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Erika Klåvus 

Abstrakt 
 
Miljön som Verktyg –  
En Designpedagogisk Undersökning Om Dyslexi och Studiero 
 
The Environment As A Tool – 
A Design Pedagogical Study On Dyslexia And Study Environment 
 
 
Det här är en designpedagogisk undersökning som är gjord i avsikten att finna ut om det finns 
någon gemensam nämnare för dyslektiker gällande miljö och studiero. Miljön i detta avseende 
berör det fysiska rum där studier utförs. Var väljer en dyslektiker att studera och varför? Hur 
viktig är miljön som verktyg för en dyslektiker? Jag tänker att det som är bra för en dyslektiker 
troligtvis också är bra för en icke dyslektiker. Jag går in med en föreställning om att skolan oavsett 
nivå har hoppat över ett väsentligt steg i verktygen för både studier och undervisning då man i 
många fall inte lagt tyngd på miljön som studierna bedrivs i. 
Undersökningen är utförd med en Co-Design inspirerad metod. Det vill säga att det är målgruppen 
som själv löser problemet genom en designprocess. I designprocessen har urvalsgruppen befunnit 
sig i förstadiet där idéer glädjefyllt florerar. Vi har arbetat genom workshops där vi pratat, 
diskuterat och skissat för att få fram vilka perceptuella faktorer som är gemensamma för 
dyslektiker. Under arbetets gång har vi dock hamnat i viktiga och berörande samtal om vad 
dyslexi är och har inneburit för oss som elever och studenter. Därför väljer jag i min uppsats att 
kort berätta om vad dyslexi kan innebära både i negativ och positiv bemärkelse med fokus på de 
positiva delarna. Undersökningen tog plats vid två tillfällen i Konstfacks lokaler. 
 
I anknytning till det skrivna arbetet har en offentlig gestaltning presenterats där informanternas 
modeller har varit i fokus.  
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Inledning 

Min undersökning handlar om dyslexi och studiero. Jag är själv dyslektiker men väljer 

inledningsvis att berätta en annan persons historia. Jag vill med berättelsen väcka tanken om att 

innan verkan finns orsak.  

Johan satte pennan till det linjerade pappret,  
tittade fram mot tavlan och fångade det första  
ordet, skrev det och höjde sedan åter huvudet…. 
Så skriver ni av nästa mening: Det är snart julafton” 
fortsatte fröken. 
Johan var ännu inte klar med den förra och nu  
kände han den där oron i kroppen, pirrandet från  
huvudet ner i tå-spetsarna och han var tvungen att  
skjuta ut stolen för att ändra kroppsställning. Sen  
skrev han vidare. Men då strök fröken med sudden  
ut den första meningen och började skriva en ny  
där den gamla stått.  
 
Det var där han kände hur gråten ville upp i halsen.  
Men den fick inte komma. För allt i världen. Den  
fick inte komma! 
 
Han tittade ut genom fönstret och ansträngde sig  
för att tänka på annat. Det brukade hjälpa och det 
gjorde det även nu. Den avskyvärda gråten var  
bemästrad. Då Johan åter vände blicken mot tavlan  
var fröken i färd med att sudda ut den andra  
meningen.  
Framför ögonen hade han Stinas hästsvans- 
Behövde bara sträcka ut handen - så kom han att  
tänka på sitt beslut. Han tittade åter upp på tavlan - 
-HANS - det kände han igen. Det skrev han. Sen  
var det en massa krumelurer som det gällde att rita av 
 
“Hans får många julklappar” dikterade fröken,  
men så ringde det och då ville fröken ha in  
alla diktamensböcker” 1 
 

                                                

1 Ingvar Martin (2010), En Liten Bok Om Dyslexi. Finland: Team Media Sweden AB, sid. 21. 
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Denna berättelse var hämtad från Det skrivna ordets tystnad skriven av Torbjörn Lundgren och 

refererad till av Martin Ingvar.2 Scenariot kan förskjutas till den enskilda litteraturläsningen eller 

föreläsning då ett icke mobiliserat ord dyker upp. Pojken tappar sin koncentration och väljer 

duktigt att inte agera på sin impuls att störa de andra i klassen. Det ovanstående scenariot är vid ett 

studietillfälle i klassrum. Situationen visar på fler aspekter. Det påvisar en fokus situation, möjlig 

grund till dålig självkänsla, brist i kunskap hos läraren och det får mig att anta att det klassrum de 

sitter i har en klassisk katederundervisning.3  

Min undersökning är gjord på vuxna informanter. Jag har dock medvetet valt att inleda med en 

tidig studiesituation eftersom att liknande incidenter har berättats om i de workshops som hållits i 

och med denna undersökning för att prata om dyslexi och miljö. En sådan incident som ovan 

riskerar att sätta spår genom hela livet om de inte uppmärksammas i tid.4 Martin Ingvar skriver 

också relaterande till detta att: ”De flesta forskningsresultat pekar åt samma håll: barn med dyslexi 

måste fångas upp tidigt”.5 Det är viktigt men jag tror också att det finns möjligheter att förbättra 

och underlätta studiesituationen genom att anpassa studiemiljön.  

    Som dyslektiker som fått diagnos i vuxen ålder har kontakten med hjälpmedel varit 

begränsad och främmande. Jag har tagit reda på mina rättigheter till särskilt pedagogiskt stöd. Det 

innefattar bland annat ljudböcker, stavningsprogram och längre skrivtid vid tentamen.6 De har 

erbjudits som sig bör vid högskolan. Problemet har varit att jag inte fått hjälp i att lära mig 

använda de erbjudna resurser som finns och det känns främmande för mig att be om dispens i 

vuxen ålder när jag inte erhållit hjälp genom uppväxten. Det jag kunnat anpassa för mig själv har 

varit platsen jag valt att studera vid. Jag har då sökt mig till läsesalar eller gärna satt mig i en soffa 

                                                

2 ibid., sid. 21. 

3 Med fokussituation menar jag att fokus på uppgiften går förlorad på grund av pojkens svårigheter att känna igen 

ordbilder. Han försvinner i egna tankar på grund av den reaktion som uppstår i kroppen. 

4 http://www.ur.se/id/144758 

5 Ingvar (2010),sid.17.  

6 http://www.studera.nu/omstudier/omstudier/dinrattattdeltaiundervisningen.5.27d86368130216405a680005966.html  

senast besökt 2012-12-20 
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för att läsa. Soffa för att kunna sova en stund om jag blir trött av läsandet, vilket ofta händer. I 

uppväxtåren satt jag vid ett skrivbord i mitt rum men minns inte mycket av det.  

    Efter att ha bearbetat diagnosen för dyslexi, har jag försökt förändra min studieteknik. 

Talesättet, att lära gamla hundar sitta stämmer relativt bra in på mig. Jag har inte kunnat ta till mig 

de nya verktygen som erbjudits. Därför har jag funderat mycket kring det jag redan haft- d.v.s. 

möjligheten att påverka valet av plats och miljö att studera i.  

Bakgrund  

Oavsett hjälpmedel så är studiemiljön en av de viktigaste plattformarna för att studera.7 Det gäller 

även personer utan dyslexi och det är som en sådan icke dyslektiker jag alltid levt. Det är med 

andra ord mycket genom val av miljö som jag har kunnat påverka mina studier och använda det 

som ett verktyg. Som “ny” dyslektiker är jag därför intresserad av om forskning har kommit fram 

till hur studiemiljön/miljön påverkar en dyslektikers lärande eftersom att det är en av byggstenarna 

för att studierna skall fungera. Jag kommer i stycket som följer kort berätta om vad dyslexi är och 

vad det kan innebära.  

Vad är dyslexi? 

Det finns lika många olika versioner av dyslexi som det finns dyslektiker. Dyslexi är en medfödd 

neurologiskt funktionshinder och klassas som ett handikapp sedan 1990 i Sverige.8 De som har 

detta handikapp är på inget sätt mindre intelligenta än de utan dyslexi. När man har dyslexi har 

man i olika nivåer och uttrycksätt svårt att skriva, läsa och avkoda ord. Man har svårt med den 

fonologiska avkodningen.9 ”Problemen beror inte på nedsatt hörsel utan på hur hjärnan uppfattar 

och behandlar språket”10. Det kan också innefatta andra egenskaper som påverkar vardagen, både 

i positiv och negativ bemärkelse. Informationen nedan är hämtad från Stockholms 

                                                

7 http://dyslexi.org/skrivknuten/ratt-verktyg, senast besökt 2012-12-20  
8 Ingvar (2010) sid. 20. 
9 Ibid., sid. 14. 

