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Indledning 
Formålet med denne rapport er at bidrage til et overbliksbillede 

over det nuværende system for it-støtte til elever og studerende 

med læse-/skrivevanskeligheder på videregående uddannelser i 

Danmark, samt de brugeroplevelser som de studerende har med 

servicen.  

Dyslektikere i Danmark har gode muligheder for at få støtte til at 

klare sig igennem deres uddannelser lige fra den tidlige 

folkeskole til universitetet. Elever i folkeskolen kan modtage 

støtte direkte fra skolen i form af ekstraundervisning og/eller it-

støtte, som den enkelte skole eller kommune har valgt. På 

gymnasiale og videregående uddannelser kan de studerende 

modtage støtte fra staten (Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen), bl.a.i 

form af en it-startpakke der indeholder en computer med nogle 

programmer, der kan assistere den studerende i forhold til 

læsning og skriftligt arbejde. Systemet giver studerende 

muligheder for at gennemføre studier, som de ellers ikke ville 

kunne klare, da deres vanskeligheder eksempelvis bevirker, at de 

ellers ikke kan nå igennem det påkrævede pensum uden it-

støtte. 

Metode 

Denne rapport er lavet på baggrund af data fra 60 

overgangsudredninger foretaget på Rådgivnings- og 

støtteenheden (RSE) ved Center for Undervisningsudvikling og 

Digitale Medier (CUDiM) på Aarhus Universitet. Data er både 

samlet fra læse-/skrivevejledernes skriftlige rapporter, der 

indeholder beskrivelser af studerendes vanskeligheder og deres 

studiemæssige forløb, samt fra interviews og samtaler med 

studerende. Disse data er samlet, analyseret og anvendt til at 

skabe seks personas, der tilsammen eksemplificerer de 

oplevelser, som de studerende ud fra overgangsudredningerne 

har haft med det nuværende system. De seks personas er 

således alle fiktive karakterer, men deres oplevelser er alle 

baseret på fortællinger fra virkelige studerende. Data fra de 60 

studerende er dermed sammenkædet og præsenteret kvalitativt 

til at frembringe et overbliksbillede af de studerendes oplevelser 

med systemet. Der er primært valgt data fra 

overgangsudredninger til denne rapport, da studerende, der er 

overgangsudredt, har været i kontakt med SPS-systemet i 

længere tid i tidligere skole- eller studieforløb, og de kan dermed 

være med til at frembringe et mere præcist helhedsbillede af de 

eventuelle problematikker, der præger servicen.  

Det primære fokuspunkt i denne rapport er den læse-

skrivestøttende software og de computere, som udgør it-

startpakken. samt hvordan disse produkter opleves af de 

studerende. Ud over indsamlet data fra overgangsudredninger 

med studerende inddrager rapporten teoretiske aspekter inden 

for ”service design” og ”usability”, bl.a. for at belyse og 

eksemplificere problematikker i brugervenligheden af 

programmerne i it-startpakken. 
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Personas 
Begrebet persona er et begreb, der bruges inden for 

brugeroplevelsesdesign til at beskrive en bruger og et 

brugsscenarie, som et givet produkt skal indgå i og støtte. Det er 

en effektiv måde, hvorpå data fra en stor mængde kvalitativ 

brugerresearch kan samles og præsenteres, så det fortæller 

historien om, hvorvidt et produkt eller service løser de 

problemer, som brugerne har1.  

I denne rapport fremhæves seks personas, der er skabt ud fra 

beretninger fra studerende, som har været i kontakt med RSE.  

De seks personas anvendes som repræsentative karakterer, og 

de beskrevne problematikker er nogle, som adskillige studerende 

har givet udtryk for. Derfor kan de problematikker, der 

fremhæves i denne rapport, anses som generelle og 

repræsentative for de oplevelser, som de studerende har haft 

med systemet. 

Service design og usability 

Når brugeroplevelser med et softwareprodukt skal analyseres, 

benyttes der tests med brugere samt workshops og interviews, 

hvor designere kan observere brugerne benytte produktet. Dette 

kan give et præcist billede af, hvornår brugeren bliver forvirret 

eller irriteret over forskellige funktioner i et produkt. I værste 

fald kan store problemer med usability resultere i, at brugeren 

                                                      
1
 Nielsen, Lene. Persona – Brugerfokuseret design. Aarhus Universitetsforlag. 

2011. 

holder op med at bruge produktet, hvis mængden af frustration 

med produktet overstiger den oplevede hjælp, som produktet 

giver.  Der kan peges på en række usability problemer ved den 

nuværende it-startpakke, og  nogle af disse gennemgåes senere i 

rapporten. Hvor usability henviser til brugen af det enkelte 

produkt, kan begrebet service design anvendes til at analysere 

en brugers oplevelse med hele servicen omkring produktet. Det 

bliver dermed muligt at få et billede af brugerens oplevelser af 

de situationer, hvor denne er i kontakt med servicen. Får 

brugeren fx tilstrækkelig information og vejledning i forhold til 

dennes behov? Er servicen god i forhold til reparation og 

reklamation af de konkrete produkter? Disse og mange flere 

spørgsmål kan besvares ved at analysere brugerens oplevelse 

hver gang denne interagerer med servicen. De steder hvor 

brugeren har kontakt med servicen kan betegnes som 

touchpoints og kan opstilles visuelt for hurtigt at skabe et 

overblik over hvor servicen fungerer og hvor der kan optimeres. 

Hvis brugerens oplevelse med servicen er så dårlig at der opstår 

breakdowns og brugeren helt holder op med at benytte servicen 

så er det et alvorligt problem som må løses 2. Herunder er de 

seks personas’ oplevelser beskrevet samt fremstillet i service 

design diagrammer. 

  

                                                      
2
 Moritz, Stefan. Service Design. Practical Access to an Evolving Field. London. 

2005. 
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Persona 1 

Lena 22 år, Sygeplejerskestuderende  

Lena oplever i sine år i folkeskolen, at hun læser og skriver 

langsommere end sine klassekammerater, og hun synes ikke, at 

hun kan følge med i undervisningen og lære nyt de som andre. 

