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 Förord 

En dag – det måste ha varit under våren 1946 – hände ett mirakel, kanske det största i mitt 
liv. Solen sken in i den lilla enrumslägenheten på Repslagaregatan i Nyköping, jag var i 
rummet åt gatan och mamma vid vedspisen i köket åt gården. Då upphör i ett benådat 
ögonblick bild och ord i Karl-Alfred att vara åtskilda, de förenas och formar ett begripligt 
budskap. Sedan finns ingen återvändo till tiden före bokstäverna. I fortsättningen består 
tidningen inte bara av roliga gubbar, det som liknat prickar och fluglort hade blivit till ord 
och meningar. Någon talade till mig från papperet. Jag minns upplevelsen som ett slags 
skapelse; i begynnelsen var ordet, ur kaos föddes ordning. Denna stund, då jag plötsligt 
kunde läsa, var fylld av lust och häpnad. Något av samma glädje finns alltid kvar, också 
när jag ett halvsekel senare öppnar en bok. Över decennierna utövar Karl-Alfred ännu sin 
verkan, han som välkomnade mig till diktens och konstens rike.1

                                                 
1 Svensson, Conny: Tarzan i slukaråldern 1997, s. 10. Författaren är professor i litteraturvetenskap vid 
Uppsala universitet. 
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 Inledning 

För oss som obehindrat läser sedan tidig skolålder, för oss som bokstäverna 
inte vållar några problem utan tvärtom ger möjlighet att tränga in i nya världar, 
skönlitterära eller vetenskapliga, för oss är det svårt att förstå vad det innebär 
att inte ha den förmågan. Något för oss så självklart som att utan besvär kunna 
ta del av informationen i tidningar, telefonkataloger eller tidtabeller, är för 
kanske så många som 8 procent av Sveriges befolkning förknippat med mer 
eller mindre stora svårigheter2.    

Ett område där sådana svårigheter kanske gör sig extra påminda är den 
högre utbildningen. Jag ville därför i uppsatsen undersöka de digitala 
talböckernas betydelse för några högskolestudenter med dyslexi. Jag ville även 
se hur ett modernt högskolebibliotek fungerar som resurs i detta sammanhang. 

Hittills har användningen av digitala talböcker varit begränsad men de 
håller snabbt på att bli ett efterfrågat läshjälpmedel. Det nya talbokssystemet, 
”Digitalt Audiobaserat InformationsSYstem” (DAISY), bygger på digital 
teknologi och använder mänskligt tal. Talboken, en cd-romskiva, läses i dator 
eller i särskild talboksspelare. Att kassetten nu blir cd-romskiva har sagts 
innebära samma revolution som när rullen blev bok! Det är lätt att föreställa 
sig vilken markant förbättring detta måste innebära för en högskolestudent med 
dyslexi som förväntas läsa igenom stora mängder text. Man kan i dessa 
talböcker nämligen hoppa direkt till rätt avsnitt, ändra läshastighet, lägga 
bokmärken mm. Man slipper spola kassetter fram och tillbaka, man slipper 
skrymmande talboksemballage och trasslande kassettband – en DAISY-skiva 
rymmer 33 kassetter!3

 
Funktionshindrade är en underrepresenterad grupp inom den högre 
utbildningen. Det finns idag en politisk vilja att bryta snedrekryteringen till 
universitet och högskolor. 1999 lät regeringen högskoleverket undersöka 

                                                 
2 Svenska Dyslexiföreningen - http://www.ki.se/dyslexi  
3 Önnestam, Mona: DAISY – från svensk idé till internationell standard, Human IT nr2-3 2000 
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situationen för studenter med funktionshinder. Man fann då att även om de 
flesta högskolor tar ett stort ansvar för sina funktionshindrade studenter återstår 
mycket innan man kan sägas leva upp till FN:s standardregler som ska 
garantera människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet inom 
alla samhällsområden.4 Regeringen har tillsatt en rekryteringsdelegation och 
satsar pengar i olika projekt för att bredda rekryteringen. Som ett led i detta 
gav man 2001-12-20 i uppdrag åt post- och telestyrelsen, PTS, att bedriva 
försöksverksamhet gällande funktionshindrades tillgång till produkter och 
tjänster inom telekommunikationsområdet. Mälardalens högskola ingår 
tillsammans med Karolinska Institutet i det av delprojekten som avser 
”Bredband för synskadade – distribution av digitala talböcker till 
högskolestudenter”. Det ska bland annat vara möjligt att ladda ner 
studielitteratur och bränna önskad bok på plats i biblioteket. Försöksperioden 
är 2002-2004. Bränning av CD-skivor blev dock möjlig först från och med 
januari 2003, så erfarenheten är än så länge begränsad. 

Trots detta, tror de intervjuade studenterna att åtgärder som denna är ett 
sätt att få läshandikappade som de själva att våga sig på högskolestudier? 
Vilken roll spelar egentligen digitala talböcker i de intervjuade studenternas 
studiesituation? Jag avser att i uppsatsen granska detta.  

                                                 
4 Högskoleutbildning och funktionshinder Högskoleverkets rapportserie 2000:4, s.7 
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Syfte och frågeställningar 

DAISY som studiehjälpmedel för dyslektiker, jag ville sätta mig in i och 
presentera situationen i nuläget på Mälardalens högskola. Det finns olika 
tänkbara vinklar att se på användningen och tillhandahållandet: leverantörens, 
förmedlarens (i det här fallet högskolebibliotekets) och brukarens. Jag utgick 
från att dessa aktörers önskemål och syn på saken sammanfaller till viss del 
men att de även skiljer sig. Av de tänkbara infallsvinklarna har jag valt att 
koncentrera mig på brukarna, det vill säga studenterna.  Kan leverantör och 
förmedlare svara upp mot deras förväntningar? Jag hoppas även kunna se hur 
förmedlarens och brukarens inbördes relation i denna specifika situation 
fungerar. Jag vill diskutera kring och belysa eventuella praktiska problem med 
tillgängliggörandet. Nyttan och fördelarna för brukarna, ser de några problem?  
 
De tre centrala frågorna blir: Hur utvärderar en grupp studenter med dyslexi  

• hjälpmedlet?   
• den hjälp de fått från bibliotekets sida att hantera det? 
• tillhandahållandet av den inlästa kurslitteraturen? 

 
Får en student med dyslexi bättre studieresultat med tillgång till digitalt inläst 
studielitteratur än utan? Finns det siffror som visar hur många studenter som 
avbryter sina studier på grund av problem som kan hänföras till dyslexi? 
Förutom de rent personliga vinster som torde göras borde det på sikt kunna 
innebära en ekonomisk fördel för högskolan om fler studenter klarar sina 
examina och kanske även en vidare samhällsekonomisk vinst? Kan man i detta 
tidiga skede se någon tendens som tyder på att en satsning som den på 
Mälardalens högskola skulle vara ett bra sätt att bredda rekryteringen till 
Sveriges högskolor och ekonomiskt bära sig? Klarar man från högskolehåll att 
ta hand om dessa studenter eller finns rentav risken att dessa personer 
förespeglas hjälp som man inte lyckas tillhandahålla och i stället får uppleva 
nya tillkortakommanden? Detta är andra frågor jag skulle vilja ha svar på. 
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Metod och tillvägagångssätt 

Undersökningen har gjorts utifrån litteraturstudier och ett mindre antal 
intervjuer. En användarstudie i den mening att brukaren står i centrum, hans 
eller hennes erfarenheter har varit det viktigaste. Undersökningen vill även 
förmedla brukarens syn på förmedlare och leverantörs roller som kugge och 
resurs i tillgängliggörandet av litteratur och hjälpmedel. Förutom litteratur som 
gett mig nödvändig bakgrundskunskap i ämnet består en stor del av 
källmaterialet i de svar, åsikter och upplevelser, som intervjudeltagarna gett.  
Intervjuguiden som jag har haft som underlag för samtalen och försökt täcka in 
finns som bilaga sist i uppsatsen. 

 

Metoddiskussion 
Den metod jag valt är den kvalitativa intervjun. Den anser jag vara den 
adekvata i sammanhanget eftersom jag ville komma fram till hur dessa 
personer individuellt säger sig uppleva den nya tekniken och den hjälp de fått 
med att lära sig den samt hur väl försörjningen av kurslitteratur fungerat. Jag 
hoppades att genom att intervjua ett mindre antal personer enskilt, under ett 
längre samtal få chansen till en djupare förståelse för deras situation. Det 
direkta mötet kan också ge förutsättningar för ett friare resonemang utifrån 
frågorna. När det gäller att fokusera personliga erfarenheter och känslor kan 
det förtydliga bilden. Detta förstås förutsatt att klimatet inbjuder till detta och 
att gemensamt förtroende kunnat skapas. Jag upplever att så blev fallet i fem av 
intervjuerna. Ett större antal intervjuer lät sig inte göras av tidsskäl men hade 
förmodligen gett en mer generaliserbar bild. Eftersom personerna som ingår i 
undersökningen har läs- och skrivsvårigheter kändes inte en enkätundersökning 
heller som ett alternativ. Jag vill återge hur studenterna upplever sin 
studiesituation, se om det går att skönja gemensamma drag eller skillnader i 
deras berättelser, förmedla detta tillsammans med mina egna reflexioner. Det 
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blir fråga om min tolkning av samtalen – en tolkning som i sin tur måste tolkas. 
Martyn Denscombe skriver angående forskarens roll i kvalitativa studier  

…den allmänna premiss som ligger bakom analysen av kvalitativa data säger att 
forskarens jag spelar en viktig roll i produktionen och tolkningen av kvalitativa data. 
Forskarens identitet, värderingar och övertygelser kan inte helt elimineras från 
analysprocessen – återigen i stark kontrast till de ambitioner ett positivistiskt 
tillvägagångssätt har beträffande samhällsforskning. Bland kvalitativa forskare är det 
generellt vedertaget att forskarens jag oundvikligen utgör en viktig del i analysen – och 
ska erkännas som sådan.5

 
 

Jag har försökt hålla detta i tankarna och min ambition har varit att arbeta 
opartiskt och lojalt mot intervjudeltagarna. Min tolkning har jag sedan försökt 
reflektera över utifrån det som även Jan Trost6 och Heléne Thomsson7 tar upp i 
sina respektive böcker som hållpunkter i bearbetning av intervjumaterial. 

 

Urval 
De studenter som valts ut är alla knutna till Mälardalens högskola och har fått 
sin utbildning i DAISY-användandet på högskolebiblioteket i Västerås. 
Ansvarig för denna utbildning är assistent Stefan Dahlgren. Han är även den 
som, på min förfrågan, valt ut och intresserat studenter att delta i 
undersökningen och förmedlat deras namn och e-postadresser. En av de 
tillfrågade studenterna avböjde medverkan. Två planerade intervjuer fick 
ställas in på grund av att personerna i fråga fick förhinder. En ny person 
tillfrågades och tackade ja. Sex studenter är intervjuade. Urvalet är alltså litet 
och inte slumpmässigt. Det ska därför ses som en illustration av frågorna kring 
användandet av digitala talböcker och inte som en spegling av förhållanden i 
användargruppen dyslektiska studenter i stort. De slutsatser som dras i 
uppsatsen gäller de sex intervjuade studenterna och inte hela användargruppen. 
Det som framkommer i uppsatsen som synpunkter och åsikter hos 
intervjudeltagarna motsvarar det som kom till uttryck vid 
undersökningstillfället, upplevelser som de tedde sig då. 

                                                 
5 Denscombe, Martyn: Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna, 2000, s.244 
6 Trost, Jan: Kvalitativa intervjuer, 2 uppl.1997 
7 Thomsson, Heléne: Reflexiva intervjuer, 2002 
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Avgränsning 
DAISY är ett läshjälpmedel som har börjat användas av studenter med olika 
typer av funktionshinder. Dyslektiker är dock den snabbast ökande gruppen 
funktionshindrade studenter inom högskolor och universitet; I högskoleverkets 
utredning anges dyslektiker vara mer än dubbelt så många som den näst största 
gruppen funktionshindrade (vilken är rörelsehindrade).8 Av de ca 140 studenter 
som är inskrivna som funktionshindrade på Mälardalens högskola är mer än 
hälften dyslektiker9. Därför valde jag att begränsa undersökningen till just 
denna grupp. Att jag gjorde undersökningen på Mälardalens högskola beror på 
att det är den högskola som ligger närmast min hemort och att jag redan under 
min praktik på högskolebiblioteket där fått kontakt med Stefan Dahlgren och 
blivit intresserad av det stöd som genom honom erbjuds funktionshindrade 
studenter. 

 

Utformningen av intervjuerna 
Min intervjuguide bestod av frågor där svarsmöjligheterna var öppna. Den kan 
sägas ha varit styrande på så sätt att den bestod av frågor jag gärna vill täcka 
in, men vidgade resonemang och följdfrågor, eller brist på sådana, gjorde att 
samtalen tog olika form.  

Jag ville försöka skapa mig en så god bild som möjligt av den person jag 
hade framför mig därför handlade mina frågor inte bara om DAISY, 
handledning och litteraturförsörjning. Jag ställde även frågor om ålder, när 
diagnosen ställts, hur tidigare skolgång varit, hur öppen man var med sina 
problem, på vilket sätt man nåtts av informationen om dyslexihjälpen, vad man 
studerade och hur länge man gjort det, attityd hos lärare och kurskamrater, hur 
man såg på sina studieresultat och om vad man skulle ge för råd till en blivande 
student med liknande problem. Och hur man bedömde sin ”psykiska 
dagsform”. 

Jag utgick ifrån att jag genom att få svar på sådana frågor kunde jag skapa 
mig en djupare förståelse och fylligare bild mot vilken senare fynd kunde 
reflekteras.  

                                                 
8 Högskoleutbildning och funktionshinder 2000, s.18 
9 http://mdh.se/ufo/funk   
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Genomförandet av intervjuerna 
Fem av de sex intervjuerna gjordes i ett sammanträdesrum på 
högskolebiblioteket i Västerås under vecka 4 och 5. Rummet möjliggjorde ett 
ostört samtal och jag uppfattar det som att intervjudeltagarna, med eventuellt 
ett undantag, var avspända under samtalen. Den sjätte intervjun gjordes, på 
informantens initiativ, hemma hos mig. Anledningen till detta var att personen 
i fråga avbrutit sina studier och det visat sig att vi bodde nära varandra. Jag 
hade kommit fram till att jag gärna ville intervjua henne eftersom hon i ett 
telefonsamtal uppgett att hennes avhopp till stor del berott på att den 
förväntade hjälpen inte fungerat som hon hoppats och trott. Jag ansåg det 
värdefullt att höra hennes redogörelse. Jag uppfattar det som att de alla 
beredvilligt och öppenhjärtigt berättat om sina erfarenheter. De har svarat på 
mina frågor och ofta utvecklat resonemangen. Det blev ibland så att de fick 
förklara saker för mig som jag inte kände till, på samma sätt gav jag ibland 
dem information som de inte nåtts av. Intervjuerna som bandades tog cirka en 
och en halv timme. En intervju blev dock kortare än en timme. 

Mina tidigare erfarenheter av intervjuer av detta slag är inte så omfattande 
men jag har genomfört ett antal intervjuer inom ramarna för ett par olika 
biblioteksprojekt. I denna undersökning kände jag vid några tillfällen att 
personen var svår att styra och gärna kom in på annat, detta var något som jag 
hade svårt att bemästra och som torde kunna tillskrivas min bristande 
erfarenhet. I en intervju skapade det som jag senare tolkar som osäkerhet 
samma osäkerhet hos mig. Vid tillfället ställde sig personens attityd i vägen 
och jag tappade ofta fokus, vilket märks i intervjun. Ett problem som jag inte 
förutsett var att hos flera av personerna gav sig deras dyslexi till känna även i 
det talade språket och på så sätt gjorde problem med meningsbyggnad, 
artikulation och fel ordval ibland transkriptionen av intervjuerna svår. Det som 
i själva intervjusituationen inte ställde till några problem blev i efterhand vid 
genomlyssnandet ibland svårtolkat. 

 

Källmaterialet 
För att skaffa mig överblick om forskningsläget har jag sökt och tagit del av 
olika typer av texter, det jag funnit relevant presenteras i avsnittet om tidigare 
forskning. De lagtexter som refereras gav mig den nödvändiga orienteringen i 
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funktionshindrades rättigheter. Jag hade också anledning att sätta mig in i 
problematiken kring läs- och skrivsvårigheter och tekniken som kan användas 
för att kompensera svårigheterna. Jag redovisar den delen av litteraturen under 
rubriken Bakgrund. Där finns också det redovisat som jag använt för att lära 
mig om högskolestudier och funktionshinder. Stommen i själva 
undersökningen utgörs av intervjudeltagarnas erfarenheter som de kom till 
uttryck i intervjuerna. För genomförandet av intervjuerna behövde jag läsa 
något av det som skrivits om kvalitativa intervjuer. För att systematisera 
begreppen funktionshinder, brukare och hjälpmedel sökte och läste jag texter 
om rehabiliteringsteknologi och design. Detta material bildar tillsammans med 
en reflekterande tolkningsansats utgångspunkt för min analys av intervjuerna 
och redovisas i kapitlet Begrepp och teori. 
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Tidigare forskning 

Någon undersökning av vad digitala talböcker betyder i studiesituationen för 
dyslektiska högskolestudenter har jag inte funnit. Digitala talböcker är ett 
tämligen nytt medium och användningen ännu inte så utbredd. 
Däremot kommer försöksprojektet avseende distribution av digitala talböcker 
till högskolestudenter vid Mälardalens högskola att följas av forskare vid CMT 
(Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi) vid Linköpings Universitet. 
Man har där haft ett samarbete med Post- och telestyrelsen (PTS) som på 
regeringens uppdrag bedriver försöksverksamhet avseende funktionshindrades 
tillgång till produkter och tjänster via bredband. Forskare vid CMT ska göra en 
samhällsekonomisk utvärdering av sådana tjänster för personer med 
funktionshinder.10  
 
Jag har sökt litteratur ur olika perspektiv under processens gång. Redogörelsen 
nedan gör inga anspråk på att vara fullständig. Här presenteras texter som på 
olika sätt varit fruktbara att ta del av.  

Jag sökte bland annat litteratur som hade behandlat hjälpmedelsförsörjning 
för att se om jag där kunde hitta iakttagelser som var överförbara på uppsatsens 
undersökning. Jag intresserade mig för brukarperspektivet. 

 
 Brukarinflytande och hjälpmedelsurval: betydelse för 
hjälpmedelsförskrivning, livskvalitet och kostnad (CMT Rapport 1995:6). 
Denna studie är gjord på Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi vid 
Linköpings Universitet. Den visar att förstärkt information, större 
valmöjligheter och närmare samverkan patient och ordinatör emellan främjar 
brukarinflytandet runt ordinationen av hjälpmedel för de funktionshindrade 
patienterna. Detta medförde effektivare hjälpmedelsteknologi för den 

                                                 
10 Bredband för funktionshindrade, Post- och telestyrelsens huvudrapport 2001 s. 8 
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undersökta gruppen och bidrog även till förbättrad livskvalitet till en måttlig 
kostnad11. 

Hypotesen man ville pröva var att ökat inflytande från brukarnas sida ger 
dem större möjlighet till egna val, alltså ökat självbestämmande. Man antog 
också att om valmöjligheterna blev större och ett större sortiment av 
hjälpmedel definierades och exponerades skulle detta ge större möjlighet att 
tillfredställa brukarens behov.12 Författarna redovisar hur en ökad 
brukarmedverkan vid ordinationen av kostnadsfria hjälpmedel för personer 
med reumatoid artrit inneburit ett ökat antal förskrivna hjälpmedel – och 
därmed ökade kostnader. Det fanns dock före undersökningens start ett 
uppdämt behov av hjälpmedel som kan förmodas ha bidragit till viss del av 
ökningen. 

Studiens mål när det gäller brukarna var att ge dem ökad kunskap om 
hjälpmedlen, hur dessa kunde underlätta eller lösa olika behovssituationer. 
Med råd och stöd från specialkompetent personal ska brukaren känna större 
säkerhet och trygghet vid val av hjälpmedel och kunna bli mer aktiv i 
ordinationsprocessen. Genom att skapa möjlighet för ökat deltagande och 
större möjlighet till påverkan tror man att brukaren även känner större ansvar 
för sina val av hjälpmedel.13  

Det jag fann intressant var att man i studien haft viljan att genom ett ökat 
brukarinflytande över hjälpmedelsordinationen få till stånd en utformning av 
hjälpmedelsteknologi efter individens behov, främja ett aktivt förhållningssätt 
till hjälpmedelsteknologin och ge möjlighet för individen att själv söka 
lösningar för sina behov14. 

 
I en rapport från 1997 som gjorts på Svenska institutet för systemutveckling 
(SISU) Användarkrav på nästa generations talbok: en intervjustudie ger 
författarna Per Fossum, Cecilia Katzeff och Katarina Skantz en redogörelse för 
användningen av talböcker bland 23 läshandikappade personer. 
Undersökningen gällde deras läsning av skönlitteratur och den övervägande 
delen av informanterna, 19 stycken, var synskadade. Eftersom studien är gjord 
1997 undersöker man den då gängse formen av talbok, kassetten. 
Utgångspunkten har varit att om man vill uppnå användbarhet måste man tidigt 

                                                 
11Brukarinflytande och hjälpmedelsval – betydelse för hjälpmedelsförskrivning, livskvalitet och 
kostnader, CMT Rapport 1995:6,  sammanfattningen opag. 
12ibid. s.12 
13ibid. s. 8 
14 ibid. s.7 
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fokusera på den tänkta användaren av en ny produkt. Författarna ser sin studie 
som en del av en användarcentrerad produktutveckling och den analyserar 
användargruppen, användningsområdet och sammanhanget för användningen. 
Undersökningen vill fånga upp användarnas synpunkter och krav på talboken. 
Syftet med användaranalysen har varit att ge underlag till utformningen av 
nästa generations talbok och har gjorts på uppdrag av Synskadades 
riksförbund, Iris. Författarna ger som rekommendation att man behåller den 
gamla typen av talbok för dagens äldre talboksläsare, men med mycket 
förbättrad kvalitet. Som andra rekommendation vill man att det utformas en ny 
typ av talbok för yngre personer med andra krav och att denna användargrupp 
involveras i utvärderingen av prototypen. För att kunna tillmötesgå framtida 
äldre talboksläsare rekommenderar författarna att man noggrant kartlägger och 
analyserar dessa användares behov – användare som när rapporten skrivs ännu 
inte existerar.  