10 http://www.forskning.se/download/18.caa241c11a39c26e6980001484/DYSLEXI.pdf , senast besökt 2013-01-24 
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DyslexiCentrums hemsida. Där beskrivs i punktform vad dyslexi kan innebär i det vardagliga 

livet11  

● förväxling av medsols/motsols och höger/vänster/riktningsproblem 
● ojämn tidsuppfattning och/eller osäker orienteringsförmåga 
● ojämn koncentration, struktur och organisation 
● att man ofta tappar bort de ord man vill använda 
● att man tappar bort informationer och måste fråga om 
● svårigheter att uttala längre och konsonantrika ord 
● förväxling av bokstavsljud och bokstavsnamn 
● osäker ljud/tecken bindning - svårt att ljuda samman bokstäverna till ord 
● att en del ord gissas eller förvanskas 
● bokstäver kastas om eller läggs till (tärd - träd, igen - ingen ) 
● bristande läsförståelse (texten måste läsas om flera gånger) 
● osäker läsning av andras handstil och typografiska stilarter 
● problematisk handstil 
● svårigheter att samtidigt lyssna, skriva av tavlan och förstå vad man skrivit av 
● svårigheter att automatisera teoretiskt inlärda färdigheter 
● svårigheter att lära sig noter och/eller kemiska formler  
● svårigheter att formulera sig skriftligt grammatiskt korrekt 
● styrka med att se saker ur en annan synvinkel 
● praktiskt/kreativt tänkande 
● stark färgkänsla 
● att man utgår från helheter för att sedan tänka i mindre delar 
  

Det är alltså inte bara vid läsning eller skrivning som dyslexi kan ge sig till känna. Om detta skulle 

medvetandegöras för omgivningen, lärare, medstudenter samt för dyslektikerna själva så skulle det 

finnas chans att arbeta med problemen eller större möjlighet att utnyttja de styrkor som det kan 

medföra. Det ligger lite i människans natur att kompensera och komma runt problem på andra sätt. 

Finna ut andra lösningar. Det kan bland annat vara för en dyslektiker att istället för att läsa sig till 

kunskapen istället samtala och lyssna sig till det som skall läras. Det betyder att de ofta utvecklat 

en social kompetens och är duktiga talare. Det är möjligt att de har en väl utvecklad intuition och 

lär sig snabbt att förstå kreativa processer bland annat genom att praktisera.12 Dock är det viktigt 

att komma ihåg som ovan nämnt, att dyslexi ofta ger sig uttryck på olika sätt och är individuellt. 

                                                
11 http://www.s-d-c.se/signaler-dyslexi.htm, besökt 2012-12-03 

12 http://dyslexi.org/skrivknuten/dyslexins-goda-sidor, Senast besökt 2012-12-20 ; 

http://www.dyslexia.com/library/gift-chapter-one.htm, Senast besökt 2012-12-20 
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Dyslexi och Tid 

En dyslektiker kan ibland bara behöva lite mer tid, konstaterade Jerzy Sarneki vid en föreläsning 

som hette “Att Studera Med Dyslexi”.13 Han fick frågan om det fanns några knep för att lättare ta 

sig igenom texter. Han svarade bland annat genom att beskriva hur han arbetade med att läsa 

studenters arbeten men att det huvudsakliga knepet var tid. Han berättade att det var viktigt att ge 

läsandet tid, för det finns inga genvägar. Min summering av och ungefärliga återgivelse av ordval i 

slutorden var att; Livet inte är rättvist och vissa får kämpa lite mer för att nå de mål man satt upp. 

Dyslexi och Koncentration 

En av anledningarna till svårigheter kan vara att fokus och koncentrationen släppt. Vid ett samtal 

med Inger Rålenius, socionom, kurator och rådgivare på Skrivknuten dyslexiförbudets FMLS 

informationsverksamhet förklarade hon skillnaden mellan koncentrationshandikapet ADHD och 

dyslexi.14 Personer med ADHD har ofta primära koncentrationssvårigheter medan en Dyslektiker 

har sekundära koncentrationssvårigheter. Det vill säga; koncentrationen störs vid vissa 

studiesituationer så som till exempel läsning, skrivning och samtalsseminarier av olika 

anledningar.15  

Dyslexi och Rum 

För att reflektera över vad rum är, väljer jag att citera Björner Torsson; 

Alltså: örat har sitt rum, ögat har sitt. /…/ Ett rum kan äga plötslighet som övergår i vila. Det inbjuder oss 
att stanna, att styra våra steg, föreslår sätt att gå, föra kroppen, kropparnas måttfullhet. Det till och med 
stämmer samtalens tonfall med klanglådans proportioner, ljusarten, väggarnas färger och artikulation16  

                                                
13 ”Att Studera Med Dyslexi” Föreläsning av Sarneki Jarzy, Professor i Kriminologi vid Stockholms Universitet  

2012-11-06 

14 http://dyslexi.org/skrivknuten/om-skrivknuten-443, Senast besökt 2012-12-20 

15
 Möte och samtal för Dyslexinätverket med Rålenius Inger, Skrivknuten Dyslexiförbundet FMLS Solna,  

  den 22/11 2012 kl. 9:00 -12:15 
16 Torsson Björner (1986/2006) ”Vad Rum Är”, i Fridell Anter, Karin (red.), Forskare och Praktiker om Färg Ljus 

Rum, Sundbyberg: Alfa Print. sid 311.. 
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Jag vill påstå att alla de faktorerna nämnda i citatet fångar in vad som är viktigt i en studiesituation 

eftersom att det är designen och påverkan av och i rummet som avgör om det är ett rum som ger 

studiero. Som dyslektiker är det extra viktigt att finna sin studiero för att kunna fokusera på 

studiematerialet. 

Syfte  

Min intention med denna undersökning är att ta reda på vad som kan göras i det fysiska rummet 

för att underlätta att studiero skall infinna sig. Jag är speciellt nyfiken på om det finns någon 

gemensam nämnare för dyslektiker när det gäller val och förutsättningar för en god studiemiljö.  

Jag går in med en föreställning om att skolan oavsett nivå har hoppat över ett väsentligt steg i 
verktygen för både studier och undervisning då man inte lagt tyngd på miljön som studierna 
bedrivs i. 

Frågeställning 

 Hur kan man ur ett designpedagogiskt perspektiv hjälpa, underlätta och förbättra studiemiljön för 

personer med dyslexi eller koncentrationssvårigheter? 

Urval och avgränsningar 

Jag valde att arbeta med dyslektiker för att jag själv är dyslektiker och vill veta mer men också för 

att jag ofta får höra från icke dyslektiker att de har samma problem som jag. Det är mycket möjligt 

men det visar på att de inte vet vad dyslexi är. Det har inte heller jag vetat fast jag själv alltid varit 

dyslektiker. Därför såg jag det som extra viktigt att använda mig av endast dyslektiker i denna 

undersökning. Jag valde också bort att involvera personer med ADHD som också kan ha svårt att 

ta till sig olika studiesituationer. Detta för att jag är intresserad av personer med dyslexi, de som 

har sekundära koncentrationssvårigheter som uppstår vid till exempel läsning, skrivning eller 

föreläsningar.  
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Metod  

I min insamling av data har jag använt mig av en designpedagogisk metod genom workshop. I 

detta fall betyder ordet workshop att en urvalsgrupp dyslektiker möts vid specifika tillfällen för att 

diskutera och skissa fram idéer och lösningar på ett problem. Det är en del i en designprocess.17 I 

workshoparna har jag intagit rollen som totalt deltagande observatören, vilket gör att jag befinner 

mig i det etnografiska fältet i min undersökning.18 Genom workshoparna som jag kommer 

beskriva här nedan befinner vi oss i ett relativt nytt begrepp inom designen som kallas Co-

Design.19 Vad det innebär redovisar jag för längre ned i texten. För att hålla mig själv i rätt 

riktning med frågor och undersökning har jag använt mig av ett didaktisk förhållningsätt, dvs. 

använt mig av didaktiskt grundläggande frågor så som Vad? Hur? Varför? Var?20 Deltagarna 

anmälde sig själva genom att tacka ja vid möte genom Dyslexinätverket21 samt att besvara mail-

inbjudan. Gruppen blev liten, fyra personer. Jag redovisar varför i diskussionen. Jag har valt att 

anonymisera personerna genom att kalla dem vid siffror(2, 3 och 4) och jag själv är F.22 Av 

samma anonymiserande anledning kommer jag omskriva deltagarna som hen istället för han eller 

hon för att genus i denna undersökning är irrelevant.  

