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Abstract  
 
För personer med dyslexi är hindren komplexa och följer med genom hela livet. I denna 

studie arbetar jag med aspekter från transformationsdesign i syfte att arbeta fram metoder och 

verktyg för, med, och av dyslektiker. Förutom Transformationsdesign har jag använt mig av 

Participatory design, ett deltagande designperspektiv, som metod i vad jag valt att kalla för 

pratshops. 

Genom Participatory design, som på svenska översätts till deltagande design, är denna 

designpedagogiska undersöknings huvudsakliga syfte att låta deltagarna vara i 

undersökningens hjärta. Dyslexi som område är den plattform som arbetet utgår ifrån. Vi 

arbetade med vad jag kallar för Pratshops där deltagarna pratar, diskuterar och på olika sätt 

analyserar dyslexi som område. Utifrån detta söker deltagarna lösningar på hur man skulle 

kunna gå vidare och utveckla möjligheter individuellt och tillsammans.  

 

Utifrån det kollektiva arbetet som gjordes kring problematiken deltagarna upplevt eller 

upplever ville vi ta det vidare och titta på vad som skulle kunna utvecklas. Gestaltningen i 

examensutställningen har utgått ifrån undersökningen. Denna gestaltning var min tolkning av 

deltagarnas förslag, idén om att utforma en hemsida. Jag har valt att presentera 

undersökningen genom illustrationer och citat från deltagarna. Hemsidan har jag valt att döpa 

till Dyslexibyrån. Byrån är tänkt som en plats som samlar in kunskap, men även åta sig 

uppdrag, vilket arbetssätt deltagarna kom fram till i undersökningen. Dyslexibyrån är tänkt 

som en plats som både är ett funktionellt och inkluderande sammanhang och där ett kollektivt 

deltagande är centralt både för dyslektiker och icke dyslektiker som vill vidga sina kunskaper 

om dyslexi. 

I min gestaltning har jag valt att samarbeta tillsammans med illustratören Elin Molander, som 

illustrerat en bilderboksberättelse för barn, vuxna och lärare. Som inspiration utgår hon ifrån 

egna erfarenheter av att ha dyslexi och möten av att träffa andra som har liknande 

erfarenheter.  
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Inledning  

 

Introduktion  
Jag var 25 år när jag av en tillfällighet fick reda på att jag har dyslexi, jag gick på Komvux. 

Att jag har dyslexi hade inte uppmärksammats tidigare, kanske för att jag alltid har läst 

mycket och för att jag inte blandade ihop bokstäver när jag skrev, vilket annars är ett tydligt 

kännetecknen för personer med dyslexi. Jag skrev hyfsat och klarade mig genom grundskolan 

och gymnasiet med godkänt som minst i alla ämnen. Men det var när jag började läsa mer 

avancerade texter, försökte greppa nya teorier och skulle skriva längre sammanhängande 

texter som stressen kom och jag behövde läsa utifrån andra förutsättningar än när man läser 

skönlitteratur.  

 

Skriva och läsa är det språkliga medel som är mest vedertaget i samhället idag. Det börjar i 

grundskolan, vidare på universitet, och vidare genom livet. Många gånger är det det sätt vi 

kan visa upp att vi äger kunskap inom olika ämnen och områden.  

 

Längtan efter att kunna behärska skrivandet och läsandet och hitta tekniker och strategier som 

underlättar har legat som grund och motivation i denna undersökning. Men även frustration av 

att inte känna att jag fullt ut behärskar det språkliga verktyg som idag är mest vedertaget i 

samhället. Efter snart 4,5 år som student på en lärarutbildning har jag ännu inte upplevt jag att 

jag har förberetts för att själv hantera elever med de behov som dyslexi medför.  

 

Jag vill med den här studien undersöka vad utfallet blir om personer som själva har dyslexi 

tittar på vilka problem som finns vad det är som är problemet och vad de skulle vilja utforma 

för att underlätta för sig själva eller andra personer med dyslexi.  

 

Bakgrund  

Dyslexi  
Dyslexi är en komplex diagnos och yttrar sig olika för varje individ som har det. Därför kan 

det vara svårt att kortfattat beskriva fenomenet. Under hösten 2012 la Anna Fouganthine fram 
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sin avhandling Dyslexi genom livet- Ett utvecklingsperspektiv på läs- och skrivsvårigheter, 

vid Stockholms universitet på Specialpedagogiska institutet. Så här beskriver hon dyslexi:  

 

Dyslexi är en konstitutionell svaghet, en biologiskt grundad störning i vissa språkliga 

funktioner, vilket hindrar automatisering av ord avkodningen och därmed leder till läs- 

och skrivsvårigheter. Förekomsten av dyslexi beror på hur man avgränsar och definierar 

funktionsnedsättningen. Dyslexins utbredning är därför svår att uppskatta men 

funktionsnedsättningen är en av de mest vanliga inlärningssvårigheterna och ca 1 av 20 

påverkas i sådan grad att det upplevs som ett reellt problem (Hansen, 2008). Wolff 

(2005) fann i sin subgrupperingsstudie baserad på ett representativt urval av svenska 

elever, en dyslektisk grupp på 7 %. Elbro (2004) menar att frågan man borde ställa är i 

hur hög grad man har dyslexi.1  

 

 

Nedanstående är ett citat ifrån Dyslexiskolans hemsida, som erbjuder individuell 

undervisning, kurser för lärare, skolledning, sommarskola för elever och hjälper företag med 

kurser för anställda, som beskriver de typiska tecken på läs- och skrivsvårigheter/dyslexi:   

 

Dyslexi är ett av våra vanligaste handikapp. Ungefär 7-8 procent av Sveriges 

befolkning har stora läs- och skrivsvårigheter. Många vuxna med detta handikapp har 

oftast erfarenhet av misslyckade skolår. De har mötts av en vanlig missuppfattning om 

att de är oengagerade och obegåvade. Denna okunskap hos omvärlden har i många fall 

gett dem dåligt självförtroende och emellanåt skamkänslor. Forskning har tydligt visat 

att dyslexi och begåvning på intet sätt är sammanlänkade. 2 

 

Här följer några typiska tecken på läs- och skrivsvårigheter/dyslexi:  

 

•Långsam läshastighet  

• Svårt att hinna med textremsan på TV och film  

• Läser fel på småord (de-det, var-vad), tappar rader, gissar, hoppar över bokstäver och 

ändelser  

• Blir fort trött när man läser, får ont i huvudet 

• Läs- och skrivproblem i släkten  

                                                
1 Fouganthine, Anna,  Dyslexi genom livet- ett utvecklingsperspektiv på läs och skrivsvårigheter. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-78874. Stockholms Universitet. S. 35.   
2   http://www.dyslexiskolan.com/ ( 2012-11-25) 
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• Betoningsfel, svårt att uttala längre ord  

• Har en svårläst handstil  

• Har svårt att minnas ordningsföljden i t.ex. alfabetet, veckodagarna och 

multiplikationstabellen  

• Kastar om siffror (345 blir 435) och bokstäver (brukar blir burkar)  

• Läsförståelsen går förlorad på grund av den långsamma läshastigheten, då 

avkodningen tar all energi.3  

 

 Förutsättningar och lärarnas kompetens är avgörande för elever med dyslexi, skriver 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), som arbetar för att barn, unga och vuxna 

oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning.4 Den 

viktigaste faktorn för hur elevers läsande och skrivande utvecklas är lärares kompetens, 

förhållningssätt och kunskap om olika metoder. Det är viktigt att kunna bedöma var eleven 

befinner sig i sin läs- och skrivutveckling.5  

 

Genom Participatory design, som på svenska översätts till deltagande design, är denna 

designpedagogiska undersöknings huvudsakliga syfte att låta deltagarna vara i 

undersökningens hjärta. Dyslexi som område är den plattform som arbetet utgår ifrån. Vi 

arbetade med vad jag kallat för Pratshops där deltagarna pratar, diskuterar och på olika sätt 

analyserar dyslexi som område. Utifrån detta söker deltagarna lösningar på hur man skulle 

kunna gå vidare och utveckla möjligheter individuellt och tillsammans. I bildundervisningen, 

inom ämnet design bland annat, finner jag denna metod väldigt aktuell att arbeta med, den 

syftar till att på ett demokratiskt sätt inkludera eleverna i undervisningen att själva sättas i 

centrum att utröna vad problemställningen kan komma att vara i en designuppgift.  