I studien refereras till ett samtida större europeiskt arbete med att ta fram 
användarkrav på en ny talbok, Nordiska gruppen för brukarkrav på nästa 
generations talbok. Personer från Synskadades riksförbund ingår i denna 
grupp. Den intervjustudie jag tagit del av ser sig som ett komplement till detta 
arbete. Undersökningen är ett exempel på hur man önskar ta tillvara brukarnas 
erfarenheter för om möjligt nå förbättrad användbarhet och var därför 
intressant i sammanhanget. Sedan undersökningen genomfördes är 
generationsväxlingen ett faktum och vi har fått en ny typ av talbok. Studien 
behandlar till största delen även en annan användaregrupp än den som är den 
undersökta i denna uppsats. Trots detta fann jag studien intressant som 
bakgrund, mycket har hänt på få år. I nuet kan den reflektionen i backspegeln 
vara nyttig att göra. Även att synskadade är den grupp som i stor utsträckning 
tillfrågats om sina synpunkter kan vara belysande. 

 
 

Ulla Föhrer, som är legitimerad logoped och universitetsadjunkt vid Huddinge 
sjukhus, har tillsammans med sin handledare, Eva Magnusson, gjort 
pilotstudien från 2000 Kompensatoriskt stöd vid studier för personer med 
betydande läs- och skrivsvårigheter. Där dokumenterar hon ett antal högstadie- 
och gymnasieelevers erfarenheter av skolarbetet när de getts möjlighet till stöd 
i form av datorer och annan teknisk utrustning. Författaren har velat kartlägga 
och utveckla metoder för en användning av sådana kompenserande tekniska 
hjälpmedel i undervisningen av elever med betydande läs- och 
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skrivsvårigheter. Pilotstudien redovisar ett treårigt projekt som bedrevs i 
Botkyrka kommun där Föhrer var projektledare.  

Den grundläggande idén med projektet var att eleverna själva skulle få 
formulera sina behov av hjälpmedel och utifrån det skulle man med olika 
tekniska lösningar försöka tillgodose dem. Grundutrustningen var dock i 
förväg fastslagen. Detta faktum tar Föhrer upp som en senare upptäckt nackdel. 
En medverkan från elevernas sida även där hade eventuellt kunnat få eleverna 
att känna att de hade mer inflytande över sin situation. Nu hade 
grundutrustningen i stället valts ut i samråd med några vuxna personer med läs- 
och skrivsvårigheter. Dessa vuxna skulle också, enligt projektets plan, fungera 
som mentorer. Kontakten elever och mentorer emellan var tänkt att 
upprätthållas via datorerna. En ambition som man dock inte lyckades särskilt 
väl med. 

Projekteleverna har sammanlagt varit sju stycken. De tre ursprungliga 
eleverna uteslöts ur projektet på grund av de inte fullföljde sina åtaganden och 
fyra nya utsågs. De första tre upplevdes av inblandade lärare och 
projektledning som oengagerade och omotiverade, de tog inte sin del av det 
muntligt överenskomna ansvaret. Föhrer tar upp tänkbara anledningar till det 
som hände. Kanske kom hjälpen för sent; De tre första eleverna som utretts för 
sina svårigheter först på högstadiet hade inledningsvis stora förväntningar på 
att projektet skulle förbättra skolsituationen, men klarade inte av att arbeta 
självständigt på det sätt som var tänkt i projektet. En förklaring till det skulle 
enligt författaren kunna vara att eleverna gått igenom en stor del av 
grundskolan utan att kunna sätta ord på sina problem, något som säkert kan 
leda till att misslyckanden och tillkortakommanden ger en oklar självbild och 
bristande studiemotivation. Innan de avskildes hade eleverna fått upprepade 
chanser. Ingen av eleverna, som när projektet startade gick i årskurs 8 och 9, 
hade några planer på högre studier. De fyra nya gymnasieeleverna hade även 
de diagnostiserats sent och upplevt upprepade misslyckanden genom skoltiden 
på grund av sina bristande skriftspråkliga färdigheter. De var dock mycket 
studiemotiverade och trots att de hade det svårt på gymnasiet och inte klarade 
studietakten var de eniga om att de aldrig kunnat nå dit de var utan 
kompenserande teknisk utrustning.  

De slutsatser Föhrer drar i denna studie kan sammanfattas i orden från 
förordet till boken: ”teknik, motivation och mänskligt stöd måste gå hand i 
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hand vid studier för att läs- och skrivsvårigheter ska kunna överbryggas.”15 
Kompensatoriska hjälpmedel löser med andra ord inte alla problem. Man måste 
själv vara intresserad och miljön runt personen måste vara tolerant och 
accepterande. Det ska vara lika självklart att använda denna sorts 
kompenserande hjälpmedel som det är att använda glasögon eller hörapparat. 
Till detta krävs utbildning och attitydförändringar inom lärarkåren.16  

Som det är nu anser inte författaren  att man inom skolan uppnått målen i 
läroplanen (Lpo-94). Föhrer vill att kompensatoriska hjälpmedel ska vara en 
naturlig del i skolarbetet under hela skoltiden. Hon anser att kontinuerlig 
undervisning om hjälpmedlens användning krävs och att det i sin tur kräver en 
tekniskt kunnig person på varje skola som kan stå för support och bevaka 
teknikutvecklingen.  

En annan slutsats författaren drar är att om en läs- och skrivsvag person 
kan kompensera för sina svårigheter ges hon eller han chans till ökad 
självständighet och kontroll över sitt lärande. Men hon tillägger att även om 
tekniska hjälpmedel och anpassad programvara ger sådana möjligheter innebär 
de inga genvägar – även när man lärt sig tekniken krävs tid, uthållighet och 
noggrannhet. Och enbart tekniska hjälpmedel är inte tillräckligt för att förändra 
motivationen för en kanske studietrött högstadieelev.17

 
 

På institutionerna för biblioteks- och informationsvetenskap har några 
uppsatser lagts fram vars ämnen på lite olika sätt tangerar denna uppsats fokus.  

Läshandikappade i informationssamhället. En studie om läshandikapp, 
bibliotek och informationsteknologi är en magisteruppsats från 
bibliotekshögskolan i Borås 1997 av Tuula Nylund. Hon har velat belysa hur 
servicen ser ut på olika bibliotek för denna grupp av låntagare som av olika 
anledningar, (till exempel synskada, dyslexi eller rörelsehinder) inte kan 
hantera vanliga böcker eller skriva på vanligt sätt. Nylund gör två större 
undersökningar. I den första jämför hon hur försörjningen av kurslitteratur och 
information ser ut för studenter vid Stockholms universitet och Carletons 
universitet i Ottawa, Kanada. Den andra undersökningen är en jämförelse 
mellan projekten Bibliotek för alla på Göteborgs stadsbibliotek och IT på 

                                                 
15 Föhrer, Ulla: Kompensatoriskt stöd vid studier för personer med betydande läs- och skrivsvårigheter, 
2000, se förord 
16 Föhrer 2000, s. 105 
17 Föhrer 2000. s.106ff 
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bibliotek – också för synskadade, på Stockholms stadsbibliotek. Förutom dessa 
undersökningar som till stor del baseras på textstudier görs två mindre studier, 
i den ena intervjuar hon tre läshandikappade och i den andra har en enkät 
besvarats av sju högskolebibliotek och KB. 

 
Vid samma institution lade Gunilla Svensson våren 2002 fram sin 

magisteruppsats Talboksskifte med DAISY som mål. En kvalitativ undersökning 
av sex folkbibliotek. Författaren undersöker i den vilka följder det får för 
bibliotek och låntagare när en statlig myndighet beslutar att gå från analogt till 
digitalt talbokssystem. Bakgrunden är Talboks- och punktskriftsbibliotekets 
(TPB) beslut att upphöra med analog produktion av talböcker till förmån för 
det nya digitala systemet DAISY. Svenssons perspektiv i uppsatsen är 
folkbibliotekets. Hon undersöker DAISY som fenomen och folkbibliotek som 
organisation.     

 
En kandidatuppsats från bibliotekshögskolan i Borås 2002, På vilka sätt kan 
bibliotek vara användarvänliga för människor med dyslexi? av Ann-Sofie 
Klason, behandlar som framgår av titeln hur bibliotek kan möta denna 
användargrupps behov. Klason har arbetat med uppsatsen utifrån en kvalitativ 
ansats eftersom hon velat återge hur en grupp vuxna dyslektiker beskriver sina 
upplevelser av bibliotek de använt. Författaren har intervjuat sex personer. Hon 
finner i undersökningen att dyslektiker ofta har svårt att hitta i bibliotek som 
till sin struktur är så uppbyggt kring skriftlig information. De kan ha dåligt 
självförtroende och bibliotekspersonalens attityd och förhållningssätt blir 
förstås av stor betydelse. Hennes slutsats blir att det finns förutsättningar för 
bibliotek att bli mer användarvänliga för denna grupp om man till exempel tar 
fasta på att öka kunskapen om dyslexi hos bibliotekarier och utnyttjar teknik 
bättre. Man kan även bli bättre på att föra ut information om biblioteket till 
denna grupp av brukare. 

 
I skrivande stund görs en magisteruppsats vid institutionen för ABM vid 
Uppsala universitet som behandlar digitala talböcker. Therese Wenngren vill i 
sin uppsats undersöka hur användandet av den nya talboken upplevs av 
talboksläsare vid Uppsala stadsbibliotek. Hon vill se hur användarna ställer sig 
till den nya tekniken och vilka som gynnas av den. Hennes undersökning 
bygger på telefonintervjuer med tjugo användare. Hon intervjuar även ansvarig 
personal på biblioteket och på syncentralen i Uppsala. 
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Begrepp och teori  

Att inför, under och i analysen av en undersökning ha en grund av teoretiska 
begrepp att stå på skapar en önskvärd tankebas som fynden kan speglas i eller 
knytas till. Nedan följer några sådana begrepp och aspekter som jag funnit 
motiverade att använda mig av. 

Jag vill till att börja med luta mig mot teoretiska resonemang som Heléne 
Thomsson för i sin bok från 2002, Reflexiva intervjuer. Hennes resonemang 
bygger på Paul Ricoeurs tankegångar om hur en tolkning byggs upp. 
Författaren refererar till Ricoeur som menar att det är begreppen förståelse och 
förklaring som bygger upp tolkningen. Förståelsen är det som föregår, åtföljer 
och skapar en förklaring. Förklaringen är det som utvecklar förståelsen 
analytiskt.  Thomsson ser att detta i en intervjusituation innebär att det sker en 
rörelse mellan förståelse och förklaring och mellan förklaring och högre 
förklaring.18   

Mats Alvesson och Kaj Sköldberg hävdar i sin bok Tolkning och reflektion 
att alla referenser till empirin är resultat av tolkning. Inga data kan stå för sig 
själva utan de måste tolkas och reflekteras över. Tolkning och reflektion är de 
kännetecknande grundelementen i reflekterande forskning. Där reflektion kan 
definieras som tolkning av tolkningen.19  

Min ambition har varit att i granskningen och bearbetningen av 
intervjumaterialet lotsas av detta tänkande. 

Design och Användvärd teknik 
Som en begreppslig utgångspunkt kan i uppsatsens fall ses de erfarenheter och 
ställningstaganden som gjorts inom det område som rör tekniska hjälpmedel 
för funktionshindrade. 

Vid Lunds tekniska högskola finns Centrum för rehabiliteringsteknisk 
forskning, Certec, som är en avdelning inom institutionen för 
                                                 
18 Thomsson 2002, s.43 
19 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj: Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod 
1994, s.12 

 17



designvetenskaper. Där har man som uttalad avsikt med sin forskning och 
utbildning att ”människor med funktionsnedsättningar skall få bättre 
förutsättningar genom en mer användvärd teknik, nya designkoncept och nya 
individnära former för lärande och sökande”. I rapport nummer 2:1999 därifrån 
(Re)habiliteringsteknologi och design – dess teorier och metoder skriver Bodil 
Jönsson och Peter Anderberg att det faktum att all teknik är teleologisk, det vill 
säga att den  rymmer ett väsentligt element av ”för att” ( i motsats till 
naturvetenskapens ”på grund av”) gör att det i all teknikutveckling finns en 
viss förmodan om att tekniken borde kunna svara upp mot ett behov. Man gör 
till exempel klockor för att de ska visa tiden och man gör bilar för att man ska 
kunna förflytta sig snabbt och bekvämt över stora avstånd. Jämfört med teknik 
i allmänhet är (re)habiliteringsteknologi ännu tydligare avsiktsinriktad. Det 
mänskliga behovet står i fokus och det är användarens upplevelse av nytta som 
är den viktigaste värdemätaren.20 Det finns en tydlig anknytning till medicinsk 
forskning men här är det yttre redskap som ska åstadkomma målen om bot, 
lindring och tröst.  

Teknik, som kan kompensera en funktionsnedsättning, mildra eller förströ (jämför 
läkekonstens bota, lindra, trösta), kompletterar eller ersätter hjälp från andra människor. 
Det händer att tekniken ger en egenmakt åt användaren som ingen annan människa kan 
åstadkomma åt honom eller henne. Också i det fallet måste emellertid tekniken passa in i 
användarens övriga miljö.21

 

Denna forskning har även mycket gemensamt med designforskning och kan 
enligt författarna sägas handla om design för användvärdhet.  

Begreppet användvärdhet är introducerat och definierat av Håkan Eftring i 
hans doktorsavhandling från 1999, The Useworhtiness of Robots for People 
with Physical Disabilities.  Där har han undersökt på vad det kommer an om ett 
tekniskt hjälpmedel blir en utnyttjad och uppskattad hjälp för sin användare 
eller inte. Han beskriver användvärdhet som användarens subjektiva 
bedömning av hur tekniken uppfyller de mänskliga behoven – i vilken 
utsträckning teknologin tillmötesgår användarens högprioriterade behov.22 
Enligt hans resonemang täcker inte begreppen praktisk nytta, användbarhet och 

                                                 
20 Jönsson, Bodil & Anderberg, Peter: (Re)habiliteringsteknologi och design – dess teorier och metoder 
1999, s.13 
21 Jönsson & Anderberg 1999, s.8 
22 Eftring, Håkan: The Useworthiness of Robots for People with Physical Disabilities 1999,  s.26 
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lämplighet det som han definierar som användvärdhet. Han ser begreppet som 
en kombination av fördelar och nackdelar på både värdenivå och prakisk nivå. 
Faktorer som påverkar användvärdheten är användbarheten (om ett hjälpmedel 
är lätt att lära sig använda, är tekniskt pålitligt mm), den praktiska nyttan och 
motivationen, (usability, utility, motivation).23

Detta betraktelsesätt parat med relevanstänkandet kan, enligt mitt sätt att 
se, överföras på denna uppsats ämne och fynd. Bara användaren själv kan 
bedöma relevansen och värdet på läshjälpmedlet, relevansen och värdet kan 
vara olika för olika människor – det är inte inbyggt i teknologin. Relevansen är 
relativ. Syftet, bakgrund med mera hos användaren påverkar.  Faktorer som 
kostnad, tid eller ansträngning ställs mot den eventuellt vunna nyttan i varje 
enskilt fall.  

 
Psykologen, professorn och kognitionsforskaren Donald Norman erbjuder ett 
synsätt på design som kan användas i analysen av intervjusvaren. Jag har tagit 
del av hans resonemang i boken ”The psychology of everyday things” från 
1988. Hans inställning är den att människor vill lära sig hantera uppgifter, inte 
att hantera tekniken. Ett kanske självklart konstaterande, men likväl tänkvärt. 
Kanske är det snarare ett ofta bortglömt perspektiv inom teknikutveckling att 
hjälpmedlet inte är ett ändamål i sig utan det är det man kan åstadkomma med 
det som är det viktiga. Även den kontext i vilken det ska fungera är av 
betydelse.  Norman menar att ett föremål med god design kännetecknas av att 
man som användare genast kan göra sig en begreppsmässig föreställning av 
dess funktion. En sådan föreställning (conceptual model) underlättas av om 
föremålets delar är synliga och om konsekvenserna av hanterandet är tydliga. 
Om den begreppsmässiga modellen är självklar ger den sin användare 
möjlighet att förutsäga effekten av sina handlingar. Men utan en god sådan 
modell gör vi saker mer i blindo, menar Norman. Vi utför handlingar som vi 
blivit tillsagda utan att fullt ut förstå varför. Detta går bra så länge man inte 
stöter på problem.24

Som Norman ser det har designern sin begreppsmässiga modell, 
användaren sin. Designern förväntar sig att användarens modell är densamma 
som den egna, men talar inte direkt med användaren – man kommunicerar via 
föremålets synliga, fysiska uttryck, dess funktion, sättet den reagerar på och de 
manualer som medföljer. Allt detta som Norman kallar ”system image” blir det 
                                                 
23 Eftring 1999, s.27 
24 Norman, Donald: The phsychology of everyday things 1988, s.12f 
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som användaren grundar sin modell på. Om detta inte tydligt och konsekvent 
förmedlar designerns begreppsmässiga modell blir användarens felaktig25. 
Människor ställer upp mentala modeller om sig själva, sin omgivning och 
tingen de använder. Norman menar att man skapar dessa föreställningar genom 
erfarenhet, träning och handledning.  ”The mental model of a divice is formed 
largely by interpreting its perceived actions and its visible structure.”26 Den 
synliga strukturen måste därför enligt Norman vara korrekt och tydlig för att 
undvika problem. Feedback är något som författaren tar upp som en viktig del i 
att göra ett föremål lätt att använda. Norman menar att det faktum att det är stor 
skillnad mellan den sakkunskap som krävs för att bli designer av ett föremål 
och den som krävs för att bli användare av föremålet gör att det kan uppstå 
oklarheter även när ambitionen är att göra något användarvänligt. Designern är 
expert på föremålet och användaren på uppgiften som ska utföras med hjälp av 
föremålet.27  ”In the best of worlds, the manuals would be written first, then the 
design would have to follow the manual.”28  

 

                                                 
25 Norman 1988, s.16, även s. 190 
26 Norman 1988, s.17 
27 Norman 1988, s. 156f 
28 Norman 1988, s. 190 
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Bakgrund 

I detta kapitel tar jag upp det jag anser ger nödvändig bakgrund till 
undersökningen och kan läsas som en inledning till denna. Materialet om 
dyslexi är, om inte annat anges, hämtat från Torleiv Høien och Ingvar 
Lundbergs bok från 1999: Dyslexi. Från teori till praktik.  Avsnittet om läsning 
och skrivning bygger på fakta från Dyslexi. En introduktion av Ester Stadler 
och Lärande i praktiken; ett sociokulturellt perspektiv av Roger Säljö. Från 
Stadlers bok kommer även många av uppgifterna under rubriken ”Synen på 
dyslexi i skolvärlden”. Materialet om TPB och DAISY är hämtat från TPB:s 
hemsida. Uppgifterna om högskolebiblioteket kommer från verksamhetsplanen 
2002 för Mälardalens högskolebibliotek. Från utredning Högskoleutbildning 
och funktionshinder från Högskoleverket kommer det som står under rubriken 
med samma namn.  

 

Termen funktionshinder 
FN:s standardregler gör klart att funktionsnedsättning inbegriper många olika 
funktionshinder hos människor världen över. Dessa kan bero på fysiska eller 
intellektuella skador eller sjukdomar och vara av bestående eller övergående 
karaktär. Med handikapp menas förlust eller begränsning att delta i 
samhällslivet på samma sätt som andra. Ordet beskriver mötet mellan personer 
med funktionsnedsättning och omvärlden.29  

 

Demokratiska rättigheter 
Den demokratiska aspekten på att ge läshandikappade större möjlighet till 
högre utbildning finns. Den svenska handikappolitiken som förs idag vill 

                                                 
29 Högskoleutbildning och funktionshinder, s. 17 
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implementera FN:s standardregler från 1993 om delaktighet och jämlikhet för 
funktionshindrade inom samhällets alla områden. Dessa regler är inte juridiskt 
bindande men väl moraliskt förpliktande för medlemsländerna. Så har alltså 
EU:s ministerråd 1996 antagit en resolution om lika möjligheter för 
funktionshindrade personer. Även i Sverige ska FN:s standardregler vara 
utgångspunkten när man arbetar för att öka tillgängligheten. I regeringens 
skrivelse om handikappolitik (1996/97:120) redovisas sålunda målen för den 
svenska handikappolitiken: 

• att uppnå jämlikhet i levnadsvillkoren och full delaktighet i 
samhällslivet för personer med funktionshinder, 

• att ge förutsättningar för ökad självständighet och 
självbestämmande för personer med funktionshinder, 

• att ge förutsättningar för funktionshindrade personer att skapa sig 
ett värdigt liv i gemenskap med andra,  

• att främja internationellt samarbete på handikappområdet30 

Dessa mål preciseras och exemplifieras i olika lagtexter som till exempel 
Socialtjänstlagen (1980:620) och rättighetslagen Lagen om särskilt stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) (1993:387) som kompletterar 
socialtjänstlagen.  
 

Ett styrdokument för den obligatoriska skolan är Läroplan för grundskolan 
(Lpo-94). I avsnittet om skolans värdegrund och uppdrag står under rubriken 
en likvärdig utbildning att ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov”. Under samma rubrik står också att ”Skolan har ett 
särkilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 
målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för 
alla.”31 Det övergripande målet är klart angivet: Skolans ansvar är att se till att 
varje elev efter genomgången grundskola ”behärskar det svenska språket och 
kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift”. Lpo-
94 grundar sig på skollagen (1985:1100), varje kommun ska även ha en 
kommunal skolplan. 

