, som skulle udforske historien ord for ord
for at finde dens hemmeligheder.
I Bi-prototypen var der delte meninger omkring de
sanselige dimensioner i læsningen. En læser mente, at
hun blev så opslugt af sit fokus på at bruge øjnene, at
hun følte, at de andre sanser ikke blev bemærket eller
brugt. Samtidig mente en anden læser, at det ikke kun
var synssansen, der blev aktiveret, men at teknologikombinationen ligeledes adresserede de andre sanser.
Ydermere havde en læser læst historien med den opfattelse, at der havde været lyd med i historien, selvom lyd
dimensionen ikke var tilstede. Derved blev læserens helhedsoplevelse øget, fordi flere sanser blev sat i brug.
Læserne af begge prototyper mente, at synssansen var
den dominerende sans i kraft af, at det var øjnene, som
gjorde, at der kom nye ord og billeder og at læserne følte
de brugte øjnene til at styre historien.
I begge prototyper blev der skabt en forventning om, at
der var udløsere i visse elementer og dette skabte en nysgerrighed overfor, hvor udløserne kunne ligge. Læserne
mente, at det var med til at gøre historien mere overraskende, fordi de ikke vidste, hvad der ville komme ved
næste sætning, ord eller illustration. Dette kunne dog
ligeledes være forvirrende for læserne. Ydermere gjorde
denne jagt på udløsere, at læserne blev opdagelseslystne
i læsningen. En af læseren sammenlignede cykelturen
i Bi-prototypen med et computerspil, hvor han skulle
jagte ordene. Han kunne godt lide, at historien på denne

måde blev legende i sin interaktivitet, selvom han dog
ikke nåede at læse alle ordene.

6.3.2 Interaktion

6.2.7 Tiltalende for visse genrer

Læserne af Inge-Lotti-prototypen mente, at teknologikombinationen kunne være forvirrende, fordi den måde
de interagerede med teksten på, blev påvirket af teknologiens malfunktioner og pga. de manglende sætningsdele. De blev usikre på, om den responsive tekst havde
givet dem alle de responser, de skulle have haft; altså
om de havde fået udløst alle ting og fået hele historien
med eller om de kun var blevet præsenteret for dele af
historien og dele af de visuelle virkemidler. Det er et
faktum, at læserne kun blev udsat for dele af alt det de
skulle have haft med, men denne usikkerhed kan også
hænge sammen med den måde, hvorpå læsningen skabte
nogle forventninger hos læseren omkring udløsningen af
elementerne.

6.3 Begrænsninger for teknologikombinationen ud fra prototyperne

Et sidste vigtigt aspekt af interaktionen med IngeLotti prototypen er, at læserne følte, at hvis de havde
for meget fokus på teknologien, ville det stjæle fokus fra
læseoplevelsen, hvorfor de mente, at teknologien burde
træde i baggrunden. De følte, at det var vanskeligt og
besværligt med eye-tracking pga. de ting de skulle gøre
for at få det til at virke.

6.3.1 Involvering i historien

I Bi-prototypen opstod den samme usikkerhed med
hensyn til de responsive elementer. I denne prototype
opstod usikkerheden dog både i relation til teksten og
til illustrationerne, da begge dele var blevet responsive
gennem udløserne. Læserne beskrev udløserne i denne
prototype som værende frustrerende af tre grunde: 1) de
kunne ikke ramme dem pga. kalibreringer, 2) de vidste
ikke, hvor de lå eftersom de kunne være over det hele, og
3) fordi forventningen om, at der ville ligge en udløser
skjult i et bestemt ord nogle gange ikke blev indløst.

Disse to sidste ting mener vi, er et udtryk for den samme
legende læser, der opstod i Inge-Lotti-prototypen,
selvom involveringen ikke er den samme.

I begge prototyper mente flere af læserne, at
teknologikombinationen ville være velegnet til skønlitteratur, da mange af de kvaliteter de så i dem, ligger
indenfor underholdning og fritidslæsning. En enkelt
læser mente, at skønlitteratur ville blive mere tiltalende
for ham, hvis det blev præsenteret, som det gjorde i
teknologikombinationen.

Som det fremgår af figur 13, har vi på baggrund af
interviewene ligeledes identificeret en række aspekter,
der kunne være potentielle begrænsninger i teknologikombinationen. Herunder vil vi gennemgå hvert af disse
aspekter og kort redegøre for, hvorfor de kan udgøre
potentielle begrænsninger.

Læserne af Inge-Lotti-prototypen mente, at teknologikombinationen kunne påvirke deres involvering i
historien. De mente, at de mange ekstra elementer
man skulle tage stilling til i formidlingen af historien
og måden hvorpå disse elementer kunne tage læsernes
fokus, muligvis kunne være forstyrrende for fordybelsen
og være for krævende for læsningen. Selvom de dog ikke
mente, at det havde været et problem for dem. Et langt
større problem for involveringen af læserne i historien
var når teknologien ikke fungerede og dele af sætninger
derfor manglede. En af læserne følte, at hans engagement i historien blev lavt netop pga. dette.

I forlængelse af dette beskrev en læser, at man i
læsningen af historien skulle være opmærksom på, at
disse udløsere kunne ligge andre steder end i teksten,
hvorfor det var tilladt at udforske alle elementer for at
se om der skete noget. Det er påfaldende, at konkludere
ud fra dette, at læserne af denne teknologikombination
får brug for en form for manual i bogens funktioner, der
kan fortælle, hvordan de får mest ud af læseoplevelsen.
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Derudover mente læserne, at de mange interaktive
elementer kunne være forvirrende i starten, fordi der
skete mange ting, som de ikke var vant til og fordi de
havde svært ved at vide, hvordan deres opmærksomhed
skulle deles mellem teksten og de visuelle virkemidler.
Dette havde relation til de visuelle virkemidlers placering
i forhold til teksten, som beskrevet i afsnit 6.1.4. Denne
forvirring betød, at deres oplevelse blev påvirket i en
negativ retning, ligesom en læser kommenterede, at han
følte hans læsehastighed var nedsat, fordi han også skulle
bruge tid på at fortolke de ekstra elementer.

6.3.3 Forestillingsevnen –
begrænsning og påvirkning

Læserne af Inge-Lotti-prototypen mente, at der var fare
for, at teknologikombinationen kunne begrænse læserens
forestillingsevne, fordi læseren ikke får tid til at forestille sig, hvordan noget ser ud før de allerede har fået
det ”serveret”. Dette kan spores tilbage til teknologiens
viden om, hvor læseren er nået til og mulighed for at
svare på læserens interaktion. Læserne mente dog, at det
især ville blive et problem gennem brugen af billeder.
Billeder er mere definitive i deres fremstilling af, hvordan
noget ser ud, end fx brugen af en farve eller andre
stemningsskabende illustrationer ville være. Som nævnt
i afsnit 6.2.2 mente en læser, at hun havde nemmere ved
at relatere til en stemning end til et billede, fordi billedet
satte for fast en ramme for, hvordan noget skal se ud.
Derudover kan der være en uoverensstemmelse i, hvad
læseren har ”set” inde i sit hovedet og hvordan bogen
fremstiller det, hvilket læserne mente kunne være
problematisk. Dette blev dog hurtigt relateret til, hvordan
en filmatisering af en bog ligeledes kan ”sætte nogle andre
billeder på” end hvad læseren selv havde forestillet sig,
hvilket er konsekvensen af mediet ”film”. Læserne af
historien om bien, påpegede ligeledes denne mulige
konflikt mellem, hvad læserne forestillede sig og den
fremstilling, der er valgt gennem virkemidlerne i bogen.

I brugertesten af Bi-prototypen opstod en lignende
diskussion omkring begrænsningen af læserens forestillingsevne. Her mente en læser, at der var fare for
en umyndiggørelse af læserens fantasi, da det muligvis
ikke altid var nødvendigt at påvirke den så meget, som
han mente teknologikombinationen ville give mulighed
for. Han mente, at teknologien kunne anvendes til at
manipulere læserne til at få en bestemt fortolkning af
indholdet, som ikke nødvendigvis var i overensstemmelse med det sted læserens egen fantasi kunne have
bragt ham hen. Læseren mente dog ikke, at dette var
sket i prototypen. Denne læser endte med at påpege, at
”man nok skal træde varsomt” med de valg, der træffes
omkring anvendelsen af de visuelle virkemidler, og
at der lå nogle etiske overvejelser i denne teknologikombination. Han stilte også spørgsmålet ved, om der
kunne ligge en afhængighedsfaktor i denne måde at læse
på: at læseren bare ”må have det andet også”. Det ville
skabe en ny type læsning, hvor bogen aldrig længere kun
kunne bestå af tekst.

6.3.4 Fortolkning og sanser

Et aspekt, som kun opstod i Bi-prototypen var, at
læserne mente, der var en fare for, at teknologikombination fremskyndede deres fortolkningsproces
pga. den måde, hvorpå nyt indhold blev præsenteret så
snart det gamle var læst. Denne måde tillod ikke læserne
tid til at processere de indtryk de lige havde fået. En
anden ting, der var unik for Bi-prototypen var, at læserne
mente, der manglede flere dimensioner i det sanselige.
De mente, at de kun benyttede synssansen og savnede
elementer, der tiltalte de andre sanser. Dette er modsat
de sanselige kvaliteter, der blev beskrevet i Inge-Lottiprototypen.

var noget galt med deres øjne som gjorde at eye-tracking
teknologien ikke fungerede på dem. Dette fokus gjorde,
som nævnt ovenfor, læserne opmærksomme på teknologien, hvilket kunne risikere at tage deres fokus væk fra
læseoplevelsen. Denne usikkerhed havde ligeledes den
konsekvens, at læserne tog teknologien meget personligt
og blev meget fokuserede på deres egne præstationer i
forhold til teknologien, hvilket tilføjede en relation mellem læseren og teknologien vi ikke havde forudset.
I Bi-prototypen opstod herudover en velkendt diskussion indenfor ny teknologi: at der kan være et stort spring
i forhold til kendt teknologi, hvilket læserne mente, der
var i teknologikombinationen. Der kan derfor være en
holdningsmæssig barriere i at anvende den.

6.3.6 Brugskonteksten

Ens for begge prototyper var, at læserne mente,
at en af de største begrænsninger for teknologikombinationen var den platform, hvorpå den ville blive
nødt til at foregå. Flere af læserne nævnte, at de stadig
har problemer med skærmlæsning, fordi de får ondt i
øjnene og at de gerne vil kunne dreje skærmen mens de
læser, så de sidder behageligt. Derfor er papirbogen, eller
eventuelt en e-reader mere tiltalende for dem, hvorfor det
kan konkluderes, at teknologikombination burde foregå
på en sådan platform. Ligeledes mente de, at et format,
der mindede om en bog, ville være mindre stressende
for dem, fordi de er vant til det. Endelig mente læserne
ikke at faglitteratur eller andet litteratur med et faktuelt
formål egnede sig til denne teknologikombination, da
det ville være forvirrende for læseren, at der foregik ting
udover teksten.

6.3.5 Relationen mellem mennesket og
teknologien

I brugertesten blev læserne af begge prototyper trods
utallige forsikringer om det modsatte, usikre på om der
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7. Diskussion
7.1 Fremtidens værk

På baggrund af vores research through design studie,
kan vi sige, at der ingen tvivl er om, at fremtidens værk
kan ændre hvad læsning er: Fremtidens værk giver
mulighed for en interaktivitet, der gør, at læseren føler
sig involveret i historien på en anden måde end hun føler
i dag. Fremtidens værk har med sin interaktivitet, mulighed for at give læseren nye dynamiske oplevelser, der
både overrasker hende og skaber forventning om det, der
skal komme på næste side. Ligeledes er det muligt at give
læseren en følelse af magt og ansvar overfor historien,
som er anderledes end tidligere tiders læsning. Alt dette
ændrer, hvad læsning ”er” og den opførsel mennesket
udviser i relationen til læsningen.
I denne sektion vil vi inddrage relevant teori for at
diskutere denne ændring ud fra de oplevelsesmæssige
kvaliteter, vi har identificeret. Vi vil starte med at diskutere, hvad vi mener fremtidens værk er, da oplevelsen af
dette værk er fundamentalt anderledes fra bogen, som
vi kender den i dag bestående af papir og e-bogen som
tekst på en tablet. Dernæst vil vi diskutere menneskets
rolle og interaktion i relation til dette værk og hvordan
værket ændrer menneskets oplevelse og opførsel. Vi vil
afrunde vores diskussion med en behandling af, hvilke
udfordringer, dette værk skal overkomme for, at det bliver
relevant for fremtidens læsere.

7.2 Det store spring

Ifølge vores læsere udgjorde begge prototyper et stort
spring ift. det, de normalt læste. Dette spring blev kategoriseret som anderledes, spændende, sjovt og fængende
(jf. ordene i afsnit 6.2.1), men også forvirrende og
vanskeligt. De negative udsagn hang sammen med eyetrackingteknologiens ustabilitet, sådan som den er i
dag, men hvis denne kunne overkommes, var læserne
sikre på, at det ville tilføje en merværdi til deres læsning.
I dette afsnit vil vi diskutere denne merværdi med
udgangspunkt i teknologien.