Hun bliver derfor testet, men ikke konstateret ordblind. Hun 

modtager efterfølgende hverken støtte i form at læse-

/skrivestøttende it-redskaber eller anden specialpædagogisk 

støtte. Hun kæmper selv med skolearbejdet og modtager meget 

hjælp fra familie, bl.a. hendes mor, som hjælper hende med 

højtlæsning samt skriftlig stavehjælp. På gymnasiet bliver hun 

screenet igen med en ny test og får på baggrund heraf tildelt en 

it-startpakke. Hun får dog ingen instruktion i pakken, og den 

giver hende derfor mere frustration end hjælp. Når hun åbner 

Word for at skrive noget, åbner programmet ViTal også og læser 

alt op, hvad hun peger på med musen, uden at hun beder om 

det eller har brug for det. Derudover får hun et klart billede af, at 

stemmen i programmet lyder unaturlig og mekanisk. Dette 

koblet med at hun lige selv har købt en mac-computer, som hun 

synes er meget nemmere at bruge, gør at irritationen over 

computeren overskygger den hjælp, som hun vurderer den kan 

give. Som resultat står it-startpakken i et skab igennem hele 

hendes gymnasietid, og hun klarer læsning og skriftligt arbejde 

selv ved at kæmpe med det og kompensere på anden vis. 

Da Lena starter på sygeplejerstudiet oplever hun, at det faglige 

niveau og de tekster, der skal læses, er så svære, at hun ikke 

længere er i stand til at følge med og fastholde den faglige viden 

i en tilstrækkelig grad. Hun har svært ved at læse og forstå de 

mange latinske fagudtryk, der optræder på studiet, og hun 

springer derfor vigtige elementer over i sin læsning for at nå at 

blive færdig. Med henvisning til hendes screening på gymnasiet 

får Lena bevilget en overgangsudredning, hvor hun forklarer sine 

problemer med it-startpakken, og hvorfor hun ikke vil bruge den. 

Den som varetager instruktionen skal her bruge meget energi på 

at forsøge at overbevise hende om, at startpakken kan yde 

hende stor hjælp, når de forstyrrende elementer i 

programmerne nu er slået fra, samt at hun skal vænne sig til at 

bruge en pc frem for hendes mac. Det er dog barrierer, der er for 

store for Lena, og hun har selv taget initiativ til at opsøge og 

købe samt sætte sig ind i andre læse- og skrivestøttende 

programmer, som hun kan bruge på sin mac og sin iPad, og på 

den måde opnå den støtte, som hun har brug for på studiet. 
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Persona 2 

Jens 24 år, Pædagogstuderende 

Jens har igennem de første klasser i folkeskolen fået at vide, at 

han læser langsommere end sine klassekammerater. Hans 

familie og undervisere har været opmærksomme på problemet, 

og han har derfor modtaget ekstraundervisning i dansk og i 

engelsk. Med denne støtte har han kunne klare sig igennem 

folkeskolen, men han har pga. sine vanskeligheder ikke haft 

lysten til at læse eller fordybe sig i noget bogligt. Han overvejer 

derfor at tage en erhvervsuddannelse. Han bliver i forbindelse 

med sit HF-studie screenet for ordblindhed og modtager her en 

it-startpakke til at støtte læse-skrivearbejdet på studiet. Han 

bliver ikke instrueret i redskaberne, men finder selv ud af at 

bruge oplæsningsfunktionerne og medstavningsfunktionerne til 

de behov, som han har på HF. Dog sætter han sig ikke meget ind 

i de forskellige indstillingsmuligheder og benytter kun 

standardinstillingerne. Pakken bliver derfor aldrig optimeret til 

hans brug, og de funktioner, der uhensigtsmæssigt irriterer, så 

som skærmassistance, formår han ikke at slå fra. 

Jens vælger på trods af sine vanskeligheder at starte på 

pædagogstudiet, hvor der er en del læsning, og her bliver det 

klart for ham, at niveauet af litteraturen er så højt, at han mere 

end før er afhængig af startpakken. Han bliver i den forbindelse 

overgangsudredt, hvor han sammen med  læse- skrivevejlederen 

gennemgår programmerne i startpakken. Der er dog ved 

overgangsudredningen ikke tilstrækkeligt tid til, at Jens kan få en 

fyldestgørende instruktion og forståelse af alle programmerne, 

så læse-skrivevejlederen er nødt til at søge om supplerende 

instruktionstimer til Jens. Ved instruktionen finder Jens ud af, at 

it-startpakken kan mange ting, som han ikke vidste. Der er en 

række funktioner, som han har brug for, som han ikke vidste den 

kunne. Ligeledes er der andre funktioner, som har irriteret ham, 

men som han ikke har vidst kunne slås fra. Med den nye viden 

om redskaberne føler han sig bedre rustet til studiet - dog er han 

bitter over, at han ikke har fået instruktion tidligere, så han 

kunne have udnyttet pakken optimalt på HF også. Jens er meget 

imponeret over NOTA/E17 og de muligheder, som den service 

giver ham, så han nemt kan få adgang til og få læst sin litteratur 

op.  
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Persona 3 

Signe 25 år, Lærerstuderende 

Signe har altid godt vidst, at hun var lidt langsommere til at læse 

end sine klassekammerater. Hun har dog formået at skjule det 

og kompensere for sine vanskeligheder gennem hårdt arbejde og 

har brugt meget tid på lektierne. I de ældre klasser i folkeskolen 

bliver underviserne opmærksomme på hendes stavemæssige 

vanskeligheder, og hun bliver tilbudt ekstraundervisning. Hun 

afviser dette, da hun synes, at hun har klaret sig fint hidtil, og 

fordi hun ikke vil fremstå speciel eller anderledes end sine 

kammerater. Som resultat afslutter hun folkeskolen med nogle 

pæne karakterer i mundtlige eksamener, men med lave 

karakterer i de skriftlige eksamener pga. hendes stavemæssige 

vanskeligheder. I gymnasiet bliver det dog tydeligt for Signe, at 

hendes vanskeligheder gør det svært at følge med, da hun er 

langsom til at læse pensum, og hendes skriftlige opgaver er 

under det niveau, der forventes af underviserne. Hun søger 

derfor en afklaring af sine vanskeligheder og bliver testet for 

ordblindhed, hvilket viser, at hun er berettiget til ekstra støtte. 