   Gruppen kom överens om passande datum för de planerade workshoparna som genomfördes.  

Genom de tidigare möten vi haft genom dyslexinätverket hade jag skapat mig en för-förståelse om 

att det möjligen fanns ett behov att prata om sina erfarenheter i dyslexi. Därför blev uppläggen av 

workshoparna huvudsakligen styrda genom frågor som jag bad gruppen att diskutera. Frågorna 

                                                
17 Lupton Ellen (2011), Graphic Design Thinking: Beyond Brainstorming, Kina: Princeton Architectural Press, sid. 

6-7: ibid 6-182 

18 Kullberg Birgitta (2004) Etnografi I klassrummet, Lund: Studentlitteratur, sid 95 

19 Lupton (2011), sid. 96. 

20 http://www.ne.se/lang/didaktik, Nationalencyklopedin, senast besökt 2013-01-29. 

21 Dyslexinätverket drivs av studenter på Konstfack. Det är en plattform som är till för att hjälpa studenter, bland 
annat genom mentorskap samt genom att informera och arbeta för ett bättre studieklimat.  
https://www.konstfack.se/sv/Intranet/Min-utbildning/Student-pa-Konstfack/Studentkaren-pa-
Konstfack/Dyslexinatverket/  

22 I texten kommer jag i gruppsammanhang inte använda mig av jagform utan istället i möjligaste mån inkludera mig 
som gruppmedlem i vi och de. Jag är också F som står för forskaren. 
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redogör jag för under workshop 1 som kommer senare i detta avsnitt. Vidare finns fler frågor 

dokumenterade genom citat i teoretiska tolkningsramar och i bearbetning och analys. Jag försökte 

planera in och avsätta tid för ett öppnare samtal om erfarenheter från dyslexi. Vid inspelningen 

stängde jag då av diktafonen och i transkriberingen har jag utelämnat de delar som jag ansåg var 

för personliga eller som inte relaterade till frågeställningen. 

Etnografisk inspirerad metod 

I en etnografisk studie går forskaren in med ställningstagandet om att varje människa är unik och 

en egen tänkare. Etnografen ser också att varje människa är beroende av den miljö och den kultur 

hen lever i och har en tro om att var och en har möjlighet påverka sin livssituation.23   

I min undersökning har jag intagit position som den totalt deltagande observatören.24 I detta fall 

betyder det att jag är känd för mina informanter som den ledande i gruppen även om jag är med 

och deltar aktivt och önskas ses som jämställd. Vi har också en överenskommelse om att 

workshopen är sammansatt för ett forskningssyfte. Birgitta Kullberg skriver: ”Men för att 

upptäcka något nytt krävs det av etnografen har en nyfiken attityd med höjd uppmärksamhet för 

att kunna uppfatta alla de detaljer som de flesta av oss automatiskt filtrerar bort i sin vardag”.25 

Det var därför fördelaktigt att använda mig av diktafon istället för att anteckna samtalen. Jag 

kunde då aktivt delta i uppgiften och samtidigt vara lyhörd till sinnesstämning och nyanser i 

samtalet istället för att fokus skulle hamna i skrivandet.  

 

 

  

                                                
23 Kullberg (2004), sid 60-62 

24 ibid.,(2004), sid 95. 

25 ibid., sid 95. 
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Designpedagogisk metod 

Co-Design   

Inom designområdet har det de senaste åren namngivits olika genrer. Jag kommer inte benämna 

dem alla utan fokusera på den genre jag verkat i och med denna undersökning. Då jag vänder mig 

till dyslektiker och använder mig av workshops för att få reda på om det finns något sätt att 

förbättra deras studiemiljö hamnar jag i ett relativt nytt begrepp inom design, som kallas Co-

Design. I Co-Design är det den berörda målgruppen som är den egne formgivaren. Användaren 

själv är den bästa designern för att hitta den bästa lösningen på sitt problem. Det skriver Ellen 

Lupton som tillsammans med sina studenter vid Grapic Design MFA program vid Maryland 

Institut College of Art har publicerat boken Graphic Design Thinking- en bok om de olika delarna 

i en designprocess. hon skriver följande om Co-Design: 

Co-design, or Co-creation, is a form of design research that engages end users in the process of building 
a product, platform, publication, or environment. Designers today have learned that users are experts in 
their own domains. Many designers now view themselves not as controlling an and result but as putting 
a process into play that actively involves an audience. Co-creation speaks to the rise of do-it-yourself 
design culture and an empowered consumer base that seeks to use existing products for new purposes.26  

I det tycker jag att jag har hittat en fungerande modell för min undersökning då det är dyslektiker 

som är målgruppen och min urvalsgrupp. Vidare skriver hon att Co-Design är en teknik som 

involverar användaren och publiken i den kreativa processen av tillverkning och hänvisar vidare 

till hur man arbetar med en fokusgrupp för att uppnå målet genom Co-Design.27 Målgruppen och 

fokusgruppen är den samma och blir med andra ord medverkande i produceringen och 

utformningen av produkten. Ellen Lupton hänvisar till Elisabeth B -N Sanders som varit en viktig 

person i utvecklingen av begreppet Co-Design. Hon skriver bland annat att den sociala samverkan 

i framtagandet av designen är en viktig aspekt i Co-Design28 

 

                                                

26 Lupton (2011), sid. 96. 

27 Ibid., sid. 30-31. 

28 http://www.maketools.com/articles-papers/Social_Vision_for_Value_CoCreation_in_Design.pdf  
   senast besökt 2012-12-17 
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Workshop 1 - Möbler och Rum 

I den första workshopen som var 2 timmar fick urvalsgruppen arbeta med möbler och rummet. 

Gruppen fick reflektera över hur de arbetade som bäst och var de fysiskt befann sig när det 

skedde. Deltagarna skulle också tänka stort och obehindrat över vad de gjorde när koncentrationen 

släppte. Vad ville de göra? Vad de faktiskt gjorde? De skissade i plastelinalera och med 

kapaskiva; material som jag hade en föraning om att de var bekanta med. Jag ville att materialen 

lätt skulle kunna användas som skissteknik för att få en tredimensionell form och ge en fysisk 

gestaltning i min undersökning. Under utformandet av modellerna samtalade vi om personliga 

erfarenheter i och med dyslexin. Jag försökte styra samtalet till att prata om koncentration och 

rummet men samtalet hamnade ofta i personliga erfarenheter genom uppväxten och i vuxenlivet. 

När vi alla skissat fram modeller och det var 30 minuter kvar berättade var och en om sina möbler 

och funktionerna de hade och varför. De kan ses och läsas om i tolkning och resultat. Inför den 

andra workshopen fick alla i uppgift att lägga lite extra uppmärksamhet på de rum de vistades i 

och fundera på om det är ett bra rum att studera i. Om så var, varför var det? 

Workshop 2 - Ljus och Rum 

I den andra workshopen som även den var på 2 timmar satte vi oss ner och fikade och samtalade 

om vad vi tänkt på sedan förra gången. Vi var samma personer som vid föregående tillfälle. Efter 

fikat gick vi in till det rum som kallas perceptions-studion på Konstfack för att pröva olika ljus i 

rummet.29 För att inte påverkas av varandras tankar och uppfattningar om upplevelsen av de olika 

ljussättningarna skrev var och en ned sina tankar på papper. Vi tittade på fem olika 

ljuskombinationer i rummet och tog sedan med dem in till det rum vi fikat i. Kombinationerna 

kommer jag att redogöra för längre ned i bearbetning och analys. Vi gick sedan igenom varje 

ljussituation för sig och samtalade om dem. Det samtalet spelades in och transkriberades liksom i 

första workshopen.  