7.2.1 Den proaktive teknologikombination

Når eye-tracking og e-bogen kombineres, skaber det
muligheden for at designe responsive elementer. Det er
denne responsive funktion, der skaber oplevelserne og
ændrer læsernes opførsel pga., at teknologien opfattes
som dialogisk. Læserne opfatter fremtidens værk, som
værende interaktivt på en måde, hvor læseren giver feedback til bogen ved at læse den og bogen giver feedback
til læseren ved at præsentere indholdet på de rigtige tidspunkter. Der foregår altså en form for feedback mellem
mennesket og teknologien. Dette skabte højt engagement i historien.
Kammersgaard (1988) beskriver, hvordan en tilgang til
interaktionen mellem menneske og artefakt er at lade
artefaktet antage rollen som dialog partner. Interaktionen er på denne måde en kommunikativ proces, hvori
både brugeren og artefaktet er afsender og modtager og
artefaktet kan udvise en opførsel, der er lig brugerens
(s. 350). Han mener, at denne tilgang til interaktion, bør
holdes indenfor visse grænser, da det naturlige sprog
både er for magtfuldt og komplekst til, at artefaktet helt
kan udvise den samme interpersonelle kommunikation
som mellem mennesker (s. 352). Baseret på det læserne
har sagt, lader teknologikombinationen til at udvise
potentiale for denne form for interaktion. I denne
interaktionsform skal læseren blot kunne anvende sine
kommunikative færdigheder, hvilket normalt henviser til
det skrevne eller talte ord (s. 351), mens det i teknologikombinationen nok nærmere henviser til den måde,
hvorpå læseren læser. Vi mener ikke, at det er nødvendigt, at læseren kan interagere med bogen gennem skrift
eller tale for, at teknologikombinationen kan antage rollen som dialog partner, selvom dette bestemt også ville
være en mulighed gennem fx touchscreenen på tabletplatformen. Det er vigtigt at pointere, at fremtidens værk
ikke er fastlåst til teknologikombinationen defineret
i denne rapport.
Dette perspektiv på interaktionen minder om en af de
relationer Don Ihde (i Verbeek, 2005, s. 127) præsenterer

i hans postfænomenologiske teknologifilosofi. Alterity
relation, der oversat betyder “andetheds relationen”,
beskriver den måde, hvorpå et menneske kan være forbundet til en teknologi, der bliver genstand for menneskets
fortolkning. I denne relation antager teknologien rollen
som en “anden”, der står uden for mennesket selv, og
som mennesket ofte tillægger menneskelige egenskaber,
fx en “intelligent computer”(Ibid.).
Teknologikombinationens egenskab til at fremstå menneskelig skyldes de responsive elementer, der dukker
frem, når læseren skal bruge dem ift. historien, hvilket
skaber denne illusion af dialog mellem læseren og
teknologikombinationen Teknologikombinationen er
i høj grad genstand for læsernes fortolkning ikke bare
som tekst og historie, men som interaktionsform, idet de
føler, at de kan have en form for dialog med den.
Vi mener, at disse to perspektiver tilnærmelsesvis
beskriver, hvad læserne mener, når de siger, at læseren
og bogen giver hinanden feedback, og at denne oplevelse tydeligvis går ud over den normale “jeg trykkede på
en knap og så skete der noget”-interaktion, som præger
e-bogen i dag. Nogle af læserne mener, at dette er en
foretrukken tilstand, da det øger deres engagement og
skaber en relation mellem dem og bogen ved at få bogen
til “at ske”.
Faktisk opfattes fremtidens værk, som værende mere end
bare interaktivt. Værket har en gensidigt konstituerende
effekt på læseren og teksten. På den ene side er værket
i stand til at kunne ændre præsentationen af indholdet i
forhold til læserens interaktion, og på den anden side er
læserens opførsel tilpasset værkets interaktion (dette vil
vi diskutere i afsnit 7.3).
Det, at værket kan ændre præsentationen af indholdet i
forhold til læserens interaktion, hænger sammen med, at
det har mulighed for at blive proaktivt. Dette betyder, at
det kan forstå læserens behov og er i stand til at handle
på læserens vegne (Want et al., 2003). Det har med andre
ord mulighed for at korrigere sin opførsel ud fra læserens behov.
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Som det er nu, har teknologien allerede taget spæde
skridt mod at blive mere proaktiv i sin interaktion; ikke
på den måde teknologien faktisk fungerer, men på den
måde læserne opfatter den. Læserne opfattede interaktionen med teknologien på samme måde, som vi havde
tænkt den: Som om historien ”ved”, hvordan den bliver
læst og kan interagere derefter. Selvom alle de responsive elementer var forud-programmeret i prototyperne,
bemærkede en læser, at hun “jo ikke kunne vide om den
reagerede forskelligt alt efter, hvor hun kiggede hen”,
hvilket gav indtryk af, at teknologikombinationen skræddersyede historien til hende og dermed skabte en unik
oplevelse. Dette mener vi, bevidner om det proaktive
potentiale i teknologien.
I fremtiden forestiller vi os, at det vil blive muligt, at
bogen ændrer sin opførsel baseret på læserens opmærksomhed på de interaktive elementer. Hvis læseren
ignorerede elementerne, ville det således blive muligt for
teknologien at vide, at læseren ikke ønskede disse lige
nu, og nedjustere brugen af dem som følge heraf. Ligesom det omvendt ville være muligt for teknologien at
lære med tiden, hvordan læseren bedst læser, og helst
vil opleve læsningen. Derudfra kunne den bringe den
rigtige oplevelse til den rigtige læser.
Vi ser altså muligheder for teknologikombinationen
både med hensyn til de funktionelle aspekter, hvor fokus,
som nævnt i introduktionen, er på at assistere læseren
gennem forskellige services, og i det oplevelsesmæssige
aspekt som vi har undersøgt her i projektet.

7.2.2 De sanselige dimensioner

I teknologikombinationen havde vi valgt at fokusere på
de muligheder, der henvendte sig direkte til synssansen
gennem de visuelle virkemidler. Det blev muligt at involvere denne sans mere i læsningen, da øjnene ud over at
bruges til at læse med ligeledes gav læseren indtrykket af,
at hun brugte dem til at interagere med e-bogen.
Back (2003) beskriver, hvordan mennesket opfatter verden gennem mange sanser samtidigt og at disse sanser

påvirker og forstærker hinanden. Synssansen var den
dominerende sans i teknologikombinationen pga. udformning og interaktionsform, men andre sanser blev
ligeledes aktiveret. Vi vil i det følgende afsnit belyse,
hvordan sans-erne aktiveres i teknologikombinationen,
samt hvilken betydning det har for læserne og forfatteren.

7.2.3 Sansernes aktivering

Back (2003) beskriver, hvordan menneskets oplevelse
af situationer er skemabaseret. Disse skemaer består af
sanseindtryk som personen har modtaget første gang
vedkommende stod i situationen (Ibid., s. 167). Sanserne
danner således et skema afhængigt af personens oplevelser og erfaringer (Ibid., s. 166). De skemaer personen
har tilegnet sig påvirker, hvordan hun vil fortolke nye
situationer. Dette har betydning for, hvordan læseren
vil fortolke teknologikombinationen. Et udløst sanseindtryk i læsningen, vil sætte en reaktion i gang hos
læseren, der minder om tidligere oplevelser.
Teknologikombinationen består både af tekst og visuelle
virkemidler. I den ene prototype havde vi således valgt at
lade ordet ”rødt” farves rødt, idet læseren læste det. I sig
selv er ordet ”rødt” allerede en visuel repræsentation af
det talte sprog, hvor vi tilføjer farven rød som en ekstra
dimension. En af læserne sagde, at det påvirkede hende
med en bestemt følelse, hvilket fik hende til at reflektere
over ordets betydning i historien. Denne følelse vil ikke
nødvendigvis stemme overens med andre læseres oplevelse af ordet ”rødt”, da de kan have andre skemaer til at
fortolke det ud fra. Ifølge farvesymbolikken kan farven
rød fx symbolisere: energi, det fysiske liv, kærlighed og
blod1.
Selvom synssansen var den dominerende sans i
teknologikombinationen, blev også andre sanser aktiveret
ved læsningen. Fx havde en læser haft den opfattelse,
at der havde været lyd i historien, selvom dette ikke var
1 http://www.denstoredanske.dk/Livsstil,_sport_og_fritid/Folketro_og_
folkemindevidenskab/farvesymbolik

tilfældet. En sansedimension havde altså udløst en ekstra
sansedimension hos en læser.
Vi ser altså mulighed for, at læserne af teknologikombinationen aktivt skaber og aktiverer sanseindtryk
gennem de visuelle virkemidler, og på denne måde bliver
medskabere af oplevelsen, på samme måde Stigel (2007)
beskriver det. Læseren udfolder altså “sine egne evner
forestillingsmæssigt” (Ibid., s. 128), hvilket skaber en
oplevelsesmæssig kvalitet for læserne.

7.2.4 Synet og embodiment

En af grundene til at synet har en vigtig rolle i
teknologikombination er, at synet igennem eye-tracking
er med til at skabe interaktion med historien. I fremtidens værk kan eye-tracking muligvis blive så embodied,
at den vil opleves som en usynlig del af læsningen: eyetracking vil altså opfattes som ”en del af kroppen”. Det
kalder Ihde (i Verbeek, 2005, s. 125) embodiment relation, hvor relationen mellem mennesket og teknologien
ses som en forbundet helhed. Mennesket er med andre
ord forbundet til verden gennem teknologien, der ses
som en så integreret del af mennesket, at den bliver et
“næsten-jeg” (Ibid., s. 125).
I teknologikombinationen antager eye-tracking rollen
som næsten-jeg, idet den er dét embodied værktøj, som
mennesket bruger til at interagere med e-bogen, der er
selve objektet for oplevelsen.
I forhold til Heideggers (i Verbeek, 2005, s. 79) beskrivelse af værktøjer, kan værktøjet “eye-tracking” på denne
måde være til stede for læseren. Det bliver et værktøj
“for at gøre” noget, en brugbar del af læsning, der
skaber, hvordan mennesket kan læse i fremtidens værk.
Vi mener, at denne integrering af teknologien kan
spores tilbage til synssansen, da denne sans i forlængelse
af Biedert et al.s (2009a, s. 272) beskrivelse af øjet som
et opfattende organ, kan ses som en meget intuitiv og
usynlig sans i modsætning til fx berøring. Hvis læseren
skulle interagere med fremtidens værk og aktivere de
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responsive elementer gennem berøring, ville der sandsynligvis indgå en overvejelse omkring, hvad læseren skulle
røre ved, der ville være mere udtalt, og dermed mindre
intuitiv end ved interaktion gennem synssansen.
Vi mener altså, at der er mulighed for, at læserens
interaktion gennem eye-tracking kan blive så embodied
i fremtidens værk, at hyn ikke længere vil have fokus på
teknologikombinationen, men derimod på oplevelsen af
historien. Læseren kan med andre ord blive et med oplevelsen pga. den indlevelse eye-trackingen skaber.
Eye-trackingen har mulighed for at blive så embodied, at
den føles som et næsten-jeg og læserne derfor glemmer,
at den er der. Det betyder, at læserne tager teknologien
til sig på en anden måde end normalt. Læserne oplevede,
at teknologikombinationen skabte en personlig involvering både i historien og i teknologien, der skabte oplevelsen. De oplevede, at eye-trackingen blev en del af dem
pga., at den var så tæt knyttet til deres øje, hvilket gjorde,
at de tog teknologien meget personligt. Derfor føltes det
som et personligt tab, når teknologien fejlede, fordi de
opfattede det som om, at deres øjne fejlede. En følelse
læsere ikke normalt er bekendt med i læsning.

7.2.5 Forfatterens rolle

Tidligere har forfatteren kun skulle tænke i tekst og evt.
stillestående illustrationer til deres historier, men med digitale teknologier bliver det ligeledes vigtigt at fokusere på
de muligheder, der ligger i teknologierne ift. fortolkning
af teksten og genren (Back, 2003, s. 158). Det vil altså ift.
teknologikombinationen være vigtigt, at forfatteren tager
højde for, hvilke muligheder eye-tracking kan skabe i
den enkelte historie, og de muligheder virkemidlerne har
for at styre læserens fortolkning af historien, da formen
påvirker læserens fortolkning af indholdets værdi (Ibid.,
s. 160).
Forfattere kan i fremtidens værk tænke på at inddrage flere
sansedimensioner, der kan aktivere læserens skemaer.
Derved har forfatteren muligheden for at påvirke læsernes
fortolkninger.

Vi mener på baggrund af dette, at forfatteren i fremtidens værk har mulighed for at blive mere synlig i
historien gennem de valg hun træffer. Back beskriver, at
dette giver mulighed for, at forholdet mellem forfatteren
og læseren kan nå nye dimensioner, hvilket kan give en
dybere læseoplevelse (Ibid., s. 158).
Back beskriver yderligere, at der eksisterer en ”grammatik”, altså en række formelle regler indenfor en genre
(Ibid., s. 159), som skal følges for, at læseren kan fortolke
indholdet (Ibid., s. 168). Hvis fremtidens værk er en
kombination af eye-tracking og e-bogen, så vil der være
en gældende ”grammatik” for, hvordan eye-tracking
kan anvendes i forhold til indholdet. Disse genremæssige regler er vigtige for udformningen af teknologikombinationen i fremtiden. Det vil dog tage tid at udvikle
dem, da det er noget der må eksperimenteres yderligere
med (Ibid., s. 159).
Kammersgaard (1988) beskriver her en tilgang til
interaktionen, der fint kan belyse forfatterens rolle ift.
teknologien. Medieperspektivets tilgang til interaktionen ser artefaktet som værende et medierende led i
kommunikationen mellem to mennesker. I teknologikombinationen vil der være tale om kommunikationen
fra forfatteren til læseren, hvori forfatteren anvender
tekst og andre virkemidler for at udtrykke en mening til
læseren. Læseren fortolker alle disse symboler og forsøger
så at forstå meningen (Ibid., s. 356).
Kammersgaard anvender dette perspektiv til at beskrive
brugen af fx konference- og mail systemer, og mener
således, at dette perspektiv skaber fokus på brugen i en
kollektiv kontekst med flere brugere (Ibid., s. 356). Vi
mener dog, at perspektivet kan skabe fokus på mere
end det; for selvom muligheden for interaktion mellem
flere læsere af teknologikombinationen bestemt findes
pga. den digitale platform, eksisterer muligheden for tovejskommunikation mellem forfatter og læser ligeledes.
Denne kommunikation behøver ikke være kollektiv. Det
kan således tænkes, at det i fremtiden vil blive muligt
for forfatteren indirekte gennem data omkring læsernes
emotionelle reaktioner på tekstpassager

(Ismail et al., 2011), at antage rollen som modtager, såvel
som afsender. Kommunikationen har altså mulighed
for at foregå implicit såvel som eksplicit, gennem
teknologikombinationen.
Ifølge Kammersgaard er det afsenderens, dvs. forfatterens opgave at klarlægge relationen mellem formen,
og meningen i indholdet, for at understøtte korrekte
fortolkninger. Denne observation ville passe på
teknologikombinationen hvis indholdet var faktabaseret
som fx en historiebog. Vores prototyper var baseret på
fiktion, hvor der ikke er fokus på at udlede en korrekt
fortolkning, men derimod en individuel fortolkning.
Derfor mente læserne, at muligheden for en upåvirket fortolkning af indholdet i historien kunne gå tabt i
teknologikombinationen.
I sidste ende vil det være op til den enkelte forfatter at
bestemme, hvor meget plads læserens egen fortolkning
skal have. Forfatteren vil skulle vurdere, hvor mange
virkemidler hun vil inkludere i fortællingen og om
udformningen af disse skal være entydige eller flertydige.