Hun modtager efterfølgende en it-startpakke og bliver sat ind i 

brugen af den på et hold med fire andre ordblinde elever på 

skolen. Denne undervisning oplever hun som god, men hun føler 

ikke, at der bliver taget hånd om hendes specifikke 

vanskeligheder eller at computeren bliver sat op efter hendes 

behov, da det er en mere generel gennemgang af computeren 

og startpakken. 

Signe oplever efterfølgende store problemer med den bevilgede 

computer, der ikke holder strøm i mere end 10 minutter ad 

gangen og kører meget langsomt samtidig med at 

programmerne lukker ned i tide og utide. Disse problemer 

bevirker, at hun bruger meget tid på sit skolearbejde, fordi 

computeren løser opgaverne uforholdsmæssigt langsomt. Hun 

begynder derfor at læse mange af sine tekster uden 

computeren, da hun føler, at den oplevede hjælp ikke opvejes af 

den oplevede spildtid. 

Ved starten på Lærerseminariet bliver Signe overgangsudredt og 

får her en snak om de problemer, som hun oplever med 

startpakken. Hun bliver her gjort opmærksom på, at det er 

muligt at få en erstatningscomputer, da hendes computer ikke 

fungerer som den skal. Hun returnerer derfor computeren og 

modtager en ny med en forhåbning om, at alle hendes 

problemer vil være løst. Den computer, hun modtager, er nyere 

og bedre end den tidligere, men stadig et par år gammel og 

langsommere end hendes egen personlige computer. Hun bruger 

derfor computeren til sit studiearbejde og oplever en god støtte 

gennem studietiden, men bliver aldrig fortrolig med computeren 

og benytter derfor ikke computeren og de redskaber, den 

indeholder, i sin fritid. 
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Persona 4 

Anders 24 år, Biologi-studerende 

Anders har altid haft svært ved at læse og bliver testet for 

ordblindhed i de tidlige klasser i folkeskolen. Som resultat af 

dette har hans forældre, undervisere og skolen været 

opmærksomme på disse vanskeligheder, og han får tilbudt den 

nødvendige hjælp. Hans forældre støtter ham med lektiehjælp, 

og han modtager ekstraundervisning i dansk og engelsk op 

igennem folkeskolen. Skolen stiller ligeledes en række it-

hjælpemidler til rådighed for Anders. Han modtager således 

programmet CD-ORD, som skolen har licens til, og det program 

bruger han især igennem de ældste klassetrin i folkeskolen, hvor 

læse- og skrivemængden vokser, ligesom han bruger det til 

afgangsprøverne. Anders føler sig fortrolig med disse redskaber, 

og med støtte fra forældre og undervisere samt it-

hjælpemidlerne gennemfører han folkeskolen på lige fod med 

sine klassekammerater og med pæne karakterer både i 

mundtlige og skriftlige afgangsprøver. 

Før starten på gymnasiet skal Anders tilbagelevere de 

hjælpemidler, som han havde fået fra sin skole, og på gymnasiet 

får han i stedet tildelt en it-startpakke med ViTre. Dette skifte 

væk fra et redskab, som Anders har været glad for og fortrolig 

med, samt en manglende instruktion i de nye programmer 

bevirker, at Anders ikke længere føler, at han har den støtte, 

som han har brug for. Programmerne opfører sig ikke som han 

ønsker, indstillingerne er ikke tilpasset hans behov, og han kan 

derfor ikke vænne sig til at bruge de nye programmer. Efter et 

par måneder, hvor Anders har forsøgt at bruge de nye 

programmer uden at opnå det ønskede resultat, investerer han i 

de gamle programmer, som han er vant til at bruge. Det 

bevirker, at hans studiemotivation stiger. Han klarer sig derfor 

igennem gymnasiet på nogenlunde lige fod med de øvrige elever 

og er på dette tidspunkt meget bevidst om sine egne 

vanskeligheder, de måder han kompenserer for dem på samt de 

redskaber som han støtter sig til. 

Anders starter herefter på Biologistudiet på universitetet og får i 

den forbindelse lavet en overgangsudredning med en læse- 

skrivevejleder, hvor brugen af it-startpakken bliver drøftet. Her 

må Anders fortælle, at startpakken har stået i hans skab siden 

starten på gymnasiet, og at han selv har været nødsaget til at 

købe de programmer, som han har kendt siden folkeskolen og 

været fortrolig med siden. I overgangsudredningen er der 

dermed fokus på at drøfte brugen af læse-skrivestøttende 

funktioner i forhold til aktuelle studiekrav, men da Anders har 

opgivet at lære at bruge de bevilgede programmer og bruger 

sine egne programmer, sker der ikke yderligere tilpasning i 

forhold til it-startpakken. 
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Persona 5 

Sofie 26 år, Engelskstuderende 

Sofie oplever ikke specielle vanskeligheder gennem folkeskolen. 

Hun kan godt mærke, at hun er lidt langsommere end nogle af 

sine klassekammerater til at læse, men hun føler sig ikke 

anderledes eller udenfor af den grund. Sofie har altid været 

dygtig til at kompensere og bruge alternative læsestrategier, når 

hun møder læsning, der giver hende vanskeligheder. Hun har 

derfor klaret sig igennem folkeskolen med fine resultater. På 

gymnasiet, hvor det faglige niveau bliver hævet, bruger Sofie 

meget tid på lektierne for at følge med, men føler sig heller ikke 

her speciel og har ikke et indtryk, af at hun bruger længere tid på 

skolearbejdet end sine kammerater. Hun er ligeledes dygtig til at 

finde sammen med andre elever i studiegrupper, så hun kan 

trække på andres kompetencer. Med disse studieteknikker har 

hun klaret sig igennem gymnasiet med middelkarakterer. Hun er 

derfor gået igennem både folkeskolen og gymnasiet, uden at 

hendes vanskeligheder er blevet opdaget. 