 

                                                 
30 http://social.regeringen.se/propositionermm/skrivelser/pdf/skr9697_120-pdf 
31 Läroplan för grundskolan, s.6 
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I Högskolelagen (1992:1434) står det i 1 kapitlet 5§ att ”högskolorna skall 
också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan”. 32

I lagen om likabehandling av studenter i högskolan (2001:1286) är det 
övergripande syftet att främja lika rättigheter för studenter och sökande och 
motverka diskriminering. I 3§ finns bestämmelsen  ”att en högskola inom 
ramen för sin verksamhet skall bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt 
främja studenters lika rättigheter oavsett deras könstillhörighet, etniska 
tillhörighet, sexuella läggning och funktionshinder”. 33  

 
Så ser en del av det rättsliga regelverk ut som ska skapa förutsättningar för det 
”samhälle för alla” som sägs vara en allmän politisk ambition.  

 

Dyslexi 
Ordet dyslexi är grekiska (dys=svårighet, lexia=ord) och betyder svårighet med 
skrivna ord. Dyslexi är detsamma som specifika läs- och skrivsvårigheter och 
kallades förr ordblindhet. 

Det överordnade begreppet, läs- och skrivsvårigheter, innefattar både 
specifika och ospecifika läs- och skrivsvårigheter. De ospecifika svårigheterna 
kan ha fysiska orsaker som till exempel syn- eller hörselfel, de kan ha mentala 
orsaker som nedsatt intellektuell förmåga eller de kan bero på miljöfaktorer 
som bristfällig undervisning. Dessa typer av läs- och skrivsvårigheter är alltså 
inte detsamma som dyslexi. 34

Kunskapen om dyslexi har ökat och fördjupats de senaste tio åren tack vare 
intensifierad forskning inom många olika vetenskapliga områden. De flesta 
forskare är idag överens om att orsaken till dyslexi är neuro-biologisk och ofta 
ärftligt betingad. Hur dyslexi ärvs är inte helt klarlagt, men det är inte dyslexin 
i sig som ärvs utan anlaget. Man ärver generna som kan ge upphov till den 
speciella svaghet i den del av hjärnan som är viktig för läsande och skrivande 
och som anses vara orsaken till dyslexi.35 Denna funktionsstörning, som antas 
uppstå i mitten av fosterstadiet, gör det svårt att förstå språkliga symboler som 
bokstäver, siffror och noter. Störningen i sig påverkar inte intelligensen.  

                                                 
32 SFS (1992:1434) 5§ 
33 SFS (2001:1986) 3§ 
34 Svenska Dyslexiföreningen - http://www.ki.se/dyslexi  
35 Høien, Torleiv & Lundberg, Ingvar: Dyslexi. Från teori till praktik 1999,  s. 193 
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World Federation of Neurology definierade 1968 dyslexi som 

”En störning som kommer till uttryck i svårigheter att lära sig läsa trots vanlig 
undervisning, normal intelligens och rimliga socio-kulturella villkor. Dyslexin beror på 
basala kognitiva störningar ofta med konstitutionell bakgrund.”36  

Denna allmänt hållna definition var den som gällde till in på 1990-talet. Sedan 
dess görs försök att i nyformulerade definitioner precisera vad dyslexi 
egentligen är. Professorerna och läsforskarna Torleiv Høien och Ingvar 
Lundberg såg ett problem i att man i den traditionella definitionen poängterar 
avvikelsen mellan läskunnighet och intelligensnivå. Enligt deras egen 
definition återfinns dyslexi på alla intelligensnivåer. De sammanfattar sin 
definition så här: ”dyslexi är en ihållande störning av kodningen av 
skriftspråket, förorsakad av en svaghet i det fonologiska systemet”.37 
Fonologiska problem är detsamma som svårigheter med att hantera den 
ljudmässiga sidan av språket. 

Det är den tekniska sidan av läsinlärningen som påverkas av denna 
kognitiva svaghet och det blir svårt att avkoda orden. Enligt Høien och 
Lundberg har det senaste decenniets forskning gett stöd för att det är just 
problemet med ordavkodning som utgör huvudproblemet för människor med 
dyslexi. Det vill säga att snabbt och säkert kunna känna igen skrivna ord. 
Svårigheten med detta beror, som de ser det, i sin tur på ljudosäkerhet och 
svårighet att koppla ihop rätt bokstav till rätt ljud. Vid skrivning och stavning 
gör samma ljudosäkerhet det svårt att med hjälp av bokstäver och deras ljud 
sätta ihop ord.  

Dyslektiker inte är någon homogen grupp, men man har inom forskningen 
försökt dela in dyslektiker i mer homogena undergrupper, till en början utifrån 
behovet av mer preciserade diagnoser och av behandlingsmässiga orsaker, 
senare av mer forskningsteoretiska skäl. Høien och Lundberg ser dock att det 
finns problem med indelning och gruppering eftersom det visat sig att valet av 
tester kan vara avgörande för utfallet av hur man klassificerar undergrupper. 
Författarna redogör för de olika typer av svårigheter som vanligen nämns i 
forskningen och nämner bland annat auditiv dyslexi, visuell dyslexi och en 
blandning av båda formerna, audiovisuell dyslexi. Den första formen 
karaktäriseras av svårigheter att urskilja och minnas enskilda språkljud och 

                                                 
36 Översättningen hämtad från Svenska Dyslexiföreningen - http://www.ki.se/dyslexi 
37 Høien&Lundberg, s.21  
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koppla dessa till bokstäver i rätt ordning och antal. Med visuell dyslexi har 
man svårt att uppfatta, minnas och tolka bokstavsformer och ordbilder. 38 Man 
kan alltså ha svårt att minnas ordens ljud (fonem) eller synintrycket av 
bokstäver (grafem) – eller både och. Följden blir de nämnda svårigheterna med 
läsning och stavning. 

Høien och Lundberg utesluter inte att det kan finnas ytterligare 
orsaksfaktorer bakom uppkomsten av dyslexi och menar att den ökade 
kunskapen om hjärnans anatomi och funktion kommer att ge oss både nya 
orsaksförklaringar, symtombeskrivningar och undergrupperingar.39

 
Dyslexi är ett komplext problem som ser olika ut hos olika personer. Det 
handlar om ett samspel mellan individuella förutsättningar och yttre miljö. 
Konsekvenserna för den som har svårt att läsa och skriva blir alltså olika 
beroende på vilka krav omgivningen ställer. I ett samhälle som kännetecknas 
av högteknologi, snabba förändringar och stort informationsflöde blir denna 
typ av svårighet betydligt mer märkbar och påfrestande för den drabbade än i 
ett samhälle som inte ställer så höga krav på skriftspråklig förmåga.  

Personer med dyslexi har ofta även svårigheter med koncentration och 
avledbarhet. Dyslexin kan sekundärt ge upphov till emotionella störningar. 

Erfarenheten säger att fler pojkar än flickor har dyslexi. Av Sveriges 
befolkning beräknas 5-8 procent ha betydande läs- och skrivsvårigheter.40 
Olika siffror förekommer beroende på att någon enhetlig definition ännu inte 
finns, det finns heller ingen registrering av personer med dessa svårigheter. Det 
är på flera sätt ett dolt handikapp. 

 
I Sverige blev dyslexi accepterat som funktionshinder 1990 i och med att 
FMLS fick statsbidrag som handikapporganisation. FMLS uttyddes då 
Förbundet mot läs- och skrivsvårigheter, nu uttyds samma förkortning 
Förbundet funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter. Som dyslektiker 
med erkänt funktionshinder har man rätt till adekvat hjälp. Stöd för detta ges 
till exempel i skollagen, högskolelagen och lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade. Det är bra att hålla i minnet att dyslektiska svårigheter kan 
”påverkas, mildras eller övervinnas”.41

                                                 
38 Høien&Lundberg, s. 27 
39 Høien&Lundberg, s.30 
40 Svenska Dyslexiföreningen -  http://www.ki.se/dyslexi 
41 Stadler, Ester: Dyslexi. En introduktion 1994, s.11 
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Konsten att läsa och skriva 
Läsning består av de två huvudmomenten avkodning och förståelse. God 
läsförståelse är beroende av att både avkodning och förståelse fungerar väl. 
Avkodningen är i början av läsinlärningen tidskrävande men blir för de flesta 
efter en tids träning en automatisk process som kräver allt mindre ansträngning 
så att kraft i stället kan läggas på förståelsen av det lästa. Hos personer med 
dyslexi blir inte denna avkodningsprocess automatiserad på samma sätt utan 
fortsätter att kräva stora ansträngningar. Av den anledningen blir läsförståelsen 
ofta dålig. 

Skriftspråket är en relativt sen kulturell produkt och först i vår tid och i vår 
del av världen kan majoriteten av människorna läsa. Läsning och skrivning är 
alltså kulturella aktiviteter och inga naturliga funktioner som att lära sig gå 
eller prata. Men det krävs biologiska funktioner, både neurologiska och 
kognitiva, för att läsningen ska fungera. Först ska man förstå den alfabetiska 
principen; Knäcka koden och inse att bokstäverna representerar ljud och saknar 
egen betydelse (utom i, å, ö i svenskan). Det ställer krav på både abstrakt 
tänkande och goda minnesfunktioner. Både syn- och hörselminne behövs för 
att koppla ihop bokstavens form med dess ljud. Det är komplicerade och inte 
alltid självklara regler som styr skriftspråket. Ibland är avståndet mellan det 
talade ordet och det skrivna långt och ord skrivs inte alls som de låter. I dagligt 
tal flyter ofta språkljud samman; Bokstävers ljud påverkas av sin omgivning 
och kan få olika uttal beroende på kombinationer av bokstäver. Sambandet 
mellan tal och skrift är komplicerat och som Roger Säljö skriver ”Läsande, och 
i ännu större utsträckning skrivande, förutsätter insikter i och erfarenheter av 
språkliga mönster och en rad konventioner”.42  

 

Synen på dyslexi i den svenska skolvärlden 
Skollag och läroplan saknar inte, som tidigare nämnts, mål och visioner när det 
gäller personer som har särskilda behov, som de med ihållande läs- och 
skrivsvårigheter. Snarare saknas resurserna och kompetensen ute på skolorna. 

Sverige låg väl framme när det gällde att ta hand om barn med behov av 
särskilt stöd i undervisningen tills en förändring började märkas under 1970-

                                                 
42 Säljö, Roger: Lärande i praktiken 2000, s.175 
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talet. En läkare, Alfhild Tamm, banade väg för förståelsen av problemet kring 
läs- och skrivsvårigheter. 1910 började hon göra det man kallade 
”skolhygieniska undersökningar” på barn som hade svårigheter att följa 
skolundervisningen. Dokumenterade erfarenheter av det som då kallades 
medfödd ordblindhet fanns i England sedan slutet av 1800-talet. Av det Alfhild 
Tamm fann drog även hon slutsatsen att det fanns en bakomliggande 
fysiologisk orsak till dessa barns svårigheter. Tack vare hennes insatser under 
flera decennier väcktes ett allmänt intresse och vid slutet av 30-talet inrättades 
särskilda läsklasser. Från slutet av 40-talet fanns läskliniker med 
specialutbildad personal och pedagogiska hjälpmedel där barn med särskilda 
svårigheter under några timmar per vecka gavs individuellt anpassad träning 
och stimulans.43  

1950 kom läkaren Bertil Hallgrens avhandling om dyslexins ärftlighet som 
fick stort genomslag, både inom och utom Sverige. Intresset ökade bland 
medicinare och pedagoger. Det hölls kurser för lärare, nya läromedel togs 
fram, nya undervisningsmetoder utarbetades. Från 1965 fanns en ettårig 
speciallärarutbildning vid lärarhögskolorna. Utvecklingen som hade tagit fart 
under 1950-talet höll i sig fram till 1970-talet då ett förändrat synsätt åstadkom 
ett bakslag. Man började betrakta elevers olika typer av skolsvårigheter som 
förorsakade av skolan själv och man anlade ett socialpedagogiskt synsätt och 
övergav det individualpedagogiska perspektivet. Skolan skulle förändras och 
när väl skolan blivit bättre skulle man inte behöva specialundervisning i 
läsklasser och läskliniker – vilka i linje med detta resonemang avskaffades 
1978.44 Under 1980-talet vann uppfattningen att läs- och skrivsvårigheter 
berodde på omognad terräng – man hade bara att invänta mognad hos eleven. 
En ny läsinlärningsmetod, läsning på talets grund, ersatte på många håll den 
gamla metoden att ljuda.45 Speciallärarens verksamhet och yrkesroll 
diskuterades och från och med 1990 har den nya utbildningen till 
specialpedagog mer inriktning på handledning av lärare än den undervisande 
roll yrkeskategorin speciallärare hade.46

Det senaste decenniet har för kommunerna i landet inneburit 
neddragningar av resurser, många speciallärare har försvunnit. De ekonomiska 
och pedagogiska bristerna gör att många elever inte får den hjälp de har rätt 

                                                 
43 Stadler, Ester 1994, s. 112p 
44 Stadler, Ester 1994, s. 116 
45 Ericson, Britta: Läs- och skrivsvårigheter i ett historiskt perspektiv. Utredning av läs- och 
skrivsvårigheter, 2 uppl. 2001 s.23 
46 Vernersson, Inga-Lill: Vad gjorde speciallärarna egentligen? 1998, s. 9 
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till. Trots att medvetenheten om dyslexi numer är ganska utbredd, saknas ofta 
djupare kunskap hos skolans pedagoger. Även bland lärarutbildare är 
kunskapen om dyslexi begränsad trots att det finns mycket forskning på 
området. Arbetssättet i dagens skola innebär också en friare och mindre 
strukturerad undervisning. Elever ska arbeta tematiskt, åldersblandat och i 
föränderliga grupper. De ska planera arbetet, söka sin egen kunskap och 
utvärdera sitt eget arbete. Ett arbetssätt som ofta missgynnar elever med 
svårigheter som klarar sig bättre i mer styrda och tydliga 
undervisningsformer.47

 

TPB 
Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) är en central kulturmyndighet som 
har ansvar för att synskadade och andra läshandikappades behov av litteratur 
tillgodoses. Denna uppgift ska utföras i samverkan med andra bibliotek som 
ofta fungerar som förmedlande länk av talböcker, punktskriftsböcker och 
elektroniska medier. Blindskriftsförsändelser är portobefriade och de 
läshandikappades bokkatalog på webben, Handikat, nås från TPB:s hemsida. 

 TPB:s verksamhet grundar sig på 17§ i Upphovsrättslagens (1960:729) 
andra kapitel som anger inskränkningar i upphovsrätten. En talbok, oavsett om 
den är gjord som kassett eller CD-rom, får framställas av TPB i 
ickekommersiellt syfte utan upphovsmannens godkännande. Upphovsmannen 
underrättas om att så skett och ges en statlig ersättning för detta.48 Svensk 
lagstiftning ger alltså TPB rätt att framställa talböcker av alla böcker, vilket i 
ett internationellt perspektiv är ovanligt.  

Som ett led i verksamhetsmålet kring studielitteratur har TPB ansvar för att 
högskolestudenter som är synskadade, rörelsehindrade eller dyslektiker får 
kurslitteratur på individuellt anpassat medium. TPB bygger upp ett digitalt 
talboksarkiv som innehåller all högskolelitteratur i DAISY-format, ca 3000 
titlar49.  Man utlovar att en nyinläsning av en bok går på 4-8veckor. Produktion 
av läromedel bekostas av Utbildningsdepartementet. 

TPB har även verksamhetsmål som handlar om forskning och utveckling. 
TPB är den institution i Sverige som ansvarar för DAISY. Sedan 2001 pågår en 

                                                 
47 Granquist, Ann: Skolan måste bli en plats där alla har möjlighet att lyckas, examensarbete i 
specialpedagogik framlagt vid institutionen för Individ Omvärld Lärande, Lärarhögskolan i Stockholm 
2002 
48 Upphovsrättslagen (1960:729) 17§ 
49 http://www.tpb.se/hogskolan 
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kampanj för att etablera DAISY-talboken och DAISY-spelarna hos läsarna. 
Sedan kampanjen inleddes har regeringen anslagit 2 miljoner kronor per år åt 
TPB för att överföra talboksbeståndet från kassett till DAISY. När kampanjen 
är slutförd i december 2004 utgår TPB ifrån att de flesta talböcker som i 
fortsättningen lånas ut därifrån är DAISY-talböcker.50  

Under försöksperioden vid Mälardalens högskola, när man på 
högskolebiblioteket kan ladda ner och bränna inläst litteratur på CD-rom till 
speciellt registrerade studenter, är det TPB som utvecklar tjänsten och svarar 
för den löpande servicen. TPB står också för projektledning.51  

Projektet Decibel är ett exempel på hur man från TPB:s sida vill 
decentralisera inläsningen av talböcker till stora högskoleorter. Man ser ett 
värde i att inläsningen av kurslitteratur knyts närmare högskolornas 
verksamhet, dels för att fackkunskapen finns där, dels för att det förmodas leda 
till förbättrad service för studenterna.52  

 

DAISY 
DAISY står för Digitalt Audiobaserat InformationsSYstem. Det är ett digitalt 
talbokssystem med ett särskilt koncept för lagring av ljud. Talböcker 
producerade på detta sätt använder mänskligt tal som ger bättre ljudkvalitet än 
syntetiskt. Systemet kräver inte någon speciell hårdvara utan man använder 
vanliga persondatorer eller särskilda talboksspelare. Det är ett svenskt system 
som nu via DAISY-konsortiet lanseras som internationell standard och i många 
länder är DAISY den nya talboksstandarden. Det hela uppstod ur ett behov av 
talböcker med en struktur som gjorde det möjligt att lättare navigera i dem. 
Läshandikappade studenter skulle ges samma möjlighet som seende studenter 
att hitta bland referenser och kapitel utan att, som förr, behöva spola kassetter 
fram och tillbaka. 

TPB har en särskild service till läshandikappade högskolestuderande. 
Denna högskoleservice har, som nämnts ovan, ett ansvar för att 
studielitteraturen till denna grupp tillgodoses på det medium som bäst passar 
varje individ.  

Mellan 1988 och 1993 bedrev högskoleservice på TPB ett projekt, 
”Högskolestudier trots handikapp”, tillsammans med dåvarande 

                                                 
50 http://www.tpb.se/kampanjen/omkampanjen.htm 
51 Bredband för funktionshindrade – bilaga till redovisningen 2002-03-01, s.4 
52 Bibliotek för alla, nr 2 2002, s.6 
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Handikappinstitutet där man testade digital framställning av talböcker i syfte 
att utveckla ett nytt lagrings- och distributionsmedium för studielitteratur. I 
början av 1990-talet hade man kommit fram till att cd-rom var det optimala 
mediet. 1993 tog TPB kontakt med företaget Labyrinten Data AB för 
utvecklandet av mjukvaran för inspelning och uppspelning.  

Målen man ville se uppfyllda i det nya mediet var inledningsvis att det 
skulle rymma mer än 20 timmars kontinuerligt tal och möjlighet att via en 
innehållsförteckning hoppa direkt till önskat kapitel. Nu är det också möjligt att 
skumma text genom att ändra läshastighet, söka sidnummer, placera och söka 
efter bokmärken och göra anteckningar. Som tänkt målgrupp hade man alltså 
läshandikappade högskolestudenter.  

Den första prototypen av det Windowsbaserade uppspelningsprogrammet 
presenterades 1994.  DAISY-konsortiet grundades 1996 i Stockholm av 
företrädare för läshandikappade i Sverige, Japan, Holland, Schweiz, Spanien 
och Storbritannien. Efter en rad tekniska uppgraderingar är DAISY idag alltså 
en ledande internationell standard.53 I februari 2003 bildades ett svenskt 
DAISY-konsortium. Nästan alla länsbibliotek, ett par högskolebibliotek 
(däribland Mälardalens högskola) samt Synskadades Riksförbund och 
Förbundet funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter (FMLS) är, 
förutom TPB, medlemmar. TPB har samordningsansvaret och ska skapa en 
gemensam webbplats där medlemmarna kan informera och informeras om 
teknik, support och projekt angående DAISY.54

DAISY är ett så kallat kompensatoriskt hjälpmedel. Allt fler landsting 
beslutar om att förskriva DAISY-spelare som hjälpmedel. Men eftersom det är 
en dyr produkt görs hårda prioriteringar, än så länge prioriteras synskadade.55 
Den talboksspelare som lånas ut till studenterna på Mälardalens högskola är 
Victor (Reader) Pro. Det är en ganska behändig spelare (dator), den väger ca 
1kg. Victor Pro har avancerade funktioner som sidsökning och 
bokmärkeshantering. Det senare innebär att det dels finns en automatisk 
funktion som gör att du kommer tillbaka till stället du var på innan du avbröt 
lyssnandet, dels att du själv kan lägga numrerade bokmärken. I Victor kan man 
också lyssna på vanliga cd-skivor. Playback 2000 är det läsprogram som man 
kostnadsfritt kan ladda ner från TPB eller få som cd-romskiva om man i stället 
vill lyssna på DAISY i en pc med multimediakapacitet. Om man väljer datorn 

                                                 
53 Önnestam, 2000 
54 http://www.tpb.se/kampanjen 
55 Udd, Lena: Rullband, kassett och nu digitala talböcker på cd. Allt om hjälpmedel nr 2 2003 
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kan man få textens rubriker på skärmen vilket möjliggör synlig överblick. Om 
man använder DAISY i datorn kan man också göra egna skrivna eller talade 
anteckningar. Ännu återstår vissa upphovsrättsliga frågor att lösa men tekniken 
finns för så kallade hybridböcker, där ljudinspelningen länkas till elektronisk 
text. Både text, bild och ljud kan då användas samtidigt56. Upphovsrättslagen är 
under omarbetning och väntas till hösten. I februari 2003 fanns ca 10000 
färdiga DAISY-titlar och ytterligare 1200 var under produktion.57

Den digitala inläsningen av talböcker möjliggör nu nya distributionsvägar. 
TPB driver högskoleprojektet att skicka talböcker via bredband direkt till 
högskolebibliotek, där man bränner en cd-romskiva som kan lånas ut till 
berättigad låntagare. Även tekniken att läsa on-line ska prövas i ett projekt 
bland högskolestudenter. Detta går under benämningen ”strömmande” 
talböcker, man läser talboken direkt från arkivet utan att ladda ner den till sin 
egen dator.58

 

Högskolestudier och funktionshinder 
I Högskoleverkets utredning Högskoleutbildning och funktionshinder från 
2000 använder man FN:s standardregler för definieringen av termerna 
funktionshinder, funktionsnedsättning och handikapp.  Man ger begreppen 
denna tolkning för sitt fortsatta resonemang i rapporten ”I detta sammanhang 
kan ’funktionshindrade’ definieras som de studenter för vilka en 
funktionsnedsättning kan ge handikappande konsekvenser i utbildningen.”59 
För mig känns detta som en tydlig och klargörande definiering som jag ansluter 
mig till fortsättningsvis.  