 

Syfte  
Syftet med denna undersökning är att genom att pröva metodgreppet pratshops, tillsammans 

med personer med dyslexi, i en designprocess formulera frågor och problemställningar för att 

utforma nya möjligheter som underlättar för dem själva eller andra med dyslexi. Som 

blivande lärare ser jag det som en utmaning att finna nya sätt att arbeta med elever som har 

dyslexi.  
                                                
3   http://www.dyslexiskolan.com/?page_id=18 (2012-11-23) 
4   http://www.spsm.se/sv/Om-oss/Organisation-och-uppdrag/ (2012-11-23) 
5 http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Lasa-och-skriva/ (2012-11-14)  
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Genom deltagande design som metod tillsammans med vuxna deltagare som avslutat sin 

skolgång på grundskola och gymnasiet och som är utanför klassrummets sfär undersöker vi 

detta område. Detta för att ringa in deras reflektioner, behov, önskningar som de hade velat 

fanns när de gick i skolan eller menar borde finnas idag för dem.  

 

Frågeställning  
Hur kan ett interaktivt verktyg för dyslektiker utarbetas där kunskap och erfarenheter om och 
av dyslexi står i fokus?  

 

Empiri  
Jag har utfört tre pratshops med tre deltagare, vilket jag kommer att redogöra för i 

metodavsnittet. Dokumentationen skedde främst med hjälp av ljudupptagning. Den gedigna 

ljudupptagningen gav möjligheten till att uppfatta saker jag ibland inte hann skriva ner som 

fältanteckningar. Jag tog fältanteckningar på observationer under undersökningens gång, men 

även för min egen process skull. Förutom det, så togs ett antal fotografier.  Jag startade även 

en blogg, där jag hade som intention att under undersökningsperioden skriva om processen, 

men främst samla upptäckter som jag gjort inom fältet för dyslexi. Efter första 

undersökningstillfället beslöt jag mig för att inte bearbeta det som togs upp på bloggen, då det 

var av allt för privat karaktär.  

Efter första pratshopen gjorde jag en sammanställning av det som samtalen kretsat kring, i 

form av en mindmap, som kunde delas upp i tre delar. 6  Se bild på sida 22 

 

Urval och avgränsning  
Jag valde att göra den här studien med vuxna personer som har dyslexi som har hunnit skaffa 

sig erfarenheter efter grundskolan och gymnasiet. Detta gjordes för att ringa in deras syn på 

behov, önskningar, utifrån deras erfarenheter och vad de hade velat fanns när de gick i skolan. 

Deltagarna var mellan 20 och 30 år. Alla är kvinnor och var under tiden för undersökningen 

bosatta i Stockholm. En av deltagarna studerade konst på folkhögskola och två studerade på 

konsthögskola. Ingen kände någon av de andra deltagarna innan denna undersökning.  

                                                
6  Mindmapping, anteckningsteknik, en variant av memoteknik.  http://www.ne.se/sok?q=mind+map              
(2012-12-17) 
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Utifrån en inbjudan till att vara med i studien, som gått ut på Konstfacks studentmail och på 

min privata facebooksida var det fler som svarade men det var dessa tre personer som kunde 

komma vid samma tidpunkt. En av deltagarna valde av privata skäl att avsluta sitt deltagande 

i början av det tredje undersökningstillfället. Presentation av deltagarna görs på sid 10.   

Jag har valt att inte titta på undersökningen utifrån ett makt-, etnicitet-, klass- eller 

genusperspektiv, utan fokus ligger på processen och dyslexi.  

 

Metod   
Den designpedagogiska undersökning som jag genomfört grundar sig i en etnografisk 

inspirerad metod. En etnografisk studie kallas fältstudie, där forskaren går in i rollen som 

deltagande observatör mer eller mindre genom att lyssna, deltaga, observera, fråga och på 

detta sätt samlar in data. Data är det material som sedan utgör situationer vars innehåll 

berättas, beskrivs, analyseras och tolkas.7 Allt detta för att få reda på vad deltagarna har för 

tankar och som Birgitta Kullberg, filosofie doktor i pedagogik och didaktik, skriver 

"synliggöra människors tankar och uppfattningar av fenomen i vår omvärld." 8 

I undersökningen har jag agerat som deltagande observatör, för att fånga aspekter av den 

sociala verkligheten "inifrån", och få syn på deltagarnas perspektiv.9 

”Att forska på ett för forskaren känt område kan vara ett problem och kan medföra att denne 

inte är kapabel att distansera sig i tillräcklig grad ifrån undersökningsområdet”. 10 ”Men som 

etnograf återkommer forskaren till fältet och tränar sitt tänkande till att fungera i 

vetenskapandet. Vilket innebär att etnografen i stället för att sträva efter att inte påverka, 

erkänner sin påverkan, problematiserar och tränar till vetenskaplig användning”.11  Forskaren 

utgör själv ett instrument i forskningsstudien och försöker inte eliminera sin effekt på den.12 

Detta är en relevant aspekt i min undersökning, då jag själv har dyslexi och därför har en 

personlig erfarenhet av området, vilket gett mig en subjektiv bild av det, något som är svårt att 

bortse ifrån. Medveten om svårigheterna det medför, men också möjligheterna som min 

bakgrund gav mig till undersökningen, tog jag mig an projektet.  

                                                
7   Kullberg, Birgitta (2004) Etnografi i klassrummet. Studentlitteratur: Lund, s.13-14. 
8   Ibid., s.109 
9   Stensmo, Christer (2002) Vetenskapsteori och metod för lärare - en introduktion. Uppsala: Kunskapsföretaget 
i Uppsala AB, s.116. 
10  Kullberg, Birgitta (2004) Etnografi i klassrummet. Studentlitteratur: Lund, s. 139. 
11  Ibid., s.15. 
12  Ibid., s. 67. 
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Denna studie är en kvalitativ undersökning och kännetecknas av att den går upptäcktens väg. 

Denna metod är vanligast inom humanvetenskapen. Den går ut på att forskaren själv befinner 

sig i den sociala verklighet som analyseras och att datainsamling och analys sker samtidigt i 

växelverkan. Forskaren försöker fånga både människans handlingar och innebörden i dem.13 

Den skiljer sig ifrån en kvantitativ undersökning som kännetecknas som bevisets väg och där 

man testar teorier, som förekommer inom naturvetenskapen. I den kvalitativa undersökningen 

genereras eller skapas teorier.14 

Undersökningen är inspirerad av Participatory design som metod. Det finns ingen vedertagen 

svensk översättning av begreppet, men deltagande design är den närmaste. Deltagarna inom 

participatory design ses som likställda oavsett deras bakgrund och tidigare erfarenheter, 

menar Ramia Mazé, forskare inom design, vilket gör att genom att använda metoden jämnas 

hierarkier i grupper ut.15    

Deltagarna undersöker tillsammans behoven och möjligheterna. De är med i hela processen, 

från att ringa in en situation, som kan vara ett problem, till att utforma och finna lösningar på 

situationen och hitta ett sätt att omforma den, vilket präglar designprocessen och arbetssättet 

med en mängd olika kunskaper och erfarenheter där användaren är i centrum.16 

Presentation av deltagarna  

Deltagarna är totalt tre, varav två av dem studerar på konsthögskola och en studerar på 

folkhögskola med konst och hantverksinriktning. Alla studerar i Stockholmsområdet.  

Deltagare ett som i studien kallas för Anna är 27 år är kvinna och läser till bildlärare. Hon fick 

reda på att hon hade dyslexi när hon tillsammans med sina övriga klasskompisar i nian blev 

inkallad för att testas om de hade skriv och lässvårigheter. Det visade sig att hon hade det och hon 

blev skickad till en logoped för vidare utredning. Svaret på det fick hon när hon börjat första året 

på gymnasiet. Deltagare två som i studien kallas Polly är 30 år, är kvinna och studerar på 

konsthögskola. Hon studerade design på högskola när hon fick sin dyslexidiagnos, som hon själv 

valde att utreda då hon var 27 år. Hennes föräldrar hade tills dess inte velat göra en utredning för 

att de ansåg att de skulle kunna påverka henne negativt att få en diagnos och eventuellt bli 

stämplad eller negativt påverkad av det.17 Den tredje deltagaren som i uppsatsen kallas Linnea är 

                                                
13  http://www.ne.se/kvalitativ-metod  (2012-12-17)  
14  Kullberg, Birgitta (2004) Etnografi i klassrummet. Studentlitteratur: Lund, s. 53 
15  Mazé, Ramia (2007), Occupying Time, Karlskrona: Blekinge Institute of Technology s.145 
16  Ibid., s. 145. 
17  Polly (2012-10-10) 
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20 år, kvinna och läser på folkhögskola med inriktning konst och hantverk. Hon var 4 år när hon 

fick en uttalad diagnos av dyslexi.  
 