 

                                                

29
 Perception-studion är en ateljé på Konstfack som är iordningställd och anpassad att kunna pröva och öva upp 

kunnandet i perception och är speciellt anpassad för att studera ljus och färg. 
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Didaktisk metod 

I min undersökning har jag funnit det enklast att använda mig av de tre huvudsakliga 

ställningstagarna Hur? Vad? Varför?30 Om jag kommit bort från målet med undersökning som är 

att besvara min frågeställning i workshoparna var det också de frågeorden jag använde för att 

skapa mig en större förståelse för vad mina informanter menade i sina beskrivningar. 

Teoretisk tolkningsram 

Socialkonstruktionistiskt perspektiv 

Mitt syfte med denna undersökning är att ta reda på om det finns något sätt att ändra 

förutsättningarna för en dyslektikers möjligheter till studiero genom att arbeta med det rumslig. 

Utvecklingen i kunskapen om vad dyslexi är och hur det ger sig uttryck har kommit en bra bit på 

väg genom forskning. 1990 blev dyslexi accepterat som ett funktionshinder i Sverige och innan 

det var det vanligt att personer med dyslexi tråkigt nog behandlades som mindre intelligenta.31 

Forskning och kunskap förändrade synen på det som numer klassas som ett handikapp. Den 

utvecklingen är vad socialkonstruktionism handlar om. Att samhället och människan är beroende 

av varandra för att ha möjlighet och förutsättningarna att utvecklas. Genom samhällets utveckling 

får människan kunskap och genom människans kunskap eller okunskap stannar eller utvecklas 

samhället. Ageranden får konsekvenser. Effekten vill jag likna som ringar på vattnet.32 

Människan är samhället och styr över de sociala normer som råder. Därför ser jag det som att det 

                                                

30 Rosvall Anna-Lena & Selander Staffan(2010), Design För Lärande, Finland: WS Bookwell sid. 209. 

31 Ingvar (2010), sid.20. 

32 Ringar på vattnet är mitt egen visualiserade syn på socialkonstruktionismen. Det börjar ofta i det lilla och växer sig 

i vågor utåt med toppar och dalar tills det ebbar ut och blir en del av något större. Med det tankesättet så är 

sjön/havet en metafor för samhället och människan och hennes tankar och agerande är objektet som skapar 

vågorna som växer sig starkare ju vidare ringarna blir. Vågorna påverkar resten av vattnet och blir tillslut en del av 

något större. 
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är från den socialkonstruktionistiska plattformen jag gett mig in i min undersökning. Vivien Burr 

nämner bland annat dyslexi när hon förklarar den sociala processen och skriver: 

the going-on between people in the course of their everyday lives are seen as the practices during which 
our shared versions of knowledge are constructed. For example what we understand as dyslexia is a 
phenomenon that has come into being through the exchanges between those who have difficulties with 
reading and writing and others who may teach them or offer them diagnostic tests. Therefore what we 
regard as truth, which of course varies historically and cross-culturally, may be thought of as our current 
accepted ways of understanding the world. There are a product not of objective observation of the world, 
but of the social processes and interactions in which people are constantly engaged with each other. 33 

 

Utvecklingen och kunskapen om dyslexi i forskning och media har under de senaste åren fått ett 

större fokus och samtalet om dyslexi är viktigt för att sprida kunskapen, inte minst dyslektiker 

emellan.34 Workshoparna syfte var att få syn på om det finns någon gemensam nämnare för 

dyslektiker gällande behov av miljö för studier. Resultatet kan möjligen bidra till en medvetenhet 

hos deltagarna. 

Designpedagogiskt perspektiv 

I designpedagogik är förståelsen för vägen genom designprocessen till målet lika viktig som 

resultatet. Det inkluderar allt från inspiration, planering, struktur, kostnader, materialkunskap, 

visualisering till presentation av resultat. Det utvecklar också individens socialiserande i grupp 

genom fältundersökningar och diskussioner med samarbetspartners.35 I workshoparna verkar vi 

inom ramen för en designpedagogisk process där målgruppen, designen, behovet och efterfrågan 

var inkluderat. Urvalsgruppen agerade själva, både målgrupp och designers för att lösa ett problem 

och det gjorde att vi hamnar i det som kallas Co-Design som jag beskrev tidigare under rubriken 

metod. 

  

                                                
33 Burr Vivien (2007), Social Constructionism, London: Routledge, sid. 4. 

34 http://www.ur.se/id/144759 

35 Lupton (2011), sid. 6 – 182. 
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Tidigare forskning  

Då jag beslutade mig för att undersöka dyslexi och miljö gjorde jag en litteratursökning i ämnet 

men jag har inte hittat någon exklusiv forskning på just dyslexi och miljö. Med miljö menar jag 

det rumsliga, miljön man befinner sig i. Jag har däremot hittat forskning om ljus och rum i 

arbetsplats-miljö. Jan Janssens skriver: 

”Människor tycks således arbeta bäst med komplexa uppgifter om de är ensamma medan närvaron 

av andra kan vara positiv när arbetsuppgifterna är mera rutinartade /.../Man har bland annat kunnat 

konstatera att en persons individuella känslighet för stimulering, uttryckt som 

avskärmningsförmåga, är en viktig faktor”36 Jag skulle vilja referera till hela boken för den 

innehåller så mycket viktigt i fråga om perception. Genom att läsa den får man en djupare 

förståelse för rummet och genom det en förståelse om vad man kan göra för att skapa en god 

studiemiljö. Tips för en god studiemiljö hjälper Henrik Kindblom tidigare student vid Stockholms 

Universitet till med via sin sida ”www.smartastudier.se”.37 Sidan är egentligen avsedd för elever 

upp till gymnasiet. Där har han lagt upp en gratis e-bok om inlärning och studieteknik som jag 

fann användbar. Han skriver bland annat om studiemiljö:  

”Har du någonsin planterat ett träd? I så fall vet du att ett träd behöver ljus, frisk/icke förorenad 

luft, och en lämplig temperatur. Det samma gäller en människa. För att våra studier ska fungera 

så bör miljön vara den rätta. Vi behöver vistas i ett ljust, syrerikt, och lagom varmt rum för att vi 

ska blomstra. Det är också viktigt att vår arbetsplats är anpassad efter vår kropp.”38  

Jag fann det som en god och tydlig metafor om hur varje människa måste få en gynnsam 

miljö att växa i. För att få det behövs kunskap om hur man skapar en sådan miljö.  

 

Då min undersökning avser vuxna studenter vid högskola och det mesta om dyslexi i 

forskningsväg som jag funnit handlar om elever i grundskola och gymnasium fann jag det 

                                                
36 Jansson Jan(2006), ”Lagom Är Bäst” i Fridell Anter Karin (red.) Forskare och Praktiker om Färg Ljus Rum, 

Sundbyberg: Alfa Print, sid 205. 
37 www.smartastudier.se 

38 http://www.smartastudier.se/fysiskmiljo.html, senast besökt 2012-12-08  
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intressant att läsa en undersökning gjord av två studenter vid Mittuniversitetet gällande dyslexi.39 

De undersöker bland annat den psykosociala hjälp som finns att tillgå på Mittuniversitetet. De 

refererar och beskriver liknande erfarenheter som mina informanter samtalar om angående dyslexi 

och studier men då min undersökning avser miljö och dyslexi väljer jag att inte referera vidare till 

arbetet. Arbetet stärker min tro om att det finns mycket att utveckla i kunskapen om dyslexi och 

hur viktigt det är att upptäcka det vid tidig ålder. Att sprida kunskapen om dyslexi var en av de 

slutsatser som studenterna vid Mitthögskolan kom fram till.40 

Bearbetning och analys 

Ur de två workshoparna visade det sig att problemen låg bland annat i störande ljud, koncentration 

och i det sociala samspelet med andra människor. Jag har här nedan tagit ut några exempel ur min 

transkribering som ledde till det resultat vi kom fram till. Det är olika delar ur konversationerna 

och därför sätter jag en rubrik genom frågor över de olika delarna. Informanterna benämns som 

(2,3,4). Jag själv är F(forskaren). 