Funktionshindrade är en underrepresenterad grupp inom den högre 
utbildningen. Det finns idag en politisk vilja att bryta snedrekryteringen till 
universitet och högskolor. När regeringen 1999 lät högskoleverket undersökta 
situationen för studenter med funktionshinder fann man att de flesta högskolor 
tar ett stort ansvar för dessa studenter men att det återstår mycket innan FN:s 
standardregler helt är implementerade och de funktionshindrade personerna 
kan sägas vara garanterade delaktighet och jämlikhet inom högskolevärlden.60 

                                                 
56 http://www.tpb.se/talbocker/daisy/nudaisy 
57 http://www.tpb.se/kampanjen 
58 http://www.tpb.se/otp/fragor/ordlista.htm#S  
59 Högskoleutbildning och funktionshinder  2000, s. 17 
60 Högskoleutbildning och funktionshinder 2000, s. 7 
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Regeringen har tillsatt en rekryteringsdelegation och satsar pengar i olika 
projekt för att bredda rekryteringen. 

Enligt uppgifter i Tal- och punktskriftsbibliotekets tidning, Bibliotek för 
alla, uppges högskolestudenter med läshandikapp öka med mer än 25 procent 
per år.61 Dyslektiker är den snabbast ökande gruppen funktionshindrade 
studenter inom högskolor och universitet; I högskoleverkets utredning anges 
dyslektiker vara mer än dubbelt så många som den näst största gruppen 
funktionshindrade. Det finns inga samlade uppgifter på hur många 
funktionshindrade det finns på landets universitet och högskolor. Detta av 
orsaker som att man självfallet inte registreras i Sverige som funktionshindrad 
och att det inte finns någon helt klar, entydig, definition av begreppet 
funktionshinder. Man får gå på uppgifter om hur många personer som sökt och 
beviljats stöd och service från sin högskola. Alla berättigade ansöker dock inte 
om de stödåtgärder de skulle ha rätt till. Vid Stockholms universitet finns det 
nationella samordnaransvaret för handikappfrågorna och där samlas 
uppgifterna in och därifrån utgår även resurstilldelningen till landets lärosäten. 
Dessa kan ansöka om bidrag om kostnaderna för funktionshindrade studenter 
överstiger 0.15 procent av anslagna medel för grundläggande 
högskoleutbildning. Det åligger sedan Stockholms universitet att fördela de 
nationella medlen. I uppdraget för Stockholms universitet ingår även att i 
årsredovisningen redogöra för på vilket sätt och till vilken kostnad universitet 
och högskolor vidtagit åtgärder för att förbättra situationen för de 
funktionshindrade studenterna. 62  

 Antalet studenter som får stöd har ökat, trenden är tydlig och medför 
ökade kostnader och visar samtidigt att man kanske är på väg att lyckas med 
målsättningen att få fler funktionshindrade att söka högre utbildning. Än så 
länge är antalet dock blygsamt i förhållande till det totala antalet studenter. Det 
sammanlagda antalet studenter och forskarstuderande med funktionshinder 
som erhöll någon form av kompensatoriska stödåtgärder år 2002 var 2047 
stycken. Av dessa var 1069 dyslektiker.63

I sammanfattningen av Högskoleverkets utredning framhålls att situationen 
för funktionshindrade studenter är så mångfacetterad att den inte enkelt låter 
sig sammanfattas. Men det finns flera saker som studenterna upplever som 
problematisk. Till exempel anser många tillfrågade att informationen om den 

                                                 
61 Bibliotek för alla nr 2 2002, s.6 
62 Högskoleutbildning och funktionshinder 2000, s.18 
63 http://www.studeramedfunktionshinder.nu/statistik.htm 
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hjälp och det stöd som finns för funktionshindrade studenter är svår att nå. De 
efterlyser bättre stödformer, mer information om stödet och bättre information 
om funktionshinder till lärare. Utredningen kommer fram till att studenterna är 
relativt nöjda med de egna studieresultaten. Men studierna blir mer 
tidskrävande och arbetsamma. 

 
På Mälardalens högskola, i orterna Västerås och Eskilstuna, är Agneta 

Sima handikapphandläggare och samordnar stöd och service för 
funktionshindrade studenter. Hon ser som sin uppgift att ge hjälp till självhjälp. 
Hon beskriver en lång inkörningsperiod med arbetet med att skaffa fungerande 
rutiner men att det nu fungerar bra. I inledningsskedet tog man hjälp av 
funktionshindrade studenter som fick uttrycka sina behov och önskemål, deras 
synpunkter låg till grunden för införskaffandet av teknik. Idag är man, enligt 
Agneta Sima, den högskola i landet som ligger längst fram vad det gäller stöd 
och service till dyslektiker. Hon märker en klar förändring när det gäller 
studenternas val av kurser och program. Nu är det inte längre någon skillnad på 
vad funktionshindrade och andra söker. Hennes slutsats är att man, tack vare 
kompensatoriskt stöd, inte avskräcks från att söka en kurs på grund av stora 
litteraturmängder. Men från skolans sida arbetar man vidare på att förbättra 
förutsättningarna för till exempel uppsatsskrivandet på C-nivå, där man 
fortfarande ser att dessa studenter har svårigheter. I det arbetet ska personalen 
på högskolans skrivarstuga involveras. 

Agneta Sima säger att hon arbetat mycket med attitydförändringar hos 
personalen för att genom ökade insikter få till stånd ett öppnare och mer 
tillåtande klimat.64

I servicen för dyslektiker ingår förutom den personliga handledningen 
kring teknik och mjukvaruprogram som presenteras utförligt i nästa avsnitt 
också att en medstudent kan arvoderas av skolan för att göra anteckningar 
under föreläsningar när studenten behöver det. Man kan även få förlängd tid 
vid tentamen. Det finns på båda orterna en dyslexistudio med 
specialutrustning.  

 

                                                 
64 Telefonsamtal med Agneta Sima, 2003-04-15 
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Högskolebibliotekets service 
Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola är ett bibliotek på två orter – 
Eskilstuna och Västerås. Biblioteket spelar en viktig roll som social och 
pedagogisk resurs med det uttalade målet att bli ett bibliotek som utnyttjas av 
alla inom högskolan. Med ambitionen att alltmer bli en utbildningsinstitution 
och genom upprättandet av en handlingsplan ”för att främja jämställdhet och 
mångfald och för att förebygga kränkande särbehandling och diskriminering” 
vill biblioteket bli en ännu viktigare kugge under studietiden för de studenter, 
till exempel dyslektiker, som är i behov av extra stöd.65 Ambitionen från TPB:s 
sida är att alla nya studenter från och med höstterminen 2003 ska tas om hand 
av sina respektive högskolebibliotek.66

Som ett led i denna ambition har projektet ”Bredband för synskadade – 
distribution av digitala talböcker till högskolestudenter” inletts. Mälardalens 
högskola ingår i projektet. Projektet är ett delprojekt i den stora satsningen 
inom telekommunikationsområdet som, på regeringens uppdrag, bedrivs på 
försök. Post- och telestyrelsen är den myndighet som utrett och lämnat förslag 
till utformning av försöksverksamheten som avser produkter och tjänster som 
kräver hög överföringskapacitet, så kallat bredband. Målgrupp är olika grupper 
av funktionshindrade. Det är TPB som utvecklar tjänsten och står för den 
löpande servicen under försöksperioden på Mälardalens högskolebibliotek. 
TPB kommer även att svara för projektledning.67  

Bränning av en CD-romskiva går till så att man från biblioteket laddar ner 
filerna till en digitalt inläst talbok som finns tillgängliga i ett centralt arkiv hos 
Uppsala Universitets datacentral.68 Därefter bränner man ett fysiskt 
utlåningsexemplar på cd-romskiva åt studenten med konstaterat behov. Detta 
kan ske både i Västerås och i Eskilstuna.  Det är fråga om envägsöverföring 
och projektet förutsätter bredband med mycket hög kapacitet. Från PTS:s sida 
ser man att detta i förlängningen kan komma alla som har behov av digitala 
läshjälpmedel till nytta. 

 På sikt ska man även kunna läsa böckerna on-line, som ”strömmande” 
talböcker.69  

 

                                                 
65 Högskolebibliotekets verksamhetsplan 2002 
66 Kronkvist, Bitte, intervjuad i Bibliotek för alla nr 2 2002, s. 6 
67 Bredband för funktionshindrade, bilaga till redovisning 2002-03-01, s.4  
68 Bredband för funktionshindrade, bilaga till redovisning 2002-03-01, s.4  
69 Bredband för funktionshindrade, huvudrapport s.24-25 
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Det är på högskolebiblioteket i Västerås som de funktionshindrade studenterna 
erbjuds individuell handledning i hanteringen av DAISY och talboksspelaren 
Victor Pro och andra anpassade dataprogram. Stefan Dahlgren är anställd som 
assistent för de funktionshindrade studenterna. Hans anställning delas mellan 
högskolebiblioteket och samordningen för funktionshindrade. Han är den 
person på högskolebiblioteket som utbildats av länsbiblioteket och TPB i det 
som rör DAISY och bränning av cd-romskivor och han ansvarar för utbildning 
av övrig bibliotekspersonal. Det var i januari 2003 man kunde starta 
bränningen. Hittills har allt gått som man hoppats. Vissa upphovsrättsliga 
frågor återstår att lösa, till exempel får man än så länge inte några omslag på de 
kopierade böckerna70. 

Stefan Dahlgren som arbetar halvtid är den som utbildar de 
funktionshindrade studenterna i handhavandet av teknik och programvara. 
Denna individanpassade datautbildning har erbjudits studenter med dyslexi 
sedan höstterminen 2000. Sedan dess har de även kunnat låna hem tre 
mjukvaruprogram gratis:  

Info-vox: En talsyntes. Versionen 330 används. Med talsyntesen kan man 
få texter upplästa för sig som man själv skannat in och det fungerar även på 
texter från Internet. Det finns svenskt och engelskt tal. 

Word-finder: Ett ordlisteprogram där man kan söka ord i flera olika 
lexikon. Man kan slå upp orden och byta ut dem direkt från det dokument man 
arbetar med.   

Stava Rätt: Ett rättstavningsprogram som tagits fram för personer med läs- 
och skrivsvårigheter och baseras på den typ av svårigheter som dessa personer 
ofta har.71 Programmet sägs hitta fler felstavade ord än andra 
stavningskontroller och även hitta grammatiska fel. Man ges förslag på ord 
med liknande stavning och orden sätts in i ett sammanhang så att den som 
skriver kan bedöma om han eller hon valt rätt ord. 

Den DAISY-spelare som används är Victor Pro. Den förevisas studenterna 
och en beställning görs så att studenten får en spelare till låns av TPB under sin 
studietid. Instruktion på hur spelaren fungerar medföljer både i pappersform 
och på cd-rom. Playback 2000 är ett läsprogram för DAISY som används i 
dator. Studenterna ges en cd-romskiva för installation av programmet. 
Studenterna får även lära sig att beställa litteratur, de får lösenord till Handikat 

                                                 
70 Telefonsamtal med Stefan Dahlgren 2003-04-14 
71 Föhrer 2000, s.37 
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som är de läshandikappades bokkatalog på webben. Lånetiden på inläst 
kurslitteratur är ett år. Den tid handledningen tar avgörs av studentens behov.   

Skrivarstudion, som kräver särskilt passerkort får man tillgång till när man 
fått handledning. Här finns datorer och en Skanner. Man kan skanna in texter 
för att sedan få dem upplästa genom talsyntesen. Att skanna in en text kräver 
stor noggrannhet annars kan feltolkning av dokumentets text bli följden, vilket 
i sin tur påverkar talsyntesens uppläsning. Papperet måste läggas in rakt annars 
riskerar man att ord och rader tappas bort, eller uppfattas fel. Proceduren är 
tämligen tidsödande. Texten som ska skannas in måste vara maskinskriven.72

                                                 
72 Föhrer 2000, s.44 
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Undersökning och kommentarer 

I det här kapitlet återges intervjuerna med de sex studenterna i sammanfattande 
form med utgångspunkt från några, som jag tycker, viktiga teman i den 
frågemall som användes under samtalen. Jag återger ibland vad som sagts men 
intervjudeltagarnas tankar och synpunkter citeras ofta för att illustrera 
rubrikernas olika teman. Jag ger mina kommentarer till hur jag ser på det sagda 
i slutet av varje avsnitt. I det här kapitlet vill jag ge exempel på sådant som jag 
anser belysande för det fortsatta resonemanget kring hjälpmedel, stöd och 
litteraturförsörjning. Inledningsvis presenteras personerna helt kort för att man 
lättare ska förstå och hålla i minnet det handlar om sex personer med olika 
förutsättningar, problem, behov och önskningar. Det som förenar dem är att de 
alla har ett konstaterat funktionshinder, dyslexi, de har därför laglig rätt till 
stöd i sina studier och de har sökt sådant stöd. Jag kallar dem från A till F 
beroende på den kronlogiska ordning som intervjuerna gjordes i. 

Min avsikt vid transkriberingen av de bandade intervjuerna har hela tiden 
varit att så lojalt som möjligt följa det sagda. Jag har dock emellanåt funnit det 
nödvändigt att omformulera en del. Detta av två skäl. Det ena är att ibland ger 
sig dyslexin till känna i meningsbyggnaden och ordföljden blir konstig, när jag 
tycker mig ha förstått vad intervjudeltagaren har velat säga har jag ibland för 
förståelsen av den löpande texten valt att ändra saker som ordföljd och tempus, 
direkt tal till indirekt. När jag känt mig osäker på vad som menas är detta 
markerat i utskrifterna. Några sådana citat är inte medtagna nedan.  Mitt andra 
skäl är att jag, i respekt för de människor som så generöst delat med sig av sina 
erfarenheter, velat att andemeningen, som jag tolkat den, ska vara det som 
möter läsaren – inte de språkliga krokben som detta funktionshinder ibland 
ställer till även i det talade språket. Det var inte syftet med denna 
undersökning. 
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Kort presentation av de sex studenterna. 
A är en 23årig man som flyttat till Eskilstuna för att studera vid Mälardalens 
högskola där. Han läser ekonomi och innovation på ett treårigt program som 
ger två kandidatexamina, det är en utbildning med högre studietakt. Han har 
precis börjat tredje terminen. Han valde Mälardalens högskola därför att det 
var endast där detta program gavs. Sin dyslexidiagnos fick han i ettan på 
gymnasiet. När en kompis med konstaterad dyslexi beskrev sina problem 
förstod A att hans problem kunde bero på samma sak. Han gick till 
specialläraren och fick göra ett test som bekräftade hans misstankar. Han säger 
att han därmed fick en förklaring till det som ingen under grundskoletiden sett 
orsaken till – till exempel hans koncentrationsproblem och svårigheter att 
stava. Han säger sig vara tämligen försiktig med att berätta om sitt 
funktionshinder. De lärare som behöver veta det informerar han, däremot 
skulle han aldrig skriva det i en arbetsansökan.  
 

B är en 21årig man som bor med sina föräldrar i Västerås där han också 
studerar. Han läser andra terminen på Informatik och systemvetenskap. Han 
fick sin dyslexidiagnos på gymnasiet när han var omkring 17 år. Vid 
intagningen till den gymnasieskolan hade man som rutin att de nya elevernas 
läs- och skrivkunskaper testades och då konstaterades hans dyslexi. När han 
kom till Mälardalens högskola visste han inte om möjligheten att få hjälp och 
stöd. Det fick han reda på av en medstudent med dyslexi tre veckor in på första 
terminen. B säger sig vara väldigt öppen med sina problem, han brukar skämta 
om det, säger han.  

 
C är en 26årig kvinna som bor och studerar i Västerås. Hon är sambo. C 

valde Mälardalens högskola på grund av den dyslexihjälp hon visste fanns där.  
Hon läser beteendevetarprogrammet och började studera för två år sedan. Hon 
planerar att ta en kandidatexamen. Hon fick sin diagnos som 19åring och 
beskriver att det innebar att hon fick ett papper på sina problem och därigenom 
fick hon rättigheter. Ett papper att hänvisa till. Hon anser sig idag vara helt 
öppen med sina problem. Hon säger att de är en så stor del av henne att hon 
måste berätta om dem och att det inte vållar henne några bekymmer. Hon säger 
sig tvärtom vara glad att hon kan berätta varför ”det är som det är”.  

 
D är en 21årig man som studerar i Västerås men bor på annan ort. Han 

tågpendlar 30-40 minuter i varje riktning. Han bor med sina föräldrar och har 
precis börjat fjärde terminen på sjuksköterskeprogrammet, som är en treårig 
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utbildning. D hade sökt Mälardalens högskola som tredje alternativ men säger 
att han redan innan han antogs kände att det var där han ville studera. Han hade 
fått höra mycket positivt om hjälpen för dyslektiker där via speciallärare på 
gymnasiet. Trots att problemen uppmärksammades redan i tidig skolålder fick 
D ingen diagnos eller hjälp förrän flera år senare. Han berättar att han varit 
mobbad. Han tar inte upp sina läs- och skrivproblem om han inte känner att det 
behövs. 

 
E är en snart 28årig man som läser till byggnadsingenjör. Han har börjat 

andra terminen. Bussresorna till Västerås tar ca en timme och en kvart i 
vardera riktningen från E:s hemstad. Han pendlar ca tre dagar i veckan. Han 
fick sin dyslexidiagnos så sent som för ett drygt år sedan. På komvux började 
en lärare titta efter och upptäcka ett mönster som tydde på dyslexi. Det 
genomförda testet visade att E hade dyslexi.  Han visste inte om möjligheten 
att få hjälp för sina läs- och skrivsvårigheter förrän han fick den informationen 
av en anställd SYO-konsulent med liknande problem. Den informationen gavs 
på ett informationsmöte i samband med en tidig föreläsning på  högskolan. 

 
F är en 34årig kvinna som för andra gången avbryter sina högskolestudier, 

men som planerar för fortsatta studier. Hon är utbildad bagare och konditor. 
Gymnasieutbildningen till bagare tyckte SYO-konsulenten passade bra – 
mycket praktik och lite att läsa. Men nu hon vill bli biolog. 

F är tvåbarnsmamma och nyskild. Hon bor så att pendling med bil är 
nödvändigt. Eskilstuna är den ort hon har läst i och som ligger närmast hennes 
hemort. Hennes privata liv har spelat in i hennes beslut att hoppa av studierna. 
Men även det faktum att när hon återupptog studierna i höstas tyckte sig ha 
förespeglats hjälp som hon sedan upplever inte kom till stånd bidrog. Hon 
känner att hennes förhoppningar beträffande det grusades. F fick sin 
dyslexidiagnos förra året när hon under sitt studieuppehåll utreddes på 
Mälarsjukhuset. Hon gjorde detta med den medvetna strategin att hon då skulle 
bli berättigad till kompensatoriska stödåtgärder i sina fortsatta studier. Hon 
säger att hon som vuxen anat att hennes problem berodde på dyslexi, men att 
hon inte förrän nu har svart på vitt.  
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Dyslexidiagnosen 
A På gymnasiet ställdes diagnosen och den gav en förklaring. Han fick den 
genom att han på eget initiativ tog kontakt med en speciallärare. Han ger 
exempel på människor i sin omgivning som han utgår från har samma orsak till 
sina problem men som inte fått någon diagnos. ”Ingen har frågat dem”.  Han 
upplever att man själv måste driva på för att utredas och eventuellt 
diagnosticeras. Han säger att han tvärtom har varit med om att lärare sagt 
elever rakt i ansiktet att ”du är dum i huvudet” och då är det lätt att tro det om 
sig själv konstaterar A. Kanske hade morfar dyslexi men ingen annan har 
liknande problem svarar han på min fråga om någon annan i familjen har 
samma svårigheter. 

 
B För honom gör inte dyslexidiagnosen, som ställdes när han var 17 år, 

någon större skillnad. Han anser inte att han nu eller tidigare har påverkats 
särskilt negativt av problemen. Han säger att han alltid vetat att han har svårt 
att stava och skriva och att han inte läser lika fort som andra. ”Och det har jag 
vant mig vid. Jag har tagit det till mig”.   Samtidigt ger han uttryck för att han 
känner en besvikelse på lärarna i grundskolan som inte förstod vad hans 
problem bottnade i, utan han upplever att han utan förklaring sattes i en som 
han säger ”lite lättare grupp” på mellanstadiet. Denna stödundervisning förstår 
han kom till på grund av hans svårigheter i svenska, men han tycker inte att 
han förrän nu, när han har fått sin diagnos, själv förstår anledningen. Och har 
accepterat den. Han säger också att han nu vet att även hans pappa har dyslexi. 

 
C beskriver hur hon avbröt gymnasiestudierna för att läsa på folkhögskola. 

Hon hade kommit fram till att hennes dåliga resultat i skolarbetet i grundskolan 
och på gymnasiet berodde på hennes egen dåliga motivation och nu ville hon 
satsa på att verkligen lära sig grunderna. När hon efter ett års studier på 
folkhögskolan ändå inte lärt sig någonting blev detta familjens slutsats: ”Då 
förstod vi att det var någonting som var fel. Och då var det en jättelång 
process. Att ha att göra med olika lärare, skolor och rektorer. För att strida 
för att jag ville ha reda på vad det var som var fel. Då hade jag hjälp av min 
pappa bland annat.”(---) ”När jag hade papperen i handen så bara snurrade 
hela min värld, för då förstod jag att det är därför som jag haft det så tufft i 
skolan. Jag är kanske inte dum, men jag har känt mig som dum för jag har 
aldrig lärt mig på det sättet som jag har behövt. Ja, jag förstod på något sätt, 
men samtidigt så kände jag att: oj vad lång väg jag har framför mig tills jag 
kommer i mål med mig själv. Med allting jag inte har lärt mig och allt jag ska 
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lära mig från och med nu, som vuxen. Bakåt var reflektionen: OK, det är 
kanske därför som jag inte har lärt mig på det sättet som man ska göra. Och 
framåt: Det var inget stopp på hur långt det var framåt och där jag sitter idag 
– dit jag inte kunde se då. Så kan man kortfattat säga. (---) En uppförsbacke. 
Jättetungt.”   