Ved start på engelsk-studiet på universitetet oplever Sofie for 

første gang, at hun ikke længere kan kompensere tilstrækkeligt 

for sine vanskeligheder, da læsemængden og det faglige niveau 

hæves markant. Hun kæmper sig igennem de første 2 semestre 

ved hårdt arbejde og hjælp fra medstuderende og familie. Hun 

føler dog, at presset går ud over hendes fritid og gør hende 

meget stresset, så hun søger råd ved sin studievejleder, der 

råder hende til at blive testet for ordblindhed. Testen viser, at 

hun har større vanskeligheder, end hun selv regnede med, og at 

hun er berettiget til støtte i form af en it-startpakke. Ved 

instruktionen i it-startpakken giver Sofie udtryk for, at hun synes 

at computeren er dårlig, og hun ville ønske, at hun kunne få 

programmerne på hendes egen computer. Det bliver tydeligt, at 

en programpakke ville have opfyldt hendes behov bedre end en 

it-startpakke, og derfor bliver der søgt om programpakke til 

hende i stedet. Ansøgningen får dog afslag, da hun allerede har 

modtaget it-startpakken og derfor har modtaget støtte. 

Modvilligt begynder Sofie at bruge startpakken til de 

studiemæssige opgaver, som hun har svært ved, men hun bliver 

aldrig fortrolig med computeren, da hun hellere vil bruge sin 

egen, med mindre hun har et stort behov for den specifikke 

støtte. Hun har det heller ikke godt med at bruge startpakken, da 

hun anser det for et hjælpemiddel, der stempler hende som 

speciel i forhold til hendes medstuderende. Hun gør derfor hvad 

hun kan for at skjule, at det er et støtteredskab, som hun har 

modtaget. Derfor tager hun kun computeren med på studiet, når 

det er absolut nødvendigt, og hun benytter en anden taske end 

den udleverede, da den er et symbol på hendes vanskeligheder. 
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Persona 6 

Søren 22 år, Erhvervsøkonomi-studerende, Universitet 

Søren og hans forældre bliver allerede i folkeskolen klar over, at 

Søren har problemer, bl.a. fordi hans far er ordblind. Skolen 

mener dog nok, at Søren skal lære at læse, og der bliver ikke 

iværksat særlige foranstaltninger indtil 6. klasse. Herefter 

insisterer forældrene på en ny test, hvor han bliver konstateret 

ordblind, og de foranlediger, at Søren skifter skole til en særlig 

læseklasse på en anden skole i kommunen. Her har man en 

særlig ekspertise, hvor der bl.a. bliver anvendt it-støtte (CD-Ord). 

Han får god støtte af såvel lærerene og it-støtten resten af 

folkeskoletiden. Søren afslutter folkeskolen med brug af it-

støtten til afgangsprøven, hvorefter han afleverer it-

redskaberne. 

Søren starter på handelskolen/HG uden it-støtte, men efter lidt 

tid søger han om at blive testet igen med henblik på at få en it-

startpakke, hvilket han får bevilget. Han får imidlertid kun ganske 

lidt instruktion i de nye programmer, men lærer på baggrund af 

sin erfaring med CD-Ord sig selv at anvende ViTre-pakken. Efter 

noget tid på HG vurderer han dog, at han hellere vil skifte til 

gymnasium/STX. Sammen med forældrene søger de bevidst et 

gymnasium i den anden ende af byen, hvor de ved, at der er 

fokus på it-støtte og særlig støtte til ordblinde. Søren bliver 

optaget og fortsætter brugen af sin it-startpakke. Han får her en 

fyldestgørende instruktion i it-startpakken samt løbende støtte 

fra læsevejlederen i hele gymnasietiden. It-støtten bliver for 

Søren en integreret del af hans studiestrategier. Han indmeldes i 

NOTA og henter noget at litteraturen her, og han bruger såvel 

oplæsning og ordforslag generelt i det skriftlige arbejde på 

gymnasiet. 

Søren starter umiddelbart efter gymnasiet på en videregående 

uddannelse i Erhvervsøkonomi på universitetet. Han beholder 

således sin it-startpakke, og han bevilges en 

overgangsudredning. Her viser Sørens erfaring sig tydeligt, og 

der er ved overgangsudredningen kun behov for tilpasning af 

mindre detaljer. Det vurderes, at Søren har behov for en større 

skanner/printer end den tidligere udleverede, en OCR-ramme til 

indskanning af faglitteratur hos NOTA samt studiestøttetimer. 

Søren udtrykker, at han konsekvent bruger it-støtten og med 

stor succes er afhængig af denne på sit nye studie. 
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Opsummering af personas 

De seks personas har alle både gode og dårlige oplevelser med 

servicen. Det går igen ved dem alle, at de har positive oplevelser 

med at få en afklaring på deres vanskeligheder, når de bliver 

testet og oplever, at de kan modtage støtte. Dette giver dem 

tiltro til, at de kan opnå en nemmere hverdag, og at de kan klare 

deres uddannelse på trods af deres problemer.  Deres positive 

oplevelser bliver dog negative, hvis de oplever, at støtten ikke 

rækker længere end selve udleveringen af en it-startpakke. 

Manglende instruktion og vejledning i brugen, problemer med 

computeren samt oplevelsen af ikke at modtage den ønskede 

software er nogle af de faktorer, som er med til at skabe 

frustrationer blandt personaerne. Nogle af problemerne løses på 

sigt,  som det er tilfældet med Jens, der i forbindelse med en 

overgangsudredning får styr på, hvordan han benytter 

redskaberne. Hans oplevelser med dem bliver dermed positive 

igen. Andre problemer bliver ikke løst i tide, og selvom Lena 

modtager instruktion på et senere tidspunkt og Signe får hjælp til 

at søge en erstatningscomputer, har de allerede søgt hjælp 

andre steder og vænnet sig til at undvære it-startpakken. Det 

ville være et for stort skridt for dem at lære nye studieteknikker 

igen ved at gå tilbage til it-startpakken, og de vælger den derfor 

fra. Denne problematik fremhæver vigtigheden af, at instruktion 

og vejledning rammer brugernes behov og udføres i det tidsrum, 

hvor de er ved at lære at bruge programmerne og opbygge 

studieteknikker med it-støtte. Som helhed kan personaerne 

bruges til at pege på områder, hvor det nuværende system kan 

optimeres til bedre at tilgodese brugernes behov. 