Workshop 1 - Möbler och Rum 

F- Vad vill du göra när du behöver en paus? 

4 -jag känner att jag vill stå upp, ja nu när jag håller på med en uppsatts och jag inte hinner läsa 
kurslitteraturen, kan inte citera... läser och läser och sitter och sitter, jag får typ ont i rumpan. 
F -jag känner att när man sitter och läser och läse,… jag känner att jag kanske skulle behöva en säng...10 
minuters sovpaus sen är jag nöjd. Vad säger ni om det? 
2 -Jag känner nog tvärt om att jag behöver röra på mig, att jag blir frustrerad av att bara sitta stilla, jag 
måste typ dansa eller nått för att hålla mig uppe 
3 -ja jag tänkte också på det nu innan att man behöver paus, ett löpband med, där man kan dansa också 
som en dansmatta, med musik 

Det är möjligt att informant 4 känner stress och frustration i sitt läsande genom att hen inte hinner 

läsa kurslitteraturen. F vill ha möjlighet att vila huvudet efter mycket läsning för att ladda om 

batteriet, 2 och 3 vill röra på sig, gärna till musik och genom dans, möjligen för att förnya energin 

                                                
39 Engman Anette, Kjörell Veronica (2006) Hur upplever några studenter med dyslexi det stöd de får på 

Mittuniversitetet, C- Uppsats 120 HP , Reahabiliterteringsvetenskap, Handledare Patrick Miller 

40 Ibid sid. 34-35 
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som rörelsen medför. Här har vi alltså två olika sätt att återhämta sig genom vila och genom 

rörelse. 

 
F- Hur arbetar du? 

 
3- jag sa det också att när jag sitter hemma och jag har tid, tre timmar, två timmar utsatt för att ingen 
kommer att komma och störa mig det är så jag behövt lägga upp det. Jag har väldigt svårt att göra 
någonting utan att vara hemma och få något gjort och det är lite svårt när man har tid här i skolan för att 
göra saker. Att man ... måste åka hem då. 
2 -jag måste jobba ganska avskilt, för att det är så mycket som intresserar mig, jag blir så nyfiken på 
andra så jag har svårt att sitta och studera i en grupp vet jag. jag blir så här: vad läser du? vad gör du ?  
F -jag vet vad du menar. 
 4 -det ska vara ett ljust rum å antingen ska det vara vid mitt skrivbord helst väldigt tyst. Jag vet inte, 
och så måste jag på något vis veta att inget ska komma och störa mig. lite åt det hållet.   

Vid reflektion om hur de vill arbeta visar det sig att det behövs avskildhet men samtidigt önskar de 

att ha andra människor runt omkring sig. Vid grupparbeten kan arbetet problematiseras då det ofta 

inte kan ske i skolan. För att effektivisera arbetet väljer 3 hemmamiljön för att avskärma sig. 4 

föredrar ett ljust rum, sitt eget skrivbord och vill ha tyst runt i kring sig. Att vilja sitta vid sitt eget 

skrivbord kan tyda på att man vill ha sina saker nära och kunna strukturera sin studieteknik.  

 

F- Kan du sitta på biblioteket? Det här biblioteket? (syftar på Konstfacks bibliotek) Hur skulle det 
kännas? 

 
4 - Jobbigt, jag har testat, det kommer in nya människor och folk som pratar och små ljud och det är 
dessutom dålig luft i många lokaler här. Här om dagen hade jag jätte ont i huvudet. 
3- Jag har funderat på det, jag tror inte jag hittat något så där jätte bra ställe ännu. Men jag vet ju att jag 
störs ju jätte mycket av ljud. Det behöver inte vara människor som kommer och går utan det kan vara 
bilar utanför, bullerljud och sånna ljud som gör mig irriterad och sen kan jag hänga upp mig på det. Så 
tappar jag det vad jag egentligen läser. Koncentrationen ligger liksom någon annanstans.  

Här återkommer problemet med för mycket ljud även i den lokal som är bäst anpassad för studier i 

Konstfacks lokaler. Det verkar vara svårt att finna en plats där man inte störs av ljud och av andra 

personer. Bra luften tas upp här som en viktig del för att orka studera. 

 
F- Hur vill du arbeta? 

F -det känner jag också igen, jag vill gärna sitta med folk och läsa. Jag kan inte heller ha det här (visar på 
öronen), det blir dubbelt på nått sätt, jag vill få vara där men ändå måste jagha tyst för jag har svårt att 
koncentrera mig.  
2 -mmm 
4 -det måste väl kanske vara nått dubbelt i huvudet, (skratt) alltså jag tänker så här, att man har viljan att 
få vara normal och vara med i gänget, att den är så fysiskt påtagligt. Jag vill vara här där alla andra 
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människorna är, så att jag får vara med i gänget, sen det där med att det inte funkar. För att studera lite 
mer effektivare måste man kanske sluta in sig och sen kanske komma och vara med i gemenskapen.  
2 -mmm, tv var ju också populär ett tag för att höra ljud tror jag.  
F - Då ville du höra ljud? 
2 -Ja då vet jag att jag ville göra det, det kanske inte alltid blev så jättebra alltid. Musik har ju gått bra ... 
ibland. Det har jag testat några gånger.  

I reflektioner om hur de vill arbeta visar svaren på att det är ett problem att de inte kan sitta med 

andra för att arbeta effektivt. Att ljud och rörelser från andra gör att det blir svårt att koncentrera 

sig. Viljan om att vara med i gänget som 4 säger, visar på hur det sociala mönstret påverkas av 

dyslexin genom att hen måste lämna lokalerna i skolan och klasskamrater för att kunna göra sitt 

skriv eller läsarbete. Det i sin tur kan medföra att hen missar väsentliga delar i tex ett grupparbete 

och gemenskap som ett deltagande medför. För att komma förbi det problemet kan i vissa 

avseenden musik och hörlurar användas för att skapa en egen rumslighet.  

   Citaten är utdrag av de samtal som fördes medan gruppen arbetade med modellerna. De 

presenteras med bilder i resultatet. Viktigt är att reflektera över hur informanterna sociala mönster 

konstrueras och styrs genom hur planerad, anpassad och tillgänglig deras studiemiljö är. 

Workshop 2 - Ljus och Rum 

Till den andra workshopen hade vi i uppgift att reflektera över de rum vi valde att studera i. Hur vi 

upplevde rummen där ljuset var en viktig faktor. De citat som står nedan är reflektioner 

informanterna gjorde angående rummet. Av etiska skäl är svaren i denna del inte lika omfattande 

som i första workshopen.  

3 ja, jag har varit lite på biblioteket här på skolan, och jag tyckte det gick ganska bra innan, men sen när 
jag började tänka på det och jämförde med hemmet som de två ställena. Så märkte jag att jag hade 
mycket lättare att koncentrera mig i hemmet och inte alls så bra här som jag kanske hade hoppats. För 
det händer lite mycket och ljuset också. Ja,det var väl det också, att jag inte kunde skärma av när jag satt 
och läste. Sen var det väl det att någon kom förbi. 

Här reflekterar 3 över att det går bättre att studera i hemmamiljön än i skolan på grund av att det är 

för mycket som händer. Med det menar hon förmodligen med referens till workshop 1 att det är 

många som rör sig i biblioteket och det är svårt att avskärma sig från andra. 3 verkar här 

reflekterat över och medvetandegjort för sig själv vart hen arbetar som bäst.  
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F- Men som hemma då, har du någon speciell belysning eller sitter du ..? 