Tillvägagångssätt  
Jag har tillsammans med undersökningsgruppen genomfört vad jag har valt att kalla för 

Pratshops vilket har bestått av samtal och diskussioner. Jag har valt att benämna dem som 

Pratshops, som en kombination av orden prata och workshop, i en designprocess. Som 

underlag inför undersökningen förberedde jag frågor att ha med i samtalen med deltagarna. 

Frågorna utgår ifrån delar av steg i en designprocess, behovsanalys, koncept och 

visualisering.18  

 

Teori och tolkningsram  
I detta avsnitt redovisas de teoretiska perspektiv jag valt att basera min undersökning på. 

Kapitlet kan liknas vid en teoretisk verktygslåda som hjälper mig att svara på de 

frågeställningar jag har i mitt examensarbete.   

Transformationsdesign 
Utifrån ett vidgat designbegrepp ser jag transformationsdesign som ett viktigt perspektiv i 

denna undersökning. Detta perspektiv innebär att utmana och ifrågasätta traditionellt 

designtänk och designa nya slags samhällstjänster, system och produkter. 

Transformationsdesign utvecklar innovativt tänkande och praktiker på sociala och 

ekonomiska problem genom formgivning. Problem inom dessa områden ökar alltmer i 

komplexitet och oftast är den traditionella samhällsservicen dåligt utrustad att ta sig an dem. 

Nya innovationer behövs för att knyta samman samhällsservice till människan och de 

vardagliga problem de möter.  Genom att placera användaren i centrum av designprocessen, 

minskas risken att misslyckas. Prototyper görs för att visualisera idén och för att kunna få 

snabb feedback ifrån användaren, vilket möjliggör att omvandla idé till handling fortare.19  

Som designer finns en unik möjlighet att hjälpa till att lösa komplexa sociala och ekonomiska 

problem, och början på en ny designdisciplin håller på att växa fram från grupper runt om i 

världen. 

                                                
18   http://www.svid.se/Vad-ar-design/Fran-ide-till-fardig-produkt/ (2012-12-14) 
19  Red Paper02, Design Council, 
Transformationsdesign,http://www.designcouncil.info/mt/RED/transformationdesign/ 
TransformationDesignFinalDraft.pdf (2012-12-17) Sid 2 
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Participatory design  
Participatory design är en utveckling av designprocessen, dvs en process som i motsats till 

den traditionella designprocessen inte i första hand har som fokus att ta fram en ny produkt. 

Participatory design fokuserar på medel för att öppna upp designprocessen för deltagande, 

inkludera slutanvändaren och dra nytta av användarens breda kunskap och expertis, som i och 

med det är aktiva genom hela designprocessen. 20 "Participatory design, for example, 

develops a range of methods for approaching the design of technical systems and objects in 

terms of social and democratic values." Genom att användaren deltar i utformandet visar 

metoden på att det finns ett demokratiskt värde för användaren att själv delta i utformningen, 

som sedan användaren kommer att bruka. Då demokrati bygger på att deltaga finns det ett 

värde i att vara delaktig och integreras i designprocessen.21  

I denna studie positionerar jag mig framför allt som pedagog och forskare med inspiration av 

participatory design, inte som designer.  

 

Specialpedagogiskt perspektiv 

Här utgår jag ifrån Anna Fouganthines (presenteras under tidigare forskning) avhandling, 

Dyslexi genom livet – ett utvecklingsperspektiv på läs- och skrivsvårigheter. Där har 

Fouganthine undersökt hur personer med dyslexi hanterar sina svårigheter under och efter 

skoltiden. Hennes forskning påvisar bland annat att det finns ett bristfälligt stöd i skolan för 

personer med dyslexi vilket ger konsekvenser för arbetsliv och livsmöjligheter i vuxen ålder.22  

Kompensation är ett begrepp på de åtgärder som är inriktade på att finna omvägar runt 

svårigheterna. De kan delas in i en inre och en yttre del.  Den yttre stödjer individens situation 

som till exempel ett accepterande förhållningssätt i miljön eller användning av tekniska 

hjälpmedel, medan med de inre betyder att personer med ett funktionshinder försöker hitta 

egna vägar runt sina problem och kallas då för copingstrategier.23 Det kan t.ex. vara att 

utveckla en god avlyssningsförmåga, där strategin är att försöka komma ihåg så mycket som 

möjligt av det som sägs eller att utnyttja en starkare visuell inlärningskanal genom att använda 

bilder som strategi. Andra kan uppvisa en enorm ambition och ger inte upp förrän målet är 

                                                
20  Mazé, Ramia (2007): Occupying time. Stockholm: Axl Books, s.142 
21  Ibid., s. 135  
22http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/bristfalligtstodtillelevermeddyslexi.5.624551a
313a092944 3b2c1.html 
23  Fouganthine, Anna,  Dyslexi genom livet- ett utvecklingsperspektiv på läs och skrivsvårigheter. 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-78874. Stockholms Universitet. S. 101. 
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nått. Då används personliga egenskaper som envishet som strategi. Personer med en stark inre 

drivkraft att klara utmaningar motiverar sig själva till olika former av copingstrategier. De 

personer som inte lyckas utveckla andra förmågor kan komma att utveckla 

försvarsmekanismer för att upprätthålla självbilden.24 

 

Tidigare forskning  
 

2003 disputerade Lena Geijer, universitetslektor på Institutionen för didaktik och pedagogiskt 

arbete vid Stockholms universitet, med avhandlingen Samtal för samverkan, en studie av 

transprofessionell kommunikation och kompetensutveckling om läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Hennes forskningsintresse är inriktat mot kommunikation och 

lärandeprocesser i samtal mellan professionella yrkesgrupper inom medicin, pedagogik och 

psykologi i (grund- och högre) utbildning. I sin forskning anknyter hon till etnografi och 

aktionsforskning där fokusgruppssamtal mellan olika professionella grupper om hur 

kompetens dokumenteras inom olika yrkesspråk är centralt.25  

Anna Fouganthine avhandling ”Dyslexi genom livet – ett utvecklingsperspektiv på läs- och 

skrivsvårigheter”, som tidigare beskrivits i bakgrunden har använts. Den handlar inte om 

dyslexi utifrån ett designperspektiv, men visar på hur personer med dyslexi hanterar sina 

svårigheter under och efter skoltiden och på hur ett bristfälligt stöd i skolan ger konsekvenser 

för personer med dyslexi både för arbetslivet som för livsmöjligheter i vuxen ålder. 

Avhandlingen visar även på att elever med dyslexi behöver få information och kunskap om 

sina egna svårigheter och att dessa elever kan uppleva skolarbetet som ett hot mot 

självkänslan och är på så vis extra sårbara. Studien visar också på att ett starkt stöd hemifrån 

är en viktig faktor.26  

Mitt bidrag till forskningsområdet är ett arbete inom fältet för designpedagogik vilket utgår 

från ett participatory designperspektiv, som ämnar involvera användarna i utvecklingen av 

framtida produkter och system redan i ett initialt skede av designprocessen. I denna 

undersökning sammanförs pedagogik, etnografi och participatory design samt uppmanar alla 

                                                
24  Fouganthine, Anna,  Dyslexi genom livet- ett utvecklingsperspektiv på läs och skrivsvårigheter. 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-78874. Stockholms Universitet. S. 101. 
25  http://www.suforlag.se/200/201.asp?id=304  (2012-12-17) 
26  http://www.su.se/om-oss/press-media-nyheter/pressrum/bristfalligt-stod-till-elever-med-dyslexi-1.103061  
(2012-12-17) 
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med eller utan dyslexi till samarbete inom såväl designområdet som andra områden där av 

tradition deltagande nödvändigtvis inte finns.  

 

Bearbetning och analys   
 

Nedan redogörs för de tre pratshops som genomförts i undersökningen. De bearbetas och 

analyseras i kronologisk ordning, med hjälp av aspekter från Transformationsdesign och 

Participatory design, tillsammans med ett specialpedagogiskt perspektiv. Nedan beskrivs och 

analyseras det jag valt att lyfta fram ur de tre pratshopsen som bäst motsvarar syftet med 

undersökningen. Jag har lyft fram teman, vilka också utgör rubrikerna i detta kapitel. Jag 

börjar med att beskriva förutsättningarna för våra träffar. 