7.3 Mennesket og læsningen

Ifølge Dourish (2001) kan embodiment defineres som
“resultatet af menneskets engagement med verdenen,
som tillader mennesket at gøre den meningsfuld” (Ibid.,
s. 126). Ud fra dette udleder han, at “embodied interaktion er skabelsen, manipulationen og delingen af mening
igennem engageret interaktion med artefakter” (Ibid.,
s. 126). Mennesket oplever altså igennem interaktionen og
udforskningen af de muligheder for handling verdenen
giver mennesket (Ibid., s. 18). Læseren af teknologikombinationen blev engageret og fandt prototyperne
meningsfulde gennem en legende tilgang til interaktionen med dem. I dette afsnit vil vi diskutere læserens
oplevelse og opførsel ud fra dette.
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7.3.1 Merværdien for læseren

I kombinationen af eye-tracking og e-bogen vil der
være flere muligheder for at skabe merværdi for læseren.
Denne merværdi er set i forhold til læsernes læsning af
andre bogformater, som ikke indeholder responsiv tekst.
Det er disse oplevelser læserne i brugertesten hyppigst
relaterede oplevelsen af teknologikombinationen til.
Læsning af teknologikombinationen kan skabe plads til
den legende læser. Ifølge Bill Gaver (2009) eksisterer leg
ikke blot for tankeløs underholdning, men er en essentiel måde at engagere sig med og lærere om verdenen
og os selv (Ibid., s. 3). Denne læser er altså en, der opfatter historien som mere end bare underholdning: hun
vil opfatte oplevelsen af at læse historien som konstant
fuld af fortolkningsmuligheder, som om historien har
en iboende motivation, der er møntet på at få hende til
at frembringe disse fortolkningsmuligheder (Ibid., s. 4).
Vi har i vores brugertest identificeret to typer af legende læsere ud fra Caillois (2001): Legende læsere, som
udviser konkurrencelyst (agôn), og legende læsere,
der giver sig selv lov til at blive overtaget af historien
(mimicry) (Ibid., ss. 14-26). I de følgende afsnit vil vi
adressere disse.

7.3.2 Den legende overlegenhed

Caillois (2001) definerer agôn som, at den legende får
mulighed for at demonstrere sin overlegenhed (Ibid.,
s. 16). Dette kan eksempelvis være igennem lege eller spil,
som involverer præstationer af den legendes formåen
eller overlegenhed. Igennem teknologikombinationen
er det muligt at vække denne type af legende læsere.
Dette har i første omgang mulighed for at ske igennem
læserens forståelse for den bagvedliggende teknik, altså
når hun forstår, hvordan de responsive elementer virker:
at det er hendes øjne, der får de visuelle virkemidler til
at dukke frem. Dette kan skabe en lyst til udforskning
af histor-ien og i nogle tilfælde leder dette til en jagt på
udløsere. Denne jagtlyst kan sammenstilles med agôn,
fordi den kan give læseren en tilfredsstillelse i at bevise sit
værd, både over for læseren selv, men ligeledes over for
teknologikombinationen, da den opfattes menneskelig.

Netop denne egenskab er afgørende for, at læseren har
muligheden for at opleve læsningen som legende, da
agôn handler om menneskets lyst til at konkurrere for at
bevise sit værd (Ibid., s. 17).
I forbindelse med, at læseren interagerer med historien
på denne måde, vil læseren opbygge en forventning
om udløserne, som bygger på reglen om, at historien
indeholder disse. Dette skyldes menneskets trang til at
skabe skemaer, som kan bruges, når det møder lignende
situationer. Dette vil spare mennesket tid, da det ikke
skal analysere hver enkel situation gennem livet separat fra de resterende, men derimod blot kan trække på
disse skemaer. På denne måde har mennesket i de fleste
situationer en forventning til, hvad de vil bringe.
I teknologikombinationen er det ligeledes muligt at skabe
responsive elementer, som fremprovokerer læserens
lyst til at præstere. Et sådant element arbejdede vi med
i Bi-prototypen, hvor ordenes placering styrede cyklen
(afsnit 4.3.3). Her erstattes læserens jagt efter udløsere
med jagten efter ordene, hvilket er en mere åbenlys opfordring til læseren om, at hun kan lege med historien.
Begge legende elementer er interessante, men hvor det
i det ene er vigtigt, at den (indirekte) jagt efter udløsere
er inkorporeret i historien for, at læseren ikke bare leder
efter dem, men faktisk også læser historien, er det i det
andet en mere direkte udfordring som historien giver
læseren.

7.3.3 Den illusoriske læser

Den anden type af legende læser sammenholdes med
Caillois’ (2001) mimicry (Ibid., ss. 19-23). Her agerer den
legende en anden, og der skabes derved en illusion af
verden, fordi den legende vil give sig selv mulighed for
fuldt ud at give sig hen i dette fiktive univers (Ibid., s. 19).
Således mener Caillois, at ”alt leg forudsætter en midlertidig accept, hvis ikke af en illusion […] så i det mindste
af dette lukkede, konventionelle og i nogle tilfælde fiktive
univers” (Ibid., s. 19). Det er netop dette fiktive univers
den illusoriske læser har mulighed for at give sig hen til i

teknologikombinationen. Med denne overgivelse til det
fiktive univers følger ligeledes en overgivelse til hovedpersonen som læseren for en stund agerer, hvilket stemmer overens med Caillois, der mener, at leg kan bestå i
at blive en illusorisk karakter selv og opføre sig derefter
(Ibid., s. 19). Den fiktive læser forlader altså kortvarigt
sin egen person for at simulere en anden. Det er muligt
for læseren at overgive sig til al denne fremmedhed på
en mere omfattende måde end ved andre bogformater,
fordi kameraet i eye-tracking giver følelsen af, at læseren
kan ”se” ind i historien.
Dette vil for nogle læsere give en merværdi, fordi de får
muligheden for at skabe en kortvarig afstand til deres
egen verden. Endvidere giver det en bedre mulighed
for indlevelse i historien, da den fiktive læser netop får
mulighed for at agere en aktiv del af historien gennem
de responsive elementer.
Det kan ligeledes fremme motivationen for nogle læsere,
som har svært ved at indleve sig i medier på skrift. Ved
andre bogformater vil de mangle bindeleddet mellem dem
og historien, netop fordi de mangler den fortolkningsproces, der ligger i at læse en bog, hvilket gør det svært
for dem at leve sig komplet ind i historien. Dette skyldes,
at de er mere afhængige af illustrative elementer, da
disse både giver dem støtte til deres fortolkning af og
indlevelse i historien. De responsive elementer kan supplere historien illustrativt på en sådan måde, at denne
problematik afhjælpes. Disse læserne får ligeledes en
bedre mulighed for at føle sig som en aktiv del af historien,
hvilket vil være med til at forstærke deres indlevelse.

7.3.4 Den kreative læser

Ordet kreativ kommer fra den latinske betegnelse creare,
som betyder at ”skabe2”. Det er med udgangspunkt i
den latinske betegnelse, at vi definere den kreative læser,
som værende en læser, der forstår at skabe mere i
historien end blot det iagttagede. Ifølge Sanders og
Stappers (2008) kan kreativitet niveauinddeles (Ibid.,
2 http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/
Psykologiske_termer/kreativitet
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s. 9). Vi mener ligeledes, at læserens kreativitet kan forstås
i forhold til niveauer. Vi kan identificere to niveauer af
aktivering af læsernes kreati-vitet: Først er der de læsere,
som normalt har svært ved at få udbytte af bøger, fordi
de har svært ved at indleve sig i medier på skrift. Deres
kreativitet vil starte på et niveau, hvor de formår at fortolke historien ved hjælp af de responsive elementer.
Dette vil give dem en merværdi i læsningen og et
udbytte de ikke tidligere har formået at opnå fra lignende
oplevelser.
Det andet niveau for aktiveringen af læsernes kreativitet,
hænder for de læsere, der ikke har problemer med fortolkningen af historier. For dem vil der være mulighed
for kreativ udfordring igennem de responsive elementer,
som kan stride imod læserens indre billede. Læseren vil
ikke blot fortolke ordene, men ligeledes de responsive
elementer, hvilket vil give dem en mere nuanceret
historie, hvor deres egen fortolkning af ordene bliver sat
på spidsen.

7.4 Teknologiens fremtid

Vi har nu diskuteret både, hvad teknologien er og hvad
den har mulighed for at være for fremtidens læsere. I
dette afsnit vil vi diskutere nogle af de problemstillinger,
der er i teknologien på nuværende tidspunkt i forhold
til interaktionen, som skal løses, hvis denne teknologikombination skal blive relevant i fremtiden.
Som beskrevet ovenfor er der mulighed for, at interaktionen med fremtidens værk bliver så embodied, at den
næsten er usynlig for mennesket. Det skyldes som sagt, at
synet er en så intuitiv sans, at oplevelserne, der skabes, opfattes som mere end bare interaktive – de sker af sig selv.
Vi mener dog, at vi kan konkludere at fremtidens værk
først kan nå dertil, når den teknologi den er bygget på,
kan forsvinde i baggrunden, sådan at den ikke forstyrrer
læseoplevelsen.
Denne pointe illustreres bedst gennem værktøjsperspektivet i Kammersgaards (1988) tekst og gennem
Heideggers analyse af værktøj (Verbeek, 2005, ss. 78-80).

I Kammersgaards perspektiv har brugeren kontrol over
systemet, der fungerer som et værktøj, der ideelt set
forsvinder fra brugerens bevidsthed (s. 354). Vi mener,
som beskrevet ovenfor, at eye-tracking teknologien er
værktøjet, der gør interaktionen mulig. Vi mener ikke, at
værktøjet helt behøver at forsvinde, men derimod at det
ikke må forstyrre læseoplevelsen.
Dette kan diskuteres ift. Heideggers begreb om ”readyto-hand” (Verbeek, 2005, ss. 78-80). Ifølge Heidegger er
et værktøj en brugbar ting, der eksisterer ”for at” gøre
noget. Eye-tracking eksisterer i teknologikombinationen
som et værktøj, der gør, at mennesket problemfrit og
usynligt kan interagere med de responsive elementer i
e-bogen. For at værktøjet skal være brugbart, er det nødt
til ikke at tiltrække sig alt for meget opmærksomhed
i brugen. ”The more attention that a tool or piece of
equipment requires, the more difficult it is to do something with it” (Verbeek, 2005, s. 79). Når et værktøj er
ready-to-hand, er det brugbart og tiltrækker sig ingen
opmærksomhed.
Kammersgaard beskriver noget lignende ud fra Polanyi
(Polanyi (1958)) i Kammersgaard, 1988, s. 354). Han
mener, at det er muligt at identificere to fokuspunkter
for læserens opmærksomhed: “the focal point of awareness”, der er defineret som interfacet mellem værktøjet
og materialet, og “the subsidiary point of awareness”, der
er defineret som interfacet mellem læseren og værktøjet.
En læser ønsker kun at koncentrere sig om den første,
derfor skal værktøjet blive usynligt i interaktionen. Det
gode værktøj skal således støtte læseren ved at gøre det
muligt for hende at filtrere den tekniske forvanskning
væk. I teknologikombinationen er “the focal point of
awareness” e-bogen og de ting, der foregår i den og “the
subsidiary point of awareness” er eye-tracking teknologien, fx kameraet og kursoren, som læseren helst ikke
skal blive opmærksom på.

Dette hændte, fx da læserne blev opmærksomme på den
ukalibrerede kursor, altså når kursoren blev læsernes
focal point of awareness.
Ifølge Heideggers term ”present-at-hand” bliver læserne
opmærksomme på teknologien, når den ikke fungerer.
Igennem brugertestene viste det sig dog, at eye-tracking
teknologien hurtigt kan blive present-at-hand, selv når
den fungerer. En synlig og nøjagtigt kalibreret kursor,
der viste læserne præcis, hvor de læste, kunne ligeledes
ødelægge oplevelsen, hvis den blev læsernes focal point
of awareness. Kun når læserne glemte, at kursoren var
der, fik de en optimal oplevelse af læsning med eyetracking. Hvis eye-trackingen således kun har en
aktiverende rolle ift. de responsive elementer, er det altså
nødvendigt at gøre den fuldstændig usynlig, hvis interaktionen skal fungere optimalt og læserne skal få en
merværdi ud af at læse fremtidens værk.
Det kan dog tænkes, at eye-trackingen kan anvendes
på en sådan måde, at den ikke bliver forstyrrende for
læseren, selvom vedkommende bliver opmærksom
på den. Eye-trackingen kunne måske inkorporeres i
historien, ligesom vi havde gjort i det eksemplet med
nøglen, som forfatteren prøvede til workshoppen, hvor
eye-trackingen ikke var en kursor, men et spotlight, der
søgte efter nøglen på skærmen. På denne måde kunne
eye-trackingen måske tilbyde endnu en dimension af
merværdi for læseren.

Ifølge læserne i brugertesten, skal eye-tracking teknologien være ready-to-hand, da bare det mindste fokus på
teknologien vil ødelægge oplevelsen, fordi læseren bliver
alt for fokuseret på værktøjet, der gør oplevelsen mulig.
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8. Konklusion

Vi har i dette projekt undersøgt nogle af de oplevelsesmæssige kvaliteter, der eksisterer i kombinationen af
eye-tracking og e-bogen. Projektet har langt fra afdækket alle de mulige kvaliteter, der eksisterer, men i stedet
fungeret som en åbning af det designspace, der opstår i
kombinationen. Det er igennem projektet blevet muligt
at belyse en række kvaliteter, som alle påvirker læseoplevelsen af fremtidens værk.

8.1 Oplevelsesmæssige kvaliteter

Læserne oplevede ligeledes sig selv som medskabere af
deres læseoplevelse på en anden måde end de var vant til.
Teknologikombinationen skabte en involvering gennem
eye-trackingteknologien, som pga. dens brug af synssansen, havde mulighed for at føles så embodied for
læserne, at de så den som en forlængelse af selv. Dette
gjorde, at de tog kombinationen mere personligt og følte
sig som medskabere af deres egen oplevelse: de følte at
de var med i historien på en ny måde samt havde kontrol
på en ny måde. Som følge heraf udgjorde teknologikombinationen en radikal anderledes læseoplevelse for
læserne.

Det, der adskiller teknologikombinationen fra andre
bogformater, er det, vi har valgt at kalde de responsive
elementer. Det er disse elementer, vi mener, opstår i koblingen mellem eye-tracking og e-bogen. Et responsivt
element består af en udløser, som får fx. et visuelt
virkemiddel til at komme til syne, når læseren læser en
passage som det pågældende virkemiddel tilhører. Det er
eye-tracking, der gør det muligt at udløse virkemidlet på
det rigtige tidspunkt.