När jag undrar om hon funderat på vad som kan vara anledningen till den 
långa vägen fram till diagnosen har hon funderingar som rör ekonomi. ”Det 
kostar ju alltid med personer som behöver extra hjälp och så. Jag vet inte, jag 
kan inte riktigt sätta fingret på det. Men jag kommer ihåg att vi fick strida 
mycket på olika ställen”. 

 
D minns att man redan vid skolstarten började fundera kring hans problem, 

men att det dröjde flera år innan det blev klarlagt att de berodde på dyslexi. 
Han beskriver sina föräldrars aktiva roll i sökandet efter en orsak till 
problemen, men att varken de eller lärare till en början kände till särkilt mycket 
om begreppet dyslexi. Han säger att han var väldigt aggressiv och hade svårt 
att sitta still i skolan. Först på mellanstadiet, efter några tester, blev dyslexin 
bekräftad. D säger att det var i slutet av sjuan och i åttan som han kände att 
diagnosen verkligen berörde honom. Han säger att det fanns andra faktorer 
som påverkade hur han mådde. ”…jag var väldigt mobbad när jag var yngre. 
Så jag kan inte fokusera på vad det var för något då som gjorde att jag hade 
det svårt. Om det var för att jag mådde dåligt eller om det var på grund av 
mina läs- och skrivsvårigheter”. Det sker en vändning för D och han börjar ta 
skolarbetet på allvar i mitten av högstadiet. Han upplever att lärarna då är 
insatta i problematiken och när han börjar satsa på skolarbetet stöttas han av 
lärarna, han resonerar så här: ”Och i och med att jag gav respons själv på mina 
problem så fick jag respons från skolan också”. 

 
E fick sin dyslexi konstaterad för ett och ett halvt år sedan. Han säger att 

han vetat det, att han själv varit övertygad om att det måste finnas en orsak till 
hans svårigheter. Han uttryckte sig så här: ”Man har hållit på, inte funderat i 
flera år, men du vet, det har funnits där, det kommer tillbaka.” E berättar att 
han i backspegeln förstår hur han kunde ta sig igenom skolan utan att någon 
uppmärksammade hans svårigheter. Han var bra på att memorera komplicerade 
ord, han var allmänbildad och han skrev alltid flera versioner av 
skrivuppgifterna och rättade felen. En lärare var dyslexin på spåren när han 
gick på högstadiet, men hon såg inte orsaken, E tror att anledningen möjligen 
var hennes ålder och en eventuell brist i hennes utbildning. Han beskriver 
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stämningar av oförståelse och intolerans bland människor runt honom, att han 
på olika sätt inte räknades med. Dessa kan och vill han nu visa att de 
missbedömde honom. Men han säger att han är lite försiktig med att tala om 
sina svårigheter, han vill inte bli särbehandlad. 

 
F berättar hur hon alltid känt sig annorlunda när hon jämfört sig med 

andra. Hon har känt att hennes svårigheter gjort att hon inte fungerat som 
andra, men dragit slutsatsen ”jag är väl konstig”. Hon ser den stödundervisning 
hon fick hela låg- och mellanstadiet som en särbehandling som hon inte gavs 
någon förklaring till utan som hon enbart upplevde som utpekande. Diagnosen 
beskriver hon som en lättnad och ett bevis på normalitet, F:s mamma är 
förståndshandikappad och F säger sig ha grubblat mycket på om hon själv är 
”normal”. Så här säger hon: ”Det kändes som en stor lättnad. Jaa, det är så 
här, så här är det. Här ser jag det. Det var jätteskönt att få känna det. Och nu 
känner jag: jag har ju dyslexi, jag behöver inte kämpa så mycket som jag har 
gjort. Jag kan ta det lugnt och säga att det är så här det är. (---) Det kändes 
jätteskönt. Det var ett bevis på att jag är inte dum i huvudet – det var faktiskt 
det.”  Hon berättar att hennes son har dyslexi och hon tror nu att även hennes 
pappa har det. 

 
 

Jag vill se förklaringen till att personerna jag talat med fått sina diagnoser så 
sent mot bakgrund av det som tidigare tagits upp om synen på dyslexi i den 
svenska skolan. Bland studenternas egna slutsatser kring varför det dröjt så 
länge och varit en så krånglig väg till en klarläggande diagnos märks tankar 
kring både brister i lärarutbildning och ekonomiska orsaker. För min del tror 
jag alltså att de då sätter fingret på något väsentligt – ekonomi och kompetens. 
Det gäller nu, det gällde då, att det innebär en ökad kostnad i en redan pressad 
ekonomisk situation att utreda och konstatera dyslexi hos elever i grund- och 
gymnasieskolan. Jag kan därför inte undgå misstanken att skolan ibland väljer 
att inte se och därmed sviker dessa barn. De ges varken en förklaring eller 
adekvat hjälp som skulle bespara dem grubblerier och känslan av 
misslyckande. Man spar in på speciallärare och kompetensen beträffande 
dyslexi är mager bland lärare och skolledare. Att en diagnos skulle verka 
stigmatiserande är en rädsla som man ibland hör uttalas men som jag tycker 
studenternas erfarenheter klart motsäger. Utan diagnos som förklaring är risken 
i stället stor att dessa elever underkänner sig själva på grund av sina 
tillkortakommanden. Jag ser som följd av sena diagnoser hos de sex 
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intervjuade en möjlig förklaring till att de har haft svårt att till exempel nås av 
information om hjälp på högskolan – de förväntar sig helt enkelt ingen 
eftersom de inte varit bortskämda med hjälp eller förståelse tidigare. Här finns 
kanske även orsaken till att flera av dem tar på sig ansvaret/skulden när olika 
saker inte fungerar. Det är inte heller ologiskt, anser jag, att söka förklaringen 
till det som framkommer om mobbning, utanförskap och försiktighet med att 
idag berätta om problemen, i dessa sena klarlägganden. 

 

Dyslexi och högskolestudier  
A ger sig själv godkänt vad det gäller studieresultat så här långt, ”det gick väl 
okey får man säga”. Han läser ett program med högre studietakt och vet att 
tempot måste hållas högt. A är inte helt nöjd med sina resultat, han är medveten 
om sitt problem att säga nej till saker som verkar intressanta men som 
egentligen tar för mycket tid från studierna. Han beskriver en hektisk tid av 
studier och åtaganden som fadder och representant i näringsutskottet. Där är 
han tillsammans med en annan student länken mellan studenter och de företag 
till vilka en del av undervisningen knyts. Han har gjort omtentor varje gång – 
det krävs för att han ska klara dem. ”Jag har inte klarat det på första försöket, 
om man säger så. Jag måste först se hur det är upplagt. Jag måste se en helhet, 
tankesättet, om jag ska kunna göra en tenta. Jag kan inte råplugga enligt 
korvstoppningsmetoden. Jag måste förstå det helt själv om det ska funka”. (---) 
”Jag kan sitta fem minuter och råläsa sen är jag trött och börjar tappa 
styckena…” 
Den här terminen ska han gå ner på halvfart. Han planerar att slutföra en del av 
studierna i sin hemstad. A upplever att det inte alla gånger finns en upparbetad 
och självklar gång, rutin, mellan de olika lärarna i ansvaret kring stödåtgärder 
som till exempel muntor och kopierade föreläsningsanteckningar. Han säger att 
han stött på lärare som hänvisar till andra när han bett om hjälp. F vill inte 
orsaka merjobb för lärarna ”utan då försöker man klara det själv i stället. (---) 
Det är väldigt krångligt, de gör det krångligt för sig. Vissa lärare som har 
föreläsningar är inte huvudlärare. Och de vill att huvudläraren ska ha det här 
(dyslexiintyget) – det är krångliga vägar, flera led för att rätt person ska få 
papperet. Det är inte anpassat”. 

På den andra institutionen är problemen mindre: ”Där har de sagt att de 
ska göra en munta om det blir så. Men jag har inte tagit tillvara det ännu, utan 
jag har försökt klara det”. (---) ”Jag har inte testat det ännu för jag vet inte 
hur de lägger upp det, jag har inte vågat. Jag tycker inte att det ska bli för 
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mycket jobb för lärarna heller, om man säger så. Det blir ju så, man vill inte 
att det ska vara för mycket problem runt omkring.” 

 
B har hittills inte tyckt sig ha så stora problem att han varit tvungen att be 

lärare om särskild hjälp, men han känner sig övertygad om att hans lärare 
skulle ställa upp. ”Jag har inte haft det svårt än så länge, så jag har inte frågat 
någon. Men om det skulle hända skulle jag tro att de är jättevilliga att hjälpa 
en”. Han ger exempel på hur han sett lärare hjälpa andra funktionshindrade 
studenter och säger att ”de skulle definitivt hjälpa mig om jag behövde hjälp”.  

 
C ”Jag har lyckats klara det jag velat klara. Jag har ju klarat mig hela 

tiden. Jag har inte fått gjort om någonting. En liten, liten, liten grej. En mening 
på förra tentan. Men annars har jag klarat det mesta, tack vare de här 
hjälpmedlen”. Så sammanfattar hon sin syn på sina studieresultat. När jag 
undrar om man kan säga att hjälpmedlen kompenserar henne så att hon är i 
jämnhöjd med sina medstudenter svarar hon att hon inte stött på någon som 
pluggar så mycket som hon ”oavsett om jag har lektion eller inte så försöker 
jag sitta 8 timmar per dag och läsa och skriva.(---) Men jag får den hjälpen så 
att jag klarar mig, men jag får ändå sitta längre för det tar längre tid för mig 
att lära mig saker och ting”. (---) ”Inget kårliv och sånt! Det existerar inte i 
mitt liv”. 

 
D Är du nöjd med dina resultat frågar jag D. Han svarar ”Ja, jag är 

jättenöjd. Jag är glad att jag har klarat av det jag har gjort”. Han säger att det 
har varit väldigt svåra perioder ibland, men att han har haft ett enormt stöd från 
skolan. Att det har betytt mycket att han fått de tekniska hjälpmedlen, extratid 
vid tentamen och hjälp med anteckningar. Det sistnämnda säger han är det som 
bortsett från DAISY och Victor underlättat hans studier mest. Han säger att 
den hjälp han fått har gjort honom mer avspänd och bara det förbättrar hans 
studiesituation. Han framhåller Victors betydelse. ”…i samband med att jag 
fått använda den här har min motivation stärkts mer och mer. Jag ser att jag 
har tid för annat. Och det är det som gör studierna möjliga”. 

 
E ”Jag har väl det ganska lätt. Jag behöver inte så mycket speciell…det 

jag mest behöver är lite extra tid”. Han säger att han vet att det är möjligt för 
honom att få extratid vid tentamen men att han än så länge inte behövt det.  

 

 44



F I sina senast fullgjorda studier, på komvux, har hon fått uppleva 
tillfredsställelsen att lyckas väl i studier. Man tog där hänsyn till hennes 
problem när hon berättat att hon trodde att hon var dyslektiker. Hon fick goda 
betyg. Hennes erfarenheter av högskolestudier är däremot hittills inte särskilt 
positiva. Här gav hennes läs- och skrivsvårigheter henne alltför stora problem. 
Tempot medgav inte någon längre tid att läsa och förstå. ”För det är ett 
otroligt tempo och det är väldigt intensivt. (---) De här sakerna tillsammans 
gör att det… man hinner liksom inte med. Jag vill ta in kunskapen i mig – det 
tycker inte jag att jag hinner”. Hon summerar sitt beslut om att avbryta 
studierna första gången höstterminen 2001 så här: ”Jag tyckte ju att studierna 
var väldigt jobbiga, väldigt jobbiga upplevde jag dem som. Så tänkte jag att 
det måste bero på att jag är dyslektiker. Och jag vet att man kan få hjälp på 
högskolan om man är dyslektiker. Men jag hade ju inget bevis på att jag var 
det så jag var ju tvungen att fixa fram det här beviset också. Så då tänkte jag: 
Men då gör jag ett studieuppehåll nu då och sen hoppar jag på om ett år igen 
för då har jag tid på mig att skaffa fram bevis att jag är dyslektiker, /../ gå via 
sjukhuset så att jag får svart på vitt. Sen: börja om från början med all 
dyslexihjälp. Med den hjälp jag har rätt att få”. 

Så såg hennes plan ut, det blev dock inte som hon tänkt sig utan hon avbröt 
studierna på nytt. Kanske blir hennes nya strategi att i stället läsa enstaka 
kurser, säger hon.  Hon har sina barn att tänka på och högskolestudierna har 
hittills inneburit ett ständigt dåligt samvete, att inte räcka till - varken som 
mamma eller student. ”OK, det handlar ju om hur motiverad man är och allt 
det där. Man jag är motiverad. Det här är någonting som jag vill. Men vägen 
dit är väldigt svår, just för att jag behöver tid, mer tid än andra”. 

 
 

Det som framkommer ovan är något som kan speglas i det som tas upp i 
Högskoleverkets utredning och som redogjorts för tidigare i uppsatsen. 
Funktionshindrades erfarenheter som de framställs där stämmer ganska väl 
överens med det som kommer till uttryck här. Det sägs där att situation är högst 
olik från person till person och att man inte lätt sammanfattar läget. Det gäller 
även bland uppsatsens studenter. Det som kan noteras är synpunkter som att 
lärarna skulle kunna vara bättre informerade och ha bättre rutiner. Att studierna 
blir mer krävande i tid och kraft och att det blir svårt att hinna med något annat 
än rena studier. Och att man trots allt är ganska nöjd med sina resultat. Jag 
konstaterar att de två som kommit längst i studierna och använt DAISY mest är 
de som säger sig vara mest nöjda. Och inte oväntat är personen som avbrutit 
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sina studier mest missnöjd. Man kan tolka detta så att längre erfarenhet av 
miljö, studier och hjälpmedel ger säkerhet och rutin. Man skulle även kunna se 
detta som exempel en positiv respektive negativ spiral – en bra början 
fortsätter, en dålig likaså. Personligt nätverk och den privata livssituationen 
tänker jag också på som inflytelserika faktorer. 

 

 Mötet med högskolans dyslexihjälp  
A kom i kontakt med stöd och service först andra terminen. Han förväntade sig 
ingen sådan hjälp på högskolan, han säger att han trodde att ”där får man 
säkert klara sig själv, där finns det inga resurser till sånt”. Han stötte heller 
inte på någon information som klargjorde att detta inte stämde. ”Det var mer 
ens eget synsätt. Sen blev det inte att man sökte efter det heller”. (---) ”Jag 
tänkte också att jag skulle försöka själv, det var också det, jag ville se hur jag 
klarade mig själv första halvåret. Så är det ofta – jag vill se om jag klarar mig 
utan hjälp först. Men sen sitter jag ofta där med stressen”. 

 När han sedan fick reda på att han som dyslektiker kunde få hjälp och stöd 
var det via en annan student. ”De säger ju att allt det här står i böckerna, i 
välkomsthäftet. Allt står säger de. Men jag har inte tänkt på det. Så det ligger 
på mig säkert, men man kanske kan bygga på det. Jag vet inte. Man kollar ju 
inte igenom alla häften…(---) Jag slängde nog det mesta på en gång ska jag 
säga.” Han föreslår att man borde informera om detta vid det välkomst- och 
informationsmöte man samlar samtliga nya studenter till. Han tycker att man 
ska marknadsföra resurserna bättre ute på skolor så att fler nås av den 
informationen och vågar prova. Lägga informationen om dyslexihjälpen tidigt 
på hemsidan är ett annat av hans förslag till förbättring. 

 ”Det är klart att det var en lättnad att det fanns hjälp. Det ju klart att det 
är jättebra. Så säger de: Du får säga vad du vill ha. Och då blir det panik, vad 
ska jag säga att jag vill ha?! I stället borde man presentera vad som finns och 
försöka testa sig fram. Det är ju svårt att veta när man inte använt hjälpmedel 
tidigare”. Så beskriver A det första överväldigande mötet med 
handikappsamordnaren där han kände att det förväntades att han skulle kunna 
precisera och specificera sina behov och önskningar; ”men det är inte lätt att 
veta vad jag behöver hjälp med när jag inte fått någon hjälp tidigare. Jag vet 
inte ens vad det finns för grejer…”  

 

 46



B ”Jag hade ingen som helst aning om det när jag kom hit”. Det svaret ger 
han på frågan om han kände till att högskolan välkomnar och har hjälp för  
funktionshindrade studenter. ”De sa att det skulle stå i papperen, men jag 
brukar inte läsa papperen. Så…Det var bara av en ren slump att jag fick veta 
det.” Han nämner hemsidan, ett bra sätt tycker han vore att redan på startsidan 
informera om dyslexihjälpen. När jag undrar om det stora välkomst- och 
informationsmötet som alla nya studenter kallas till skulle vara ett forum även 
för denna information svarar han: ”Om de skulle göra det skulle det vara 
jättebra. Jag hade ingen aning då. Hade de sagt det redan där hade jag fått 
hjälp tre veckor tidigare. Det hade ju varit kanon. Ja, de nämnde inget där, 
men om de skulle göra det skulle det vara jätte, jätte, jätte bra”. 

 
C säger att hon sökt sig till Mälardalen för att hon visste att det fanns hjälp 

att få för den som har dyslexi. ”Det var en trygghet att söka hit för jag visste 
att jag skulle få en hjälp så att jag skulle klara av högskolan. Det var ett så 
stort steg för mig ändå. Från början visste jag inte ens om att jag skulle 
komma hit för jag hade det så svårt i skolan.” C sökte på särskilda skäl, redan i 
hennes ansökan visste högskolan alltså om hennes svårigheter och då gick det 
smidigt. Så här beskriver hon det: ”när jag kom in så fick jag ett namn på en 
kvinna som jag skulle söka upp. Som hette Agneta Sima. Och jag sökte upp 
henne och vi pratades vid och jag så fick jag en tid när jag skulle träffa henne 
här på skolan innan terminen började. Och hon berättade för mig vad jag hade 
för hjälpmedel att få om jag ville”.  

 
D hade redan på gymnasiet fått reda på att det fanns stöd att få som 

högskolestudent med dyslexi. När han börjat på Mälardalens högskola blev han 
rekommenderad att kontakta Agneta Sima och hon slussade honom till Stefan 
Dahlgren. Han upplever att det skedde snabbt. Sedan dess har han haft 
återkommande kontakt med Stefan Dahlgren. 

 
E På ett tidigt informationsmöte på institutionen fick han rådet att söka upp 

Agneta Sima. ”Men i början var det så mycket annat så det tog ett tag innan 
jag kontaktade Agneta. Det var ju inte så att jag inte hade fått information utan 
att jag ville få ordning på det andra först”. E säger att han inte på förhand vetat 
om möjligheterna till hjälp för dyslektiker. ”Jag visste ingenting. Ingen aning”. 
Han föreslår en länk på hemsidans första sida. Han ser det som viktigt att nå ut 
med information om dessa möjligheter men han ser även ett bekymmer i det: 
”Det är klart att informationen ska komma ut att det finns möjlighet för 
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handikappade, men sen är ju frågan om man ska skylta med handikapp. För då 
kommer folk att tro att: Oj nu måste vi behandla dem lite speciellt. Det är ju 
inte det, det är fråga om. Man vill ju inte ha fördelar, man vill ju lära sig ändå. 
Inte glida med, för att folk tycker synd om en eller vad som helst. Jag vill ha 
det som alla andra, i vissa fall kanske jag behöver någon extra hjälp”.  

 
F hade läst om stöd och service för dyslektiker i informationsbroschyren 

som högskolan ger ut. När hon återupptagit studierna i höstas fick F rådet att 
kontakta Agneta Sima av någon på institutionen, hon minns inte riktigt vem. 
De möttes i Eskilstuna och Agneta Sima berättade om vilken hjälp som fanns 
att få. F upplevde dock att det var saker hon redan kände till och att mötet 
därför tog onödig tid. ”Vi kom liksom inte någonstans, jag stod kvar och 
stampade. Jag hade förväntat mig att hon skulle säga: OK, det här och det här 
och det här…kom och hämta det här …eller så skickar vi…  Men, inte så. Jag 
har hela tiden känt att det har varit krångligt. Att jag hela tiden har gått och 
väntat på att grejerna ska komma”. 

 
 

För mig framstår det som sägs ovan som att det här finns mer att göra från 
högskolans sida. Eller rättare sagt det krävs ett annorlunda, eller 
kompletterande, arbetssätt. Är man informerad om rätten och möjligheten till 
stöd som blivande student tycks kontakten etableras tämligen fort. Den kan 
upplevas på olika sätt. Förväntningar styr. De styr även det förhållandet att 
man inte letar efter informationen, man kan inte föreställas sig att det finns 
något sådant att leta efter. I deras fall känns kontakten mer slumpartad. 
Informationen som ges tas emot av personer som i flera fall uttryckligen säger 
att det är svårt med för mycket information åt gången. Att man som dyslektiker 
inte läser tryckt information i särskilt hög grad finner jag inte förvånande, 
snarare självklart. Det som en person uttrycker om att han fann det stressande 
att i första mötet precisera sina önskemål på hjälpmedel är något som den 
tidigare redovisade studien om hjälpmedelsförskrivning tittat på. Man finner 
där att ett tillgängligt och exponerat sortiment ökar inblicken och underlättar 
valet. Detta menar jag finns, men först i nästa kontakt hos Stefan Dahlgren. 
Frågan kommer med andra ord kanske för tidigt. 

Högskolans hemsida har under våren 2003 arbetats om och ser inte ut som 
den gjorde när intervjuerna ägde rum. En förbättring som kommit till stånd är 
talfunktionen som håller hög kvalitet. Man hittar dock inte heller nu 
informationen om stöd och service på första sidan.  
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Tidigare erfarenhet av kompensatoriska hjälpmedel 
A berättar att han på gymnasiet fick prova talbok på kassett men att han 
tröttnade efter ett försök: ”Jag har ju problem med koncentrationssvårigheter, 
(---) jag kan inte sitta still och lyssna på en röst som går i ett tempo hela tiden 
– jag somnar efter fem minuter. Det går inte. (---) Det finns inte en chans i 
världen att man har energi att gå igenom dem.”  
 