 

Pratshop ett  
Utgångspunkten i det första tillfället var att deltagarna skulle få berätta om sig själva och lära 

känna varandras erfarenheter av dyslexi. Detta för att även jag skulle få en bild av vad det är 

de upplevt och vad de har för erfarenheter utifrån sin dyslexi. Vi träffas i ett samtalsrum på 

Konstfack en onsdag förmiddag. Jag presenterar mig själv och det jag har som intention att 

undersöka. Sedan föreslår jag att var och en berättar om sig själv, vad de gör nu, om sin 

bakgrund och när de fick reda på att de har dyslexi och hur det har upplevts. För att vara 

första gången alla träffades, så vet jag att de frågor som jag ställt kunde vara ganska direkta 

och personliga frågor. Detta handlar om något som säkerligen har format deras liv mer eller 

mindre. Men stämningen var redan från början innerlig och det fanns en stor nyfikenhet och 

iver att delta och veta mer om vad undersökningen skulle gå ut på. Det märktes att det fanns 

ett behov av att dela med sig, att få höra om andras erfarenheter av dyslexi och att det saknas 

forum för att dela med sig och diskutera sin egen situation såväl som andras. (Som kommer 

framgå längre in i texten.)  Under hela tillfället fanns det en påtaglig laddning i luften, vilken 

för mig upplevdes som en frustration, och orsaken kom fram under de tillfällen vi sågs. Så 

gott som alla hade lite spruckna röster när de pratade och trevar efter att hitta orden. Inte för 

att de inte hade lite att säga eller berätta, utan för att det finns så mycket att dela, visade det 

sig.  

 

Jag ställer frågorna ganska öppet, med förhoppning om att det ska bli en diskussion och att de 

individuellt berättar om sig själva och hur de upplever dyslexi idag. Med dyslexi som 
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utgångspunkt blev samtalen ganska fria, och inte helt styrda av att de skulle svara på alla 

frågor eller att alla svarade på alla frågor, utan att de svarade på de frågor som kändes 

relevanta för var och en. Min förhoppning var att få dem att både reflektera själva över hur det 

har varit för dem och analysera hur de idag har det, samt vad som saknas.  

Det kommer fram att deltagarna är ovana att få ta plats med sin dyslexi, ovana att bli hörda 

och även att dela med sig med andra med liknande bakgrund.  

Så när jag frågar dem vad de anser skulle kunna vara till hjälp för dem eller vad de skulle vilja 

utveckla om de fick obegränsat med resurser har ingen fått frågan förut och har heller inte 

tänkt på det: det behövs tid för att fundera.  

Erfarenheter och självbild  
Polly tar upp att hon har märkt hur hon hanterar sin dyslexi socialt: om hon säger fel ord så 

slätar hon över med att skoja om sig själv och blir en joker som får andra att skratta åt henne. 

Men det kan bli någonting som är negativt om det blir för mycket av det och det blir på 

bekostnad av henne själv, att hon inte tar sig själv på allvar till slut. Detta är något hon säger 

att hon får passa sig för och att det är viktigt att nyansera bilden av henne själv och ha i 

bakhuvudet att det är okej att säga fel och att folk får acceptera det. Grunden är att avleda 

andra ifrån bilden av henne som dyslektiker, vilket har med hennes självbild att göra. Det är 

något som Fouganthine benämner som en undvikande strategi, för att avleda ifrån svårigheten 

personen har.  "Den andra undvikandestrategin handlar om att hantera den stressfyllda 

situationen med olika slags beteenden för att på så sätt avleda svårigheten"27. Men det 

handlar även om att personer med dyslexi kan vara väldigt självkritiska och ha svårare att vara 

ödmjuka emot sig själva när dem gör något fel.28 

 

Vid ett annat tillfälle berättar Polly om hur det var när hon fick sin diagnos: 
när jag fick diagnosen så pratade jag med mina föräldrar (...) då sa de att det hade varit 
på tal om att vi skulle göra en utredning. Men då hade de inte velat göra det, för min 
mamma trodde att det skulle bli en stämpel (...) det skulle kunna bli jobbigt. Vilket inte 
går att ändra i efterhand... 

...Men jag tyckte att det var ganska omtumlande för mig att få den där stämpeln. För 
mig har det alltid varit att när jag gick i skolan så trodde jag att det var något fel på mig 
(...) jag tyckte att det var ganska(…)jag känner att jag vart ganska rörd här... 

 

                                                
27  Fouganthine, Anna,  Dyslexi genom livet- ett utvecklingsperspektiv på läs och skrivsvårigheter. 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-78874. Stockholms Universitet. S.104. 
28  Ibid., S. 235. 
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Anna och Polly berättar om hur de när de gick i skolan kände att de fick sitta med andra som 
behövde hjälp och att de inte förstod varför de satt med dem. 

Anna: åh det var ju också intressant (...) varför sitter jag här med alla andra med alla 
andra som ser ut så här (...) som behöver hjälp.  

Polly: jag upplevde att när jag gick i skolan, att det var väl inte så svårt att stava (...) så 
fick jag ändå sitta med dem som jag tyckte hade mer problem än jag. Men så var det så 
att jag också hade det problemet.  

M: Du var bättre på att dölja det kanske?  

Polly: Kanske? 

Anna pratar om hur mottaglig hon var att ta till sig information i de sammanhangen:  

Ja, jag har svårt att ta till mig information i ett sammanhang om jag inte är mottaglig. 
När man blir bortforslad (...) och ska till en specialpedagog, nej jag vill sitta därborta, 
med alla andra. Jag vill inte bli särbehandlad. 

 

Linnea berättar om när hon fick sin diagnos och hur det var när hon började skolan:  

(…) jag var 4 år, då fick jag min diagnos. Med mina talsvårigheter då, jag fick gå på 
pedagogisk hjälp med tal. När jag kom upp till grundskolan, så hade jag redan en 
stämpel med diagnos, så jag blev bemött av lärare "som det är ju ingen idé att hon lär 
sig, det är ju, äh! skit i henne" ungefär. Mina föräldrar kämpa och kämpade, de 
(särpedagogerna) ville sätta mig i en särklass, ville de göra. Särpedagogerna, 
psykologer sa att "det är inte bra för henne att va på en sån skola, så hon måste sättas i 
en särklass". Mamma kämpade jättelänge,...  

Linnea kände inte ens till att TPB finns, trots kontakt med logoped, skola och att hon har vetat 

om sin dyslexi sedan så tidig ålder. Linnea berättar att hon upptäckt att hon gillade att rita i 

6:an, sen berätta hon om en lärares kommentar:   

Du utvecklar dig lite senare än andra, så det är ingen ide att du försöker lära dig att 
teckna. 

Åh jag, att säga det här till en 12 årig flicka.....  

 

Linnea fortsätter:  

Jag har alltid fått höra att jag är så positiv, men ändå så har jag blivit nertryckt av lärare. 
Så har jag ändå haft ett positivt tänk. Nu måste jag klara det här, nu måste jag klara det 
här.... 
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Jag upplevde Linnea som en väldigt framåt, varm och positiv tjej. Linnea läser på 

folkhögskola med inriktning konst och hantverk. Hon verkar vara den som har haft det svårast 

av alla i gruppen, Hon berättar vidare: 

På den tiden så var jag nära att ta livet av mig, för att jag fick inte den hjälp (...) och 
mina föräldrar kommer att ha det mycket bättre utan mig. 

 

Linnea berättar härefter om sin vändpunkt i högstadiet:   

Utan att hon får kämpa, så hära.... Men jag bara, nej! Jag fortsätter med det här ändå.  

Sen när jag kom upp till högstadiet, så träffade jag faktiskt 2 lärare som såg att. Gud det 
är något i henne! Så  

(…)min svensklärare gav mig inspiration att börja skriva och jag började skriva massor 
av historier och hon lärde mig olika tänkesätt, hur jag skulle tänka. 

Linneas berättelser går rakt in i oss alla. Hennes sista ord i den första rundan vi gjorde då alla 
berättade om sig själva, var:  

- Ja, om inte mina föräldrar, mina vänner fanns då hade jag nog inte suttit här idag. På 
grund av min mamma, så, om inte mamma fanns, då hade nog tagit livet av mig i 
grundskolan. 

 

Vi torkar alla tårar ur ögonen och det skrattas för att lätta på trycket av den intensiva och 

gripande historien som Linnea berättar. Polly bekräftar att hon känner igen sig, även om det 

inte varit lika tufft för henne.  

 

Strategier och metoder 
Polly berättar att hon använder sig av sökmotorn google för att få förslag på ord, när hon inte 

kommer på dem. Detta genom att när man börjar skriva ett ord, så ger Google sökaren förslag, 

på ord som man eventuellt tänker skriva: "det jag har använt mig av nu, är att googla! Då 

kommer det upp förslag på ord." 29  

Hon säger att om hon läser, skriver eller hör om ett nytt ämne så hjälper det att ta in 

informationen på alla olika sätt.  

M: Hur får du det att fastna?                               
Polly: Mata in, jag tror att det om det gäller ord, så måste jag skriva det, läsa det och 
höra det. Om det nu gäller ordkunskap, så är det ju att traggla (...) om jag har svårt att 
höra, då kan jag förstå bättre, för jag har bättre förståelse när jag hör, än när jag läser. 
sortera! 