Teknologikombinationen har mulighed for at skabe en
ekstra dimension i læseoplevelsen gennem muligheden
for leg. Dette kommer til udtryk gennem læserens
intuitive villighed til at opsøge fortolkningsmulighederne
i historien. Denne villighed skyldes teknologikombinationens egenskab til at påvirke læserens opfattelse
af historien således, at hun føler, at der er en iboende
motivation, som får hende til at frembringe fortolkningsmulighederne.

Disse elementer kan skabe forskellige oplevelsesmæssige
kvaliteter for læseren og det er nogle af disse kvaliteter vi
har fundet frem til i dette projekt.

Vi har fundet frem til to typer af legende læsere: den
ene er den konkurrencelystne legende læser, der godt
kan lide elementer i historien, som giver hende mulighed
for at bevise sit værd. Den anden er den illusoriske, som
lever sig ind i hovedpersonens rolle, grundet den øgede
involvering i teknologikombinationen, og derfor får en
dybtfølt empati for denne.

Da læserne har hver deres egne skemaer til at afkode
situationer i deres hverdag, vil oplevelsen af en historie
kunne variere fra læser til læser. I teknologikombinationen gjorde det sig gældende, at de visuelle
virkemidler var med til at sætte ekstra fokus på fortolkningen af historien, fordi læserne fik flere indtryk end de
var vant til. Dette skete bl.a. gennem farven rød, der kan
virke som et stærkt virkemiddel for nogle læsere, fordi
de afkoder farven i relation til noget ganske bestemt.
Deres afkodning af farven vil være individuel og bygge
på de skemaer, som læserne har opbygget gennem deres
liv. Teknologikombinationen kan altså påvirke læseren
personligt i flere dimensioner, fordi den netop trækker
på disse individuelle skemaer. På denne måde er læserne
medskabere af oplevelsen gennem deres personlige fortolkning af historien.

Den førstnævnte læser kan stimuleres gennem to
elementer: 1) Læseren finder hurtigt ud af, at historien
indeholder responsive elementer og for nogle læsere
vil dette skabe en lyst til at lokalisere de manglende
elementer. På denne måde skabes der en oplevelse af
udforskning, eller en jagtlyst, hvor læseren forsøger
at forudse, hvor der ligeledes kunne ligge responsive
elementer gemt. Dette skaber et stort fokus på
elementerne og legen i læsningen. 2) Læseren kan aktivt
inviteres til at deltage i legen gennem de elementer, der
bruges i historien. Disse elementer kan ligeledes bestå
af en udforskning, fx ved at ligge et responsivt element

ind, som læseren skal finde frem til. Da disse elementer
vil indgå i formidlingen af historien, vil denne legende
læser ikke miste fokus på historien, fordi elementerne
netop er en direkte del af den. Vi mener, at det er vigtigt,
at udformningen sker på en sådan måde, at legen ikke
forstyrrer læserens forståelse af historien.
Den sidstnævnte læser stimuleres gennem den mulighed,
som eye-tracking skaber for indlevelse i historien. Dette
kan være motiverende både for rutinerede læsere, som
får mulighed for at skabe en mere nuanceret fortolkning,
og for de mindre rutinerede læsere, som får mulighed for
at få fortolkningen og indlevelsen med i læseoplevelsen.
En interessant målgruppe ift. den konkurrencelystne
læser er unge drenge (i alderen 7 – 14 år), der gennem
skolen bliver opfordret til at læse bøger, men som har
svært ved at finde interessen for det1. Dette går ud over
deres læsefærdigheder, hvilket kan få konsekvenser for
deres videre uddannelse. Vi vil argumentere for, at de
unge drenge vil finde denne læseform interessant, fordi
den netop har mulighed for at sætte deres præstation
på spidsen. Unge drenge kan godt lide konkurrenceelementer, hvis de får mulighed for at bevise deres værd.
Hvis de derimod allerede er faldet af læsehesten vil
konkurrencen om at være den dygtigste læser allerede
være tabt for dem (Elbro, 2007). Derfor vil det være
en force, hvis konkurrenceelementet i forbindelse
med deres læsning bliver fokuseret på noget andet end
deres læsefærdigheder. Dette kunne fx være gennem de
legende elementer, der er beskrevet herover.
I teknologikombinationen er det ligeledes muligt at
skabe en kreativ læser. Dette sker i sammenstødet
mellem læserens fortolkning og de visuelle virkemidler.
Da det i teknologikombinationen ikke kun er ordene
i historien, der skal fortolkes, kan der være uoverensstemmelser mellem virkemidlerne og læserens fortolkning. Dette vil skabe en mulighed for læseren for at få
en mere nuancerede fortolkning, hvor hendes egen fortolkning bliver sat på spidsen. For nogle læsere vil dette
skabe et højere engagement i historien.
1 http://www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2006-577
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Teknologikombinationen kan give forfatteren mulighed
for at være afsender på en ny måde og ligeledes kan
læseren være en modtager af formidlingen på en
ny måde. Der skabes derudover en mulighed for at
læseren og forfatteren bytter rolle. Dette er muligt,
fordi teknologikombinationen er en digital platform og
forfatterens derfor kan modtage information om
læserens læsning, som vil kunne bruges til at forme nye
historier. Eksempelvis kan kameraet bruges til at indsamle
information om læserens følelser igennem læsningen.
Med denne information kan forfatteren lettere målrette sin skrivning efter det læserne finder interessant.
Det skal nævnes her, at der ville være nogle etiske overvejelser omkring at tillade en sådan form for
informationsindsamling.
For forfatteren af fremtidens værk vil det være vigtigt
at forstå at inkorporere de visuelle virkemidler på en
sådan måde, at det giver merværdi for læseren af værket.
Det er i teknologikombinationen især mulighederne i de
responsive elementer, som kan lade forfatteren
skabe oplevelsen for læseren, samt give læseren
en mulighed for, at få en mere nuanceret forståelse af forfatterens budskaber i historien. Det
skal dog gøres varsomt, eftersom det kan tage
muligheden for fortolkning fra nogle læsere, hvis forfatterens budskab er for stærk illustreret. Det vil altså være
op til forfatteren at vurdere, hvor mange virkemidler, der
skal inkluderes i historien og om udformningen af disse
skal være entydig eller flertydig. Det er ligeledes vigtigt
for forfatteren at vide, at i praksis har eye-tracking stor
indflydelse på oplevelsen; dels fordi det bestemmer, hvor
meget af historien den pågældende læser faktisk får med
og dels, fordi det har stor betydning for, hvordan læseren
faktisk læser og opfatter e-bogen.
På nuværende tidspunkt er mulighederne i teknologikombinationen begrænsede ift. udformning af teksten,
hvilket vil sige, at der skal være lidt tekst på hver side
og god plads mellem linjerne for, at udløserne kan blive
aktiverede ved de tilhørende passager. Det vil derfor på
nuværende tidspunkt give mening at gøre brug af genrer,
der ikke har meget tekst på hver side. Vi mener, at to

interessante genrer på nuværende tidspunkt kunne være
billedbøger og digte. Digte er en oplagt genre, både fordi
de ofte opfylder ovenstående kriterier for teksten, men
ligeledes fordi digte er en genre, hvor fortolkning er en
vigtig del af læseoplevelsen. Denne fortolkning er ofte
både ift. forfatteren budskab og ift. læseren selv.
I fremtiden mener vi, at det kunne være interessant
at benytte teknologikombinationen til faglige tekster,
fordi det ofte gælder for denne genre, at den har en
rigtig fortolkning. Denne fortolkning mener vi, kunne
fremgå tydeligere med responsive elementer. Normalt
lægges der ikke stor vægt på underholdningsværdien
i faktatekster, vi mener dog, at der netop gennem
brugen af responsive elementer kunne tilføres en ekstra
dimension til læsningen, der kunne gøre teksterne mere
interessante. Vi mener ligeledes, at skønlitteratur kunne
være en interessant fremtidig mulighed, jf. de ovenstående oplevelsesmæssige kvaliteter, som vi mener alle
kunne indgå i en skønlitterær bog.

8.2 Teknologikombinationens
udfordringer

De to teknologier i kombinationen antager forskellige
roller i forhold til skabelsen af oplevelsen: E-bogen er
objektet for læserens oplevelsen gennem den historie,
der formidles og eye-tracking er det værktøj, hvorigennem oplevelsen af e-bogen opfattes. For at opnå den
mest optimale oplevelse med teknologikombinationen,
vil det være vigtigt, at eye-trackingteknologien skaber en
følelse af at være en del af læserens krop. Det er derfor
vigtigt, at eye-tracking bliver mindre iøjefaldende ved at
træde meget mere i baggrunden. Dette kan eksempelvis opnås ved, at kameraet ikke skal sidde på læseren,
men derimod i det device, som e-bogen læses på.
Kalibreringerne skal ligeledes være automatiske så de
ikke forstyrrer læserens flow i læsningen. Dette er den
største tekniske udfordringer som vi har identificeret i
vores arbejde med teknologikombinationen. Vi ser ikke
denne teknologikombination som en succes, medmindre
denne udfordring overkommes, men vi mener ligeledes,

at det er muligt at finde en løsning, da der allerede er
meget fokus på de muligheder, der ligger indenfor
eye-tracking generelt, samt indenfor denne teknologikombination.
Som nævnt i introduktionen til rapporten har der indenfor eye-tracking været fokus på at udvikle teknologien
som kommunikationsredskab til handikappede, der ikke
kan bevæge sig. Disse læsere er en oplagt målgruppe
for teknologien i dens nuværende opsætning, fordi de i
mindre grad vil være generede af upræcise kalibreringer.
Vi mener dog, at vi gennem dette projekt har vist, at det
ligeledes er givende at udvikle eye-tracking teknologien
til andre målgrupper, da disse får en tydelig merværdi i
læseoplevelsen af e-bogen. Vi ønsker derfor at opfordre
til et øget fokus på læseren af fremtidens værk.
I vores undersøgelser af, hvilke oplevelser teknologikombinationen kan skabe, har vi ikke valgt at designe til en
specifik målgruppe, da vi mener, at et fremtidigt værk
har mulighed for at kunne tiltale en meget større og
udefinerbar målgruppe end der koncentreres om i dag.
Det har dog været en begrænsning for os, at eye-trackingteknologien i vores prototyper ikke er mere udviklet.
Det udelukkede fx børn, da vores prototyper krævede,
at læserne sad helt stille, mens de læste.
Vi har i dette projekt sat fokus på læserne, da involveringen af dem er vigtigt for udviklingen af det fremtidige
værk. Et fokus på læserne kan give indsigt i, hvad værket kan indeholde af muligheder og samtidig hjælpe til
at åbne op for udforskningen af det oplevelsesmæssige
perspektiv på teknologikombinationen, som vi mener
har manglet. Vi har i dette projekt åbnet op for denne
udforskning, men vi har kun afdækket et lille område
af designspacet, der opstår i kombinationen af e-bogen
og eye-tracking. Vi håber derfor, at andre vil anlægge
samme perspektiv, og dermed være med til at belyse de
dele af designspacet, som endnu ikke er udforsket.
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Dialog...
Hvad har du skrevet og hvorfor? Formål, Forventniger, Eyetracking...

1 minut: Hvad er eyetracking for mig? (her lurer vi lige om hun forstår hvad eyetracking kan
inden brainstorm)
5 stikord på post-its

1 minut: Hendes forventninger:
3 stikord på post-its

Vi vil starte med at høre lidt om dine ideer, så derfor har vi lavet en lille øvelse.
1 minut: Hendes formål med at deltage idag:
3 stikord på post-its

10:10 Fælles formål

Gennemgået en udforskende proces for hvordan eyetracking kan bruges i e-bogen - og ende
op med en faktisk prototype på hvordan det kunne gøres.

På workshoppen i dag har vi forsøgt at skabe nogle rammer, der kan hjælpe os til at
undersøge den del af vores problemformulering der handler om, hvordan eyetracking kan
anvendes til at skabe en læseoplevelse.

Overordnet ønsker vi at undersøge den oplevelse, der opstår når eyetracking møder e-bogen
og hvilken merværdi det kan give, både for forfatter og læser.

Vi har allerede fortalt lidt om vores projekt, men vi starter lige med en kort introduktion
alligevel :)

Vi skal lige høre om det er okay at vi optager det så vi kan huske vores proces.

Velkommen.

10:00 Intro

Bilag 1: Program for workshop
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hvilke punkter skal vi igennem
○ Brainstorm: Eyetracking muligheder - vi skal finde frem til, hvordan forfatteren
kan gøre brug af eyetracking.
○ Prøve Eyetracking - vi viser hende nogle eksempler, som illustrerer hvad
teknologien kan.
○ Frokost
○ Designspil - vi skaber i fællesskab en historie, som skal bruges til at udvikle
en læseoplevelse der udnytter eyetracking teknologien. Storyboard - nu har
vi historien, så her arbejder vi med at sætte nogle af de funktioner på som vi
kom frem til under brainstorm.
○ Opsamling - vi slutter af med at høre hvad hendes oplevelse af workshoppen
har været.

(Ud fra vores fælles braimstorm skriver vi dem ned på spillekortene)

11:45 Frokost (vi giver)

Indstilles
Se bort fra low-cost løsningen.
Flash: hop, find, tekst, tegne

11:00 Prøve Eyetracking

(Interaktion)
(Handlinger)
(Animation)
(Opmærksomhed/ikke opmærksomhed)

Vi skal brainstorme på tavlen:
Hvordan kan Eyetracking anvendes til at skabe en læseoplevelse?

(Vi hopper hertil hvis vi har en fornemmelse for at hun kan - ellers prøver vi teknologien først)

10:45 Brainstorm: Eyetracking muligheder

Vi vil være en aktiv del af processen, men det er dine tanker og ideer der er vigtigst for os, du
er vores ekspert i dag og vi er her bare for at lege med.

●

10:35 Programmet for i dag:
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Konflikt
Udsagnsord
Tillægsord
Hændelseskort?
Objektkort?
Eye-tracking

Præsentation
Udsagnsord
Tillægsord
Hændelseskort
Objektkort
Eye-tracking

Eye-tracking

Løsning
Udsagnsord
Tillægsord
Hændelseskort?
Objektkort?
Navneord?