B ”Jag har aldrig haft några riktiga hjälpmedel när jag har läst eller 
skrivit eller så. Det har jag alltid vant mig vid att vara utan. Det har jag aldrig 
haft, men jag har fått hjälp, som sagt. Men jag har inte haft några hjälpmedel” 

 
C På komvux läste personalen in vissa böcker på kassett åt henne.  
 
D har aldrig fått läshjälp i form av band eller cd-skivor förrän han kom till 

högskolan.  
 
E berättar att han under sin skoltid blivit erbjuden och oftast tackat ja till 

hjälp i form av stödundervisning i bland annat stavning. Men hjälpmedel har 
han ingen erfarenhet av. 

 
F  har ingen tidigare erfarenhet av kompensatoriska hjälpmedel. 
 
 

Det som kommer fram här visar att tidigare erfarenhet av kompenserande 
hjälpmedel är ytterst begränsad. Enligt mitt sätt att se är detta något som kan 
bidra till att kontakten med DAISY i början kan kännas ovan. Hjälpmedlet kan 
upplevas som något som bryter vanor och inarbetade rutiner. Tiden känns 
knapp, då är det svårt att ta sig tid att lära sig ny studieteknik. Det innebär en 
tidsbesparing på lång sikt men en tidsåtgång på kort. Och har man inte tidigare 
upplevt att detta kan betala sig när man lärt sig och använt andra hjälpmedel, 
som talbok på kassett, har man ingen sådan erfarenhet att överföra på den 
digitala talboken. Brist på tidigare erfarenhet kan också innebära att man har 
orealistiskt högt ställda förväntningar på vad användandet ska föra med sig. 
Men och det ska betonas, det behöver inte heller ha någon större betydelse alls, 
som det verkar. För studenterna här har kontakten, eller brist på kontakt, med 
DAISY inneburit skiftande upplevelser som redogörs för nedan. 
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 DAISY och Victor 
A:s första kontakt med DAISY var hos Stefan Dahlgren. Han lärde sig sedan 
tekniken genom att använda den instruktionsskiva han fått. Han lärde sig 
basfunktionerna och tycker att det gick lätt. Hans erfarenhet av DAISY är 
begränsad till ett par titlar. Han känner att inläsaren är en mycket viktig faktor. 
Han ger exempel på hur en inläsares sätt att läsa kan bli så störande att man 
hellre avstår från att lyssna och enbart arbetar med den tryckta texten. En 
annan faktor som påverkat användandet är den långa leveranstiden, eftersom 
det i hans fall krävts nyinläsningar. Han ser att han hade kunnat utnyttja det 
bättre om han börjat i god tid. Han förklarar: ”Det beror på tidsbrist och stress 
och det i sin tur beror på att vi kom igång sent. Jag har ju inte fått CD-
skivorna. Jag har ju inte kunnat plugga på det sätt som jag velat. Jag har ju 
inte hunnit använda det på rätt sätt ännu. Det beror ju helt på mig själv 
egentligen”. (---) ”DAISY-spelaren som sådan tror jag fungerar jäkligt bra”. 
När han använt den har han gjort det hemma i soffan och följt med i den 
tryckta boken. En sak som han tycker kunde förbättras är batterierna som 
normalt ska hålla 7-8 timmar men enlig A är hans och andras upplevelser att 
”de laddar ur snabbt. Det är många som har problem med batterierna”. Detta 
gör att han avstår att ta med spelaren på tåget för den tre timmars resa han då 
och då gör till sin hemstad. 
 

B hörde talas om DAISY första gången på högskolan när han hade kommit 
i kontakt med samordnaren. Han minns att han tänkte ”coolt, fan vad bra!” 
Han använde Victor första gången han provade DAISY. Han beskriver att det 
var enkelt att sätta sig in i tekniken, han använde instruktionsskivan som följde 
med och det gick på ca en halvtimme.  

Samtidigt som B använder Victor, följer han med i den tryckta boken. Den 
tryckta texten har han alltid. När han berättar att han inte lägger bokmärken i 
Victor, frågar jag om han gör understrykningar eller markeringar i den tryckta 
texten i stället. ”Ja, det kan man säga att jag gör. I stället, ja. Det är lättare att 
hitta så. Jag tycker bättre om boken. När det gäller att hitta specifika saker”.  

Än så länge har han bara haft en enda titel och det han nämner när jag ber 
honom fundera på vad som är bäst med DAISY är ”att man kan lyssna, det är 
ju det. Eftersom jag har väldigt svårt för att läsa. Jag lär mig mer av att höra 
än när jag ser text. Men det är ju bra att ha text också.” (---) ”jag har ganska 
positiv erfarenhet av det än så länge”. 

När jag frågar hur han tror att det hade varit att studera utan DAISY svarar 
han ”…det skulle vara mycket svårare. Jag har ju som sagt svårt att läsa, som 
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jag har sagt sjutton gånger!!! DAISY hjälper mig väldigt, väldigt mycket. Är 
väldigt, väldigt bra. Eller Victor då framförallt för min del”. 

 
C hörde talas om DAISY på komvux som något som på högskolan skulle 

ersätta kassetterna hon hade då. Men hon fick aldrig någon närmare 
presentation av vad DAISY innebar. När hon sedan fick låna en egen Victor-
spelare på högskolan och för första gången skulle testa DAISY lärde hon sig de 
nödvändiga funktionerna snabbt och avstod det som hon inte ansåg sig behöva. 
Hon fick instruktionerna både på papper och på skiva. ”Det som jag tycker är 
bra med DAISY är: jag hör tydligt ljudet, jag hör vad de säger, jag kan 
bestämma hastigheten om det ska gå fort eller sakta. (---) Men jag kan spola 
från kapitel till kapitel, jag kan spola från sida till sida och jag vet var jag är 
någonstans. Till skillnad från vanliga kassetter. (---) och så  kan jag, när jag 
står och stryker eller vad jag än gör när jag är hemma själv, så kan jag ha på 
skivan utan att sitta och lyssna.” När jag frågar henne hur hon tror att 
studiesituationen skulle vara utan DAISY svarar hon ”Jag hade inte kunnat gå 
här då. Jag hade inte klarat det. Det hade varit för tufft.” På min fråga vad 
som eventuellt är dåligt med DAISY får jag svaret ”Det är det att jag är så 
beroende av den. Är det något som är fel på maskinen eller på CD-skivan så 
kan jag ju inte läsa. Jag får inte in informationen på samma sätt.” Hon har fått 
byta apparat en gång och råkat ut för skivor med dålig kvalitet och flera gånger 
stämmer inte upplagan i den tryckta boken med den inlästa.  När jag ställer en 
fråga om hon funderat kring bra och dåliga inläsare säger hon ”Vissa inläsare 
är jättejobbiga att lyssna på. Vissa inläsare är jättebra, så det är lite olika. 
Men det är bara att gilla läget, jag har ju inget val så jag får ju lära mig. Men 
det jag har lärt mig är att det tar tid, om det är en röst som jag har svårt för så 
tar det längre tid att lyssna på vad de säger för från början lyssnar jag på hur 
de uttrycker sig”. 

 
D På gymnasiet fick D första gången höra att talböcker skulle börja göras 

på cd-skivor. Han kunde inte se anledningen till detta – han tyckte det var 
praktiskt som det var med kassetter. I samband med sina högskolestudier 
provade han DAISY första gången. Han fick talboksspelaren och skivor 
hemsända från TPB. Han minns att hans första tankar var: ”oj, vad häftigt!”(---
) ”tänka sig, jag kanske inte ens behöver köpa några böcker!” Det insåg han 
att han ändå var tvungen till, men han understryker flera gånger under samtalet 
Victors stora betydelse i hans studier. Han säger också att han har utvecklats 
som människa tack vare den kraftbesparing han gör med läshjälpmedlen. Han 
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tycker att talboksspelaren är mycket användarvänlig, det gick fort att lära sig 
hur den fungerar. Han fick både skrivna instruktioner och en cd-skiva. D säger 
att han inte har gått in för att lära sig riktigt alla Victors funktioner utan funnit 
att det räcker med de viktigaste. Han utnyttjar tiden på tåget till att lyssna på 
DAISY.  

Han bearbetar texten genom att använda DAISY och den tryckta texten 
tillsammans. På det sättet blir textens helhet mycket lättare att minnas. Är det 
däremot en väldigt faktaspäckad text blir föreläsningarna och anteckningarna 
det viktigaste instuderingsmaterialet; Då får den tryckta boken  fungera som 
uppslagsbok och D utesluter den inlästa versionen som han, i den typen av 
litteratur, upplever svårare att ta till sig. 

Han säger att han måste prioritera i kurslitteraturen, ”Nu får man ju sålla 
bort en hel del litteratur, men jag känner att jag skulle inte ha klarat av att 
läsa den här litteraturen och förstå den på samma sätt om jag inte haft tillgång 
till den här läsaren”. Enligt D är det bästa med DAISY ”att jag fått så mycket 
nya krafter åt annat. Jag måste säga att det är den absolut mest positiva sidan: 
att jag har krafter över åt annat. Till och med hugga tag i annan litteratur trots 
att det är så enormt mycket du måste läsa”. Han beskriver att hans uthållighet i 
läsningen har ökat avsevärt, förr klarade han bara 8-12 minuter nu kan han läsa 
betydligt längre tid. Och om han parallellt lyssnar på den inlästa boken kan han 
plugga 6-7 timmar under en och samma dag. 

”Och en sån här apparat ger en självkänsla eftersom man glömmer av sina 
problem och ibland är det till och med en fördel alltså. Ibland tror man nästan 
att man hinner läsa mer än andra och det!, det har jag aldrig känt tidigare – 
att jag kanske ligger före de andra”.  

 
E visste inte vad DAISY var för något när han hörde talas om det hos 

Agneta Sima. Genomgången fick han av Stefan Dahlgren. Han tyckte att det 
var lätt att lära sig tekniken med Victor. Han provade sig fram hemma, han 
läste inte manualen. När han skulle prova den första gången insåg han att 
hjälpmedlet kolliderade med hans vana att lyssna på musik när han pluggade. 
Det är en av anledningarna till att han inte använt Victor så mycket. En annan 
förklaring uttrycker han så här: ”men jag vill inte gärna använda, ha 
hjälpmedlen, om jag inte behöver. Men att ha möjligheterna att använda dem i 
studierna gör att man kan bli mer avslappnad och trygg, gör att det går 
bättre”. Han säger också att han har ”lite lättare för det visuella” och att han 
gärna vill hålla i en bok. ”Det var bara det jag trivdes mer att sitta och läsa en 
bok. Jag  tycker om att läsa, jag tror att det är det”. E, som säger att han läser 
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sakta men att han har god läsförståelse, upplevde att han hade svårare att 
koncentrera sig när han enbart lyssnade. Han har än så länge inte provat att 
kombinera den inlästa boken med den tryckta framför sig, men säger att det 
kanske skulle vara ett alternativ. Eftersom han tyckt sig förstå att man på TPB 
har ont om spelare funderar han på om han bör skicka tillbaka sin. Han känner 
sig för tillfället skeptisk till om han fortsättningsvis kommer att beställa inlästa 
böcker.  

 
F hade hoppats att de inlästa böckerna skulle göra det möjligt för henne att 

klara studierna.  Hon hade gjort sig en förställning om vad de skulle innebära: 
”Jag kände: vad skönt, vilken lättnad! Att slippa sitta där och anstränga sig 
med att läsa. (---) Nu kunde jag få lägga det åt sidan och bara fokusera på vad 
de säger i öronen”. Men det blev inte som F hoppats: ”Den stora besvikelsen 
var egentligen att de här böckerna som jag skulle läsa – varenda en var 
tvungen att spelas in”.  

”Jag blev grymt besviken! Jag trodde ju att det här skulle vara en hjälp 
och så kunde jag inte använda någonting av det” säger hon apropå en 
felleverans. Hennes inställning är i grunden mycket positiv till hjälpmedlet, 
”Jag tycker ju att det är en alldeles ypperligt bra grej. Att folk med mina 
bekymmer får den möjligheten – men de måste få mer hjälp. Det räcker inte 
med DAISY, det är en bra bit på väg, men jag tror att det måste finnas fler än 
jag som reagerar på att tempot är för högt”.   

 
 

Victors funktioner  
Det är bara en av studenterna som använder Victor till annat än 

studielitteratur. De andra säger att de inte vet om möjligheten eller inte 
utnyttjat den till vanliga cd-skivor. Att lägga bokmärken är en annan, kanske 
viktigare, möjlighet, men den är också ett exempel på funktioner som inte 
används.  

 
A: ”Jag har testat det en gång. Men jag har inte gått tillbaka och kollat 

bokmärken. Det är så mycket med tentorna och annat arbete samtidigt”. 
B använder inte möjligheten att lägga bokmärken.  
C lägger inte bokmärken, ”Jag har försökt, men det går inte, det är 

jättesvårt. Så det gör jag inte”. 

 53



D anser att det räcker med de viktigaste funktionerna. Han har lärt sig en 
metod som fungerar och känner att han inte vill anstränga sig med de tekniska 
delarna, därför använder han inte funktionen att lägga bokmärken. 

E har inte använt DAISY och Victor särskilt mycket överhuvudtaget. Han 
har ingen erfarenhet av funktionen – som jag tolkar hans beskrivning av 
användandet.   

F har inte provat DAISY och Victor alls. 
 
 

I det här avsnittet har de sex intervjudeltagarna berättat om hjälpmedlet, om 
DAISY i kombination med talboksspelaren Victor. Deras utvärdering av det 
varierar beroende på olika erfarenheter. Om jag ska sammanfatta det intryck 
jag ges av deras redogörelser är det att tron och förväntningarna på hjälpmedlet 
är, eller har varit, övervägande mycket positiva. Sedan har inte alla kunnat 
förverkliga eller praktisera användandet på det sätt de tänkt. Ibland har heller 
inte hjälpen inneburit det stöd man trott. Om man ska försöka spjälka upp 
orsakerna till det framstår problem med leveranser, tidsnöd, upplevda brister i 
inläsning som det som ter sig som främsta anledningen. Även handledningen i 
hur man använder DAISY skulle kunna inverka. Det är det ingen som säger 
men jag slås av tanken. Om man ser det ur perspektivet design och 
användvärdhet kan man också fråga sig om en del av svaret står att finna där. 
Alla säger att det basala var lätt att ta till sig. Men eftersom ingen använder sig 
av något annat än basfunktionerna hos hjälpmedlet kan man ställa sig frågan 
om det beror på att den tekniken ändå är svår att lära sig. Eller om funktionerna 
bedöms som inte relevanta, en ”överkurs” som man inte behöver. Som jag 
tolkar det som sägs kan man inte ta sig tiden att sätta sig in i funktionen eller 
man har provat och funnit det för svårt. Tiden finns inte och basfunktionerna 
bedöms som tillräckliga. Man gör en prioritering. I enlighet med det som är 
budskapet hos Donald Norman, att människor vill hantera uppgifter inte 
hantera teknik, lämnar man därför ytterligare funktioner därhän och ägnar sin 
kraft åt det väsentliga, nämligen instuderandet av kurslitteratur. Den person 
som använt hjälpmedlet och konstaterat att det inte var något för honom 
upplever dels att det inkräktar på något annat som han prioriterar högre i sin 
studerandesituation, musiklyssnandet, dels ger han uttryck för att han helst vill 
klara sig utan hjälpmedel. Den tolkning jag först gör är att för honom är inte 
DAISY det användvärda hjälpmedlet på grund av nackdelar på både värdenivå 
och praktisk nivå, det som Håkan Eftring talar om. Men samtidigt tänker jag att 
det har ett värde för honom när han uttrycker att bara vetskapen om att han har 
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tillgång till det gör honom säker och avspänd i studierna. Att det kan vara 
användvärt utan att användas! 

Bland dem som är mest positiva är de två som har längst erfarenhet och 
hunnit använda hjälpmedlet flera terminer. Men även B som just börjat sin 
andra termin känner att det är ett betydelsefullt stöd. Jag tycker att det de säger 
visar att, när det fungerar som det är tänkt, så ges man som student med 
skriftspråkliga svårigheter genom DAISY en möjlighet till självständighet i 
studierna och ett grepp om inlärningssituationen.  Det som Bodil Jönsson och 
Peter Anderberg menar är att ge egenmakt åt användaren. 

 

DAISY och datorn 
A använder bara Victor. Han har inte fått Playback 2000, det fattades 
licensskivor när han fick sin handledning. Och han har inte tagit sig tid att åka 
från Eskilstuna till Västerås för att få ett exemplar senare. Stava Rätt har han 
installerat. 

 
B När jag frågar honom om han använder mjukvaruprogrammen svarar 

han att han gör det. ”Det är väldigt bra program. Speciellt Wordfinder”. B 
använder inte datorn för att lyssna på DAISY. Han säger sig inte känna till att 
man kan få innehållsförteckning och underrubriker på skärmen, att man kan få 
en slags visuell struktur som eventuellt skulle kunna vara till hjälp i 
navigeringen. Han tycker det verkar intressant och tänker testa den funktionen. 

 
C Om Wordfinder säger hon: ”Det programmet står alltid öppet när jag 

pluggar. (---) Det är min trygghet det programmet”. Däremot kunde hon inte 
installera Stava Rätt, men eftersom hon inte tycker att hon för närvarande 
behöver det har hon inte bett om hjälp. C beskriver även att det inte får vara så 
många moment inblandade i användandet. Hon upplever till exempel att 
utnyttjandet av Infovox, särskilt i samband med inskannandet av text, tar för 
lång tid. Hon säger att hon inte känt till att datorn kunde användas för att lyssna 
på DAISY, att hon inte har läsprogrammet Playback 2000.  

 
D använder inte DAISY i datorn. Han säger att det är nog praktiskt men 

han håller sig till de metoder han funnit fungera bra. Annars använder han sin 
bärbara dator mycket. Han har nytta av Wordfinder och han har installerat 
Stava Rätt. Däremot känner han att han klarar sig utan Infovox.  
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E lyssnar inte på DAISY i datorn, han har inte nödvändig utrustning. 

Däremot tycker han att han har nytta av programmen Stava Rätt och Infovox. 
Wordfinder har han inte installerat. 

 
F  har inget av programmen installerade på sin dator. 
  
 

Man kan konstatera att studenterna använder och uppskattar en del av de andra 
hjälpprogrammen, men att alla inte har installerat alla program. Man kan fråga 
sig om man stupat på svårigheter eller gjort en bedömning av relevansen i de 
olika programmen. Både och, som det förefaller. DAISY används inte av 
någon av de sex personerna i kombination med pc. Det tycks bero på att man 
antingen säger sig inte veta om möjligheten, eller att man inte har nödvändig 
programvara. Man har även funnit att talboksspelaren Victor fungerar bra. En 
person blir intresserad av att pröva datorn som alternativ efter att vi pratat. Jag 
utgår från att informationen getts samtliga men att den sjunkit undan. 

 

Handledningen  
A har träffat Stefan Dahlgren en gång, en inplanerad andra gång blev inte av. 
Eftersom A pluggar och bor i Eskilstuna innebär träffarna en restid på ca 30-40 
minuter. ”Jag kollade igenom papperen och sånt själv. Jag tror att jag var lite 
stressad och ville komma igång med allting. Jag sa att jag fixar det själv. Sen 
läste jag igenom allting och det fanns en CD man kunde lyssna på i DAISY-
spelaren. (---) Jag ville inte ha det på nåt annat vis. Jag ville börja med 
läsandet, bara sätta igång med det”. När jag under samtalet säger att jag 
tycker att han borde prata med Stefan igen vill han poängtera att han anser att 
ansvaret är hans och att man inte ska lasta någon annan, ”det beror ju helt på 
mig själv – att jag inte har tagit mig den tiden. Så att du inte tror något 
annat”. 
 

B tror att han träffade Stefan Dahlgren vid tre eller fyra tillfällen. När jag 
ber honom sammanfatta handledningen han fått säger han att ”eftersom jag kan 
en hel del om datorer och annat sånt så behövde jag inte så jättemycket 
handledning. Men det jag fick var väl det som jag behövde så den var väldigt 
bra måste jag säga”. 
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C När det gäller den handledning hon har fått omkring handhavandet av 

DAISY blir svaret: ”Jättebra! För jag fick ju det som jag som dyslektiker 
behöver ha. Jag behöver både höra och se. Jag skulle kunna säga att jag fick 
den bästa hjälp jag kunde få att lära mig hur det fungerar. Samma sak med 
programmen som Stefan hjälpte mig med, han visade mig hur det gick till, jag 
fick se hur det gick till. Sen så kom nästa steg och det var kanske inte riktigt 
lika bra. Det var när jag skulle installera dem i min egen dator”. 

 
D talar mycket varmt om det stöd han fått av kontaktpersonen Stefan 

Dahlgren. ” Det har underlättat väldigt mycket – att jag vet att jag kan gå dit 
och prata med honom om det är något besvär av något slag som rör detta”. 

 
E säger inte så mycket annat än att han har fått instruktioner och blivit 

förevisad tekniken och programmen. Han fick även lösenord till Handikat när 
Stefan Dahlgren visade honom hur det gick till att söka och beställa böcker 
från TPB. 

 
F ”När jag sa att: Nu kommer jag och jag är dyslektiker och jag behöver 

hjälp med det här. (skulle svaret bli:) Men OK, vad bra. Då vet vi att du är 
dyslektiker, här har vi grejerna, nu sätter vi igång. För så är det ju med 
skolarbetet. Det sätter ju igång första dagen du kommer dit”. F är kritisk till 
upplägget av handledningen som hon kände drog ut på tiden och kunde ha varit 
mer komprimerad. Hennes studieort var Eskilstuna och hon bor dessutom 
ytterligare några mil bort. Hemifrån tog bilresan till Västerås ca två timmar. 
Hon beskriver engagerat hur hon upplevde det: ”Du har rätt till det här och det 
här. Och sen ska du gå den här utbildningen, annars kan du inte få den här 
hjälpen. Men vaddå gå någon utbildning?  Jag förstår när de menar att man 
behöver en genomgång på hur dataprogrammen fungerar, för alla är ju inte 
kunniga i det /…/ På så vis är det bra. Men jag kände att jag hade inte tiden. 
Jag hade det jobbigt som det var, som den dyslektiker jag är, att hänga med i 
tempot på skolan. Sen ska jag ta av den övriga tiden, när man ska sköta barnen 
och sitt hem, ta tid därifrån och fara iväg på några utbildningar för att lära 
mig data…programmen. Jag kände att jag hade inte den tiden!”. 
  