                                                
29 http://support.google.com/websearch/bin/answer.py?hl=en&answer=106230 (2012-12-19) 
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Hon ritade bilder till nya ord och glosor när hon var liten. Polly säger att hon är en flitig 

användare av TPB (Tal och punktskriftsbiblioteket) appen Daisyreader, en applikation som 

innefattar ett bibliotek med alla inlästa böcker ifrån TPB som man kan lyssna på. Tjänsten är 

helt gratis för personer med dyslexi och går att ladda ner en smartphone. Men hon påpekar att 

hon inte har varit i kontakt med talböcker innan hon började på högskolan.  

 
När jag pluggar nu, så använder jag både ljudbok och läser (...) nu har jag bara 
kursböcker på engelska och det funkar inte annars. För om jag skulle bara läsa, så blir 
det bara så här att....ja, nej, man kanske skulle gå och tvätta? 

(...) och om jag bara försöker läsa en bok med text, så blir jag så trött och går och lägger 
mig (...) om jag har två (både ljudbok och text), så har jag iallafall ett finger som följer 
och jag behöver inte läsa allting och jag behöver inte lyssna på allting.  Så det gör att 
jag orkar mer, fast det fortfarande är jobbigt...när jag är trött, så märks det att jag inte är 
säker på vad det är de säger och jag behöver fråga igen.  

 

Vidare berättar hon att hennes dyslexi tar sin form i att hon har lätt för att blanda ihop 

bokstäver och at stavningen inte flyter på. I svenskan beskriver hon att hon har hittat bra 

metoder att komma runt sitt hinder, tycker hon. Men i engelska har hon inte lyckats hitta 

metoder för att komma förbi dem. 

Fouganthine menar på att många studenter med läs- och skrivsvårigheter har sina största 

svårigheter med att lära sig det engelska skriftspråket på grund av att undervisningen inte 

anpassad till elevernas förutsättningar. De utgick oftast från skrift och förutsatte att eleverna 

kunde reflektera över språket på ett medvetet sätt. Hennes studie visade även på att efter 

skoltiden lärde sig många att prata och förstå engelska genom att se film och TV eller genom 

resor där de använde engelska.30  

Anna berättar hur hon som liten så lärde hon sig engelska genom att hon var privilegierad nog 

att hennes föräldrar hade skaffat henne Cartoon network. Hon nämner även att hon använder 

olika metoder för att minnas, något som hon ständigt brottas med.  

 

Diskussionen kommer in på hur det är att kunna äga ett ord. Anna beskriver och säger: "För 

att kunna äga ett ord, måste jag förstå det och när jag har förstått det måste jag minnas det." 

Fouganthine skriver:  

                                                
30  Fouganthine, Anna,  Dyslexi genom livet- ett utvecklingsperspektiv på läs och skrivsvårigheter. 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-78874. Stockholms Universitet. S. 91. 
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Skriftspråket utvecklas inte genom att man vistas i skriftspråkliga miljöer, utan kräver 
explicit handledning. Skriftsystemen har utvecklats för att på olika sätt representera det 
talade språket för att minnas och formulera våra tankar.31 

 

Anna berättar att hon använder sig av ett hus som hon har ritat upp i en skalenlig modell på 

google sketch up, ett gratisprogram, där man gör ritningar i 3D32. Där sätter hon på olika 

platser in de ord, begrepp och teorier i kylskåpet, vilket gör att det blir lättare för henne att 

minnas dem. Så någonting som hon har en relation till, som utgår ifrån hennes personliga 

erfarenheter och betyder något för henne personligen gör det lättare för henne att minnas dem.  

 

Vidare berättar hon att när man då väl har tagit del av och tagit till sig t ex en ny teori så gäller 

det att både formulera, men också föra ihop den, med de kunskaper man redan har33.  

En annan strategi Anna använder sig av är att hon tar anteckningar på Iphonen och mailar den 
till sig själv.34 

 

Linnea använder datorn mycket, men har inte fått någon särskild hjälp genom hela sin 

skolgång, det är hennes mamma som har hjälpt henne så att hon utvecklats. När jag ställer 

frågan om vad hon tror skulle kunna hjälpa henne får jag svaret: ”vet inte riktigt...förutom 

datorn, att hitta tekniker på hur man kan få hjälp med stavningen...” Vi kommer in på och 

pratar om planering och att jobba på sin struktur för att få saker gjorda. Till exempel att dela 

upp uppgifter i mindre delar, istället för att fastna i att se hur mycket det är som ska göras. 

Polly säger: 

Jag kan känna igen mig, i det här med planering och så, för det är jag ganska 
ostrukturerad, men när jag väl gör det, jag kanske inte gör det alltid, men när det blir 
krångligare. Då måste jag verkligen göra det. Som du säger, beta ner det och skriva en 
to do lista. Men jag tycker det är ganska svårt också att göra en bra planering. Hur gör 
man en bra planering? 

M: Vad har funkat för dig, när du har gjort en planering?  

P: Man tar sig tid, kanske tar en dag och funderar ut vad det är. Mer detaljmässigt, inte 
bara, jag ska göra research. Utan vad jag ska göra research om och vad ska det handla 
om. Då funkar det bättre. Men det är något jag fortfarande försöker lära mig.   

                                                
31  ibid,. S. 66. 
32  http://google-sketchup.en.softonic.com/ (2012-12-19) 
33  Pratshop 1, Anna (2012-10-10) 
34  Pratshop 1, Anna (2012-10-10) 
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Motivation 
Polly berättar att hon läste två fristående kurser på universitetet, en i etnologi och en i 

kulturvetenskap.  

M: hur gick det då?  

Polly: Det gick bra! Jag fick bra betyg, VG fick jag i kulturvetenskap. 

Polly: Alltså det gick mycket bättre än...hur det gick i hela grundskolan. Men för mig 
tror jag att det handlar om att man är intresserad av ämnet, då har man ju koncentration. 
Är man inte intresserad, så blir det en alldeles för hög tröskel att komma över, dyslexin 
eller för mig så tror jag att det var själva inlärningen som var det svåra liksom.  

Hon har med framgång läst teoretiska ämnen på universitetet, vilket hon själv säger beror på 

att hon varit väldigt intresserad. Att vara intresserad av sitt ämne har förhöjt hennes 

motivation och gjort att hon klarat sig igenom flera år på universitetet.  

 

Linnea tar också upp att motivationen ligger i intresset, om det är ett ämne som hon är 

intresserad av så är det så mycket enklare. De andra håller med och Polly fyller i att hon läst 

mycket som liten, framför allt serier, vilket har varit stor grund till hennes val av utbildning 

idag på konsthögskola:  
Jag känner igen mig i det där med intresset, jag läste serier, jag läste Kalle Anka 
jättemycket när jag var liten. För då var det lagom mycket text och så var det bilderna, 
(...) man kan ju läsa Kalle Anka, utan att läsa texterna och förstå det ändå. Åh det 
gjorde jättemycket att jag fick lite lust att börja läsa. Sen eh...jag tyckte att det var kul 
att läsa tvillingarna och Vi fem,  jag tyckte det var jätteroligt, var jättebra. Jag tror att då 
fick jag lust att lära mig mer (...) i högstadiet läste jag jätte mycket, så för mig var det 
nog att jag blev intresserad av berättelser.  