Eye-tracking

Slutning
Udsagnsord
Tillægsord
Slutningskort

Tilgængeliggørelse:
● Hvordan er din opfattelse af eyetracking som et værktøj til formidling af dine historier?
● Hvilke fordele ser du ved at bruge eyetracking i dine historier?
● Hvilke problemer ser du ved at bruge eyetracking i dine historier?
● Er eyetracking idag blevet tilgængeliggjort for dig, som et muligt værktøj til formidling
af vores historie? Hvordan/Hvorfor?

Interview
Evaluering:
● Hvad har vi fået ud af workshoppen?
● Hvad har du fået ud af workshoppen?
○ Er der noget du mener, at vi mangler? (Du må godt være kritisk)

14:30 Opsamling

(Vi arbejder videre med implementationen af storyboardsne efter workshoppen)

Bente får muligheden for at tage historien med hjem for at finpudse den og komme med nye
inputs. Det gavner vores iterative proces.

3) Vi ren-tegner storyboardsne.

2) Vi tænker over hvordan formidlingen af historien og læseoplevelsen kan blive bedre ved at
anvende de eyetracking elementer vi har brainstormet os frem til. Her bruger vi 5 (eller flere
om nødvendigt) papirer til at skitsere hvad hver fase skal indenholde.

1) Historien skal skrives til en sammenhængende tekst. Vi bruger et stykke papir.

2.	
  Storyboard	
  (13:30)	
  

Eye-tracking

Begyndelse
Startsætning
Genre
Navn
Navneord
Sted
Tid
Udsagnsord
Tillægsord

Den pågældende fase skrives færdig inden næste fase påbegyndes.

Regler:
For hver fase trækkes de kort-klasser der står i fasen, for at skabe historien. Ved faserne kan
det blive nødvenligt at trække ekstra kort for at kunne skabe historien, såsom i “Konflikten” og
“Løsningen”. Det er op til deltagerne at vurdere om de har brug for flere kort.

1.	
  Skeletet	
  til	
  historien	
  

12:15 Design spil
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Kan du beskrive den læseoplevelse du synes kan skabes med eyetracking?
Er eyetracking noget du føler kunne være interessant i dit fremtidige arbejde?
Hvordan ville du bruge det?
○ Er det noget andre forfattere kunne benytte i fremtiden?
Føler du, at eyetracking er interessant i forhold til læseoplevelsen?
(Føler du, at eyetracking er interessant i forhold til at skabe en anderledes læseoplevelse?)
○ Hvorfor? Hvorfor ikke? Hvordan?

Hvad er vores code of conduct?
En afslappet atmosfære
Sjov dag
Afslappede roller
Rollefordeling: Tidsansvarlig, Eyetrackingansvarlig, Dialogansvarlig

Under:
Jette: tavle-eyetracking-brainstorm, Eyetrackingansvarlig
Louise: Dialogansvarlig
Vita: Interviewer, Tidstager/tidsansvarlig

Hvem gør hvad som forberedelse?
Jette: Koger vand, kande vand (kantine), finde kopper (kantine), købe snack (netto), stiller snack op
(tallerkner), program på tavle
Louise: Eyetracking opsætning
Vita: Bordsætning, opsætte spil, materialer til workshop, skilt på dør (D. 16.03.12, Projekt, Forstyr venligst
ikke (please do not disturb)) og bord med computer (D. 16.03.12, Projekt, Benyt venligst andet bord
(please use another table))

Materialer:
A1 papirer
A3 papirer
(A4 papirer)
Tusser til tavle
Tusser/kuglepen til papir
Post-its

15:00 Tak for i dag.

Til egen reflektion: har vi formået at skabe en co-design proces, som har undersøgt mulighederne for
eyetracking og e-bogen?

●

●
●
●

Merværdi:

Inge-Lotti

Bilag 2: Idéer til Inge-Lotti & Bien
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Bien
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Bilag 3: Muligheder i problemfeltet indenfor
designspacet

Pop up (ud fra ord)
Billder
Overraskende i bog

(De visuelle virkemidler som baggrund for teksten)

Tekst
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Inge-Lotti

Bilag 4: Storyboards for Inge-Lotti & Bien
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Bien
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Responsivt
element

1)
”forsvandt”
udløser, at
regnen
stopper.

2) ”lyste”
udløser, at
Café
Flottenheim
er ændrer
font og
farve.

1) ”høne at
plukke”
udløser, at
”høne at
plukke”
bliver større
og fed
skrift.

2) ”Det”
udløser en
mindre
ændring af
lystet i
baggrunden.

3) ”inde”
udløser, at
baggrunden
bliver mere
lys.

Screenshots

Frame 1
Frame 2

Frame 2

Frame 3

Frame 3

Frame 3

HISTORIEN OM INGE-LOTTI

Inge-Lotti

X

X

X

X

X

Sara
Udløst?
(sæt x)
15 af
20
Antal
Rekalibr
ering
er?

Bilag 5: Oversigt over responsive elementer
i prototyperne
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X

X

X

X

X

X

X

X

Navne på læserne
Karen
Mads
Udløst? R Udløst? R
(sæt x)
? (sæt x)
?
14 af
14 af
20
20

X

Mona
Udløst? R?
(sæt x)
8 af 20
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4) ”hurtigt”
udløser, at
baggrundet
går tilbage
til
gennemblød
t grå.

1)
”smækker”
udløser en
døråbning.

2) ”usikre”
udløser, at
hele vinduet
ryster.

3) ”døren”
udløser, at
baggrunden
går tilbage
til den
gennemblød
te grå
baggrund.

4) ”til den”
udløser, at
”som om

Frame 3

Frame 4

Frame 4

Frame 4

Frame 4

X

X

X

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X–
Denne
skærm
er baggrund
for
resten
af
testen

Vi
rekalibr
er
mere
end
10
gang
e
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5)”gå ned”
udløser, at
”af de få
trin.”
kommer
frem i
trappetrin.

1) Når
teksten er
læst, udløser
det sidste
ord
”fortorvet.”,
at teksten
falder ned,
og
”PLASK”
kommer op.

1) ”stille.”
udløser, at
teksten
”Ikke en lyd
høres,”
fader
langsomt
frem.

2) ”kun”
udløser, at
”kun en
fjern og
uvirkelig
skrålen inde
fra caféen.”
fader
hurtigere
frem.

1) ”farves”
udløser, at
”rødt”
bliver rødt.

Frame 4

Frame 5

Frame 6

Frame 6

Frame 7

hun skal
have tilløb
til at gå
ned” fader
frem
langsomt.

X

X

X

3

X

X

X

X

1

2

X

X

X

X

1

Øverste
linje
læses
ikke,

X

X

X

1

1
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3)
”stendød.”
udløser en
pause på 3
sekunder,
hvorefter alt
tekst
forsvinder
fra
skærmen,
og ”Jeg
skynder mig
at gå”
kommer
frem.
1) ”både”
udløser, at
Café
Flottenheim
er ændrer
font og
farve.

2)
”omvendt.”
udløser, at
”hævnen”
og ”sorgen”
bytter plads.

1)
”klokkeklart
” udløser, at

Frame 7

Frame 8

Frame 9

Frame 8

2)
”svømmer”
udløser, at
plamager af
blod dukker
op
forskellige
steder på
skærmen og
begynder at
brede sig.

Frame 7

X

X

X

X

X

X

X

X

2

1

X

X

X

fordi
hun ik
opfatte
r at vi
skifter
side
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en blodplet
kommer
frem.

Responsivt
element
1) ”Solen
skinnede”
udløser en
sol

2) ”Berlin”
udløser at
Berlin
popper-up.

1) ”Jeg”
udløser, at
bolden
begynder at
hoppe over
bogstaverne
.

2) ”Bien”
udløser, at
bolden
begynder at
hoppe, og
drysser skidt
på bien.

1) ”Jeg”
udløser, at
bien
kommer
flyvende

Screenshots

Frame 1

Frame 1

Frame 2

Frame 2

Frame 3

HISTORIEN OM BIEN

Bien
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X

X

1

Carl
Udløst? Antal
(sæt x)
Re22 af
kalibrer
31
inger?
X

X

X

X

Vi
rekalibr
erer
mere
end
10
gang
e

Navne på læserne
Lise
Udløst? R?
(sæt x)
26 af
31
X

X

X

X

Carla
Udløst? R?
(sæt x)
26 af
31
X
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1) ”jeg”
udløser, at
bien skælder
ud.

1) ”jeg”
udløser, at
taleboblen
forsvinder,
og bien
rykker i
centrum.

2) ”så
opdager”
udløser, at
den vrede bi
opdager den
løse vinge.

3) ”den”
udløser, at
den vrede bi
bliver
forskrækket.

Frame 4

Frame 5

Frame 5

Frame 5

ind, og at
bolden
bliver skudt
efter bien
og rammer
den.

Resten
af
frame 5
misses

X

X

X

X

1

X

X

X

Reste
n af
fram
e5
misse
s

1
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4) ”den”
udløser, at
den
forskrækked
e bi bliver
ked af det.

5) ”stikke”
udløser, at
der zoomes
tættere på
bien.

1) Når man
kigger på
bien, græder
den.

1) ”jeg”
udløser, at
anden del af
taleboblen
kommer
frem.

Frame 5

Frame 5

Frame 6

Frame 7

X

X

X

X

X

X

X
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I denne
frame er
skærmen
tredelt på
den
vertikale
led.
Hvert ord
dukker frem
enkeltvis, og
forsvinder
når det er
blevet læst.
Det næste
ord bliver
synligt når
det forrige
er
forsvundet.
Baggrunden
ændres ift.
tredelingen
af skærmen
og ordets
placering på
skærmen.
1) ”Jeg”
2) ”føler”

3) ”mig”

Frame 8

Frame 8

Frame 8

2) ”hånd”
udløser, at
en hånd
kommer ind
i billedet.

Frame 7

X

X

X

2

X

X

X

2Pga.
Reak
tion
”wha
t the
fuck”
og
grin
over
proto
typen

X

X

X

1
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4) ”ret”

5) ”modig”

6) ”da”

7) ”jeg”

Frame 8

Frame 8

Frame 8

Frame 8

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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8) ”cykler”

9) ”afsted”

10) ”med”

11) ”bien”

Frame 8

Frame 8

Frame 8

Frame 8

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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12) ”i”

13) ”den”

14) ”ene”

15) ”hånd”

Frame 8

Frame 8

Frame 8

Frame 8

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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15) ”hånd”

1) ”bien”
udløser, at
hånden
forsvinder
ud af
billedet.

1) ”hjem
igen.”
udløser, at
en hvid
firkant med
”slut”
kommer
frem nede i
højre hjørne
af billedet.

Frame 8

Frame 9

Frame 10

X

X

X

X

X

X

X

EFTER:
Nu skal vi igang med et interview omkring det du lige har prøvet. Du skal ikke tage dig af
at der kommer spørgsmål der ligner hinanden meget. Vi vil forsøge at få dig til at tænke
på det fra så mange forskellige vinkler som muligt.
Der er ingen rigtige eller forkerte svar.

INDEN:
FORVENTNING:
Hvad er dine forventninger til det du skal prøve?
3 ting?

Du er her i dag for at hjælpe os, så det er vigtigt for os at gøre dig opmærksom på, at du ikke
kan gøre eller sige noget forkert. Vi er meget glade for det du er med til at give vores projekt.

Da det er en prototype vil du være nødt til at kigge på knappen med næste side, hver gang du
vil skifte til næste side.

Du kommer til at sidde helt fastspændt med cykelhjelm i testen. Det er en billig opsætning med
eye-tracking, så du er nødt til at sidde helt stille. Det er under de forudsætninger at vi prøver
prototypen i dag.

Det er vores første prototype så den er langt fra et endeligt produkt. Den skal kunne vise nogle
af de muligheder, der kunne være indenfor en fremtidig e-bog, hvor man benytter eye-tracking.

Du må ikke snakke imens vi laver testen, da kalibreringen af eye-tracking softwaren så skal
laves om.

Introduktion:
Vores projekt går ud på at undersøge hvad der sker når eye-tracking kombineres med e-bogen.
Vi har lavet en prototype som du skal prøve.
Bagefter vil vi stille dig nogle spørgsmål omkring dine tanker om læsningen og det der foregår
på skærmen.
Du skal bare koncentrere dig om at læse.

Spørge:
Må vi filme?
Hvor tit læser du?

Velkommen.

Proceduren:

Brugertesten

Bilag 6: Brugertesten
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Hvilke kvaliteter synes du der var i det?
○ For at finde ud af hvilke kvaliteter de synes der var i det de lige prøvede.
○ For at åbne op for hvilke kvaliteter der muligvis kunne ligge i designspacet.
Hvordan vil du beskrive oplevelsen af at læse på denne måde?
○ For at undersøge hvordan de beskriver oplevelsen af mødet mellem ebogen og
eyetracking.
Hvordan føler du, at denne måde at læse på berører din forestillingsevne?
○ Berører vi deres forestillingsevne?
Hvordan følte du, at dit engagement var i historien?
Hvorfor?
○ For at finde ud af om vores design med de visuelle virkemidler øger eller
forstyrrer engagement i teksten. (Både udfra Stigel og fra workshop.)

●

●

●
●
●

Hvordan påvirker de ting din fortolkning af indholdet?
○ For at undersøge hvordan læseren fortolker indholdet udfra hvad de allerede
kender. Brug af skemaer.

Hvad gjorde denne måde at læse på, for dig?
○ For at finde ud af om vi har skabt bevægelse i brugerens sind (Det gør oplevelser
iflg. Stigel). (Role). Lidt set samme som tidligere
Hvordan var det ift. dine forventninger?
○ Undersøge om det var som de forestillede sig eller anderledes. Indfriet eller ikke.

●

●

SANSER: - “Sanser er vores berøringsflade til omverden.”
● Hvilke sanser synes du, at det du lige har prøvet, talte til?
○ Opfattes det multimodalt - vækker oplevelsen andre sanser end synssansen.

●

STACKING SKEMA (fortolkningsrammer):
● Hvilke andre ting minder denne måde at læse på, dig om?
○ For at forstå hvilke skemaer de trækker på for at forstå oplevelsen.
○ Om der er “lånt” fra noget.

Hvordan vil du beskrive det du lige har prøvet?
○ For at få dem til at sætte ord på hvad de synes det her er. Og for at åbne for
diskussionen om oplevelseskvaliteter.

●

BESKRIVENDE DEL
OPLEVELSESKVALITETER:
● Hvad er dit første indtryk?
○ Brug 3 ord.
○ For at finde ud af hvad de umiddelbart synes. Og for at skærpe fokus på den
personlige oplevelse.
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Hvilke elementer fungerede?
○ For at finde ud af hvilke elementer der fungerede.
Hvorfor?
Hvilke elementer fungerede ikke?
○ For at finde ud af hvilke elementer der ikke fungerede.
Hvorfor?