3 jag har en fåtölj där jag kan sitta och läsa med så här spotlights i taket och ljus på bordet. Eller så sitter 
jag vid skrivbordet och där har jag en lampa som man kan rikta. Det blir bättre, en skrivbordstol. Så de 
två har funkat bra den här veckan då jag försökt läsa så mycket som möjligt. 
2 jag tänker på att man ska känna någon form av trygghet, att det finns. Att det är därför många av oss 
jobbar bäst hemma. att det är hem-bonat. 
3 jag tror det gör jätte mycket det att man har sina egna saker där. Och också i kombination med det som 
vi pratade om förra gången. Att jag kan ställa min klocka, stänga av min telefon och bestämma; nu gör 
jag det här. I kombination med ganska många saker och bland annat ljuset, men rummet egentligen. 
Kanske mer själva möbeln jag sitter på som allt runt omkring. 
F det är lite det jag är ute efter, vad runt omkring är. 
4 jag trivs väldigt bra med att det är vitt här( Konstfack). Det gjorde jag innan jag kom hit. Ljusa färger 
är också bra men vitt är kanske lättar att komma överens om än olika färger. Jag vet inte men det är väl 
lite för att det är en sådan trend så då ..ja.. 

Att ha struktur och planering i sina studier framkommer här som viktigt. Här framkommer också 

att det är viktigt med hur ljuset är riktat för att kunna fokusera på materialet som skall studeras. Att 

känna trygghet i sin studiemiljö är också viktigt. Det kan vara en bidragande faktor till att 

studenterna inte stannar kvar på skolan för att studera. De har ingen fast plats att arbeta vid.  

   Vidare i workshop 2 gick vi till perception studion och prövade olika ljuskombinationer för att 

undersöka om det var något ljus som vi uppfattade som bättre än något annat för att studera i. Vi 

började med att fälla ned mörkläggningsgardinerna. Från det utgångsläget ändrade vi sedan ljuset i 

rummet genom de kombinationer som jag redovisar för här nedan. Vi skrev ned iakttagelsen på 

varsitt papper för att inte påverkas av varandras uppfattning av ljuskombinationerna. Att skriva 

ned iakttagelserna gjorde att vi i liten skala fick pröva arbeta i det ljus som prövades.  

 

Ljuskombinationerna var som följer.   

Ø Ljusversion 1 -Bara lysrörsbelysning 

Ø Ljusversion 2 - Dagsljusbelysning från sidofönster, halvuppdragen gardin och lysrör 

Ø Ljusversion 3- Fullt ljusinsläpp från sidofönster/dagsljus och ljusrör 

Ø Ljusversion 4 – Bara ljusinsläpp från dagsljus 

Ø Ljusversion 5 – Sidobelysning från dagsljus och punktbelysning från läslampa. 

Det var skilda meningar om vilka ljuskombinationer som var bäst men vi var alla överens om att 

ljusversion 5 var den belysning som fungerade bäst på grund av punktbelysningen. Resultatsvaren 



Erika Klåvus 

21 

 

skilde sig från varandra bland annat för att deltagarna satt på olika ställen i rummet dels för att 

ljuset föll olika på pappret som de skrev på.  

    I resultatet kommer jag visa bilder med funktioner på de modeller som blev tillverkade under 

första workshopen och en kort utvärdering om hur den andra workshopen gav sig uttryck. 

Tolkning och resultat 

Resultatet fick vi fram dels genom det samtal som pågick under workshoparna och som återges i 

bearbetning och analys men framför allt i de modeller som producerades under workshop 1. Här 

nedan visas bilder på de modeller som workshopen om ”Möbler och Rum” resulterade i. I 

anslutning till varje bild finns informanternas egna ord angående funktion och utformning samt 

min tolkning av resultatet. Deltagarna är liksom tidigare namngivna med (F,2,3,4) och de anges 

innan citatet. 

Workshop 1 – Möbler och Rum 
Bild 1 

 
3 ”-Ja jag har gjort den här, stolen då, som också är så här skön så man 
kan gunga med den tänkte jag. Lite så som en gungstol och så är det så 
musik här som man kan vinkla dem om man vill vara lite instängd eller 
om man vill att hela rummet skall höra. Sen kan man ha ett databord 
härom man vill ha sin laptop. 
2 -ja vad smart 
3 -sen kan man sätta till en grej så man kan sitta mer rakt upp. Och så e 
det inbyggd massage här i ryggen. Så att man trycker på en knapp om 
man behöver det där lite mer extra...slappna av. Fast risken är väl att man 
somnar, sen kan man ha en inställd vakningsmetod så att den skakar så att 
man inte somnar så i slutet. Om man måste bli jätte pigg...så kan det ju 
komma lite kyla. ja lite inbyggd värme också. När man setat för länge.” 
 

 

 

 

Bild 1 föreställer en gungande stol. I den finns funktionerna för att ge avskärmning, fokuserat ljud, 

massage, vibrator för att till exempel väcka personen som sitter i stolen samt en värmande eller 

kylande effekt för att ge en uppfriskande effekt. I högtalarna kan man lyssna på en ljudbok och på 

det lilla bordet som är monterat i stolen kan man ha sin dator eller bok för att följa med i texten. 

Bild 1 
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Det är möjligt att stolen är något för skön att sitta i men då är det tur att vibratorn och 

kylanordningen som tar en tillbaka till boken igen.  

 

Bild 2 
 
2-Och sen en stol då, ungefär som en gungstol, det är skönt att gunga 
med så här, som när man sitter på tunnelbanan kan det vara skönt att det 
guppar lite, jag vet inte varför. Jag tycker det. 
2 huvudstöd där, man gungar lite, en liten vagga. 
F där sitter man och läser då? 
2 Ja och där sitter man och tar det lite lugnt. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Bild 2 föreställer även den en stol. Den har även den en gungande funktion. Den runda 

delen är huvudstödet. Det här är en stol där man kan sitta och vila. Det framgick inte vart stolen 

skall stå men då det är en stol för vila så kan det antas att den skall stå i en tyst och trygg miljö.  

Bild 3 
F -Ja precis. En hängande puppa. Där tycker jag det verkar vara otroligt 
rofullt att sitta och läsa. Jag vet inte om det är den bästa platsen. men tänk 
att sitta och lyssna och läsa en text i en sån. Vad härligt. Så kan man 
gunga lite då och då. Vi har nästan alla nått med att gunga. jag behöver 
verkligen sova ibland. 

 
 
 

 

 

 

 

Bild 2 

Bild 3 
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Bild 3 visar en hängande stol som man sitter inuti. I den kan man sitta och lyssna på en ljudbok 

och möjligen läsa om det finns en riktbar lampa inmonterad. Annars blir det möjligen lite mörkt. I 

och med att den hänger fritt i luften så kan personen som sitter inuti själv bestämma om den skall 

gunga. Personen som sitter i stolen är avskärmad genom att hen sitter inne i stolen.  

Bild 4 
 
2 jag tänker så här, att man ofta behöver en kram, man kan känna sig 
liten när man pluggar och så där, jag kan då känna en form av närhet, 
om nån kunde krama om mig och säga att det ordnar sig. Så jag har 
gjort en liten puppa som känns som en kram, man blir omsluten.  

 

 

 

 

 
 

Bild 4 visar en puppa eller en sorts sovsäck som man kryper in i och 
vilar i. Puppan har en värmande och kramande effekt så att det känns som att man blir kramad av 
en person. Det för att som det har framkommit i till exempel resultatet att man som dyslektiker 
ofta behöver avskärma sig från andra och det medför svårigheter i att få stödet och hjälpen som 
kan behövas när orden blir för övermäktiga.  

Bild 5 
 
F jag har gjort en, en säng med ungefär som en soffa, en hårdare sitt del, 
sen är det avskärmat här, och här är en sån här som man ska kunna 
veckla ut så man kan få helt avskärmat så här. sen ska man kunna veckla 
ut och in den igen så man kan veta vad någon annan gör. 

 

 

 

 

 

Bild 4 

Bild 5 
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Bild 5 visar en modell av en liten hörnsoffa med ett fast bord. Det finns en fast avskärmning och 

en avskärmning del som kan rullas ihop om så önskas. Den kortare delen av soffan är där man 

sitter för att läser eller skriver. Det är också där den huvudsakliga avskärmningen finns. Liggdelen 

finns där för att personen skall kunna lägga sig ned och vila.  

När skärmen är utvecklad är det möjligt att det kan signalera till andra personer i rummet att arbeta 

pågår och att personen inte önskar bli störd. För att det skall fungera och respekteras behövs en 

överenskommelse om den funktionen. Det skulle göra det möjligt att vara nära gemenskapen.  