 

Innan vi avslutar, frågar jag om det är någon som har något att säga innan vi avslutar. Polly 

har något som hon vill ta upp, hon säger, att ha kul är en stor faktor.  
Polly: ... när jag har den utgångspunkten att jag ska ha roligt och att jag är precis så bra 
som jag är. Det är då jag presterar som bäst. Så ha roligt, som metod är bra, så att man 
inte har så mycket krav på sig själv. Som man själv har, som man kanske har lärt sig 
någon gång. Men nu som vuxen, kan man ta bort det negativa. Det är lätt att säga, men 
svårare att göra...35 

 

Gemensamma erfarenheter  
Fouganthine skriver i sin avhandling att hennes studie visar på att elever med dyslexi i skolan 

(grundskolan och gymnasiet) upplever en större skolrelaterad stress och oro. Eleverna med 
                                                
35 Polly ( 2012-12-21) 
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dyslexi får ofta jobba hårdare för sina betyg än sina kamrater, men betygen motsvarar ändå 

inte allt arbete de lagt ner. Trots det har de inte högre frånvaro än övriga: att delta på 

lektionerna och ta del av undervisningen och diskussionerna verkar vara en viktig strategi för 

att kompensera för lässvårigheterna. Studien påvisar även att en elev med dyslexi har svårt att 

uttrycka sin åsikt om skolsituationen medan de fortfarande går i skolan. På grund av att de har 

svårt att just påverka sin skolsituation och då istället anpassar sig till den.36  

 

Efteråt pratshopen stannar Anna kvar och berättar att det var mycket vi har pratat om, mycket 

i form av mycket känslomässigt på kort tid, hon säger att hon annars försöker att glömma 

sådant som varit jobbigt. Flera av deltagarna sa att efter de fått sin dyslexidiagnos så har de 

inte sökt efter forum eller djupare förståelse kring deras dyslexi. Som Polly tror bottnade i att 

det fanns ett motstånd att gräva i det. I likhet med vad Fouganthine skriver i sin avhandling, så 

har en del svårt att direkt minnas hur det egentligen var i skolan angående läs- och 

skrivsvårigheterna, men att under undersökningen kommer de ihåg mer och mer. Det 

emotionellt jobbiga har gömts undan, vilket är en vanlig förträngnings strategi 37 

 

Frågorna i denna första pratshop behandlade vad som inte varit bra, vad det funnits för 

motstånd och vad deltagarna har saknat. De tog vidare upp möjliga lösningar på det de saknat, 

hur man skulle kunna sprida information om dyslexi även för icke-dyslektiker för att öka 

förståelsen och på så vis undvika obekväma bemötanden som påverkar deras livsmöjligheter. 

Vi diskuterade även vad de skulle vilja förända ifall det var möjligt, som skulle kunna hjälpa 

till att finna verktyg för att hitta motivation, intresse, samt skapa en stärkt självbild i vardagen 

för en dyslektiker. Som helhet behandlade frågorna det som är viktigt i en designprocess. 

Förhoppningen var att frågorna skulle öppna upp för samtal emellan mig och deltagarna. 

Frågorna behandlade dyslexi och dess företeelser, socialt, i arbetslivet, livsval, hjälp som 

skolan gett och hur detta påverkat deras självbild. Detta diskuterades också med stort 

engagemang av alla deltagare.  

 

Pratshop två  

Pratshop två inledde jag med att visa två mindmaps på det som berättats och tagits upp 

gången innan, för att lyfta det som var och en hade sagt. Dessa kunde delas in i två kategorier:  
                                                
36 Fouganthine, Anna,  Dyslexi genom livet- ett utvecklingsperspektiv på läs och skrivsvårigheter. 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-78874. Stockholms Universitet. S. 96-97. 
37  ibid,. S. 234-235. 
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• Självbild  

• Metoder och strategier 
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38 

Att tänka vidare, i dubbelmening 
Sedan fortsatte vi med frågorna de skulle fundera på tills detta tillfälle:  

• Om något skulle utvecklas idag, för dem med dyslexi, vad skulle det vara?  

• Hur skulle det vara utformat?  

• Vad skulle ni vilja att det fanns för interaktivt verktyg som saknas för er?  

• Hur skulle det se ut?  

• Går det att utarbeta nya metoder? Hur kan vi tänka för att komma vidare?  

• Vad skulle ni behöva, var och en?  

Syftet med detta tillfälle var att diskutera deras förslag på dessa frågor och se vad de bottnade 

i. Stämningen var lite spänd i början, första pratshopen var intensiv både känslomässigt och 

mentalt, att titta tillbaka på sin historia och berätta den för främmande människor. Många 

saker på en och samma gång var mycket för alla. Jag gjorde tydligt att den här gången vill jag 

att vi fokuserar på hur man kan gå vidare och prata om det som saknas. De säger att de fick en 

väldigt bra erfarenhet av att dela det med sig till andra som har liknande erfarenheter och inte 

höra det ifrån någon expert inom dyslexi.39 

 
                                                
38 Mindmaps, Pratshop ett (2012-10-10) 
39   Alla,  (2012-10-17) 
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Den här gången sågs vi under cirka två timmar, det fanns mycket att prata om och det 

handlade mycket om var och ens bild av sig själv och tidigare erfarenheter. Det pendlade 

emellan personligt, hur det skulle kunna vara samt om vad var och en önskade fanns. Alla 

verkade mer avslappnade och resonemangen var längre och djupare utan lika många trevande 

försök att hitta orden och att formulera sig. Stämningen var gladare och mer fokuserad. 

 

Pedagogiska verktyg  

Anna säger: 

Iphone och hela den världen är så himla bra för att det går att göra så mycket med den!  
Olika språk, ordförslag, vilket underlättar för dem som har behöver hjälp med stavning. 
Man kan prata in sina meddelanden på engelska och så skriver mobilen ner det i text på 
skärmen, gäller sms! Super!  

App som skriver tal till text. Prata in det och justerar, lite efteråt. Bra redskap för att 
skriva paper på. 40 

Polly fyller på: 
Öppnar upp en otrolig möjlighet! Hitta lösningar på ett smart sätt, som är paketerat på 
ett bra sätt.  

Hon påpekar att det känns bra att verktygen är samtida och inte pekar ut henne som användare 

eller som annorlunda än någon annan. 41 

Anna pratar om hur bra det är med muntlig redovisning eller att se på film. 

Med rörlig bild finns det så många fler intryck jag kan läsa av på, därför blir det så 
mycket lättare att läsa av och förstå en film eller när man sitter mitt emot varann och 
pratar... 

Kom på en till sak, när du pratade om att titta på film.... det som är problematiskt med 
en text är ju att den kommunicerar endast det befintliga pappret eller på skärmen, den 
har ju inget levande bakom. Om man kollar på en film eller vi som pratar här så ser jag 
ju faktiskt att det rör sig, och därför kan jag tycka att texten blir så problematisk, för det 
är inget mera än det som texten kommunicerar... 

Därför tycker jag att det är bra om man kan redovisa muntligt, då får man chansen att 
visa att  jag förstår och kan på fler sätt visa...blickar, händerna, kroppen...  

Om man har det systemet, att man kan prata (redovisa muntligt) och därför får ett sug 
att och vilja lära mig skriva. Det måste ju vara något som leder någonstans, istället för 
att du är dåligt på det här! (skriva/ läsa, menar här att det blir utpekande.)  

Jag tycker också att lärare borde utbildas inom dyslexi! I lärarutbildningen. Inkludera i 
eller lägg till utbildningen ett halvår eller nått.  

                                                
40  Anna (2012-10-17) 
41  Polly (2012-10-17) 
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Några deltagare säger plötsligt:  
Det tänkte jag att man skulle samla information om appar, verktyg, det hade varit 
jättebra! En portal, det kanske finns, jag har bara inte hittat det. jag har i och för sig inte 
googlat det... 

På ett ställe?  

Aah... 

M: Vi kan skapa det tillsammans!   

Ja men då kanske man behöver vara flera.  

Ja! 

Tidigare har vi pratat om att det är som att all kunskap finns i olika bubblor och att det är svårt 

att få grepp om en bredare förståelse om vad det innebär att ha dyslexi, lika väl som att förstå 

hur man ska leva med det. Linnea säger:  

Just som de här bubblorna, det har blivit mer tips nu, här, än vad jag har fått under 
skolgången och det skrämmer mig, så mycket tips jag har fått av er, så mycket tips har 
inte jag fått! Som det här med att man hittar något man tycker om... Jag har fått mer tips 
här än vad jag har fått av lärare.  

Det känns helt overkligt, jag kan inte riktigt ta till mig det. För att det borde vara något 
som är så lätt, vi sitter här och delar med oss av det som vi kan och det finns säkert 
mera.  

Då känns det lättare att man sitter och pratar erfarenheter, då kan man ju ta med sig de 
här erfarenheterna och prova dem. Istället för att det sitter en person, som har allvetande 
kunskap om dyslexi i hela universum. Men det är vad jag tycker.  

 

Deltagarnas förslag  
Deras förslag på vad de tycker skulle utvecklas och finnas:  
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Diskussionen var livlig och entusiastisk och idéerna många. Mellan idéerna kom alla 

oavbrutet in på olika upplevelser och erfarenheter. Det finns mycket de vill ska ändras på och 

önskar vore annorlunda.  

 

Det participatory design fokuserar på är att finna medel för att öppna upp designprocessen och 

deltagandet att inkludera slutanvändaren. Utifrån den breda kunskap och expertis är 

användaren delaktig i genom hela designprocessen.42 

 

                                                
42  Mazé, Ramia (2007): Occupying time. Stockholm: Axl Books, s., 142. 
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Participatory design, for example, develops a range of methods for approaching the 
design of technical systems and objects in terms of social and democratic values.43  

 
 

Genom att delta i utformandet visar det på att det finns ett demokratiskt värde för användaren 

att delta i denna kollektiva process och utformning, som sedan ska brukas av användaren 

själv. Då demokrati bygger på ett deltagande, finns det ett värde i att vara delaktig och 

integreras i designprocessen. 