●

●

Hvad synes du om idéen at bruge eye-tracking i e-bøger?
○ For at finde ud af hvad de overhovedet synes om ideen.

TAK

Er der noget du vil tilføje?

OPLEVELSE?:
● Vil du fortælle andre om det du lige har prøvet?
○ For at finde ud af om de ville fortælle andre om hvad de har prøvet - vil de
omdanne det til en ikke triviel fortælling? (Har det oplevelsesstatus iflg. Stigel)
● Hvad vil du fortælle dem?
○ For at undersøge om de har haft en oplevelse, og hvordan de beskriver denne
oplevelse af mødet mellem ebogen og eyetracking.
● Ville du beskrive det du lige har prøvet som en oplevelse?
○ Hvorfor? Hvorfor ikke?
○ For at finde ud af hvornår noget er en oplevelse for dem.

●

MENINGER:
● Hvordan synes du, at denne måde at læse en e-bog på adskiller sig fra læsningen af en
traditionel (e-)bog (uden eye-tracking)?
○ For at finde ud af hvad eye-tracking tilføjer/fratager i læsningen.

PROTOTYPEN :
● Hvad synes du om udformningen af indholdet?
○ For at finde ud af hvordan formen og indholdet hænger sammen/påvirker
oplevelsen. Low fidelity og high fidelity.
● Hvad synes du om, at vi havde valgt en skitse-agtig fremstilling til testen?
○ For at finde ud af hvordan Low fidelity tilgangen har påvirket deres svar på vores
spørgsmål.

●

●

●

Hvilke styrker synes du der er ved denne måde at læse på?
○ For at finde ud af hvilke styrker der var.
Hvilke svagheder synes du der er ved denne måde at læse på?
○ For at finde ud af hvilke svagheder der var.

●

EVALUERENDE DEL

Carla: 0,5 / 4
Lise: 0,4 / 10
Carl: 0,3 / 2-3

Mona: 0,6 / 15
Mads: 0,2 / 3
Karen: 0,4 / 10-12
Sara: 0,2 / 3

Carla: hverdag både fag og skønlitteratur når jeg har tid
Lise: hver dag - ikke skønlittereatur, det er kun når man har tid - blogs - læser tit på computer læser en lille smule på iphone
Carl: jeg læser altid - hele tiden - faglitteratur 20 sider om dagen - bog 20 sider om dagen til
studiet

Mona: jeg læser avis på computeren og krimibøger - har lige startet med ebogslæser, den er ikke
så tung som bog og kan have mere med
o denne test blev afbrudt rigtig meget af genkalibrering, til den grad at det lidt ødelagde
testen
Mads: aldrig - jo faglitteratur, hovedsageligt på skærmen, hver dag små artikler til lidt bøger... kun
lidt bøger
Karen: hver dag, nyheder, skolenyt reklamer, bøger studie normalt, og skønlitteratur i
sommerferien - både på ipad, mobil og computer, og papir
Sara: Daglig til fag. Læser næster aldrig for underholdning.

•

•
•

Bien:

•

•

•

•

Carla: sjovt - spændt på at se hvad det er i laver - noget jeg ikke har prøvet før
Lise: stillet min nysgerrighed, det her område er rigtig spændende - den kognitive process der sker
når jeg læser bliver understøttet - noget interaktivt - glæder mig til at se hvad i har lavet - det
bliver sjovt, ellers gad jeg ikke bruge tid på det
Carl: jeg har hørt det er en ebogslæser - jeg ved gerne se hvad der er - jeg ved godt hvad en ebog
er, men har ikke prøvet - konceptet ebog er praktisk og man kan hurtigt få reoler fyldt op

Mona: svært at have forventninger, vidste ikke hvad jeg skulle - er forventningsfuld - det lyder
spændende - jette har ikke snakket om det - spændende
Mads: ikke tænkt meget over det. troede det var en teknologitest - jeg tror i tracker hvor jeg går i
stå
Karen: spændt, det er meget væk fra egen hverdag, er elektronik interesseret, kan godt lide nye
ting - spændende - noget nyt (innovativt)
Sara: at prøve eyetrackin . at se hvad i har lavet . at se noget med det der ebog.

Inge-Lotti:

Hvad er dine forventninger til det du skal prøve? 3 ting?

FORVENTNING

•

•
•

Bien:

•

•

•

•

Inge-Lotti:

Hvor tit læses:

•
•
•

Bien:

•
•
•
•

Inge-Lotti:

Kalibrering / antal:

INTERVEIW SVAR

Bilag 7: Interview svar
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Carla: det var sjovt, havde forestillet mig noget mere end en pind med gaffatape. Jeg viller gerne
hjælpe jer og tage det alvorligt - prototypen er fjollet
o Ville gerne hjælpe
Lise: hvordan reagere det når jeg kigger her - der var noget med berling i starten, der var noget
tekst og noget orde - der var en historie med bien den fløj ikke bare rundt. - de illustrationer der
var til tekstene - nå det er det illustrationerne vil - overraskende - hurtigt - overall, var der et
overraskende moment som jeg synes var fedt - jeg nåede ikke at finde ud af hvad det skete i
starten - hvis det havde været ud i en køre, havde det været bedre - jeg nåede ikke helt at forstå
historien.
o Kiggede efter "actions" i ordene. Havde en forventning om at nogle af ordene havde
actions
Carl: lidt upraktisk at have på - men prototype, så man skal jo ikke sidde med en hjelm på hovedet
- jeg associacerede til grundlæggeren fra googles briller - også en prototype - den følger jo ikke jeg kunne se hvor kursoeren skulle have været, men det var ikke der den var, om det så er mine
øjne der er forkert indrettet - nogle problemer i det - hvis man ser cursoren kan man også komme
til at fokuserede på kursoren – distraherende

Mona: meget interessant - lidt vanskeligt, fordi hjelmen sad ikke ordentligt - ikke det store indtryk
ift. historien - jeg fik det hele i små bider pga eyetrackingen
o Analyse: afbrydelse af læsningen - hun kan kune huske det sidste, pga mange
genkalibreringer
Mads: Ustabil ( lille smule), men det kan man også forvendte når man bevæger hoved
udenforskærmen. Løsning: gabestok, så det er umuligt at bevæge sig.
o meget usammenhængende - en der så en dame der væltede udenfor en cafe og ... og det
var det jeg fik ud af den historie - han kan have været påvirket i testen af sine
forventninger, som jo var meget omkring teknologien og ikke omkring læsning
Karen: rigtig spændende at et kamera kan fange ens øje, det giver mulighed for at jeg kan komme
emd i historien. Teknisk, spændende, interaktion med teknologien
o komme med i historien
Sara: det regnede - sjovt - lidt børneagtig - lidt drabeligt

•

Bien:

•

•

•

•

Carla: det var fedt - tænkte meget over om jeg gjorde det ordentligt, ville gerne være sikker på i fik
det rigtige ud af det - kan li ideen

Mona: Spændende, smart hvis det hjælper med at skifte side. - Holdt øje med musen
o holdt for meget øje med musen ift. hvad jeg læste
Mads: Anderledes, men det ville ikke være noget man brugte på arbejde. Så skulle det være mere
skjult og mindre ustabilt.
Karen: lidt hårdt - men spændende - ser det som en fremtidsting, jeg glæder mig til det kan lade
sige gøre 100 % - jeg kan jo godt se hvor musepilen var, men det røg alle mulige steder hen - blev
helt ør af kalibreringen - men føler ikke at man præsterer når pilen ikke gør hvad de andre gør bliver meget bevidst om læsning på min hastighed - troede der ville komme flere linjer - jeg
skimmer hurtigt over når jeg læser, så blev gjort meget opmærksom på hvordan jeg læser.
o kursoren er forstyrende - for hurtig læsetempo
Sara: sjovt - anderledes end hvad man lige - der var interaktion - skete nye ting alt efter hvor man
kiggede hen

Inge-Lotti:

Hvordan vil du beskrive det du lige har prøvet?

•

•

•

Bien:

•

•

•

•

Inge-Lotti:

Hvad er dit første indtryk? Brug 3 ord.

OPLEVELSESKVALITETER:
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Lise: Nyt og spændende. Kan ikke lade være med at sammenholde det til en hverdagssitation. Det var fedt at hun fik lov til at styre det der skete. - FOrtolkningsprocessen gik meget stærkt, så
hun fik ikke tid til at tænke lænegere over ordene
o børnemålgrupper - det var fedt at det blev illustreret - andet ord - det var en glidende
fortælling - jeg fik ikke lov til at synke og forolkte på historien, det fik sindsygt hurtigt
Carl: læsning på skærm - noget var forskelligt - du sørgede for at jeg kom videre på næste skærm mens jeg gjorde nogle ting fx cykelstyr - hvis kursor skal lande på ordet - jeg burde jo så have læst
ordet - ordvis er ikke praktisk - men en form for autoscroll - måske til handikappede, ikke
normale mennesker - selvom vi godt kan bruge det - jo flere skærme man omgiver sig med - jo
flere perspektiver kunne man bruge det til

Carla: når rundt om flere aspekter ift. historien, billederne giver noget ekstra til oplevelsen, men
samtidig tager det måske også ens muligheder for at
Lise: det interaktive, og billeder de understøttede teksten, dovenskab, hvis man sidder og skal på
ferie - det er en service - jeg føler mig magtfuld - som synlige supermandskræfter –
o Serviceorienterede - man skal ikke bladre selv
Carl: Konceptete i hvert fald, registrer det man kigger på, og sætter det så i kontekst til det du
kigger på. Konceptet med at den følger

Mona: Hvis det fungere, så er det smart. - Hvis man skal have hjelm på, så er det ikke smart. Hvis det er for at computerens skal vide hvor man er henne, så er det smart
Mads: kigger på dokumenter i mit job, min arbejdsgang kunne være nemmere hvis jeg kunne
navigere med øjnene istedet for mus –
o Navigation - forholder det til arbejdet
Karen: spændende når ordene kom til live, ved ryste og farve. Det var rigtig sjov, og fik hende til
at følge bedre med i historien. God effekt med usikre - tænker mere over ordet
o farve påvirker mig - det må være det røde ord - forstod ikke sidste røde klat (blod blev
ikke udløst over hele skærmen)
Sara: fange læser - forstyrrende i fordybelse af bog - jeg bliver let distraheret - det at der skete
noget fangede mig

•

Bien:

•

•

•

•

Carla: lidt besværlig, med hjelm og stillesidde, kamera ikke rykke sig - kan godt li ideen - kan
sagtens forestille mig at det er noget man kan bruge - det er nyt men lidt genkendeligt - som på
eksperimentariet

Mona: Forvirrende, man skal sidde stille, og det fungerede ikke rigtig. - Når det lykkes var det fint
nok, men det var få gang
Mads: Grænseoverskridende at folk kan følge med i ens læsning. Det er i forhold til tempo, det er
ubehageligt, at føle den bedømmelse fra andre.
o det med at man kan se hvor han kigger hen pga at kursoren ikke er skjult - han læste
meget hurtigt, og han læser normalt meget langsomt - vi skulle nok have sagt til ham at
han skal se det som en oplevelse
Karen: ved skønlitteratur ville det være spændende, men hvis det var en fagbog ville det være
forstyrrende. - Jeg tror ikke man skal putte mennesker på - Det ville blive spændende gennem
farverne, og med billeder (omgivelser, skov og træ). Man forstiller sig tit som hovedpersonen, i
hvert fald et stykke tid
o man skal ikke putte mennesker på men omgivelser - man sætter sig selv i hovedrollen i
en historie
Sara: lidt forvirende i starten - men det tog ikke længe at vænne sig til

Inge-Lotti:

Hvordan vil du beskrive oplevelsen af at læse på denne måde?

•

•

•

Bien:

•

•

•

•

Inge-Lotti:

Hvilke kvaliteter synes du der var i det?

•

•
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Lise: under rammerne af det åndsvage kamera - det var på ingen måde behagelig situation, - det
var sjovt at prøve, men kan godt se essensen i det - sjovt ligesom i eksperimentariet, - jeg kan
overføre dette til andre ting
o Fysisk var det ubehageligt
Carl: men kunne hurtigt væne sig til det - muligvis gøre det hurtigere - en større skærm - at få det
serveret automatisk - bliver det serveret lettere, tilgængeligt, i et tempo således at det vil fremme
læsning - men det er vidst det kun er læsning, ikke hvis man skal kunne fundere over det - det er
relevant navnligt for visse målgrupper.

Carla: kan måske godt indskrænke den en smule pga i sætter billeder på ordene - sjov, anderledes
ide - sjovt at tage nevø, niece med så de ku prøve det, de ville sys det var fedt
Lise: Forfatteren har muligt for at kontrollere hvad læseren ser for sig. - Man får en større
oplevelse, hvis man selv er begrænset, mangler viden omkring noget, hvilket vil være med til at
give mere at se
Carl: fantsien arbejder lige hurtigt - det er ikke hæmmende for forestillingsevnerne - nu var der jo
animationer rundt m teksten, på den måde kan man bidrage, påvirke folks opfattelse udover
ordene, også med lyd - man kan give dem påvirkningern der ikke strider imod - fx skov, det er
grønt, fuglekvidder - man kan øge helhedsoplevelse - holder man sig til tekst påvirker det måske
ikke så meget

Mona: berørte mig på den måde at jeg ikke fik fat i hvad jeg læste, læste ordene, men ikke nok til
at jeg ville kunne fortælle hvad jeg læste.
Mads: Begrænser den nok, da han fokusere på pilen fremfor historien.
o fokuserede meget på hvor pilen var
Karen: den udfordre mig - jeg ville ikke have set noget rødt, ligesom der gjorde i historien,
påvirker mig på en positiv måde så jeg følte jeg var mere kreativ (minut 13)
Sara: jeg læser ikke bøger hvor man forestiller sig meget - jeg kan godt lide at få tingene foræret jeg kan godt lide det - jeg fik tingene serveret - blodblod, rødt, rødt

•

•

•

Bien:

•

•

•

•

Carla: måtte holde hjelm - det var mine øjne der gjorde at ting kom frem - jeg vil gerne læse hvad
der kom videre i historien - det var fedt at prøve det af
Lise: jeg var super engageret i teknikken og ville godt have den til at fungere - jeg var engageret i
historien fordi jeg var i nuet og skulle opleve det - men sammenlignet med en bog eller en film bien var sød - jeg kunne nemmere forholde mig til den hvis den havde haft personlighedstræk,
det havde været nemmere at forholde sig til det - i en film kan jeg ikke styre tempoet - det føler
jeg godt jeg kan her fx...
Carl: Blev øget lidt, interesset blev vækket mere af det der forgik uden om teksten - øget
indlevelsesevnen og engagementet.

