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Utveckla gärna varför ni inte tycker att "Punktskriftsböcker som innehåller
punktskrift och svällpappersbilder" är bra, vad kan göras för att förbättra
produkten?





Barnet har andra utvecklingsstörningar och kan inte koncentrera sig på längre texter.
Hon har svårt att ta till sig skrift på grund av autism, så det finns nog inget.
Jag vill ha fler i glestryck.
Han är autistisk och har inte tålamod med punktskrift.

Utveckla gärna varför ni inte tycker att "Punktskriftsböcker som innehåller
taktila bilderböcker" är bra, vad kan göras för att förbättra produkten?



De är svåra att förstå sig på.
Han tycker bara att sådana böcker är tråkiga.

Utveckla gärna varför ni inte tycker att "Punktskriftsböcker som innehåller
Lästräningsböcker med tal och punktskrift" är bra, vad kan göras för att
förbättra produkten?


Han har inget tålamod med punktskrift eller med att sitta och känna på bilder.

Utveckla gärna varför ni inte tycker att "Appen Legimus" är bra, vad kan
göras för att förbättra produkten?




Det är ett för dåligt utbud av böcker. De påbörjar bokserier som sedan inte avslutas. Det finns väldigt få
böcker som inte är på svenska. Man kan inte söka på fantasy eller deckare, kategorier av böcker, bara
på författare eller bokens titel. När man laddar ner borde det finnas en procentmätare som visar hur
mycket som är nedladdat.
Jag vill ha fler kokböcker.

Utveckla gärna varför ni inte tycker att "Legimus.se" är bra, vad kan göras
för att förbättra produkten?




Det är ett för dåligt utbud av böcker. De påbörjar bokserier som sedan inte avslutas. Det finns väldigt få
böcker som inte är på svenska. Man kan inte söka på fantasy eller deckare, kategorier av böcker, bara
på författare eller bokens titel. När man laddar ner borde det finnas en procentmätare som visar hur
mycket som är nedladdat.
Det är svårt att navigera, knöligare att stoppa och pausa. Det tar tid.

Utveckla gärna varför ni inte tycker att "Barnsidorna i legimus.se" är bra,
vad kan göras för att förbättra produkten?




Det är ett för dåligt utbud av böcker. De påbörjar bokserier som sedan inte avslutas. Det finns väldigt få
böcker som inte är på svenska. Man kan inte söka på fantasy eller deckare, kategorier av böcker, bara
på författare eller bokens titel. När man laddar ner borde det finnas en procentmätare som visar hur
mycket som är nedladdat.
Det ska inte vara så monotona röster, som man tröttnar på.

Utveckla gärna varför ni inte tycker att "Taltidningar för unga: Popcorn och
Bubbel" är bra, vad kan göras för att förbättra produkten?


De är så förenklade. Känns inte som en autentisk tidning.

Utveckla gärna varför ni inte tycker att "Knottret, punkttidning för unga" är
bra, vad kan göras för att förbättra produkten?



De är så förenklade. Känns inte som en autentisk tidning.
De är för barnsliga för mig nu.

Är det något som du tycker gör det svårt att läsa punktskriften?













På papper: att det blir slitet, men det kan man ju förstå.
Han är inte intresserad av punktskrift, han bara river sönder det.
På papper borde man använda åttapunktsskrift. Det går långsammare att läsa på papper för att det blir
otydligt med bara sex punkter. Därför har jag slutat läsa på papper. I Knotter borde man använda stor
bokstav. Man använder inte alltid det på papper för det blir väldigt otydligt annars.
Att tekniken strular. Den gör inte det så mycket nu för tiden men gjorde det ganska mycket i början.
Det är svårt att förstå de spegelvända tecknen.
Ibland kan det vara någon punkt som är otydlig, men det är inget problem.
Skrivaren kan klämma åt punkterna ibland.
När det är text på båda sidor blir det jobbigt att förstå.
Det är tråkigt att läsa punktskrift och jag har svårt att hitta raden i tättryck.
Han tycker fram för allt att det är tråkigt och tar en massa tid. Tid som han inte vill lägga ner på
punktskrift.
Ibland är det lite otydliga punkter.

När väljer du att läsa punkskrift eller talböcker?


