 

Pratshop tre 

Den tredje pratshopen hölls på ett café, utifrån önskan ifrån deltagarna att komma bort ifrån 

institutionsmiljön, som för flera påminde om skolans värld och enligt dem inte gynnade 

inspirationen. De tre deltagarna var då bekväma med varandra och det kändes som att det 

skulle kunna fungera. Jag och Linnea möts upp utanför caféet, strax innan de andra hunnit 

komma. Då berättar hon för mig att hon ska flytta ifrån Stockholm och på grund av det 

kommer hon inte att fortsätta vara med i undersökningen, hon ville komma och säga det till 

oss den här gången. Hon skulle hoppa av den kurs hon gått av privata skäl och flytta tillbaka 

till sin hemort. Hon berättade det igen sen för de andra också och gick strax därefter.  

 

Jag hade planerat att vi skulle fördjupa oss i förra tillfällets idéer, och diskutera utbudet av 

tillgänglig information om dyslexi. 

Idéerna tar form 
 

P: Jag kollade lite på den där hemsidan om dyslexi....(dyslexiförbundet FMLS)  och jag 
känner, jag identifierar mig inte med det här. Man vill ha det här kreativa också, så att 
man inte ser det som ett handikapp och se att det finns sån kraft i. Att man fokuserar på 
det, jag blir lite så här, för det stod funktionsnedsättning och handikapp...  

A: Det blir en benämning, överlag när man ställer diagnoser, folk är olika, varför ska 
det vara ett handikapp? Det är som autistiska, bara för att de fungerar på ett annat sätt, 
så är det en funktionsnedsättning... 

P: Jag är också okunnig i det här, så kanske att man ska informera sig själv och 
omgivningen. (Fniss, alla) En kombination, men då vill man ha information som är 
presenterat på ett roligt sätt.  

M: Om man skulle ha en hemsida, skulle det vara med länkar, tips på appar, snygg 
profilinformation... 

                                                
43  Ibid., s. 135. 
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P: Nu tänker jag bara fritt. Ibland kanske man vill göra allt på en gång och det blir 
kanske svårt att kommunicera till en användare. Att fokusera på att det är en 
samlingspunkt för olika hjälpmedel, verktyg som vi kallar det. Som en mötesplats för 
andra.  

Behoven skiljer sig något för Polly och Anna. Polly önskar mer verktyg och metoder, medan 

det för Anna är det viktigt att kunna kommunicera snabbt, vid behov. Men Polly gillar ändå 

idén om att få lära sig mer om självbild och självkänsla. Men att det är viktigt att det finns 

integritet och att kommunicera med likasinnade eller människor som är öppna och nyfikna:  

 A: Jag skulle tycka att ett chattforum skulle vara det bästa (...) som är riktat till, det 
skulle kunna vara allt från högskolor till gymnasiet, högstadiet också (...)för att jag 
tänker lite beroende på om vilken situation man är i, om man vill dela med sig till äldre.  

P: (...) tänker mig att det skulle vara tips på olika metoder. 

P: Ja och det kan ju vara tankemetoder, som du pratade om, att lära sig komma ihåg 
saker på olika sätt. Nu tänker jag bara för mig själv, det är så här jag blir, jag har inte 
ens kollat på dyslexihemsidor innan för att jag har varit så ointresserad av det... 

M: Om jag förstår dig rätt, så skulle de vara som ett slags bibliotek, med metoder, 
verktyg, som kanske chattforum... 

P: Ah det kan vara som en mötesplats, det är väldigt värdefullt att få till en sån 
mötesplats, men att locka folk att få dem att stanna är svårt.  

A: man kan kombinera med workshops, alternativt filmsläpp, den som tycker det är kul 
med stopmotion, släpps någonting, en ny film, med scenarion, varannan månad eller 
någonting kanske? För att få en hemsida att vara i rörelse tänker jag, antingen måste 
man erbjuda en tjänst, då är det ju en produkt eller så är det någonting som är aktivt för 
att hela tiden rör på sig, som därför lockar.  

P: man jobbar med och inte(emot) konkurrerar (...) då kan man ju ha: Vill man ha mera 
information så gå här! Om det var så att man lockar med någonting, action, reklam i 
stan. Knitting...jag kommer inte på ordet.... 

A: Aktivism 

P: Ja! Då kanske man lockas till att gå in. Haha... 

Vi går vidare och pratar om hur det skulle gå till att förverkliga iden om hemsidan. Jag 

påpekar att det låter som att våra idéer tillsammans är ett koncept för hemsidan. Något som 

kan växa och byggas vidare på. Efter att ha pratat och bollat idéer tillsammans avslutar vi 

denna träff, och det är nu det stora arbetet börjar; att bearbeta dessa alla dessa idéer till en 

verklighet. 
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                                         Bild ifrån Pratshop tre 
 

 

Tolkning och resultat  
Undersökningens syfte har varit att studera hur personer med dyslexi kan arbeta i en 

designprocess utifrån ett Participatory design perspektiv. Att titta på hur de själva ser på 

dyslexi och vilka erfarenheter de bär med sig, och att sedan utifrån det finna nya lösningar och 

utforska nya sätt att tänka kring dyslexi. Min frågeställning har varit:  

 

Hur kan ett interaktivt verktyg för dyslektiker utarbetas där kunskap och erfarenheter om och 
av dyslexi står i fokus?  

 

Att dela den delade erfarenheten 
Att få möjligheten att dela sin historia om sin dyslexi var tydligt att det gav mycket för 

deltagarna. Allas erfarenheter såg olika ut, men flera likheter fanns. Även att få höra om 

andras historier var av betydelse för dem, att se hur det inte enbart var något som de själva har 

upplevt. En gemenskap uppstod.  Flera hade inte delat sin historia med andra än sin familj och 

sina vänner. De uppskattade att få möjligheten att göra just det och kände att de fick en bra 

erfarenhet av att dela med sig med andra som har lika erfarenheter och inte höra det ifrån 

någon expert inom dyslexi.44 Under första tillfället kunde vi tillsammans se att motivation, 

intresse och självbild var tre tydliga områden som berör en dyslektiker. Motivationen kommer 

utifrån intresse, att hitta se sina styrkor och sin drivkraft är viktigt. Att självbilden påverkas 

var någonting som kom fram, flera upplevde att de fick jobba medvetet med den. Nedan följer 

ett stycke om självbild ur Fouganthines avhandling, som tidigare nämnts: 

                                                
44  Alla, (2012-10-17) 
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Hur man uppfattar sig själv, självkänslan, utvecklas via erfarenheter av upplevelser av 
framgång och misslyckanden (Taube, 2007). Självkänslan är frikopplad från vad andra 
tycker och är en generell värdering om sig själv på olika områden som identitet, 
utseende, egenskaper, roll i kamratgrupp etc. Självkänslan byggs upp genom de 
erfarenheter man gjort i livet men påverkas också av våra livshändelser. Självkänslan 
behandlas i flera viktiga teorier om motivation och beteende som självförmåga 
(selfefficacy), upplevd kompetens och hur man förklarar framgång och misslyckande.  
Självförmågan byggs upp genom uppmuntran och stöd i omgivningen vilket gör att 
man vågar pröva sig fram i livet.45	   

 

Från delade erfarenheter till pedagogiska verktyg 
Under andra träffen då fokus var att finna lösningar kom alla deltagare med många fantastiska 

idéer på vad som skulle kunna ses som möjliga lösningar på problem som de upplevde. De 

gav många möjliga lösningar på hur man skulle kunna sprida information om dyslexi till 

allmänheten för att öka förståelsen och på så vis undvika obekväma bemötanden som kan 

komma att påverka livsmöjligheterna. Det framgick tydligt under hela projektet att det inte 

stannade vid att det är dyslektikern i sig som ska komma till rätta med sitt funktionshinder, 

utan att det underlättar oerhört när en medvetenhet i omgivningen finns hos såväl lärare, 

arbetsgivare, familj som vänner.  