Problematikker ved servicen 
Som servicediagrammerne viser, oplever brugerne en række 

negative touchpoints, som i værste fald bevirker, at de holder op 

med at bruge it-støtten, da graden af oplevet støtte ikke 

modsvarer de irritationsmomenter, som de oplever med 

servicen. Mange af de negative oplevelser udspringer af 

manglende information og vejledning om de forskellige 

muligheder for it-støtte, som der findes på markedet. Det at 

vejledning og instruktion foretages af den enkelte læse- 

skrivevejleder eller it-fagperson på uddannelsesinstitutionerne 

stiller krav om, at den enkelte vejleder skal have kendskab til, 

hvad servicen har at byde på. En stor mængde studerende 

oplever, at de har modtaget ingen eller mangelfuld instruktion i 

startpakken på deres gymnasiale uddannelser, og de får dermed 

ikke det optimale ud af støtten. Dette problem bliver især 

forstærket af, at programmerne har nogle usability problemer, 

og mange af funktionerne er ikke tilstrækkeligt intuitive og 

brugervenlige til, at brugerne selv kan opdage og anvende disse 

funktioner. Brugeroplevelserne peger derfor overordnet på, at 

korrekt og fyldestgørende instruktion er afgørende for, at 

brugerne kan anvende it-støtten optimalt. 

Brugernes succes med it-støtten er således afhængig af de 

kompetencer, som er til stede på den skole eller 
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uddannelsessted, hvor de bliver testet og modtager støtten. Er 

den som instruerer i stand til at afdække brugerens specifikke 

behov, informeret om de samlede it-muligheder samt i stand til 

at instruere den studerende i den optimale brug af støtten som 

en del af den samlede service. Oplevelserne viser, at mange 

brugere ikke får det optimale ud af støtten, og nogle vælger helt 

at undlade at bruge den, når instruktionen og vejledningen har 

været mangelfuld. Dette kan fx være tilfældet, hvis der søges en 

it-startpakke til en elev, som ville have mere gavn af en 

programpakke. Eleven skal i denne situation arbejde med noget 

hardware som ikke ønskes. Tilstrækkelig viden og kompetence 

inden for it-støtte blandt fx læse-skrivevejledere er dermed 

centralt for at optimere brugen af it-støtten hos den enkelte 

bruger. 

En anden problematik, som mange brugere fremhæver, er 

knyttet til overgangen fra folkeskolen til gymnasiet. Her oplever 

eleverne, at de redskaber, som de er blevet fortrolige med og 

som er blevet en integreret del af deres hverdag og 

undervisning, bliver taget fra dem. I stedet modtager de nye 

produkter, som de ikke er vant til at bruge. Det at skulle lære 

nogle nye lignende programmer kan forekomme som en simpel 

opgave. Brugernes oplevelser fremhæver imidlertid, at det er 

vigtigt ikke at underkende, at specifikke programmer og 

funktioner bliver integreret i de studiestrategier og læsevaner 

som eleverne har opbygget. Et skift i de programmer, der 

tilbydes, især hvis der samtidig bliver givet begrænset 

instruktion, er for nogle brugere uoverskueligt. Konsekvensen 

kan være, at de enten helt undlader at bruge de udleverede 

redskaber eller selv investerer i de produkter, som de kender. 

Et skift fra et produkt til et andet vil typisk give en negativ 

reaktion hvis brugeren stilles overfor et tilsvarende produkt som 

ikke mærkes bedre. At skulle bruge tid og energi på at lære 

noget nyt, der ikke opleves som en forbedring, kan få mange 

brugere til at opgive undervejs og dermed give negative 

brugeroplevelser. 

Brugervenlighed i produkterne 

Som beskrevet er mange af brugernes negative oplevelser med 

it-støtten et resultat af manglende og fyldestgørende instruktion. 

Denne problematik tyder på, at produkterne ikke er 

brugervenlige og intuitive nok. Derfor er mange brugere ikke i 

stand til selv at opdage og anvende alle de funktioner, som har 

betydning for dem, og som kan give dem den bedst mulige 

støtte. Derfor er behovet for god instruktion i særlig grad 

nødvendig.  

Især i de senere år inden for udviklingen af ny teknologi har 

konceptet om brugerinddragelse i design vundet meget frem. 

Ved at teste prototyper på software med slutbrugerne er det 

muligt at opdage og rette forvirrende og uhensigtsmæssige 

designproblemer, så brugeren nemt og intuitivt kan tilgå alle de 

nødvendige funktioner. En højere grad af brugervenlighed i et 

program skaber mindre behov for instruktion og vejledning, og 
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brugeren bliver i højere grad selv i stand til at udforske og bruge 

programmet med positive resultater. Overgangsudredningerne 

peger på nogle konkrete mangler i forhold til brugervenlighed i 

de produkter, der udleveres til gymnasiale og videregående 

uddannelser. For at få en forståelse for disse, beskrives her nogle 

eksempler. 

Skærmlæsningsfunktion 

Oplæsningsprogrammet ViTal, har en skærmlæser-funktion, der 

hjælper meget svagtlæsende og svagtseende med at navigere på 

computeren, ved at den læser det op, som der peges på med 

musen. Funktionen “skærmassistance” kan derved læse knapper, 

menupunkter og anden tekst på computeren op. Denne funktion 

er som standard slået til, når en elev/studerende modtager it-

startpakken.  Brugeren oplever derfor som det første ved opstart 

af ViTal, at programmet begynder at læse alt op, der peges på. 