 

Bild 6 
4 Jag fick en ide med en ”talsyntetsperformens” kanske, för det vore 
intressant. Jag tänkte på det här med rörelse ... jag behöver nog en hel 
danssal. Sen är jag fast i det här med utsikten. jag behöver nog den där 
utsikten att drömma mig bort i, att det finns något oändligt. 
F hör de ihop eller? (pekar på de två modellerna som visas i bilden) 
4 Ja de här hör i hop. för den här byggde jag för att man ska förstå 
möbleringen av den här. Man kan inte ställa den hur som helst. Jag 
behöver det tryggt bakom ryggen. Då e det lite som en utbyggnad, här är 
den här pulpeten som jag pratade om. att man kan lägga nån bok som 
man läser här. Sen tycker inte jag om att leta efter saker ,det är väl lite 
som en förläggning i det där med att leta i en text efter det som är viktiga 
så då är det här bokhyllan med böckerna som krävs för att man ska 
lyckas. Sen ska man kunna stå och så ska man kunna luta sig häremot. 
Eftersom att jag för tillfället inte är så förtjust att sitta så är det här en 
brits som man kan sova på som sitter här på väggen bakom. å här är den 
där utsikten som ska finnas, här är de här möblerna som inte riktigt 
ersätter den här människan som jag kanske vill ha som kan ge mig … 
som är min studiecoach. Som hjälper mig...som har ett engagemang, men 
den personen har inget eget arbete utan den personen är bara intresserad 

av att jag kommer framåt. Det här är då skyddet mot störande ljud. mmm... och 
lite så här perspektiv så man inte kan sitta å titta på allt som händer. 

 

Bild 6 är två möbler som hör samman. Den ena med inbyggt gåband alternativt dansmatta med 

avskärmande ”tak”. Den andra är en vägg med en sovbrits monterad. I gåbandsmodellen finns 

möjligheten att sätta sig ned på den uppstickande pallen. Det syns inte på bilden här men det finns 

ett fönster ovanför det utstickande bordet. På bordet kan man placera till exempel dator. Det 

framkommer här att det är viktigt att kunna ta paus och vila ögonen på något annat än 

studiematerialet och det är därför fönstret finns strategiskt placerat. Det finns också hyllor 

placerade så att alla behörigheter finns på nära avstånd. Den avskärmning som det tidigare har 

Bild 6 
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talats om återkommer här och lika så möjligheten till vila. Det framkommer att trygghet är viktigt 

genom att hen vill ha ryggen fri. Hen skulle också vilja ha en studiecoach som fanns med. Det 

tillsammans med närheten till olika behörigheter visar på att det behövs struktur och planering. 

Studiecoachen kan också vara den person som uppmuntrar när studierna och orden blir tuffa. Det 

finns ett behov av en person att prata och diskutera med. Istället för att läsa sig till instruktioner 

och litteratur. Det framkommer också ur modellen att hen önskar talsyntes inbyggt i modellen. 

 

Bild 7  
2 Jag vet inte varför jag gjorde den så här riktigt. Jag började bara göra små 
bitar, man kan göra ganska många saker i den. Man kan hoppa i de här små 
hålen om man vill, så som när man hoppa hage när man var liten, så att 
man kommer igång i kroppen.  
Den är jätte stor, den behöver ett stort rum 
ja den är ju så klart mjukt, jag gillar inte så mycket hårda material. 
F kan man lägga sig i den också? 
2 ja … ja precis. lägga sig i den. sen kan man också så här, jag vill ha en 
annan form på den så kan man liksom ändra den så här...nu blir det nått 
helt annat. nu kan jag bygga en koja typ. 
F Ligger man flera stycken människor i de här bubblorna och läser? 
2 ja det kan man göra, och sen kan man köpa till sådana här. (visar på en 
av formarna) 
 

 

 

 

 

Bild 7 visar stora mjuka kuddar som är formade så att man kan lägga dem runt kroppen. De ligger 

på golvet och tanken är att man skall ligga och läsa eller vila i dessa. När personen behöver röra på 

sig kan hen använda kuddarna som hopphinder för att få upp energin så att hen kan fortsätta läsa. 

Det betyder att det kan befinna sig fler personer i rummet och det ger en gemenskap. Det som 

behövs är då en överenskommelse för planerad paus så att ingen blir störd av att någon hoppar 

bland kuddarna.   

  

Bild 7 



Erika Klåvus 

26 

 

Workshop 2 – Ljus och Rum 

Ø Ljusversion 1 -Bara lysrörsbelysning 

Ø Ljusversion 2 - Dagsljusbelysning från sidofönster, halvuppdragen gardin och lysrör 

Ø Ljusversion 3- Fullt ljusinsläpp från sidofönster/dagsljus och ljusrör 

Ø Ljusversion 4 – Bara ljusinsläpp från dagsljus 

Ø Ljusversion 5 – Sidobelysning från dagsljus och punktbelysning från läslampa. 

Det var skilda meningar om vilka ljuskombinationer som var mest gynnsam men vi var alla 

överens om att ljusversion 5 var den belysning som fungerade bäst på grund av punktbelysningen. 

Resultatsvaren skilde sig från varandra bland annat för att deltagarna satt på olika ställen i rummet 

och för att ljuset föll olika på pappret som de skrev på.  

 

Jag tror utan vidare belägg att även icke dyslektiker kan känna igen vissa av önskemålen om vad 

som ger bra studiemiljö och studiero, en dyslektiker kanske bara behöver ha lite extra av allt. 

Resultatet Genom Gestaltningen 

I anknytning till denna undersökning och uppsats redovisar examenstudenterna vid 

lärarutbildningen sin pedagogiska undersökning i en visuell gestaltning och i en officiell 

utställning. Denna utställning hade vernissage den 14/1 2013 och avslutades den 18/1 2013. Det 

tog plats i Vita Havet i Konstfacks lokaler. Vi var 8 lärarstudenter som medverkade med varsin 

individuell gestaltning. I min gestaltning är informanternas modeller placerade i runda 

genomskinliga bollar. De representerar de finurliga lösningar och tankebubblor som deltagarna 

delgav i undersökningen. Samtidigt var det en direktkontakt med workshoparna genom att 

informanternas modeller medverkar i gestaltningen. Bubblorna symboliserar också den 

avskärmning från ljud, som upprepade gånger togs upp i undersökningen som nödvändig för att 

koncentration och fokus skall infinna sig. Besökaren kunde gå in mellan bubblorna för att se 

närmare på modellerna. 

Fokusljuset som tydliggjordes i undersökningen, som en viktig faktor representeras i den 

punktbelysning som belyste informationstexten. Texten låg placerad under de genomskinliga 

bollarna. För att anpassa modellerna i hållbarhet och i storlek gjorde jag kopior av modellerna som 

representeras i bild 3, bild 6 och bild 7. För att förklara hur stora möblerna var och hur de kunde 
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användas tillverkade jag små lerfigurer i människoliknande form. De placerade jag in i 

modellerna. Bilder av gestaltningen finns bifogad i slutet av detta arbete.  

Diskussion 

Att använda sig av Co-design för denna undersökning var mycket givande. Det var intressant att 

höra personer med liknande erfarenheter berätta om sina upplevelser och gemensamt diskutera 

funktioner som vi trott ska fungera för att förbättra våra studier. Till att börja med var det svårt att 

få ihop deltagare till workshoparna. Jag pratade med personer som jag vet är dyslektiker och 

förstod att man inte ville skylta med sin dyslexi och därför valde de att inte vara med i 

undersökningen. En annan orsak var att det var svårt att hitta en tid som passade. De dyslektiker 

jag har pratat med har varit på högskolenivå eller äldre. 

   Jag nämnde tidigare ringar på vattnet. Med det menar jag att som i socialkonstruktionismen att 

den här undersökningen möjligen gör att informanterna reflekterar över hur de väljer att studera 

och möjligen ändrar de ett beteendemönster. Jag själv har reflekterat över att jag arrangerat platser 

med till exempel belysning för att kunna studera bättre och mer koncentrerat. Jag har blivit 

medveten om hur jag studerar mer effektivt men också behovet av att vara kring andra människor. 