 
Det som kommer till uttryck när det gäller handledningen kring DAISY är en 
blandning av högst olika känslor och synpunkter.  Jag tycker mig kunna 
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sammanfatta det som sägs så att bor man i Västerås, eller studerar där, finns 
handledningen nära, det finns större möjlighet till återkommande kontakt. Det 
tar inte så lång tid, det är mer lättvindigt. Tre av de fyra Västeråsstudenterna är 
mycket positiva. Har man däremot Eskilstuna som studieort innebär det genast 
en större ansträngning och då är det rimligt att man vill se resultat av besöket i 
snabbare takt. I det här fallet säger båda Eskilstunastudenterna att de känt sig 
otåliga, stressade och velat komma igång med det viktigaste, studierna. En av 
dem är kritisk till upplägget av handledningen, den andre tar mer på sig 
ansvaret själv. Han skulle fixa det själv.  Man kan inte heller, som jag ser det, 
bortse från de påverkande faktorer som finns i alla möten. Aktörernas relation 
till varandra i den aktuella situationen inverkar. Mötet/mötena ingår i ett slags 
handlingsplan i syfte att uppnå ett mål. Det krävs att man tolkar dessa på 
samma sätt. Att man kan kommunicera.  

 

Tillhandahållandet av spelare och inläst litteratur 
A När jag frågar om han fick Victor från TPB får jag en redogörelse för hur ett 
litet missat kryss i en ruta på en blankett ställde till besvär: ”Jag hade missat 
att kryssa i. Såna grejer kan ju vara tydligare, det var ett kryss jag hade missat 
därför fick jag inte DAISY-spelaren då – utan Stefan skickade efter den åt mig. 
Sen kom den på posten och jag fick hämta ut den där”.(---) ”det stod massor 
med grejer och sen var det ett ställe på ena sidan som man skulle kryssat för 
om man ville ha DAISY-spelare. Det var otydligt, jag funderade över frågan 
men jag fattade det som att jag inte behövde kryssa i den. Men det skulle jag 
alltså ha gjort”. 

I hans fall har det varit svårt att få tag i rätt upplaga av den inlästa boken.  
”Det har varit ett dilemma också: att jag inte har fått de senaste böckerna för 
de har inte varit inlästa och jag har varit sent ute med fråga efter dem. Det är 
mest det, jag har varit sent ute. Det är det, det handlar om. (---) Det går ju 
säkert att komplettera och kopiera, men jag vill gärna följa boken jag har köpt 
och att det stämmer överens.” (---) ”Jag köper böckerna på en gång. Det gör 
jag alltid…”.  

Jag undrar om han har hunnit tänka ut någon strategi kring litteraturlistor 
och beställningar på CD-rom. ”Det får ju bli inför detta halvår som börjar nu. 
Att man funderar: Är det någon av de här jag behöver, titta på hur omfattande 
de är och är det verkligen nödvändigt att göra det för då ska man vänta igen 
på CD-skivorna”. 
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Han säger att han inte kommit in i beställningsförfarandet, han känner sig 
osäker på hur han ska gå till väga. Han har varit i kontakt med TPB ett par 
gånger per telefon för att höra hur långt hans beställning avancerat. A säger att 
det kändes stressande att han glömt vad personen hette som kontaktat honom. 
Han tror sig ha beställt tre titlar vid samma tillfälle, men enligt TPB fanns bara 
två gjorda beställningar. 

 
B ”Jag har inte bett om att få litteraturlistor i förväg. Men ber jag om det 

så får jag det. Men jag är på samma basis som de andra”. 
Han beskriver hur han hade hunnit glömma hur han skulle göra när han 

första gången besökte TPB:s hemsida för att beställa sin inlästa bok. Den här 
bedömningen av hemsidan gör han: ”Den är lite krånglig faktiskt. Jag var 
tvungen att ta hjälp av en kompis första gången. För att förstå mig på den. Så 
den skulle ju kunna vara mycket, mycket enklare tycker jag”.  

Han fick hem den hittills enda boken på ca fem dagar, en väntetid som han 
fann helt acceptabel. Däremot skrattar han lite vid minnet av att han fick hem 
två exemplar, två cd-romskivor med exakt samma innehåll. När jag undrar om 
man kan förbättra servicen från högskolebibliotekets eller TPB:s sida svarar B 
som genast associerar till hemsida ”Då tycker jag först och främst att man ska 
göra TPB:s sida  lite mer förståelig. Eftersom jag ofta inte läser långa texter 
vill jag ha lite kortare texter. Som typ: beställ bok här. Inte: Om du vill 
beställa bok så gå in på den sidan och gör det och det och det. Då ger jag upp 
och skiter i det. (---) Inget krimskrams. Man ska förstå direkt vad du menar”. 
Någon telefonkontakt med TPB har B inte haft. Han har inte heller testat 
talfunktionen på deras hemsida. 

 
C När jag frågar om hon brukar få litteraturlistor i förväg svarar hon ”Det 

har jag ju inte sett till själv. Jag vet inte varför. För jag är så inne i min 
litteratur, i tentorna, så jag orkar liksom inte ta det steget att ringa – att ta upp 
luren och faxa iväg ett papper, som är så viktigt för mig egentligen. Jag 
kommer efter varje terminsstart för att det är så tungt, det som har varit”. C 
har hittills haft en kontaktperson på TPB som hon ringt och skickat 
litteraturlistor till. Detta med den personliga kontakten upplever C som en 
trygghet, men de tillfällen när den personen varit sjuk fungerade det mindre 
bra. Än så länge har hon inte varit inne på TPB:s hemsida för att den vägen 
beställa böcker i Handikat, hon planerar att göra det – hon säger att hon ska 
skaffa sig ett lösenord. Hon är också medveten om att det från och med nu blir 
till högskolebiblioteket hon i första hand ska vända sig med sina beställningar.  
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En önskan hon har när jag undrar på vilket sätt man kan förbättra kring 
detta att tillgängliggöra kurslitteraturen är att någon skulle ha hand om 
litteraturlistorna och beställningarna åt henne – att detta skulle fungera utan 
hennes aktiva medverkan. ”Det är jag som ska skicka in mina litteraturlistor. 
Men om det automatiskt skulle gå till så att varje gång jag började en ny kurs 
så är det någon som ser till att den listan skickas in si och så många veckor 
innan kursen startar så att jag … att litteraturen alltid finns inläst”. Det är helt 
enkelt för mycket annat som kräver hennes fokusering i början av en kurs. Jag 
frågar var denna funktion skulle ligga i så fall. ”Kanske på biblioteket? Nej jag 
vet inte, att det automatiskt skulle gå på något vis. Om jag skulle få ha en 
önskan skulle det vara jättelättnad för mig att slippa tänka på det”. 

”Jag beställer all litteratur. Så all litteratur som jag får på CD-rom 
lyssnar jag på i mina hörlurar och följer med i texten. Alltid! Om det nu är så 
att det är rätt”. Ibland finns inte rätt upplaga inläst och då blir det givetvis 
svårt att läsa och lyssna parallellt. Då hänvisas man till att ”läsa för hand” som 
C uttrycker det – att bara läsa den tryckta texten i rätt upplaga. Då gäller det att 
prioritera och läsa det väsentligaste menar hon. 

 
D Hittills har han faxat in sin litteraturlista till TPB och sedan ringt och 

diskuterat beställningar. Han tycker i stort att det har fungerat bra. Finns en 
bok inläst köper han även den tryckta upplagan för att använda den parallellt. 
Är boken i fråga inte inläst kan D ibland se sig tvingad att prioritera bort även 
den tryckta om han inte tror sig hinna läsa den. Viss typ av litteratur avstår han 
dock från att beställa som talbok, det gäller till exempel böcker i medicin med 
mycket och komprimerad faktatext. Det blir för svårlyssnat. När det gäller 
tillgången ser han en klar förbättring, fler och fler böcker finns inlästa är hans 
erfarenhet. 

 
E Han upplever att det fungerar smidigt att i förväg få reda på 

kurslitteraturen: ”De gör ju så att på institutionens hemsida står alla kurser 
och kurslistor och OH-bilder inför varje lektion”. Han har hunnit beställa två 
titlar från TPB, det gjorde han via hemsidan och skivorna kom på posten. Det 
var inga problem, han säger att han använde den skriftliga informationen han 
fått av Stefan Dahlgren. 

 
F beskriver upprört hur det kändes att vänta på den beställda boken som 

inte fanns inläst. Det blev i stället fråga om import på kassett. ”Och när de 
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äntligen kom var det fel kassetter jag hade fått! Det var något helt annat, det 
var inte alls…(---) Helt fel. Det var inte ens kemi”.  

Trots att det blev fel leverans tog hon aldrig kontakt med TPB, hon hade 
inte ”tid, ork och kraft” – utan gav upp.”Då kände jag att: Näe, nu skiter jag i 
det här. Jag lägger inte ner mer tid på det här, utan nu försöker jag 
koncentrera mig på de här böckerna ändå. Och fixa det, men jag gjorde ju inte 
det”.  F tror att kanske är hennes ämnesval, ett naturvetenskapligt program, 
orsaken till att så lite material finns inläst. Att få personer i behov av talböcker 
läser dessa kurser.  

 
 

I avsnittet ovan har studenterna diskuterat en viktig del i det som gäller dessa 
hjälpmedel – tillgängliggörandet av litteratur. För flera fungerar det oftast bra. 
Väntetiden är acceptabel, rätt bok kommer. Om man däremot av olika skäl inte 
skickar in sina beställningar i god tid kan nästan en hel delkurs hinna gå innan 
man får sin inlästa bok. Det ställer stora krav på planering och framförhållning 
och upplevs betungande. I perspektivet att detta är personer som ofta har 
svårigheter att fokusera på flera saker samtidigt framstår det för mig nästan 
som ett orimligt krav att på detta sätt hela tiden ligga steget före. Bekymmer 
med blanketter och hemsidor känns som onödigt komplicerande faktorer som 
man borde kunna förutsäga ställer till besvär för dyslektiker. Att litteraturen 
finns inläst och helst i rätt upplaga är en förståelig förväntan. Har en förväntan 
och ett behov skapats som inte sedan kan tillfredsställas skapar det förstås 
frustration. Långa väntetider eller fel leveranser kan få stora konsekvenser för 
den enskilda studenten. Att man kan sväva i ovisshet angående om en 
beställning är gjord eller inte förefaller vara ett bekymmer. Ett par studenter 
har erfarenhet av att ha en personlig kontaktperson på TPB, vilket upplevts 
som en trygghet men visat sig kunna kännas problematiskt när kontaktpersonen 
inte finns tillgänglig. Om man känner att det är just den personen och ingen 
annan som kan hjälpa en blir systemet onödigt sårbart. Att man känner 
osäkerhet om rutinerna kring beställningar är ett problem som kan göras något 
åt. Jag får känslan av att man i detta som rör tillhandahållandet kan uppleva sig 
utlämnad, sakna möjlighet att påverka och därmed inte ha den kontroll över sin 
lärandesituation som framhålls som så viktig i forskningen.  
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Högskolebiblioteket och bränning av cd-romskivor 
A ”Förts gick jag till högskolebiblioteket i Eskilstuna och där visste de inte alls 
vad det handlade om” (---) ”I början var det ju ingen förståelse direkt, men sen 
har det blivit bättre. Jag tror att någon pratat med dem. Det finns ju olika 
personer inom varje…som är lite knepiga, men några har varit jättebra”.  Han 
har fått vetskap om den kommande möjligheten att bränna cd-romskivor via en 
medstudent och tycker det verkar ”suveränt”. Ser det som något som kan ge 
tidsvinster. 

 
B har inte haft någon kontakt med personalen på biblioteket hittills han har 

enbart suttit där och läst. Han känner till den nya bränningen och tycker det 
låter ”underbart”. 

 
C använder biblioteket för att leta efter material hon behöver. Men det är 

en miljö som innebär vissa påfrestningar: ”Bibliotek är ju det värsta jag vet, 
bara för att jag har så svårt att leta i hyllorna och det är så mycket olika 
texter”. Hon frågar alltid i disken där hon nu känner att hon blir ganska bra 
bemött, men hennes första kontakt var mindre positiv. Då tycker hon att hon 
möttes av en attityd som ifrågasatte hennes behov av sökhjälp. När hon 
förklarade att hon var dyslektiker ändrades attityden och hon fick den hjälp hon 
behövde. Nu ser hon fram emot att kunna beställa och snabbt få cd-
romskivorna över disk där. Hon har beställt sin första titel.  

 
D har än så länge hunnit beställa en titel och fått den bränd på biblioteket. 

Han vet inte hur snabbt det gick, eftersom han hade bråttom lämnade han in sin 
beställning och hämtade böckerna tre dagar senare. ”Trolleri” är det ord han 
beskriver teknologin med. Apropå bemötande och service från 
bibliotekspersonalens sida säger han ”Allt har varit självklart, det har inte varit 
några frågetecken”. 

 
E har lånat böcker, ”vanliga böcker,” på biblioteket och låter undrande 

över min fråga hur han blev bemött. ”Som vanligt– ett vanligt bibliotek”, svarar 
han.  

 
F trivs i biblioteksmiljö. Hon sitter gärna på ett bibliotek och studerar. Hon 

har fått den hjälp hon har velat på högskolebiblioteket, men säger att det oftast 
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har rört sig om praktisk hjälp med kopiatorer och liknande. Personalen har 
varit trevlig. Hon tycker att det verkar kunna underlätta mycket att få cd-
romskivor direkt på högskolebiblioteket. När jag säger att tanken är att man 
ska kunna få sin skiva på ca en kvart (under förutsättning att den finns inläst), 
säger hon ”Ännu bättre! Är det så bra så är det värt det, kanonbra!” 

 
 

Till min kommentar i anslutning till förra avsnittet kan man bara tillägga att 
högskolebibliotekets roll är ytterligare en aspekt på tillgängliggörandet av den 
inlästa litteraturen. Här kommer säkert möjligheten att få service med cd-
rombeställningarna på plats att innebära en närmare kontakt än vad som verkar 
ha varit fallet för de flesta så här långt. Förmedlaren blir även leverantör. Det 
vilar ett ansvar på leverantören och förmedlaren att tillmötesgå sina beställare, 
oavsett om man ser till TPB eller högskolebiblioteket. Ett ansvar som man 
självfallet känner och tar men kanske är ansvaret större än man förstår och 
kanske utgår man från normativa föreställningar som inte alla gånger kan 
överföras på dessa brukare. Det är en tanke jag slås av. 

 

Deras råd till potentiella studenter med dyslexi 
A ”Jag säger alltid: Du måste känna för det. Det säger jag till alla även de 
som inte har problem. Det kommer ju att ta tid. Du måste tänka på att det är 
ett helt annat sätt att plugga än gymnasiet. Inte det fasta, när du ska sitta x 
antal timmar med korvstoppning. Det är på dina egna bevåg och därmed 
ansvar på dig, men också frihet. Kör på! Kör så långt det räcker, då har du i 
alla fall försökt”. Han poängterar vikten av att informationen om stöd och 
service når ut. 

 
B. ”Jag tror att det skulle underlätta om man visste att här fanns det 

talböcker att tillgå och här fanns det annan hjälp. Jag tror att många fler 
skulle bli intresserade att söka då. Oh, jag kan få hjälp, vad bra!!! De skulle 
bli mer positiva till högskolan framförallt. Jag visste ju inte om att de hade det 
på Mälardalen och jag blev ju jätteglad när jag fick veta det!  Jag är säker på 
att många, många andra skulle reagera på samma sätt.” 

”Jag skulle säga: Inga problem. Börja plugga, du kommer att få hjälp. Ja, 
om du går här då, jag vet inte hur det är på andra högskolor. Jag skulle säga 
kom till Västerås, kom hit. Kom till Mälardalens, här är jättebra”. 
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C Hon tror att många inte vet om den hjälp man kan få i sina 

högskolestudier, ”det är inte mycket reklam utåt. Den reklamen borde ju gå till 
komvux, folkhögskolor, gymnasieskolor. Det borde ju vara jätteviktigt. (---) 
Jag tror att det är svårt att ta reda på hur mycket information som helst”. När 
det gäller att råda någon tvekar hon inte om vad hon skulle säga: ”informera 
dem om att det är inget farligt och du får hjälp! Det vi pratade om nyss: Du 
behöver inte anteckna på lektionerna, du får längre tid på proven, du får 
längre tid att jobba med din hemtenta. Alltså du får hjälp! Så har du väl fått in 
en fot så tror jag många klarar sig”. 

 
D ”Jag har tipsat många om Mälardalens högskola, det har jag gjort” 

säger han och skrattar. 
 
E ”För det första: Fråga när du kommer till skolan. Visa vad du har för 

problem. Det ska finnas folk som man kan bli vägledd av. Har de inte det då är 
det lite tragiskt, men det kravet ska man kunna ställa på högskola eller 
universitet. Man ska inte missa en utbildning på grund av sådana här små 
petitesser…” (---) ”Var inte rädd för att prova! Hitta din grej. Victor är säkert 
bra för många andra.” 

 
F tvekar lite, ”jag skulle nog nästan vara så krass att jag skulle säga att 

försök att hitta din egen väg och strunta i resten för det bara strular till det. 
Det blir för mycket runt omkring. Kanske till och med: välj att läsa individuella 
kurser och bygg upp ditt eget, på ditt eget vis. Det verkar vara det enda i 
nuläget som känns rätt”. (---) ”Ge inte upp för guds skull, det skulle jag 
naturligtvis säga. Kämpa på! Jag kan inte ge några råd som jag tycker känns 
bra”. 

 
 

Motivationen som en viktig ingrediens tar en person upp i sitt råd till en kanske 
blivande student. Modet att försöka, ge det en chans, är det som samtliga vill 
understryka. För att våga ser man det som viktigt att informationen om 
möjligheten att få hjälp når skolvärlden utanför. Att sedan söka sin egen modell 
att studera är en annan åsikt som förmedlas; Att läsa enstaka kurser är ett 
alternativ som man inte heller ska glömma tycker en person.  
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Tankar kring studierna och dagsformen  
A ”Självförtroende, jag är som jag är. Jag kan inte vara någon annan. Jag 

har alltid känt på det sättet” Ork och humör är inte på topp för ”Lärarna har 
kört oss i botten” säger han. Magkatarren har precis gett med sig, så nu kan han 
börja träna igen. Han känner att det vänder uppåt. 

 
B Han säger att hans dagsform är god och han gör en koppling till 

studierna: Man måste studera för att få ett bra jobb resonerar han och tycker 
man att det är tråkigt kommer man aldrig klara studierna säger han. ”Men 
däremot får man hjälp, som jag får; och har personer som stöttar mig, som en 
till som går i klassen som också har dyslexi, då blir allting lättare och allting 
blir roligare. Då kanske man kommer att klara det och slipper gå på ett 
industrigolv. Förhoppningsvis”. 

 
C ”Jag kan lita på mig själv, att jag är så envis och viljestark att jag 

aldrig, aldrig ger upp” (---) ”Jag har så svårt att släppa greppet om mina 
studier, jag har hela tiden den här överlevnadsinstinkten att jag ska klara 
mig”. Men tack vare hjälpmedlen får hon mer tid för sig själv, även om det 
mesta ändå kretsar kring studierna.  

Hon har nyss haft magkatarr och är genomförkyld när vi träffas. Det finns 
personliga orsaker till att hon känner sig slutkörd, men hon ser också ett 
samband mellan detta och studierna: ”När varje termin är slut så är jag också 
slut kan man säga. Det tuffa är att jag ska sadla om på två dagar och börja en 
ny kurs och köra hårt igen. Så i sommar här kommer jag att vara ganska trött. 
Men det är värt det för mig. Jag skulle inte kunna stå över det”. 

 ”Jag får självförtroende av att jag går på högskolan. Men det tar 
jättemycket energi av mig så humör och ork ligger på väldigt lågt ibland. (---) 
För så mycket energi som går åt till studierna och all stress runt det. och 
humöret kan också… jag kan vara stressad och så. Men jag är ju gladare och 
gladare för varje dag för jag lär mig och kommer vidare. Så det ger ju mig 
styrka. Så det väger ju upp det andra. Det är det som får mig att trivas”. 

 
 D ”Ja hela vardagen är ju en kraftprioritering. Och läshjälpen ger mig 

väldigt mycket stöd, både tidsmässigt och kraftmässigt”.(---) ”Att jag kan ge 
mig tid åt annat. Det har gjort att jag har kunnat slappna av och utvecklas 
själv som människa…”. Slutligen frågar jag honom hur han mår rent allmänt 

 65



om man ser till ork, humör och självförtroende. Jag ber honom klassa sin 
dagsform på en femgradiga skala. Han skrattar och svarar: ”Det ju som sagt 
många faktorer som spelar in. Men just nu mår jag ju väldigt bra. 
Studiemässigt mår jag, ja…4 nånting, som person, 4.5 – jag vet inte vad 
perfekt är men, i alla fall: i och med det här stödet så vet jag iallafall att jag 
har alla odds på min sida”. 

 
E ”Man måste våga lita på sig själv, det är när jag har börjat göra det som 

det har gått bättre”. (---) ”Självförtroendet ökar ju”. Så säger han apropå sina 
framsteg i skrivning och stavning. 

 
F ”Ja det är klart att rent privat fungerar det väldigt bra just nu. Men 

också att jag inte la på mig pressen att jag ska fixa studierna just nu. Jag kan 
ta det sen. Jag slappnar av mer vad det gäller den biten. Jag försöker reda ut 
den situation som är just nu och det går sakta men säkert åt rätt håll. (---) ”Jag 
ska bli biolog!” säger hon och skrattar. 