For en meget lille del af brugerne er det en anvendelig funktion, 

men for størstedelen af brugerne vil det at computeren 

unødvendigt begynder at læse alt op, opleves som en stor 

irritationsfaktor. Funktionen kan slås fra ved tryk på en knap, 

men en lang række af brugerne i denne undersøgelse, der ikke 

har modtaget instruktion, har ikke selv fundet ud af at gøre 

dette. Mange af dem har således måtte arbejde med noget, som 

har irriteret dem i flere år, og nogle brugere har valgt slet ikke at 

bruge programmet, fordi det irriterer for meget. En relativ 

simpel funktion, som er ment til hjælp for en del af brugerne, 

kan derved hvis oplevelsen af den ikke er testet på brugerne, 

blive et stort brugervenlighedsproblem, der i værste fald 

afskrækker brugerne helt fra produktet. 

 

Funktionen optag lydfil 

Et andet uhensigtsmæssighed i programmet ViTal er den 

funktion, hvor brugeren kan optage en lydfil ud fra en tekst. Af 

de brugere i undersøgelsen, som ikke har modtaget instruktion 

eller vejledning i, hvordan det skal gøres, har meget få fundet ud 

af, hvordan de gør. Rækkefølgen af knapper, som man skal 

trykke på, er ikke intuitiv, og manglen af feedback fra 

programmet gør at det er svært at vide, om man er ved at gøre 

det rigtigt eller forkert. Når funktioner, som kan være meget 

anvendelige og nødvendige for brugerne, er vanskelige at 

anvende uden instruktion og vejledning, er det et stort problem 

for brugervenligheden. 

Generelle forvirrende elementer 

Der er igennem ViTre-pakken en række knapper, der hedder det 

samme eller har samme ikon, som gør forskellige ting. Denne 

manglende konsistens gør det svært for brugeren at huske, 

hvordan forskellige funktioner udføres. Ligeledes har 

programmerne en stor mængde indstillingsmuligheder, som 

kræver teknisk ekspertise eller pædagogisk uddannelse ud over 

den gængse brugers evne for at forstå og anvende programmet. 

Når brugeren, der selv går på opdagelse i programmet, bliver 
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mødt med indstillingsmuligheder og knapper der ikke forstås, 

medvirker det til forvirring og frustration. 

De konkrete problematikker, som denne undersøgelse har 

fremhævet, peger på nogle overordnede serviceproblematikker. 

De brugervenlighedsproblemer, der findes i programmerne i it-

startpakken, kan medvirke til at nødvendiggøre mange timers 

instruktion og vejledning i brugen. Øget brugervenlighed i 

designet af programmerne ville frem for simpel instruktion i 

knapper og funktioner i højere grad kunne åbne op for et fokus 

på afdækning af de specifikke aktuelle it-behov samt på 

fremadrettet integration af it-støtten fx gennem bevidsthed om 

relevante læse-skrivestrategier. 

Behovet for hardware 

I det nuværende system er den typiske støtteform den såkaldte 

it-startpakke, der indeholder en computer med læse- og 

skrivestøttende- og OCR programmer samt en scanner, diktafon 

og scannerpen. Det har længe været et godt tilbud, hvor 

brugeren modtager en samlet pakke, der kan dække alle dennes 

behov, uden selv at skulle investere i teknologiske redskaber. 

Teknologiens udvikling de seneste år har dog bevirket, at denne 

pakkeløsning ikke længere er den eneste eller nødvendigvis 

bedste løsning til alle brugere. Langt størstedelen af brugerne 

har selv personlige computere og andre it-værktøjer, som har 

været en integreret del af deres hverdag siden grundskolen. 

Mange af dem benytter ligeledes platforme som fx Mac og iPad 

der ikke er kompatible med de programmer, som leveres 

gennem SPS-støtten. De fleste elever/studerende må derfor i 

dag forventes selv at have en computer som de er fortrolige med 

og benytter i deres studie og privatliv. Undersøgelsen af 

overgangsudredninger peger på, at mange studerende modtager 

en computer, som de oplever er dårligere end deres personlige. 

Dette bevirker, at de automatisk vil bruge den mindre end 

forventet. Mac- brugere oplever ligeledes, at de skal tvinge sig 

selv til at bruge teknologi, som de måske ikke har lyst til at 

arbejde med. Motivationen hos denne gruppe for at benytte it-

værktøjerne kan derfor være lav, allerede inden de overhovedet 

har brugt programmerne.  Denne type oplevelser indikerer, at 

behovet for at levere en bestemt type hardware bliver mindre, 

og der med fordel kunne sigtes mod en mere fleksibel løsning, 

hvor hardware kun leveres i tilfælde, hvor der vurderes et 

specifikt behov for dette. Som alternativ kunne de læse-

skrivestøttende programmer gøres tilgængelige til download på 

den platform, som brugeren allerede har. Dermed kan brugeren 

arbejde på fx egen computer og bruge it-støtten både i 

uddannelse og fritid efter behov. Med det nuværende system 

fortæller mange brugere, at de benytter den udleverede 

computer til skolearbejde fordi det er nødvendigt, men deres 

egen computer i fritiden, fordi den er bedre. Motivationen til at 

benytte it-støtten er knyttet sammen med det hardware, de 

arbejder på. En mulig konsekvens af, at brugerne i større eller 

mindre grad vælger en anden computer end den udleverede, er 

at it-støtten aldrig bliver en 100 % integreret del af deres 

hverdag. 
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Opsummering af bruger-problematikker 

Ud fra ovenstående kan de centrale bruger-problematikker 

opsummeres således: 

 Brugere oplever manglende eller begrænset instruktion og 

vejledning. 

 Brugere oplever, at programmerne i it-startpakken ikke er 

intuitive nok til, at de selv kan få det optimale ud af dem 

uden fyldestgørende instruktion. 

 Brugere får udleveret hardware, der ikke svarer til deres 

forventninger og aktuelle it-brug. 

 

Optimering af servicen 
De næste afsnit af rapporten skal ses som ideer og eksempler på, 

hvordan nogle af de beskrevne problemer kan optimeres.  