Mona: ikke i selve historien, der havde jeg ikke meget engagement, forsøgte at forstå hvad jeg
læste - men havde travlt med at holde øje med andre ting
Mads: lavt engagement - jeg fløj hen over de sætninger der ikke gav mening - engagement i musen
o Nogle ting vækkede en mening, andet gjorde ikke- For meget fokus på kursor
Karen: Den reagerede på at hun kiggede på et ord, så jeg var jo med i historien, det var mig der
styrede den - så den gav feed-back og hun gav feed-back - det var et samspil om det
Sara: på samme måde som når jeg normalt læser - det sammen engagement som normal bog

Inge-Lotti:

Hvordan følte du, at dit engagement var i historien? Hvorfor?

•

•

•

Bien:

•

•

•

•

Inge-Lotti:

Hvordan føler du, at denne måde at læse på berører din forestillingsevne?

•

•
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Carla: ting man kan prøve på museer, lidt for børn - minder om at læse på computeren
Lise: Krimiforfatter - jeg skulle selv vælge med touch - jeg kunne gå frem og tilbage mellem
illustrationer - ift. almindelige tekster har jeg en side tekst og en side illustrationer - jeg elsker
illustrationer, dem er der ikke mange af i skønlitteratur - det er interessant at læse bøger fordi jeg
skal forestille mig ting i dem (men hun elsker illustrationer også - hør lyd)
o Illustrationer er kraftige værktøjer
Carl: Gider ikke tage den fysiske bog med, jeg tager den ikke med, men jeg har nogle gange læst
på telefonen - jeg kan godt lide at tage det med - det minder mig og at læse på en e-reader - det er
dog tit artikler jeg læser - når man læser på en skærm skal teksten helst være klar og letlæseligt, ift
formidling af information - det med animationer minder om tegnefilm - man får visuelt input

Mona: Det minder om at læse på en computer.
Mads: det med at man kan følge med i pilen minder mig ikke om noget - men børnebøger hvor
der popper billeder frem - så læser man noget og så hiver man ting ud...
Karen: noget fremtidigt - læsning på min ipad - sjovt at gå til - har før prøvet eyetracking - de så
hvor jeg kiggede hen på mennesker og humør - og forbrugeres vaner i supermarket har læst tænk
artikel - minder mig lidt om tv - at man kan slappe af på en anden måde end når man læser en
bog - man er afslappet fordi der bliver skabt ting for en
o Forholder det mest til eye-tracking delen
Sara: børnebøger - men ikke historien - ikke sikker på jeg fik det hele med

•

•

•

Bien:

•
•

•
•

Carla: det passer bedre til børn kommer jeg til at tænke på nu, ikke mens jeg prøvede det - jeg kan
mærke at jeg trækker på alle mulige ting fra hverdag - fx at prøve ting med nevø - når jeg læser
nomralt på comp, vil jeg tænke på jeres eksperiment
Lise: Meget tempo (eget). - Man skal have kontrol over det der bliver præsenteret for en. - Havde
fortolket sig frem til at der skulle være interaktion bestemte steder, og når det ikke skete blev hun
fustreret. - Man bliver præsenteret for noget, man ikke selv kunne have forstillet sig.
o vil ikke gå glip af ting i fortolkningen - i starten blev jeg bare hevet igennem . her var jeg
mere trug til sidst - jeg forventede at der kom illustrationer , jeg prøvede at provokere
det, og så kom det ikke, ligesom når en roborstøvsuger bare skal over i et hjørne
Carl: jeg bliver mere engageret - kan sikkert sætte fantasien igang i en påvirket retning - det
motiverede mig måske ikke til at læse vider, men det kunne det måske godt - men det påvirker
fantasien, og det er ikke kun teksten der gør det - det påvirker mig ikke at det minder mig om
andre ting, min holdning til tegneserier er neutral - hvis man var imod dem ville jeg blive negativt
stemt - det er bare fantasien der bliver påvirket

Mona: Som sådan får hun ikke en oplevelse ud af det, fordi der var for meget rundt om.
Mads: Det har påvirket på en eller anden måde. det gør et eller andet ved forestillingsevnen påvirker den
o påtvinger ting til forestillingsevnen
Karen: Ligger nok mere mærke til ting, højere detaljeringsgrad
Sara: det blev til et yngre publikum - noget ungdomsbog - også historien paser til ungdomsbog –
o forfatter skriver ungdomsbøger, sproget kan havde gjort at hun har denne opfattelse.

Inge-Lotti:

Hvordan påvirker de ting din fortolkning af indholdet?

•

•
•

Bien:

•

•

•
•

Inge-Lotti:

Hvilke andre ting minder denne måde at læse på, dig om?

STACKING SKEMA (fortolkningsrammer):
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Carla: synssansen - skulle koncentrere mig meget om at bruge mine øjne, derfor ku jeg ikke
koncerntrere mig om dem - de andre trådte i baggrunde, jeg glemte hvor jeg sad
Lise: hvorfor er der ikke noget lyd - der var noget i starten der skulle have været lyd på synssansen - jeg har meget lammet fordi jeg sad stille - på en eller anden måde er det også mere
skræmmende, det er det modsatte af solbriller, hvor man kan skjule hvor man kigger hen. Det gør
ike så meget..
o Det rammer folk meget forskelligt, det at sidde stille. Her følte hun sig lam / ubevægelig.
Carl: Synssansen umiddelbart - der er ikke så meget andet end det der bliver påvirket. Der er tekst
og animation omkring, som taler til synssansen. –
o kursoren må ikke være der

Mona: synssans og følesans og høre, fordi der sker mange ting - læser, anspændt, der foregår
meget rundt om, mister lidt koncentrationen, koncentrerer mig for meget om at sidde stille!
Mads: Syn
Karen: jeg ku mærke det i maven, at det var spændende - ligesom et lille barn der udforsker noget
nyt - min hjerne blev trigget - fordi jeg blev udfordret på min egen læsning af min tekst - når har
jeg lige læst noget med rød, når det var blod - jeg blev nødt til at afbryde min læsning og gå tilbage
og få det hele med
Sara: synssans - synes det var krævende - også fordi jeg ikke vidste hvornår noget poppede op når man læser, bruger man øjnene - ingen andre sanser

Carla: med hjelmen, jeg skulle koncentrere mig - jeg tror måske det engagerede mig lidt mere i
læsningen at det var mit ansvar at historien bevægede sig fremad
Lise: en anden form for oplevelse, en underholdning, en ekstra service omkring det her med
dovenskab, men skal jo stadig sidde med den her og forestiller jeg mig, ville blive ked af det hvis
jeg skulle sidde foran en computer - ift det praktiske liv, det kan være anvendeligt, ift børn
ligesom billedkort hvor man skal matche tingene med hinanden - ift indlæring til børn er det ret
optimalt - så længe det ikke sker for hurtigt, eller skal være for præcist - men det gør rigtig meget
for illustrationerne - med en mere udbygget prototype kunne jeg godt blive opslugt at det, blive
immersed, blive et med historierne - men det kræver også noget fortrolighed.
o Ekstra service, omkring det her med dovenskab. - En computer ville ikke være godt,
man skulle kunne sidde med den, e-reader el. lign. - Børn må da synes det er sjovt, godt i
forhold til indlæring.
Carl: jeg er vant til at læse på en skærm i forvejen, så det er ikke uvant. På visse måder er det
interaktivt, der bliver præsenteret noget. serveret noget nyt - ord var meget spredte - der var vi
lidt over i simple computerspil.

Mona: Den er ikke så forskellige fra hvad man plejer at gøre.
o Bias: der var meget få af triggerne der faktisk skete, som de skulle.
Mads: DEt ville ikke være en forskel til hvis han læste noget andet.
Karen: Større indlevelse. Mere underholdning for pengene ved en helt bog, da man får en højere
detaljegrad
Sara: Fanget mere end normal - jeg forestiller mig ikke ting og læser mellem linjer

Hvordan var det ift. dine forventninger?

•

•

•

Bien:

•

•
•

•

Inge-Lotti:

Hvad gjorde denne måde at læse på, for dig?

•

•

•

Bien:

•

•
•

•

Inge-Lotti:

Hvilke sanser synes du, at det du lige har prøvet, talte til?

SANSER: - “Sanser er vores berøringsflade til omverden.”
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Carla: levede op til forventninger - sjovt, som jeg regnede med
Lise: Det var sjovt, fedt at se hvordan det ret praktisk kunne gøre. - Hun havde en Sci-Fi
forstilling om hvordan det skulle have set ud. - Det var begrænset, men hun forstod konceptet
Carl: jeg havde kun forventet ren tekst - ikke billeder og ikke det interaktive - havde bevidst ikke
tænkt meget over det - jeg ser en masse potentiale - det er på et tidligt stadie i den tekniske
udformning - bygge ovenpå læseoplevelsen - og bruges specifikt til visse målgrupeper der ikke har
evne til at læse en bog - men bygge voldsomt oven på læseoplevelsen, med alle mulige sanser også lyd og følesanser, ligesom en controller - man hjælper folks fantasi igang i en eller anden
retning -der er bestemt af nogen (fofatter?) - man kan gøre det til en helhedsoplevelse at læse, og
fordybe sig i den - frem for at det er en egen stakkels fastasi - man manipulerer folk - fordele i
marketing

Mona: de var ikke så store fordi jeg ikke vidste hvad det var - jeg synes det var spændende - hvad
spørger i om, jeg er ikke klar over formålet med det?
Mads: Havde ikke forstillet sig at det var en læsetest. Han troede det var en måde at lære af hvor
folk kigger hen, iforhold til design af noget grafisk. Hvornår bliver man væk?
o havde regnet med at det var en slags brugerinterface der tjekkede hvor man kiggede hen
Karen: rigtig fint - hårdt i forhold til kalibrerign - mere tekst - ikke kun 1 eller 2 linjer pr gang men jeg er vant til hele sider - det gav en frihed at man ikke vidste hvad der kom næste gang men blev opslugt at linjen - man kan godt fristes til at bladre videre normalt - om fagbøger - det
var frigørende med en linje af gangen - det virker overskueligt for en læser tror jeg
Sara: -

•

•

•

Bien:

•

•

•

•

Carla: hvis man kan fange sine læsere og engagere dem - nyt og anderledes for mig, gør det
interessant
Lise: kontrol og interaktivitet - eget tempo - understøttende ilustrationer - historien blev
understøttet - jeg får i højere grad lov til at dykke ned i forfatterens univers - fordi der er nogle
præ-definerede rammer - overraskelsesmoment, jeg er ikke vant til at ting springer ind fra siden jeg kunne godt lide da han cyklede, men hun nåede ikke at læse teksten - der var ikke nogen
sætning - men jeg kunne rigtig godt tænke mig at det er inde i scenariet - jeg kunne rigtig godt
lide at jeg læste inde i scenariet, men jeg kunne samtidig også se at jeg kunne ikke dele min
opmærksomhed to steder når der sker noget interaktivt.
o Forfatterens univers bliver synligt - får i højere grad lov til at dykke ned i forfatterens
univers
Carl: Teksten bliver serveret automatisk og løbende, det kan være det er en nødvendighd for
nogle målgrupper. Det er en oplagt styrke. - Hvis du er i gang med multitaskning, kan det have en
fremmende effekt / arbejdsproces. Gøre noget hurtigere.

Mona: hvis det kommer til at fungere - at man ikke skal bladre. hvis man ikke skal bruge noget
fysisk input.
Mads: man kan få billeder frem - kan være distraherende - pilen skal væk, man fokuserer for
meget på den
o Hjælpende - man får den rigtig association ved hjælp af illustrationer
Karen: Man bliver selv mere kreativ, fordi det udfolder sig sammen med en, og påvirker ens
læsning, mens man påvirker historien
o påvirker min læsning samtidig med at jeg påvirker bogen
Sara: når man skal lære at læse er det godt at ord rødt, bliver rødt - sammenblanding af ord indlæring

Inge-Lotti:

Hvilke styrker synes du der er ved denne måde at læse på?

EVALUERENDE DEL

•

•
•

Bien:

•

•

•

•

Inge-Lotti:
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Carla: hjelmen! - det er vigtig at alt sidder som det skal, og at man skal starte forfra.. det bryder
lidt ens oplevelse..
Lise: Der kan ske for mange ting, som kan virke forvirrende. Hvis man endnu ikke forstår
hvordan det skal fungere, så bliver man måske frustreret fordi de ting man forventer vil ske ikke
sker - så vil man midste overblikket. - Konkret: kunne ikke læse handlingen ud af cykelturen. Der var for mange ting der ville have hendes opmærksomhed.
o Note: det med at bien ændrede sig samtidig med at teksten blev læst var ikke godt... der er en fin balance i hvad skal illustreres og hvad skal ikke - gad vide om der sker
nogle specielle ting alt efter hvor jeg kigger hen som skræddersyer historien
Carl: Tekniske udfordring ved at få det til at virke. Der er måske en faldgruppe i at man påvirker
folks fantasi. Er det at tage evnen til at komme op med ens egen fortolkning? Det er alle nok ikke
interesseret i
o faldgruppe at påvirke fantasi, når det ikke altid er nødvendigt - etiks

Mona: det er hårdt for øjnene
Mads: pilen! - den distraherer - hvis i ku fjerne den fra eksperiementet - men så kan brugeren ikke
selv se at den ikke er kalibreret
Karen: teknikken, reagerer ikke lige så hurtigt som jeg læser - og bladring
Sara: Forvirrende - ordblinde kan nok ikke være med

Carla: det hele fungerede - jeg var klar over at det ville være lidt arbejde at få det hele til at virke jeg ku godt li der hvor han cykler
Lise: Carl: det at der foregår noget andet rundt omkring når jeg læser - det fungerer - man får noget
mere, end bare teksten - historien var bare en lille morsom historie - man behøver ikke tænke så
meget over det - det blev måske mere morsomt - det der sker med bien gør det morsom - godt
for børn - bolden der hopper hen over teksten og drysser på bien - hvis animationerne kommer
for langt væk fra teksten, så er det ikke så godt - forvirrende - jeg tættere på teksten jo bedre - det
perifære syne fungerer ret langt - men det bliver måske mere forvirrende når det foregår derude.