 
 
Jag gläds åt den optimism som uttalandena andas. Trots att det kan 

upplevas som tungt och motigt ibland och tärande på psyke och fysik är 
högskolestudierna värda det. Man växer. Man känner att man gör framsteg i 
sina studier, många gånger tack vare den kompensatoriska hjälpen. Inte ens den 
person som har sett sig tvingad att avbryta sina studier uttrycker annat än 
förvissning om att hon kommer att ro projektet i land.  
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Tolkning och analys  

I detta kapitel vill jag visa hur jag förstår det som sagts i intervjuerna på ett mer 
övergripande sätt, jag vill ge min förklaring till det. Det jag skriver här kan inte 
bli några absoluta sanningar, utan min redogörelse blir ett tänkbart sätt att 
förstå saken. En tolkning som säkert tolkas annorlunda av andra. 

Jag kommer att resonera utifrån de tre centrala frågorna som ställdes i 
uppsatsens inledning: Hur utvärderar en grupp studenter med dyslexi  

• hjälpmedlet?   
• den hjälp de fått från bibliotekets sida att hantera det? 
• tillhandahållandet av den inlästa kurslitteraturen? 

 

Hjälpmedlet 
Jag hade innan undersökningen gjordes tagit för givet att jag skulle möta 
personer för vilka det nya hjälpmedlet hade avsevärd betydelse. Så blev också 
fallet, men inte i den utsträckningen jag förväntat mig. För fyra av de sex 
studenterna var DAISY inte det välanvända stöd jag förmodat att det skulle 
vara. Jag fann detta förvånande till att börja med. Varför använde man inte 
DAISY mer? Min förvåning har under processen minskat, i stället tänker jag 
att det kanske inte är så förvånande med tanke på att dyslexi är ett syndrom där 
symptomen är högst varierande och behoven därför olika hos olika individer. 
Användarens bakgrund och kontext spelar också in. Min förförståelse var den 
att DAISY borde vara det optimala hjälpmedlet. Jag utgick alltså från mitt eget 
normativa synsätt. Efter undersökningen står det klart för mig att det inte är så 
enkelt att konceptet passar alla. Man måste se till vad varje person kan behöva. 
Nu hade ingen av studenterna annat än mycket begränsad tidigare erfarenhet av 
kompensatoriska hjälpmedel – det gör det förmodligen svårare för dem att 
formulera behovet. Därför måste vägledningen kring och utformningen av 
stödet vara lyhörd. Man kan heller inte bortse från att problemen med 
beställningar och leveranser minskar användandet. 
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Undersökningen visar att det finns goda förutsättningar för att DAISY i sin 
kombination med spelaren Victor kan bli ett mycket bra hjälpmedel för fler i 
behov att kompensera för sina skriftspråkliga svårigheter. Men att det inte 
kommer att bli det för alla. Även om man för denna studies deltagare kan 
önska att användandet ökar med tiden. Att det krävdes en inskolningsperiod. 

I den analys jag gör erbjuder begreppet användvärdhet ytterligare 
förklaring. Varje hjälpmedel ska svara mot ett behov men det ställs även mot 
andra behov hos en person och det ska fungera i ett sammanhang. Användaren 
kommer att väga samman olika faktorer på både värdenivå och praktisk nivå. I 
slutändan är det alltid användarens subjektiva upplevelse av nytta som 
motiverar till användande – eller tvärtom. Jag vill också göra en återkoppling 
till de (re)habiliteringsteknologiska tankarna kring vikten av egenmakt. Att få 
uppleva att man har kontroll över det egna lärandet är en viktig effekt av 
användandet av DAISY för särskilt två av studenterna.  Det jag funnit gör att 
jag även instämmer i Donald Normans resonemang att uppgiften som ska 
utföras är det viktigaste – inte instrumentet det utförs med. Tekniken ska vara 
enkel och ändamålsenlig annars är den inget bra alternativ. Hans tankar kring 
att designern är expert på föremålet, brukaren på uppgiften som ska utföras kan 
man fundera på länge. För mig ter det sig som att det ibland inte heller tänks 
tillräckligt på vem användaren är. Självfallet får en synskadads och en 
dyslektikers olika problem effekt på hur man till exempel tar till sig 
instruktioner.  I fallet Victor Pro verkar mycket ha tänkts på tydlighet och 
feedback; Knapparna är stora och tydliga, knappen man trycker på talar om vad 
den gör och instruktionen finns både skriven och intalad. Men kanske har man 
utgått mycket från den synskadade läsarens problem. Att snabbguiden i tryckt 
form är på över 9 sidor gör säkert att det den vägen är svårt att som dyslektiker 
få överblick av funktionerna utan ansträngning. Instruktionen på cd-rom är 
givetvis motsvarande lång. Det kan sannolikt vara svårt att komma till rätta 
med sådana bekymmer när man har en tänkt användargrupp som skiljer sig i 
behov sinsemellan på det sätt som dyslektiker och synskadade gör, men det är 
värt att begrunda. 

Slutligen gör fynden att mina intryck stämmer med dem som ges uttryck 
för i Ulla Föhrers studie nämligen att ett hjälpmedel i sig inte är nog. Det krävs 
motivation och mänskligt stöd också. Och någon genväg blir det ändå inte 
fråga om, det kommer alltid att krävas hårt arbete från studenten.  
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Handledningen 
När det gäller handledningen ser jag den som en förutsättning för att optimera 
användandet. Som det ser ut idag kommer många dyslektiska studenter till 
högskolan utan att i grund- eller gymnasieskola getts en vana vid 
kompensatoriska hjälpmedel. Det innebär att handledningen som bistås dem 
här är deras första kontakt med denna typ av service. 

Som jag varit inne på i förra kapitlet är omständigheten att handledningen 
sker i Västerås något som försvårar för studenterna som går i Eskilstuna. Den 
fysiska tillgängligheten blir givetvis inte lika stor. Frågan är om man kan lösa 
det? Att Stefan Dahlgren ska arbeta på båda ställena tror jag inte är realistiskt 
och en utökad service kostar pengar. Kanske kunde i stället ett faddersystem 
komplettera, ett nätverk bland användare på skolan?  

Det är ofta svårt att ta in mycket information på en gång för personer med 
dyslexi. Samtidigt upplever studenterna inte att de har så mycket tid att avsätta 
för genomgång av teknik och program att upprepade tillfällen skulle vara ett 
bättre alternativ. Telefonkontakt framstår för mig som en lösning. Jag vet inte i 
vilken utsträckning det förekommer, men ingen av studenterna nämnde någon 
sådan. Samtidigt som jag kan säga mig veta att man är välkommen att ringa 
Stefan Dahlgren kan man säkert dra sig för det – om man inte uttryckligen 
uppmanats att göra detta om något känns svårt. En del av studenternas 
kunskaper om DAISY framstår som grunda eller glömda. Men man säger att 
man är nöjd med det man kan, man klarar sig. Det som kom fram var en känsla 
av osäkerhet hos någon när det gällde beställningsförfarandet. Detta kan till en 
del förklaras med att man sedan hösten 2002 förmedlat att det ska bli möjligt 
att göra cd-rombeställningarna via högskolebiblioteket men att det i praktiken 
inte gällt förrän i slutet av januari 2003, innan dess var det TPB man vände sig 
till. Informationen kring detta är kanske ett exempel på för mycket information 
vid ett tillfälle. 

Det som beskrivs i CMT-rapporten om hjälpmedelsurval är att förstärkt 
information, större valmöjlighet och närmare samverkan mellan den som 
ordinerar och den som ska bruka hjälpmedlet ökar brukarmedvetenheten och 
ger en effektivare hjälpmedelsteknologi. Dessa slutsatser stämmer med det som 
Ulla Föhrer för fram när hon funderar kring hur man bäst ger elever inflytande 
över sin situation. I handledningen kring DAISY har man också haft klara 
ambitioner i denna riktning. Handledningen är personlig, individuellt anpassad, 
hjälpprogrammen valda efter konsultation med dyslektiska studenter och 
hjälpmedlen tillgängliga under handledningen. De exponerade alternativen att 
välja mellan kan sägas vara talboksspelaren och datorn. 
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Att information sker på mottagarens villkor är ett vedertaget faktum. 
Därför finns det kommunikativa och sociala aspekter på en situation som den 
aktuella. I min uppsats saknas dock teoriunderbyggnaden för att föra detta 
resonemang vidare. Trots den bristen vill jag antyda att det på detta plan kan 
finnas förklaringar till det som framstår som svårigheter; Personernas relation 
till varandra, samspelet dem emellan. Det krävs att man tolkar situationen på 
samma sätt. Det finns alltid i sådana relationer åtaganden och förväntningar, 
ibland underförstådda och ibland uttalade.  

Den tydligaste känslan jag förmedlats av studenternas berättelser är att det 
är viktigt att man upplever stödet och handledningen som effektiv i tid. Det 
finns en återkommande känsla att bristen på just tid är avgörande. Det finns 
inte tid att göra det som kanske på sikt skulle innebära tidsvinst. Man är 
medveten om det men ser ingen lösning, man har fullt upp med nuet, med det 
löpande. 

 

Tillhandahållandet 
En viktig del av servicen gäller naturligtvis i vilken mån man lyckas göra 
kurslitteraturen snabbt och effektivt tillgänglig. Här finns förväntningar från 
studentens sida om att så ska ske. Många gånger finner man att det också 
fungerar på acceptabelt sätt. Men långa väntetider eller fel upplaga ställer 
emellanåt till problem. Undersökningen visar på brister samtidigt som det nu 
sker en förändring i rutiner som verkar har goda förutsättningar att förbättra 
servicen; Genom att högskolebiblioteket får ansvar för att bränna 
utlåningsexemplar till dessa studenter kommer, som jag ser det, vinster i 
effektivitet att göras genom närheten i kontakterna. Man skulle kunna tänka sig 
att närmandet även kan gälla mellan institution och bibliotek. Att det som 
framkommer som en betungande del i planeringen, att hinna tänka på den 
kommande kursens litteratur för att få den i tid, eventuellt skulle kunna 
avhjälpas med en rutin mellan institutionens lärare och bibliotekets personal. 
Inom den moderna högskolan strävar man från bibliotekshåll att bli en självklar 
del av infrastrukturen, en medaktör. Därför vore detta, som kastades fram som 
ett förslag av en av studenterna, ingen utesluten tanke anser jag. 

 På längre sikt och i ett större sammanhang kan projektet Decibel, där TPB 
vill satsa på att förlägga delar av inläsningen till vissa större högskoleorter, 
hjälpa upp det som jag uppfattat som ett relativt vanligt problem, nämligen den 
långa väntetiden när en bok måste läsas in. Kanske kan Decibel skapa 
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möjligheter för tidsvinster. Att koppla denna inläsning närmare högskolornas 
fackkunskap och egna verksamhet är något TPB hoppas mycket på och som jag 
delar tron på.  

Fler och fler titlar finns inlästa. Detta är redan klart märkbart enligt en av 
studenterna. Jag kan bara konstatera att man är i början av en utveckling som 
bådar gott för framtiden.  

 

Slutsatser 
De slutsatser jag drar efter intervjuerna med de sex studenterna är följande: 

 
• Informationen om stöd och service måste vara tidig, tydlig och lätt 

tillgänglig – gärna uppsökande, för att bättre nå denna grupp. 
• Handledningen måste upplevas som tidseffektiv. 
• DAISY i kombination med talboksspelaren Victor har förutsättningar 

för att bli ett mycket bra läshjälpmedel för fler, men inte för alla.  
• I och med bränning av cd-romskivor på högskolebiblioteket, ett hela 

tiden växande digitalt talboksarkiv och projekt som Decibel blir 
förutsättningarna betydligt större för förbättrad service i 
tillgängliggörandet. 
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Avslutande diskussion  

Intervjuerna blir ju på sätt och vis något annat när jag bearbetar dem och 
sammanställer materialet. Det blir mina val av citat, det blir det som jag ser 
som väsentligt och belysande som ges utrymme här. Under intervjun var vi två 
om att utforma den väg samtalet tog – här är det bara jag som står för 
redogörelsen. Jag har sammanställt deras uttryck, sanningsenligt och lojalt, 
men ändå plockat dem ur ett större sammanhang och fogat ihop till en ny 
helhet. Den slutgiltiga produkten som läses här blir sålunda resultatet av mitt 
subjektiva förhållningssätt till materialet. 

Jag har ägnat stor tid att lyssna på de bandade samtalen, skriva ut dem, 
lyssna igen och sedan många gånger läsa texten. Jag känner att jag fått en 
närhet till dess personer och en insikt i hur det kan vara att ha betydande läs- 
och skrivsvårigheter. Jag har velat förmedla deras upplevelser så troget som 
möjligt men att min förförståelse och mina värderingar färgat av sig under hela 
processens gång är förstås ett faktum. 

 Det är ett litet antal intervjuer. Urvalet hade kunnat göras annorlunda. Om 
jag preciserat bättre och fått tala med fler med större vana hade bilden 
förmodligen blivit en annan. Nu fick jag i stället en bild av hur det kan te sig 
att vara ganska färsk student och hur man tänker och handlar då. Vilket kan 
vara bra om man vill förmedla hur man kan ta bättre hand om sina mindre 
studievana studenter. Detta sägs ju vara ambitionen från såväl politiskt som 
högskolehåll. Man kan av dessa sex personers erfarenheter se att god 
beredskap krävs för att möta deras speciella behov. Lyckas man bäddar man 
inte enbart för personliga framgångar utan samhället får även fler akademiskt 
utbildade personer. Risken är dock uppenbar att om man som blivande student 
förespeglas stöd och service som sedan högskolan inte lever upp till riskerar 
man att ta det som ett personligt tillkortakommande och känslan av 
misslyckande skapas i stället. Högskolebiblioteket framstår som viktigt i 
sammanhanget. Dess roll kommer att bli än mer central när det gäller att 
tillgodose funktionshindrade studenter stöd och service kring digitalt inläst 
studielitteratur. Med tanke på hur det ser ut på många kommunala skolor idag 
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kan även de kommande årens nyblivna studenter i behov av särskilt stöd ha 
liten eller ringa erfarenhet av hjälp sedan tidigare. Då är det viktigt att 
beredskap och kunskap finns hos bibliotekspersonalen. För mig framstår dessa 
studenter som en lågmäld grupp, de är inte vana att ställa krav. De tar i stället 
på sig mycket eget ansvar när uppkomna problem kanske hellre ska skyllas på 
brister i rutiner. För oss som med lätthet läser kan dessa människors problem 
vara svåra att förstå. Dyslexi är ett dolt funktionshinder och ibland försvåras 
insynen ytterligare av att den som har svårigheterna försöker dölja dem. I 
biblioteksarbete är det viktigt att ha i bakhuvudet att det som känns som en 
självklarhet, läsandet, för vissa besökare inte är det. Tvärtom kan besöket på 
biblioteket innebära stora påfrestningar just för att det mesta i verksamheten 
bygger på information i skrift. 

Problemen blir mer handikappande i vår informationsfrekventa tid. 
Samtidigt kan man hoppas att utvecklingen även kan innebära åtkomst av 
teknik som underlättar delaktighet och jämlikhet i samhället.  Den tekniska 
utvecklingen står för problem, men kan också bli en del av lösningen. 

Man måste då bli bättre på att tidigt upptäcka, diagnosticera och sedan 
stötta elever med dyslexi. Ge dem chans att kompensera för sina svårigheter. 
Dagens skola bryter på många sätt nu i stället mot gällande lagar när man inte 
tillämpar det som uttryckligen ges dem i uppdrag. De neddragningar som sker i 
många kommuner ger skäl till oro. Pedagogerna i dagens skola har ingen lätt 
uppgift och utsikterna för dyslektiska barn och ungdomar ser dessvärre inte så 
ljusa ut.  Men trots det kan man i denna undersökning se exempel på att det 
inte behöver vara för sent även om man gått miste om stöd i sin grund- och 
gymnasieskola. Man kan ta sig till högskola, och tack vare stöd där uppleva sig 
klara studierna. Vägen dit hade dock otvivelaktigt varit lättare om personerna 
besparats lidandet i stället för att kommunerna besparats utgifterna. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att utifrån ett mindre antal intervjuer ta reda 
på hur högskolestudenter upplever och utnyttjar digitala talböcker. Det var 
även av intresse att se på hur handledningen av tekniken upplevts och i vilken 
grad man lyckats göra inläst kurslitteratur tillgänglig på ett tillfredsställande 
sätt. TPB är den myndighet som ska tillgodose läshandikappade studenters 
behov av kurslitteratur. TPB bedriver nu försöksprojekt som gäller distribution 
av talböcker via bredband till högskolan.  Digitala talböcker bygger på ett 
svenskt koncept, Digitalt Audiobaserat InformationsSYstem. DAISY är 
framtaget under 1990-talet för att lättare kunna navigera i en text. Den 
målgrupp man hade för ögonen var läshandikappade studenter. I systemet finns 
möjlighet att bland annat ändra läshastighet, lägga bokmärken och hoppa från 
kapitel till kapitel. DAISY-formatet använder idag cd-rom som medium och 
kan läsas i antingen pc eller särskild spelare. Här har talboksspelaren Victor 
Pro använts, ingen har använt pc. Dyslektiker är den grupp funktionshindrade 
som ökar mest på landets högskolor och den grupp jag begränsat mig till. Det 
finns politiska ambitioner att öka och bredda antagningen till högskolorna och i 
det perspektivet kan satsningen på DAISY vara av intresse. Tidigare forskning 
om dyslexi och tekniska hjälpmedel, i denna uppsats representerad av Ulla 
Föhrers studie, visar att sådana i sig inte är den genväg man kan förledas att 
tro. Det krävs, visar även min undersökning, personligt stöd och vägledning 
och stor motivation från studentens sida. Studierna blir ansträngande och 
tidskrävande trots hjälpmedlet. Undersökningen som baseras på samtal med 
sex studenter vid Mälardalens högskola visar att problem med beställningar 
och leveranser orsakar problem som på grund av den ständigt upplevda bristen 
på tid kan få allvarliga konsekvenser. Slutsatserna blir att informationen om 
kompensatoriska stödåtgärder måste vara tidig, tydlig och tillgänglig. 
Handledningen måste kännas tidseffektiv. DAISY kan vara ett mycket bra 
hjälpmedel, men inte för alla. Tillhandahållandet av inläst material har 
förutsättningar att bli bättre genom bränning av cd-romskivor på 
högskolebiblioteket och ett växande talboksarkiv. 
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Bilaga 

Intervju-guide 
 
Födelseår     Kön 

 
Studierna vid Mälardalens högskola 

• När började du dina högskolestudier ? 
• Har du läst vi ngn annan högskola ? 
• Varför blev det Mdh ? 
• Vad läser du? 
• Hur lång utbildning är det ? 
 

Dyslexin 
• När fick du din diagnos? 
• Minns du känslan i samband med det ? 
• Dina problem, hur är dom klassade? 
• Hur öppen är du med dina problem? 
• Vad brukar du säga till dina lärare ? 
• Hur reagerar de ? 
• Dina kursare ? 
• Om du tänker på din tidigare skolgång ? 
• Idag, hur tycker du att dina svårigheter påverkar dig i stort, i livet 

utanför studierna ? 
• Om du ser tillbaka och jämför? 

 
• Har du erfarenhet av att plugga utan kompenserande hjälpmedel?  
• Har du erfarenheter av talböcker på kassett? 

 
DAISY – digitala talböcker 

• När hörde du talas om DAISY? 
• På vilket sätt ? 
• Minns du vad du tänkte? 
• När provade du DAISY 1:a gången? 
• Använde du dator eller DAISY-spelare ? 
• Var det någon som föreslog dig att prova? 
• Minns du vad du tyckte? 
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• Hur tycker du att man har lyckats med att göra tekniken 
användarvänlig? 

• Är den lätt att förstå? 
• Kan du beskriva hur du lärde dig tekniken? 
• Hur lång tid tog det innan du kände att du greppade den? 

 
• Lärde du dig några andra program ? 
• Använder du dig av något ? 
• Använder du dig av DAISYs möjligheter till bokmärken, anteckningar 

osv? 
• Hur utvärderar du den handledning och utbildning du fått på DAISY ? 
• Får du litteraturlistorna i förväg ? 
• Kan du beskriva hur du går tillväga när du t ex får en litteraturlista? 
• Kan du beskriva hur du går tillväga när du t ex ska plugga inför en 

tenta? 
• Att plugga vid högskola, hur går det? 
• Är du nöjd med dina resultat ? 
• Använder du dig av skrivarstugan ? 

 
• Vad är bäst med DAISY? 
• Vad är sämst med DAISY?  
• Kan du tänka ut några ev förbättringar i den tekniska 

utrustningen/design? 
 

• Tillhandahållandet: TPB, har du haft egna kontakter? Hur var dom?  
• Använder du deras hemsida ? 
• Använder du Handikat ? 

 
• Tillhandahållandet: Högskolebiblioteket, hur är kontakterna? Servicen, 

bemötandet? Bränningen? 
• Kan du tänka ut några ev förbättringar i tillhandahållandet? 

 
• Var använder du DAISY? 
• Vilket föredrar du Victor eller dator ? 
• Vad har du för utrustning hemma? 
• Använder du DAISY till något annat än studielitteratur? 
 
• Hur beskriver du för dina studiekamrater vad DAISY är? 
• Vad får du för reaktioner? 
• Hur många titlar uppskattar du på ett ungefär att du har haft 

sammanlagt? 
• Hur stor % av din kurslitteratur uppskattar du att du läst på CD-r ? 
• Om du inte hade haft tillgång till digitala talböcker i studierna hur tror 

du din studiesituation skulle vara då? 
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• Vad anser du om DAISY som en möjlighet att få fler personer med 
dyslexi eller annat funktionshinder att söka sig till högskolan? 

 
• Vad skulle du råda en person med liknande problem som funderar på 

att plugga på högskola? 
 

• Påverkar DAISY på något sätt ditt liv i ett större sammanhang än 
studier? 

 
• Dagsformen, t ex vad det gäller humör, ork och självförtroende ;Om du 

skulle sätta ett kryss för hur du känner dig på en tänkt skala från 1-5 där 
1 är botten och 5 är toppen och 3 okey, var skulle du sätta det krysset? 
 

• Finns det något du vill påpeka som inte har kommit fram? 
 
• Tack !! 
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