Det var flera år sedan jag läste punktskrift. Skönlitteratur tar jag in via talböcker.
Det är egentligen bara i skolan som jag läser punktskrift. Talböcker använder jag hemma.
Punktskrift är bra när man vill få en snabb överblick över något, som matematik till exempel eller andra
läromedel. Talböcker är för skönlitteratur.
Ska jag ta det lugnt och chilla läser jag talböcker. Är det läsning för skolan är det mer punktskrift.
Han lyssnar lite på sagor men punktskrift kan han inte läsa.
Jag läser bara talböcker för att punktskriftsböcker tar så mycket plats. Talbok med text borde det dock
finnas fler av.
Vid de tillfällen då det är viktigt med stavning och sådant, då väljer jag punktskrift. Talböcker är för nöje.
Talböcker är att föredra då barnet också har svårt med känseln.
Jag gillar att lyssna på böcker. Jag föredrar talböcker för att jag kan göra annat samtidigt.
Jag använder mest talböcker, både i skolan och hemma. Punktskrift blir det i skolan ibland.
Punktskrift blir i skolan och talböcker använder jag på kvällen, när jag inte har någon punktskrift med
mig.
I skolan både och. Hemma talböcker. Tycker det är enklare med talböcker.
Punktskrift använder jag i skolan och ska jag läsa romaner så blir det som talbok.
Om det är korta böcker tar jag dem som punktskrift och om det är långa böcker så får det bli som talbok.
Talböckerna använder jag när jag är trött och inte orkar sitta uppe, och punktskriftsböckerna har jag när
jag är pigg.
De böcker jag själv väljer, de är som talböcker. Punktskrift blir det i skolan.
Punktskrift läser jag för att det ska vara bra och talböcker använder jag när jag vill vara avslappnad.






Talböcker har jag hemma och i skolan använder jag punktskrift.
Talböcker väljer jag när jag ska läsa längre böcker, som fantasy och så. Punktskrift är för kortare grejer
och tidningar.
Talböcker använder jag regelbundet, till praktiskt taget allt. Punktskrift befattar jag mig bara med när jag
är tvungen, det vill säga någon gång ibland i skolan.
Jag läser punktskrift på kvällen innan jag ska sova. Talböcker använder jag i skolan.

Hittar du böckerna i rätt format för dig?



















Ja, det gör jag och jag tycker bäst om tättryck.
Ja, det gör jag.
Ja det är inga problem, det fungerar bra.
Ja. Men jag skulle vilja ha lite fler böcker på engelska. Och alla böcker i en serie borde finnas på
engelska. Har råkat ut för att bara de första tre böckerna i en serie fanns på engelska men inte resten.
Det ska tydligt stå vilket format boken kommer i, om det är tättryck eller glestryck, så att man vet det
innan man beställer.
Ja.
Det är lätt att hitta.
Jag läser bara tättryck och det hittar jag.
När jag beställer från Legimus så blir det en överraskning om det är glestryck eller tättryck. Det vore bra
om det stod vad det var, så att man visste det innan. Det kunde också stå om det är en ungdomsbok
eller vuxenbok. Det vore inte fel att få lästips.
Jag vill bara ha tätskrift och det får jag också, det verkar fungera.
Jag hittar vad jag vill ha, det fungerar bra.
Jag vill ha tättryck och det hittar jag.
Ibland när jag tror att jag beställt glestryck så har det kommit som tättryck.
Nej, det är för få böcker i glestryck.
Jag hittar det format jag vill ha.
Måste han läsa punktskrift så föredrar han glestryck och det går att hitta.
Ja, det får jag och jag säger till om vilket format jag vill ha.

Hur får du reda på vilka böcker som finns i punktskrift, vem tipsar om
böcker?





















Bibliotekarien på skolan.
Jag får tips från Legimus.
Tar själv reda på det, på Legimus.se.
Får listan med nya punktskriftsböcker på posten, i punktskrift.
Jag kollar själv på Legimus.
Från lärare och bibliotek.
Min lärare i skolan.
Mamma letade förr på en hemsida som fanns då.
Mamma eller jag kollar på MTM:s hemsida.
Jag hittar dem på Legimus.
Lärare i skolan. Eller föräldrarna.
Jag letar på Legimus.
Jag söker själv på Legimus.
Jag brukar fråga på biblioteket.
Det gör kompisar eller så hittar jag själv på Legimus.
Mest från mamma, som är svensklärare.
Min assistent frågar mig vad jag vill ha och sedan letar hon.
Ibland får jag tips från Popcorn och så brukar jag leta själv på Legimus.
Det är skolan som sköter om det.
Jag har en hjälplärare i skolan, hon brukar tipsa mig.



Mina assistenter i skolan eller mamma och pappa.

Hur vill du ha lästips om böcker från MTM?



Appen Legimus.
Via e-post.

Finns det något material som du tycker MTM borde ge ut i punktskrift?



Jag skulle vilja ha fler nyhetstidningar.
Böcker om teknik, datorer och TV-spel.

Utveckla gärna, vad är inte bra med svällpappersbilder?












Det finns bättre alternativ, jag kan kolla på bilderna.
Det är svårt att avgöra vad bilden egentligen föreställer.
Om man till exempel inte vet hur en häst ser ut som barn så är bilden ändå bara platt, man måste få den
förklarad för sig.
De är inte speciellt tydliga.
Det är lite för otydligt för en person med flera handikapp. Svårt att förstå bilder.
Jag använder dem så sällan, bara till kartor.
Säger man att det är ett får är det lättare att känna på en ullbit än att känna på konturerna. Svårt att få en
bild med svällpappersbilder.
Det är svårt att känna vad det föreställer.
Det är svårt att förstå vad de föreställer.
De intresserar mig inte.
Han tycker att det är så tråkigt.