Mona: Når det kom på det rigtige tidspunkt så var det godt.
o at man kunne se den fulgte med - der er mange ting som der kan gøre at den falder fra jeg ved ikke om den reagerer på at jeg læser teksten, det tror jeg
Mads: Blod - der var også det røde - men blodet er bare det jeg husker!
o Historien havde ikke hans fokus. Det var det anderledes, det der adskiller sig fra
normalen.
Karen: Det med at det rystede. Det rystede også mig følelesesmæssigt - Den røde farve. Det var
meget iøjnefaldende. Det rystede ud, samtidig med at det rystede ind i historien
o måske faldt hun ud af kalibrering - rystede mig ud af historien og ind i den igen . trak
mig ind igen - med øget fokus
Sara: blodet - der var sjovt når teksten stod der og der skete ting rundt omkring - irriterende når
ordene ikke stod der og de kom, man skal fokusere meget specifikt på det der ord der skulle få
dem til at komme frem, så skulle jeg koncentrere sig, jeg blev irriteret - den åbne dør den var fin kunne godt tænke mig en hel A4 sides tekst - det ville nok være sværere - mere end to linjer - at
der sker mere på en side

Hvilke elementer fungerede ikke? Hvorfor?

•
•

•

Bien:

•

•

•

•

Inge-Lotti:

Hvilke elementer fungerede? Hvorfor?

•

•

•

Bien:

•
•

•
•

Inge-Lotti:

Hvilke svagheder synes du der er ved denne måde at læse på?
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Carla: jeg tror der skulle være poppet noget op, det fungerede ikke at det ikke gjorde det - i starten
med solen - jeg blev lidt distraheret af solen, jeg sys den bevægede sig, skulle lige vende mig til
hvad det var
Lise: Carl: Hvis jeg ikke har lagt mærke til det, har det nok ikke fungerede særlig godt. Jo længere det
kom fra teksten, som det hørte til, jo dårligere fungerede det. Han har ikke fokuseret på de ting
der ikke fokuserede godt. Han kan ikke nævne dårlige ting.
o folk skal være opmærksomme på at de skal kigge på de andre ting også og at der foregår
noget med dem - hvis det perifære skal virke

Mona: at holde fast i mine øjne, det fungerede ikke så godt - det jeg læste fungerede godt nok, det
var nemt at læse - det fungerer ikke at jeg skal koncentrere mig om at hov, nu smuttede det igen.
Mads:
o Det man ikke husker, fungere ikke så godt. Det samme som Carl
Karen: alle kalibreringerne - klatten til sidst - skulle der have været flere?
Sara: når tekst kommer hen ad vejen var det irriterende, man skal koncentrere sig

Carla: billeder mindede mig om fødselsdagsinvitationerne - jeg lyttede ikke til historien, ventede
bare på at billederne poppede op - børneagtigt, både historie og billederne
Lise: Det var en sød bi. Det var en børnehave-historie - den er bygget op omkring
berettermodellen. Forstod det som at bien var alene. TEksten var forsvundet, så den mening var
forsvundet. - Ved ikke om det gav mere hvis hun havde opfattet at hun var en del af historien. o berettermodellen, fin historie men ikke vildt interessant
Carl: Helheden med det, den er fin. Historien som sådan henvender sig nok til en yngre
målgruppe, men de ville også være henrykte. - Hvis det skulle henvende sig til ham, så skulle der
være sammenhæng mellem det han laver og at computeren kan servere noget for ham et andet
sted, som kan fremme en proces

Mona: Udseende var fint nok.- indholdet er svært, for hun kan ikke sætte sammenhængen op. Det
at bliver afbrudt var virkede ikke
Mads: der var mærkelige sætninger ind imellem, det fjernede nok mit fokus
o Ideen var god, (konceptet)
Karen: DEt virkede underligt at der kom en linie, og på næste linie er der kun to ord.
Sara: mere i bog-format - mindre stressende at læse på det fordi man er vant til det - det her er
helt nyt

•

•
•

•

Mona: det sys jeg er fint nok, man skal jo se om det er noget der kan lade sig gøre, ikke bruge for
meget krudt på inden man har fundet ud af det. - konceptet er smart, eller jeg synes det er
udemærket
Mads: det var fint nok at den så sådan ud, jeg synes at den viser hvad i gerne vil teste
Karen: Det var bare fordi det var en Beta- version. Det at fonten er så simpel som den er, er med
til at skabe større rum for opfattelsen, og for forstillingen
Sara: det må gerne være pænere tegnet i forhold til målgruppen - jeg forstod de elemeneter i
brugte - de skulle bare være endnu flottere, så ville det være fedt

Inge-Lotti:

Hvad synes du om, at vi havde valgt en skitse-agtig fremstilling til testen?

•

•

•

Bien:

•
•

•

•

Inge-Lotti:

Hvad synes du om udformningen af indholdet?

PROTOTYPEN :

•
•

•

Bien:

•
•

•

•

Inge-Lotti:
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Carla: fint - det henvender sig måske ikke meget til min aldersgruppe - jeg forstod konceptet i det
- jeg synes det er godt og gennemtænkt, man kan mærke på hele den måde i kører testen på at i
har gennemtænkt det
Lise: det passede til at det var en prorotyepe - der er det der med hvor meget skal mean give til
læseren og hvor meget skal du selv forestille dig - nu var det meget pangfarver, jeg kunne
forestille mig at jeg ville læse en bog med smukke illustrationer - farvene kan styre brugeren til
hvor de skal kigge hen.
o Hun nåede ikke at forstå historien - er det mig der er med i historien? - måske ligesom
med skridt og så er der bevægelse og lyd.
Carl: Det er hurtig overset det der sker på skærmen. Der skal ikke så meget til for at opfatte alt. Det kan være at det påvirker læsehastigheden, når der er så lidt tekst, den sættes ned. Havde det
været noget han skulle bruge til noget produktivt, så var det for simpelt og langsomt.
o når der er lidt tekst nedsætter læsetempoet - men nu var tempoet jo ikke det i gerne ville

Carla: jeg kan godt li at ha bogen i hånden normalt, nogle gange kan mine øjne blive trætte af at
læse på computerskærmen, men der er ikke flere problemer ud over det
Lise: Illustrationerne er vigtige for hende. - man kan dykke ned i forfatterens univers. - Man
forstår stemningen. - Den detaljerede historie er den gode historie, illustrationerne er en god
måde at frembringe stemningen. - sætte læseren i en kapsel.
o det er meget det der med stemning - forstå hvilken stemning forfatteren prøvet at skabe
Carl: Det kunne nok godt anvendes til skønlitt. - det bryder jo noget med en almindelig e-reader. der er et stor spring fra en almindelig bog til det her, der er ikke så stort et spring fra almindelig
bog til en e-bog. - hvis man vokser opmed det, kan man sikkert godt vende sig til det. Ellers er
det nok tvivlsomt.
o bryder med noget - man får væsentligt mere med - ikke det store spring mellem bog og
e-erader - men stort spring fra papir til jeres - fordi springet er større, vil der være en
tilvænning og holdningsmæssig barriere

Mona: Jeg skal ikke koncentere mig om at bladre.
Mads: Ved faglitt. skal man selv kunne vurdere hvornår man har brug for de enkle illustrationer.
Det virker mest oplagt i skønlitt.
Karen: men skal ikke bladre side - det er mere spændende - fordi jeg er med selv - mere
læsevenligt pga få linjer
Sara: jeg har problem med at læse på en skærm, vil gerne kunne vende i alle mulige vinkler - men
skal kunne se det fra forskellige vinkler så man ikke bliver helt stiv i det - og mine øjne bliver ikke
helt firkantet

Bien:

•

•
•

•

Mona: det ville være smart hvis det fungerer, og man ikke skal anstrenge sig for at se at det virker
- ...en ting til
Mads: en fin ide, hvis det kan bruges på en ordentlig måde så vil jeg gerne bruge det
Karen: Det er en god ide. - Cykelhjelmen er kunstig, men hvis devicet har det i sig, ville det være
smart. Det skal være usynligt. Skal sidde i skærmen.
Sara: den er sjov - men jeg vil ikke sidde med cykelhjelm på - det bliver en blanding mellem film
og bog - det kan jeg godt lide

Inge-Lotti:

Hvad synes du om idéen at bruge eye-tracking i e-bøger?

•

•

•

Bien:

•

•

•
•

Inge-Lotti:

Hvordan synes du, at denne måde at læse en e-bog på adskiller sig fra læsningen af en traditionel
(e-)bog (uden eye-tracking)?

MENINGER:

•

•

•

Bien:
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Carla: rigtig god ide - interessant - mange ku bruge - sjovt at prøve - taler meget til børn udstillinger, interaktive udst. kunne bruge - nok ikke i studieforbindelse
Lise: det kommer lidt an på - det er for omstændigt nu, hvis nu jeg bare skulle have et par briller
på ville det være bedre - der er mange elektroniske og digitale ting der er fede, men de har meget
gadget effekt, men vil man kunne bruge det i en hverdagssituation - det skal føles som en del af
miljøet, det skal være usynligt - jeg kan godt se at jeg kan grine over det og være underholdende
(noget mere interessant sagde hun her ) - og bestemme tempo - det er fedt
o Rush-effekt. - når glæden ved nyheden er forsvundet, så skal det kunne bruges i en
hverdagssituation. - Det skal være en del af hende, som et par briller. Usynligt, ellers ville
det ikke fungere.
Carl: Hvis det er for at automatisere processen, så er det fint. Det skal bruges for at gøre det
lettere - mange af os har en lyst til at gøre det lettere
o for at gøre det lettere - minimal gevinst hvis der er for at læse - ikke kun til at servere
tekst - anvendes med fordel til andre ting

Carla: helt sikkert
Lise: Ja det ville jeg nok
Carl: konceptet ville han snakke om. - han vi snakke om potentialet.

Mona: Ja
Mads: Ja
Karen: ja - det er fremtid, det er spændende
Sara: ja - jeg synes det var sjovt

Carla: at jeg har venner der arbejder med bach. kombi ebog eye.. hvad går det ud på , oplevelse af
det, tanker omkring det - det var sjovt at prøve det anderledes, se ind i fremtiden
Lise: har prøvet en eye-tracking bog. - Vil fortælle hvordan det virker: der hvor man kigger
kommer illustrationerne til live.
Carl: potentialet, man kan en masse med det her - udfra hvad man sidder og læser - der er lavet
noget i forvejen der popper up rundt om teksten, visuelt, lyd, får påvirket sanserne noget mere lidt mere abstrakt kan jeg se at det kan blive brugt i multitasking - maskinen ved hvad du skal
bruge og den er klar til at servicere dig - fx man kigger på informationer, i en serie af
informationer vil nogle være mere relevante lige efter de første, indtil du har fået de andre...

Mona: Prøve at forklare dem hvad det handler om. - DEt handler om at skærmen ved hvor langt
man er kommet. Og om udstyret. Så kan man diskutere om det er smart eller ej.
Mads: at der er nogle fine studerende -at der er en diskussion af hvordan dette kan bruges i
fremtidige medier - når det falder naturligt til en samtale - det har helt sikekrt åbnet nogle mulige
ting for mig
Karen: at historien skete som jeg læste den - det med cykelhjelmen - det er næsten lidt ligesom 4D
- hvor der er lyd og ting med - jeg oplevede det som om at der var flere dimensioner i det at læse
Sara: skægt - mærkeligt - svært - besværgligt med kalibrering, men sådan kommer det jo ikke til at
være med et endeligt produkt

Ville du beskrive det du lige har prøvet som en oplevelse? Hvorfor?

•

•

•

Bien:

•

•

•

•

Inge-Lotti:

Hvad vil du fortælle dem?

•
•
•

Bien:

•
•
•
•

Inge-Lotti:

Vil du fortælle andre om det du lige har prøvet?

OPLEVELSE:

•

•

•
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Carla: ja - fordi jeg sku komme her, sjov hjelm på, prøve noget jeg ikke har prøvet før..
Lise: Ja det er en oplevelse. - det er én oplevelse, men det er ikke noget hun vil fortælle alle om.
Hvis hun er en del af en diskussion hvor det kommer på banen, vil hun nævne det.
Carl: det var det - det var det under ale omstændigheder - en positiv oplevelse - det potentielle i at
man kan få det til at fungere - uden at der er en cykelhjelm. - ser bort fra at det er lidt prototype det

Mona: ja. det var noget jeg ikke havde prøvet før, det var skægt at prøve - hvis det fungerer, ville
jeg være tilhænger af det Mads: Ja, det har været anderledes, og sat gang i tanker omkring hvordan teknologien kan bruges.
Karen: ja det er det - der er underholdningsværdi - der er overraskelsesmoment over det - når
man bliver rystet ud af sin normale hverdag
Sara: nye ting er oplevelser, så ja

Carla:
Lise: Carl:

Mona:
Mads:
Karen:
Sara: en god oplevelse som man kan forholde sig positivt og en smule skeptisk til

•
•
•

Bien:

•
•

•

•

Carla:
Lise: bien blev meget styrende - jeg oplevede den næsten som en animeret tegnefilm
Carl: sjovt - potentiale - der med de ekstra informationer udover teksten skal ske med en vis
varsomhed - hjernen kan have behov for selv at kunne finde på nogle ting engang imellem - men
man påvirker dem i en retning - måske kunne faglitteratur også påvirkes på en eller anden måde man skal virkelig være klar over hvad det er for nogle ekstra ting man putter i det.

Mona: genrer: ku forestille mig til noget på en skærm som man gerne vil have fremhævet, hvis
den kan se at jeg stopper her et øjeblik, fordi jeg var interesseret i det, så ku den finde noget til
mig - kunne bruges i reklamer - finde ud af hvor øjet fastholdes
Mads: når pilen flyttede sig i en retning, blev jeg sådan - flyt dig nu op pil - prøvede selv at - i kan
se hvor pilen er, i kan også se hvor jeg ser, men det kan i jo ikke! - i må hjælpe mig, hvis nu i
sagde at jeg skal kigge i et bestemt sted hen hvis det går galt - når pilen fulgte ordene synes jeg det
var fantastisk, bortset fra at i kunne se hvor jeg kiggede hen!
Karen: Det var spændende at prøve.
Sara: Jeg er dybt imponeret over at i overhovedet har fået det til at virke - det kunne jeg ikke..

Inge-Lotti:

Er der noget du vil tilføje?

•
•
•

Bien:

•
•
•
•

Inge-Lotti:

Hvorfor ikke?

•

•
•

Bien:

•

•
•

•

Inge-Lotti:

Inge-Lotti

Bilag 8: Mappings for Inge-Lotti & Bien
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Bien
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