Strømlinet servicedesign 

Når det er problem, at brugere ikke modtager tilstrækkelig 

information om mulighederne for it-støtte, og dermed oplever at 

de ikke får deres behov opfyldt, er det nødvendigt med mere og 

relevant uddannelse blandt de fagpersoner, der møder brugerne 

op igennem uddannelsessystemet. Information om, hvordan 

systemet er bygget op, og hvad brugerne kan forvente både i 

folkeskolen, på ungdomsuddannelser og på de videregående 

uddannelser er nødvendig. Hvor der i øjeblikket typisk søges en 

standard it-startpakke til brugeren, vil en it-løsning der tager 

udgangspunkt i brugeren, være mere tilbøjelig til at ramme det 

egentlige behov. Det at kortlægge om en bruger i forvejen har en 

god computer og andre teknologier som mobiltelefon eller 

tablet, ville fx kunne sikre, at der søges it-støtte som passer til 

disse platforme. Ved yderligere at afdække, om en bruger 

tidligere har arbejdet med it-støtteværktøjer og hvilke, kan det 

ydermere specificeres, i hvor høj grad brugeren har behov for 

instruktion og vejledning i brugen af værktøjerne og deres 

implementering i uddannelsen. Ved at tage udgangspunkt i 

brugerens behov og forudsætninger ville det kunne sikres, 

brugerne føler sig hørt, og at deres behov bliver opfyldt. Denne 

tilgang ville således kunne bidrage til, at kontakten med servicen 

som helhed opleves positivt. Den ville ligeledes sigte mod, at 

antallet af negative touchpoints minimeres og forebygge 

deciderede breakdowns, fx i form af at brugerne helt undlader at 

bruge servicen og støttemulighederne. 

Udlevering af hardware 

Det at systemet inkluderer udlevering af hardware kunne 

betragtes som en fornuftig løsning i en tid, hvor det ikke var så 

udbredt for elever og studerende at have en personlig computer, 

og i en tid, hvor markedet primært var domineret af PC’ere og 

styresystemet Windows. At programmerne inden for it-støtten 

er designet til én platform har derfor ikke tidligere været 

problematisk. Computerteknologi er dog de senere år blevet så 

billig og udbredt, at langt de fleste elever og studerende allerede 

fra folkeskolen har deres egen private computer til skole og 
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fritid. At der er kommet en lang række andre platforme på 

markedet ud over Windows, ændrer ligeledes forudsætninger 

for at anvende læse-skrivestøttende programmer.  Denne 

udvikling peger på et større krav til fleksibilitet og tilgængelighed 

inden for it-støtten for at imødekomme brugernes behov. 

Da de fleste brugere allerede har den teknologi, som de skal 

bruge til skole og privat, er behovet for at udlevere hardware 

ikke længere så udpræget som tidligere. En mulighed for at 

optimere servicen kunne derfor være ikke længere at levere 

hardware eller en bestemt hardwaretype til brugerne som 

standardpakke. Frem for udlevering af og instruktion i hardware 

ville fokus i højere grad kunne være på udredning af konkrete it-

støttebehov samt vejledning og implementering af it-støtten i 

den uddannelsesmæssige kontekst. Det er dog en forudsætning, 

for at dette skridt ville blive modtaget positivt af brugerne, at de 

mulige støtteprogrammer opfylder deres behov og er 

tilgængelige på de platforme, der bruges. Fx ville det være 

uhensigtsmæssigt at tvinge en mac-bruger til at installere 

Windows eller købe en ny computer. Ydermere er det en 

forudsætning, at de fagpersoner der udreder det konkrete behov 

for it- støtte samt vejleder og instruerer heri, har de nødvendige 

forudsætninger for og tilstrækkelig uddannelse til at varetage 

denne del af servicen optimalt.  

Øget fleksibilitet  

I denne undersøgelse peges der på, at udviklingen inden for 

teknologien går i retning mod en øget fleksibilitet i servicen, så 

det er muligt at opfylde brugernes forskellige behov mere 

uafhængigt af uddannelse, vanskeligheder og benyttede 

platforme i hverdagen. Når brugerne er i kontakt med 

støttesystemet på deres uddannelsesinstitution, er det allerede i 

forbindelse med testning vigtigt, at disse behov bliver kortlagt. 

Der er fx behov for en udredning af it-støttebehovet ved bl.a. at 

kortlægge, om brugeren har egen computer, og hvilken platform 

den kører med, samt om den studerende har andre teknologiske 

muligheder gennem tablets eller mobiltelefon. En samtale med 

udgangspunkt i den enkelte bruger i forhold til den konkrete 

uddannelse, vil dermed kunne anvendes til at pege præcist på 

den støtte, som den enkelte har behov for til de platforme, som 

vedkommende allerede anvender i hverdagen. 

En sådan service ville bl.a. kræve at den eller de fagpersoner, der 

møder brugeren til den første udredning, ikke bare har 

kompetence til at foretage testning, men også har kendskab til 

de forskellige muligheder for it-støtte der findes på markedet til 

forskellige teknologiske platforme for at kunne varetage en 

konkret udredning af behovet for it-støtte. Samme krav vil kunne 

stilles til de fagpersoner, der instruerer i brugen af it-

støtteprogrammerne, hvis de fremadrettet skal kunne instruere i 

en lang række programmer til flere forskellige platforme. 

Et scenarie kunne eksempelvis være en service, hvor brugeren 

med afsæt i en test for dysleksi og en nærmere udredning af 

behovet for it-støtte, får adgang til en hjemmeside, hvor en 

række støtteprogrammer er tilgængelige til de forskellige 
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platforme. Her vil de selv med eller uden kyndig vejledning 

kunne downloade en række forskellige it-støtteprogrammer til 

de platforme og enheder, som de har. Hvis støtteprogrammerne 

er tilstrækkeligt brugervenlige og intuitive vil det stille færre krav 

til decideret programinstruktion.  

Brugervenlighed i fokus 

Der er i de seneste år kommet en tydelig trend indenfor 

softwaredesign, hvor et program ikke bare skal kunne opfylde en 

række funktioner, men hvor disse funktioner også skal være 

nemme at bruge samt give brugeren en hurtig fornemmelse af et 

positivt resultat. Brugeren skal føle, at produktet opfylder 

dennes behov og hjælper med at løse de oplevede problemer 

med så lidt anstrengelse fra brugeren som muligt. Nemme 

funktioner skal være åbenlyse og være lige til at gå til, mens 

sværere funktioner skal være til at lære ved at programmet 

guider brugeren igennem anvendelsen af disse. De fleste 

hjemmesider, apps til mobile devices og software til pc og mac, 

er alle blevet mere brugervenlige og nemmere at arbejde med 

på denne måde. De produkter, der ikke formår at være 

brugervenlige, mister konkurrenceevne, og det er tydeligt at 

brugervenlighed og gode designløsninger vægter højt i et 

produkts succes. Brugerne er i stigende grad blevet 

opmærksomme på, at de ønsker gode og nemme produkter og 

vil i stigende grad holde op med at bruge produkter der ikke 

opleves sådan. 

