
Malin Axén, 15, står på en tågperrong 
och ska till skolan. Det regnar, inga tåg 
kommer, tiden rinner iväg. I vanliga fall 
skulle hon messat, men nu är det bråt-
tom, så Malin tar upp sin telefon och 
ringer till mamma Åsa för att få hjälp. 
Men eftersom hon inte hör mammas 
svar lägger Malin sen snabbt på luren 
för att invänta SMS. 
Det kunde ibland bli en lite oviss vän-
tan innan Malin fick kontakt, men nu 
är det annorlunda. Sedan Lucia förra 
året behöver hon inte vänta på det där 
messet, utan kan prata och höra direkt 
i telefonen, och det är Rogerpennans 
förtjänst.

- Jag sätter på Bluetooth på min mobil och 
kopplar den till Rogerpennan, berättar Malin. 
När det sen ringer hör jag det i mina hörappa-
rater och då svarar jag bara. Med den här nya 
mikrofonen går det jättebra att prata i telefon. 
Malin har haft andra mikrofoner tidigare, men 
hon känner att hon inte använt dem riktigt. Det 
har känts lite krångligt.
- Som på gymnastiken till exempel, där jag har 
tre gympaledare. Jag hade en mikrofon med mig 
och den gav jag till ledaren på den första statio-
nen. Men sen byter man station och glömmer 
ta med sig mikrofonen. Så helt plötsligt hör jag 
ledaren skrika på någon annan, fast jag gått 
vidare till ny gympaledare, säger Malin. 
Men Malin är uppfinningsrik och tänkte ut en 
strategi.
- Jag såg till att inte stå först i kön utan stod 
längre bak för att se vad de andra gjorde, för-
klarar Malin. 
- Nu ska jag testa min penna på truppgym-
nastiken också, och se om det fungerar bättre. 
Jag behöver den mest när vi tränar fristående, 
då behöver jag höra ledarnas instruktioner 
och musiken samtidigt. Då är det lätt att deras 
röster drunknar. Jag får prova mig fram för att 
hitta ett bra ställe där den tar upp de ljud jag 

behöver, säger Malin. 
- Vi tränar i en stor lokal, där det är eko och 
musik som jag ska höra. Min plan är att pennan 
ska ligga nära högtalarna för att höra musiken, 
och att jag sätter den på ledarna när de ger 
instruktioner. Det ska bli spännande att se hur 
det fungerar.

Ny bekantskap
Malin har inte haft Rogerpennan så länge, så 
varje dag bjuder på nya situationer där pennan 
får visa vad den går för.
När Rogerpennan ligger på ett bord tar den upp 
ljudet runt om, men den kan också riktas åt det 
håll Malin vill lyssna, och hängas runt halsen på 
den hon vill höra bäst. 
- Hittills har jag mest använt Rogerpennan i 
intervjuläge, där jag pekar mot den mot den jag 
ska lyssna på, säger Malin.
- Men den fungerade jättebra på nyårsafton när 
vi bara var fyra ungdomar som satt och spelade 
kort runt ett bord, då missade jag inte smådi-
skussionerna. Annars är jag i stort behov av att 
se ansiktet och munnen på den som talar efter-
som jag kombinerar det jag hör med läpprörels-
erna. Men med Rogerpennan fungerade det 
jättebra och jag kände mig för första gången på 
länge med, och delaktig i allt som sas.

Nöjd med telefonkopplingen 
Malin är extra nöjd med hur Rogerpennan 
kopplar upp och samverkar med hennes smart-
phone.
- Tidigare har jag inte kunnat prata i telefon alls, 
men nu går det ju bra, säger Malin. 
- Det är dessutom lättare att lyssna på musik. 
Jag tar en sladd till Rogerpennan och sen sätter 
jag på trådlöst och så går det in i hörapparaten. 

- Malin har hört dåligt sen födseln, berättar Ma-
lins mamma Åsa Axén.   När Malin var liten så sa 
alla inom hörselvården att hon kommer aldrig 
kunna prata, det får ni inte förvänta er med den 
hörselskadan. Där hade de fel, och de som inte 
ser Malins hörapparater idag förstår inte förrän 
efter ett tag att hon har en hörselnedsättning 
eftersom Malins svenska är jättebra, och hon 

Malin möter Roger
har en väldigt fin språkmelodi.
- Malin är dessutom härligt uppfinningsrik och 
hittar egna ordlösningar, så för en eller två jular 
sen frågade hon efter granställaren eftersom 
hon inte hade hört att det hette julgransfot, 
säger mamma Åsa.

Dags för ett nytt språk
Malin själv upplever att hon hör bättre nu än 
när hon var liten. Och även om hon får mothugg 
av sin mamma så insisterar Malin på att det är 
så. Till slut kommer mor och dotter överens om 
att hörselnedsättningen nog är densamma, men 
nya hjälpmedel och Malins förmåga att förmed-
la hur inställningarna till hörapparaten ska vara, 
gör att allt fungerar mer optimalt nu.
I sommar ska Malin åka på språkresa till England 
och det ser hon fram emot.
- Jag hoppas att min nya Rogerpenna också kan 
vara till bra hjälp för att få till rätt språkmelodi 
och uttal.
Ännu finns det flera områden där Malin inte 
hunnit testa sin Rogerpenna, till exempel hur 
den ska kopplas ihop med TV:n på ett bra sätt så 
att hon inte hör för mycket av ljuden runtom-
kring, utan kan koncentrera sig på tv-ljudet. 
- Jag kommer garanterat att använda Roger-
pennan på gymnasiet. 
Malin har ansökt till ett hörande gymnasium för 
hon är väldigt intresserad av djur, och på Spån-
ga gymnasium har man en bra naturbrukslinje 
med många djur och bra lärare. 
Malin tänker också testa sin Rogerpenna på 
stretchingen efter övningarna på gympan, när 
tjejerna sitter och småpratar. 
- Som det är nu hör jag inte riktigt vad de säger 
eftersom jag inte ser deras ansikten, det känns 
som att de ”viskar”. Jag brukar ibland be dem att 
de ska höja rösten, men det funkar inte så bra. 
Problem blir det när hela gruppen skall komma 
fram till vilken frisyr vi skall ha på en tävling, då 
pratar gärna alla i mun på varandra. Då får jag 
skrika “en i taget”. Jag är faktiskt bra på att säga 
ifrån. Men kanske pennan kan hjälpa till där, 
säger Malin. Som numera kan ta ett samtal på 
sin telefon.
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Med Roger Pen om halsen på tränaren kan Malin höra 
alla instruktioner trots avstånd och buller.