Utveckla gärna, vad är bra med svällpappersbilder?





Man får en uppfattning för former och man kan göra sig en egen blid på ett annat sätt än via en
beskrivning.
De är väldigt roliga och sköna att känna på.
Man kan lättare få en bild av vad det handlar om.
Det är jättebra att man kan känna på bilder.

När du började läsa punktskrift, hur fick du information om MTM och
MTM:s böcker?


Föräldrarna.

Hur får du information om nya böcker, tidningar och annat material som
MTM tillhandahåller?






Jag brukar få hem brev.
Han behöver ingen sådan information.
Inget just nu.
Personal i skolan och föräldrarna.
Biblioteket.



Assistenter i skolan och föräldrar.

Finns det något du saknar på legimus.se/legimus Barnsidor?




Att kunna söka på böcker enligt kategori.
Enstaka böcker. Och böcker på andra språk, spanska och franska till exempel. På engelska finns det
ganska mycket. Men enkla böcker på andra språk, för när man håller på att lära sig ett språk.
De kunde ha mer spel för barn.

I legimus.se kommer det att finnas ungdomssidor. Vad skulle du vilja att det
fanns där?











De borde skriva om kärlek.
Tidningar som till exempel Kamratposten. Utbildningsmaterial som är lätt och kul.
Bra boktips. Sådant som är modernt nu i svartskriftsvärlden, som klasskompisar kanske pratar om.
Det kan handla om framtiden eller om vänskap.
Jag är intresserad av sport.
Gärna om relationer, vänskap och kärlek.
Hur det är att vara tonåring.
Jag vill läsa om kompisar och om kroppen.
Jag är intresserad av relationer, hur andra gör som inte ser.
Mer om fysik, kemi och datorer, för det tycker jag är ganska kul.

Om det finns material på svartskrift, på webben eller annat som du vill läsa,
hur gör du då?























Min syster får läsa för mig eftersom mamma inte förstår svenska så bra.
Någon skriver av åt mig eller också scannar jag.
Jag lyssnar på det eller kopplar in punktskärmen och läser.
Då får vi i familjen eller hans assistent läsa det.
Om det finns på webben laddar jag ner det själv. Om det är svartskrift ber jag föräldrarna skriva in det i
datorn. Kortare texter läser jag på punktskriftsskärm, längre texter med talsyntes.
Pappa eller mamma läser det eller också använder jag mitt hjälpmedel på dator.
Mor och far läser.
Jag förstorar och läser svartskrift.
Är det text i en bok kan jag läsa den i CCTVn, som förstorar det. I datorn använder jag programmet
Förstoringsglaset som finns i alla Windows-datorer.
Någon i familjen får läsa.
Oftast ber jag någon att läsa det för mig eller också tar jag min surfplatta och förstorar det.
De som ger mig det får läsa upp det för mig.
Föräldrarna läser upp det.
Om det är något så brukar läraren skriva ut åt mig.
Någon i familjen läser för mig eller så scannar jag in det.
Det får mina föräldrar läsa, eller någon annan.
Oftast scannar jag in det.
Då får någon läsa det för mig.
Då frågar jag här hemma.
Mamma läser för mig.
Skolan ser till att han får det uppläst.
Min mormor och morbror läser för mig.

Vad tycker du att MTM ska göra/vad vill du framföra till MTM kring dessa
produkter och tjänster som vi frågat om. Vad är viktigt för dig?
















Det är sällan man får svar från MTM när man mailar dem, säger mina kompisar.
MTM har säkert jättebra grejer men hans övriga handikapp gör att han inte kan använda sig av dem.
När det gäller appen Legimus så tycker jag ni ska göra så att det går att använda den utan
internetanslutning. Det går inte att logga in på den utan internetanslutning, vilket gör att man inte kan
logga in och läsa böcker offline, trots att man har tillgång till böckerna offline.
Jag tycker att de ska jobba på som de gör nu.
Att hitta kortfattade faktaböcker.
Dagstidningar kan jag läsa på nätet och förstora men ungdomstidningar saknar jag.
Ibland har jag letat efter en talbok på engelska men inte kunnat hitta den, ibland vill man ju ha dem på
originalspråket. Alltså: erbjud fler talböcker på engelska.
Informera mera om vilka böcker som finns, i e-post eller nyhetsbrev eller något.
Jag vill ha fler boktips i Legimusappen.
När det finns en bokserie så tycker jag att ni ska ha samma inläsare för hela serien.
Jag vill ha punktskrift och svartskrift parallellt.
Jag tycker att det ska vara fler svällpappersbilder i böcker som vänder sig till yngre barn.
Det skulle vara om man hade texter som var musiksatta liksom, så att han kunde leka sig igenom texten.
Jag önskar att Legimus hade en webbtjänst, som Facebook ungefär, där barn kunde skriva om vad de
tänker och tycker. På det sättet kunde man komma i kontakt med andra.