It-støtteværktøjerne til elever og studerende med 

læsevanskeligheder er ikke undtaget denne udvikling, og det er 

nødvendigt at indtænke den i valget af de løsninger, der tilbydes 

de studerende.  

En anden og væsentlig faktor ved øget brugervenlighed er at det 

skaber øget motivation til at benytte et værktøj. Når brugeren 

oplever meget få irritationsmomenter og forvirring ved brug af 

et program, vil denne i de fleste tilfælde føle en større 

motivation til at benytte værktøjet og vil benytte det i flere 

forskellige sammenhænge. En bruger, der må kæmpe med 

irritationsmomenter, vil vægte denne irritation op imod de 

vanskeligheder han har. Hvis en bruger fx har svært ved at læse, 

men godt kan stave tilstrækkeligt til at undlade at bruge 

værktøjet, vil han fravælge det ved skrivning. Fravalget sker, 

selvom brugerens skriftlige arbejde vil kunne styrkes betydeligt 

ved brugen af værktøjet. Motivationen for at anvende det og 

lære af brugen forhindres af irritationen ved et dårligt værktøj.  

Hvis det skal sikres at de it-støtteværktøjer der udvælges til 

levering til elever og studerende har den tilstrækkelige 

brugervenlighed vil det være ønskeligt at påpege standarder for 

brugervenlighed og forvente at udbydere til produkter foretager 

målinger på deres produkts brugervenlighed så de lever op til 

disse standarder. Hovedformålet ved at sætte øget fokus på 

brugervenlighed til it-støtteværktøjer er dermed i sidste ende at 

sikre, at elever og studerende på uddannelserne er motiverede 

til at benytte alle de redskaber, som de har til rådighed, for at 
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sikre at de får det bedst mulige udgangspunkt for at leve op til de 

uddannelsesmæssige krav. 

Inklusion og vejledning frem for hjælpemidler 
Mange af de studerende som har været en del af undersøgelsen 

fremhæver, at de ikke har det godt med at bruge den udleverede 

taske til startpakken, da den er et symbol på deres 

vanskeligheder. De føler, at den skilter med dette til 

omverdenen. Dette er et godt eksempel på det problem, som 

støtteredskaber, der ikke passer ind i brugerens hverdag, gør ved 

motivationen og lysten til at benytte dem. En speciel computer i 

en speciel taske er for mange studerende et negativt symbol på 

deres vanskeligheder, og det bevirker i flere tilfælde, at de ikke 

får det optimale ud af brugen. At kunne modtage programmerne 

på egen computer og gøre it-støtten til en del af deres 

eksisterende hverdag, vil i mindre grad være et symbol på deres 

problemer. Det er dermed en pointe, at brugerne ofte vil føle sig 

mindre stigmatiserede, hvis de støtteformer de modtager passer 

godt ind i deres eksisterende og vante hverdag. 

Et scenarie inden for denne tankegang kunne evt. være 

førnævnte scenarie, hvor brugeren med læse- og 

skrivevanskeligheder efter vejledning modtager licens til selv at 

downloade de støtteværktøjer, som denne har behov for til de 

computere og enheder som vedkommende har. Med fortsat 

kyndig it- instruktion og læse-skrivevejledning kan brugeren 

støttes til en optimal implementering af it-støtten under 

uddannelsen.  

Denne service og licenserne kunne følge eleverne fra folkeskolen 

op igennem hele uddannelsessystemet, og vedkommende vil 

måske ikke opleve irritation ved at være tvunget til at skifte 

støtteværktøj. Får han en ny computer eller en ny tablet så 

downloader han bare værktøjet til denne. I dette scenarie vil 

systemet have den fleksibilitet at det kan passe ind i brugerens 

hverdag på tværs af uddannelsesniveau og studiemæssige krav.  

Konklusion 
Denne undersøgelse foretaget i forbindelse med 

overgangsudredninger på RSE peger på, at elevers og 

studerendes behov samt kravene til den teknologi, de bruger, 

har ændret sig inden for de senere år. Dette skaber en 

udfordring i forhold til den it-startpakke, der typisk bevilges i 

dag. Denne rapport har igennem en præsentation af brugeres 

oplevelse med servicen samt en vurdering af brugervenligheden 

af programmerne i it-startpakken, fremhævet nogle 

problemfelter. Brugerne oplever bl.a. at en manglende 

instruktion og vejledning i pakken er frustrerende, og dette 

forstærkes af at programmerne i it-startpakken til dels ikke er 

tilstrækkeligt brugervenlige til at de selv kan benytte dem 

optimalt. Endvidere oplever nogle brugere, at den udleverede 

hardware ikke lever op til deres forventninger og krav. I mange 

tilfælde har de selv en computer eller tablet som de hellere ville 
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benytte. Denne type oplevelser bevirker, at nogle har negative 

oplevelser med it-startpakken og måske i værste fald undlader at 

bruge den. 

Denne rapport har ligeledes fremhævet et scenarie, som 

eventuelt kan imødekomme disse problematikker. Et scenarie, 

hvor udlevering af hardware begrænses, men med mulighed for 

at downloade programmer til den ønskede teknologiske 

platform, kunne sikre at hver enkelt bruger arbejder på den 

måde som denne er vant til og er fortrolig med. Et sådant 

scenarie kunne endvidere styrkes ved at sikre en høj grad af 

brugervenlighed. Dette ville i større grad muliggøre, at 

instruktion og vejledning sætter fokus på den strategiske brug af 

it-støtten i forhold til oplevede vanskeligheder og aktuel 

uddannelsesmæssig kontekst. 