Deltagarna beskriver att de fått klara sig mycket på egen hand efter att ha fått sina 

utredningar. De upplever att det hänger mycket på tur om de träffar lärare och personer som 

har genuin kunskap om och intresse av vad dyslexi är och hur det kan te sig vilket kan göra att 

personer med dyslexi många gånger kan känna sig utlämnade åt situationen, vilket kan ge 

konsekvenser på flera områden såsom livsmöjligheter och i arbetslivet för en person med 

dyslexi. 46 Anna Fouganthine skriver:  
 
Hinder i läsutvecklingen får konsekvenser på ett flertal områden, såsom arbetsliv och 
livsmöjligheter (...) Resultaten visar också skillnader på gruppnivå vad gäller läs- och 
skrivvanor och psykisk hälsa (...) De hade dessutom lägre betyg och lägre självkänsla. 
Deltagare som klarat sig bäst var de som utvecklat effektiva copingstrategier. Faktorer 
som visat sig vara betydelsefulla för effektiv coping är bland annat en god 
självreglering, dvs. anpassning till skolans krav önskvärt beteende (Baumeister och 
Voks, 2007), en positiv självuppfattning och en stabil självbild.47 

 

                                                
45  Fouganthine, Anna,  Dyslexi genom livet- ett utvecklingsperspektiv på läs och skrivsvårigheter. 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-78874. Stockholms Universitet. S. 92. 
46 http://www.skolporten.se/forskning/avhandling/dyslexi-genom-livet-ett-utvecklingsperspektiv-pa-las-och-
skrivsvarigheter/ ( 2012-11-20) 	  
 
47  Fouganthine, Anna,  Dyslexi genom livet- ett utvecklingsperspektiv på läs och skrivsvårigheter. 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-78874. Stockholms Universitet. S. 246. 



31 
 

 

Vad deltagarna skulle vilja förända ifall det var möjligt är att finna verktyg för att hitta 

motivation, intresse samt skapa en stärkt självbild i vardagen för en dyslektiker. Som helhet 

behandlades frågorna om det som är viktigt i en designprocess. En slags behovsanalys och ide 

baserad utformning av nya pedagogiska verktyg. 
 

En kollektiv designprocess, Participatory design 
Den kollektiva designprocessen började med att deltagarna delade sina personliga 

erfarenheter och lyssnade på andras. Utifrån dessa erfarenheter föddes flera idéer om hur det 

skulle kunna vara möjligt att skapa ett funktionellt och inkluderande sammanhang där ett 

kollektivt deltagande skulle vara centralt. Idén till en hemsida föddes. En hemsida som ska 

inkludera både dyslektiker, men även alla nyfikna som vill förstå och veta mer om dyslexi. 

Genom att titta på vad som är kärnpunkter i deltagarnas dagliga liv och vilka deras behov är 

och har varit har en deltagande designprocess ägt rum. Tillsammans utformade deltagarna en 

design av en plattform, som i förlängningen kan formge människors beteenden, sociala 

system och kultur, vilket är några av de delar som karakteriserar ett Paticipatory design/ 

transformationsdesigns-projekt.48 

 

Gestaltning 

Dyslexibyrån 
Utifrån undersökningens tema, dyslexi, så har jag valt att använda mig av en hemsida som 

form för gestaltning, vilket är en del av förslagen som deltagarna har, att skapa en hemsida 

som skulle kunna vara deltagande, interaktiv och visuellt berätta hur det är att leva med 

dyslexi. Sedan använda jag de teman som återkom i undersökningen till rubriker för att 

presentera utdrag av vad som deltagarna sagt kring varje tema.  Intentionen var inte att 

gestalta deltagarnas alla förslag, utan att använda hemsidan som form, där jag presenterar 

deltagarnas egna tankar och reflektioner som kommit upp under de tre tillfällena som vi 

träffats. Gestaltningen har inte inkluderat deltagarna rent praktiskt i utförandet av hemsidan, 

utan utifrån de pratshops som de medverkat i.  

Jag har valt själv att döpa hemsidan till Dyslexibyrån. En byrå som både samlar kunskap, trix 

och metoder, strategier, berättelser, men även möjligtvis kommer kunna erbjuda tjänster 

genom metoden pratshops i framtiden. Denna metod som undersökningen bygger på har 
                                                
48  http://www.designcouncil.info/mt/RED/transformationdesign/TransformationDesignFinalDraft.pdf,  S. 20.  
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inspirerats av transformationsdesign och participatory design, där användaren och deltagarna 

står i centrum. Då metoden Pratshops i undersökningen har visats vara en gynnande form för 

individer med dyslexi, eftersom läsandet och skrivandet inte alltid är en styrka så är det viktigt att 

inte stanna vid text, utan göra det mer tillgängligt att kunna prata och formulera sig kring sin 

dyslexi och var och ens förutsättningar och erfarenheter. Dyslexibyrån kan ha som en av sina 

uppgifter att fortsätta att undersöka formen pratshops. Byrån kommer att fortsätta att byggas ut 

och byggas vidare på, efter examensarbetets slut, med ny kunskap och nya former och 

förhoppningen att kunna på ett eller annat sätt uppfylla de behov som deltagarna i denna 

undersökning lyft. Som till exempel möjligheten att lyssna på texten på hemsidan. Inom 

ramen för examensarbetet har inte tekniska element hunnits med att produceras, utan får ligga 

i framtiden att göra. Genom designpedagogik finns det stora möjligheter att utveckla 

Dyslexibyrån till ett levande och kreativt forum. I framtiden ser jag gärna att man kommer att 

kunna boka tid till tillfällen av pratshops på hemsidan. Utfallen med pratshopen kommer att kunna 

se olika ut de kan vara små eller stora beroende på vart individerna själv är i sin egen process med 

sin dyslexi, så meningen är inte att komma på nya hemsidor, utan av den särskilda gruppens 

önskningar och behov.   

Gestaltning 

Gestaltningen i denna undersökning visas som en direkt översättning av några av deltagarnas 

förslag. Utifrån det kollektiva arbetet som gjordes kring problematiken deltagarna upplevt 

eller upplever ville vi ta det vidare och titta på vad som skulle kunna utvecklas. Jag menar att 

flera av gruppens idéer är fullt möjliga att utföra. Under examinationsutställningen kommer 

idén om att utforma en hemsida och citat ifrån deltagarna presenteras och gestaltas. Sidan har 

jag döpt till Dyslexibyrån. Byrån är en plats som används att samla in kunskap, men som även 

kan när behov finns gå ut på uppdrag. Sidan är tänkt som en plats som både är ett funktionellt 

och inkluderande sammanhang och där ett kollektivt deltagande är centralt, för både 

dyslektiker och icke dyslektiker som vill veta mer om dyslexi.   

 

Gestaltningen presenteras under examensutställningen 14-18 januari, 2012.   
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Slutdiskussion  
Formen pratshops var för den här designpedagogiska undersökningen väldigt fördelaktig och 

ett demokratiskt deltagandet blev möjligt. Deltagarna var fria att berätta så mycket de ville om 

sig själva vilket de väldigt tillitsfullt och generöst gjorde. Vilket gjorde att det snabbt 

skapades en gemensam bild av vad som saknas för en dyslektiker, men även visade på att de 

önskade en ökad kunskap hos fler än bara för dem själva, till exempel lärare och 

omgivningen. De var minst lika öppna, ivriga och generösa att hitta nya strategier, lösningar 

och verktyg för att göra det möjligt.    

Något som färgat livet  
Alla vill vara en del i ett sammanhang, om det så är skolan, på jobbet eller i sin familj, man 

vill vara sig själv och kunna vara delaktig. Just därför tycker jag att det är oerhört viktigt att 

som pedagog ha kunskap om dyslexi eller åtminstone veta var man kan få mer kunskap om 

hur man kan vägleda en elev med dyslexi. För att ge dem samma chans att utforma sina 

möjligheter i livet. Jag upplever att fler av dem har en historia som färgat deras liv utifrån 

dyslexin och jag tror att deras liv skulle se likadant ut om de inte haft dyslexi eller vetat mer 

om dyslexin och blivit bemött med stor öppenhet, kunskap och förståelse. Många beslut har 

idag fattats utifrån deras förmågor och även deras läs och skrivsvårigheter. 

Transformationsdesign / Participatory design 

Att arbeta utifrån transformationsdesign och participatory design tror jag på som en grund 

både som metod och teori, för att fortsätta utvecklandet och utformning av arbeten 

tillsammans med dyslektiker, lärare, specialpedagoger, kanske terapeuter, designpedagoger, ja 

vilka mer? Jag tror att det finns många möjligheter även inom fält man minst traditionellt 

föreställer sig, lika mycket som inom skolan och på universitet. För dyslexin upphör inte 

utanför skolan eller universitets värld. Den blir bara mer påtaglig där.  

Dyslexibyrån 
Med Dyslexibyrån som utgångspunkt ser jag en möjlighet till ett funktionellt samtida och 

inkluderande sammanhang där ett kollektivt deltagande är centralt. Dyslexibyrån kan 

förmedla verktyg, Pratshops för individer som fastnat i sina strategier och vill komma vidare 

med sin dyslexi och hitta nya möjligheter.  
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