Att ta paus vid specifika klockslag för att umgås. Kanske att informanterna som är studenter 

arbetar aktivt för att få en bättre studiemiljö nu när de träffat andra med liknande erfarenheter.  

   Jag har reflekterat över men inte fördjupat mig mer angående om samtalet blivit annorlunda 

och så pass personliga om deltagarna inte tidigare deltagit i de enstaka möten som vi haft i 

dyslexinätverket. Hade resultatet varit annorlunda om vi inte alla varit dyslektiker vid ett av 

Sveriges största estetiskt kreativa lärosäten?41 Hade resultatet varit annorlunda om det inte fanns 

en viss förförståelse för designprocesser när vi började arbeta i workshopen? Skulle jag besvara 

dessa funderingar utan att vidare undersöka dem så skulle jag svara att samtalen blev så pass 

givande tack vare att vi känt en trygghet i den gemenskap vi fick genom dyslexi. Det kan också ha 

funnits en trygghet i att vi var från samma lärosäte och mött varandra i korridorerna. Min tanke 

var att jag skulle ha tagit resultaten från workshoparna och sammanställt dem. Jag hade velat ta 

fram en prototyp och sedan presenterat den idén för mina informanter som sedan skulle få 

                                                
41 www.konstfack.se  
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utvärdera den och utveckla den vidare. Orsaken till att det inte skedde var att jag har haft 

begränsat med tid och ingen finansiering. De två faktorerna är viktiga delar i en designprocess om 

processen handlar om att ta fram en produkt. Det hade varit givande att gå igenom den processen 

tillsammans med urvalsgruppen. Dock har det arbete som utförts varit mycket intressant och 

givande i sig.  

   I bearbetningen av materialet från workshop 2 kan jag se en svaghet i att vi inte prövade och 

analyserade ljusets färg och prövade andra rum i Konstfacks lokaler. Skulle jag göra om denna 

undersökning igen skulle jag försökt engagera en sakkunnig i projektet då ljus och färg är ganska 

komplext. Jag har inte tillräckligt mycket kunskap i ämnet. Jag tror att dagsformen hos deltagarna 

och vädret utanför fönstret också påverkar uppfattningen av ljuset. Det fick jag inte med i min 

undersökning. Jag önskar att vi samlats ytterligare en gång för att diskutera och arbeta vidare med 

de frågorna för att mer grundligt gå in på ljusets betydelse för en bra studiemiljö.  

Sidospåret - De personliga samtalen om dyslexi 

Tanken med en workshop är att deltagarna själva delvis bestämmer vad som skall göras. I de två 

workshoparna jag höll i som den totala deltagande observatören blev det tydligt att det finns ett 

behov att prata om sina erfarenheter i dyslexin. En del erfarenheter var väldigt berörande och en 

del var rent av upprörande. Vi samtalade om dessa erfarenheter medan vi arbetade med 

modellerna som kanske kunde lösa våra problem med studiero och koncentration. Även om jag 

försökte hålla samtalet till rummet, miljön och ljuset, föll vi lätt tillbaka till erfarenheter i 

uppväxtåren eftersom att behovet fanns. Erfarenheterna påminner om den upplevelse som pojken i 

introduktionen berättar om. Det blev tydligt i samtalen, att självkänslan är något som var och en 

fått arbeta med i vuxen ålder. 

”Det känns bra att få prata om det. Man har ju känt sig som att man är lite ensam i det och att 

ingen förstår en. Så det hjälper ju att prata om det.”42 

Att prata om dyslexi och få förstå att andra faktiskt har samma erfarenheter och kan förstå vad det 

betyder är en del i att bygga upp självkänslan.43 

                                                
42 Informant 3 vid workshop 1 

43 http://www.ne.se/lang/självkänsla : http://www.ur.se/id/144758 
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Reflektion och upptäckt efter summering av undersökning 

En fredag i november 2012 åkte jag regionaltåg upp till dalarna. Resan tar ungefär 3 timmar. Jag 

satte mig ned i den stol som var reserverad för mig. Det var en stol med fönster och ett bord från 

stolsryggen framför mig. Jag tog upp min dator och tänkte att jag måste försöka skriva. 

Uppsatsskrivandet för detta examensarbete hade inte kommit igång ordentligt och det kändes 

väldigt tungt. Till min förvåning och väldigt stora glädje kände jag viljan till att skriva när jag satt 

där i tåget. Jag kunde koncentrera mig. Jag började sedan analysera varför det gick så bra att 

skriva. Så gott som alla kriterier som mina informanter hade gett mig fanns där. Det var naturligt 

dagsljus från sidan, det var avskärmat, det var ett skönt säte som genom tågets mjuka framfart 

rörde på sig, det fanns en punktbelysning från taket (dock inte den starkaste men den fanns där) 

ljuset från skärmen blev ju också fokusljus. Jag hade möjlighet att gå upp och röra på mig om jag 

ville. Jag kunde rensa huvudet och ta paus genom att titta ut på landskapet som rullade förbi. Jag 

önskar att SJ skulle ha en service för studenter där man kunde komma ner på morgonen för att lösa 

en biljett på ett tåg som skulle vara tillbaka på eftermiddagen. Jag hade utnyttjat den tjänsten.  

Undersökningen och jag som lärare 

Undersökningen har varit mycket matnyttig gällande förståelsen för dyslexi och hur viktigt det är 

att uppmärksamma det vid tidig ålder. Det har också varit givande att ur ett designpedagogiskt 

perspektiv fått ta del av lösningar och önskningar för en fungerande studiemiljö. Jag har också fått 

belägg för och en tydligare insikt om vikten av gemenskap och hur viktig samhörighet och 

självkänsla är för den individuella utvecklingen. Undersökningen har gett mig ideer att arbeta 

vidare med för att möjligen kunna arrangera arbetsplatser och klassrum som verktyg för en 

behaglig och kreativ miljö.  

 

Undersökningen och jag som dyslektiker  

Som dyslektiker har denna uppsats varit både svår och väldigt givande att skriva. En utmaning. 

Jag vet mycket mer om dyslexi nu, än vad jag gjorde innan jag började med min undersökning. 
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Jag tror mig också ha funnit vissa gemensamma nämnare för dyslektiker och önskan om 

studiemiljö. Jag är dock väldigt medveten om att det behövs mer forskning i detta och att resultatet 

antagligen kan kännas igen även av icke dyslektiker gällande studiero och önskemål för bra 

studiemiljö. Jag tror det samma gäller urvalsgruppen som jag arbetat med och som jag vill rikta ett 

stort tack till. För oss kanske det ändå medvetandegjorts och ändrat förutsättningarna. Tack för att 

Ni ställde upp i min undersökning och för att ni stöttat mig i arbetets gång.  
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Bildförteckning 
Bilderna 1,2,3,4,5,6,7 i dokumentet är tagna med en iphone 4s kamera.  
Motiven är de modeller som producerades i workshop 1. Fotograf Erika Klåvus 

Bilder från examensutställningen i Vita Havet 2013-01-14 – 2013-01-18 återfinns i medföljande 
bilaga. Bild 8 är ett montage av 8 foton från gestaltningen. Fotograf Erika Klåvus Foto 9,10,11 är 
fotograferade av Fotograf Johan Åström 
 

Bild 1 -Fotograf : Erika Klåvus 
Bild 2 -Fotograf : Erika Klåvus 
Bild 3 -Fotograf : Erika Klåvus 
Bild 3 -Fotograf : Erika Klåvus 
Bild 4 -Fotograf : Erika Klåvus 
Bild 5 -Fotograf : Erika Klåvus 
Bild 6 -Fotograf : Erika Klåvus 
Bild 7 -Fotograf : Erika Klåvus 
Bild 8 -Montage, Fotograf : Erika Klåvus 
Bild 9 : Fotograf Johan Åström 
Bild 10: Fotograf Johan Åström 
Bild11: Fotograf Johan Åström 
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Bilaga  

  

Bild 9  

  

Bild 8 (8 foton i 

montage) 
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Bild 10  

  

Bild 11  

  


