
 
 

På Ellen Keyskolan fick en dyslektisk elev testa  
ett verktyg för lästräning som kallas WIP. Det 

är ett av få nya arbetssätt som inte är digitalt. 
Övningarna följdes upp i en forskningsstudie. Här 

berättar forskaren och waldorfläraren Lena Molin om 
resultaten och för- och nackdelar med WIP.  
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Att möta 
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Som lärare kan en konstatera att  antalet 
dyslektiker i klassrummet är stort både 
på waldorfskolor och i andra skolor.  
I en undersökning från Göteborgs uni

versitet uppskattas det att 5–8% av den svenska 
befolkningen är dyslektiker. Språkforskaren 
Ingvar Lundberg definierar dyslexi som: ”en 
nedsättning i vissa språkliga funktioner, sär
skilt fonologiska som avser språkets ljudmässiga 
form, och som är viktiga för att kunna utnyttja 
skriftens principer för kodning av språket. 
Nedsättningen ger sig i första hand tillkänna 
som svårigheter att uppnå en automatiserad 
ordavkodning vid läsning. Men den kommer 
också fram tydligt genom dålig stavning.”

Waldorfpedagogiken betonar både tanke 
och hand på ett sätt som kan vara bra för 
dyslektiker. För att förstå vad en karta är 
får eleverna gå ut och rita en stiliserad bild/
karta av skolgården, för att förstå lantbruk 
får de besöka gårdar, klippa ull, spinna garn, 
mjölka etc. Många dyslektiker har svårt för 
rena abstraktioner och denna typ av under
visning ger en fysisk grund till teoretiska 
begrepp. Genom handens arbete i skrivning, 
slöjd och bild utvecklas abstrakta färdigheter. 
Exempelvis när materialåtgången beräknas i 
slöjd projekt eller i frihandsteckning som kan 
kopplas till geometri.  Men samtidigt som 
delar av waldorfpedagogiken underlättar för 
dyslektiker så gör andra delar att inlärningen 
blir svårare. Att eleverna i waldorfskolor till
verkar sina egna läromedel gör att det inte 
finns någon färdig kurslitteratur att få inläst. 
Att det på en del håll finns ett motstånd till 
datorer i undervisningen försvårar för dyslek
tiker att snabbt få IThjälpmedel och appar 
som de behöver och har rätt till enligt lag. 

Det finns tecken på att waldorfskolor har en 
större andel dyslektiker än kommunala skolor. 
I en mindre studie från Karlstad  universitet 
låg andelen elever med inlärningssvårigheter 
på höga 10 – 30% i de skolor som studerades. 
Begreppet inlärningssvårigheter är dock en 
bredare kategori som inbegriper fler utma
ningar än dyslexi.  Oavsett om detta är ett 
problem för fler än de inblandade skolorna 

så är det viktigt att utveckla bra redskap för 
att stödja elever med denna typ av funktions
utmaningar. Vi som gjort denna studie vill 
peka på hur viktigt det är för både forskare 
och praktiker att uppmärksamma dessa 
 problem och göra något konkret för att stödja 
dyslektiska elever. Vi valde att testa  verktyget 
WIP som stod ut från andra stödverktyg 
genom att det inte var digitalt och därmed 
lättare kunde tänkas passa in i det waldorf
pedagogiska arbetssättet.

”Samtidigt som delar 
av waldorfpedagogiken 

underlättar för dyslektiker 
så gör andra delar att 

inlärningen blir svårare.”

METODER FÖR LÄSINLÄRNING
Det finns två övergripande metoder för läs
inlärning:

Den ”analytiska metoden” och ”strukture
rad fonemgrafemkoppling”. Fonem är tal
språkets minsta betydelsebärande del, alltså 
språkljuden, och grafem är skriftspråkets 
minsta byggsten – bokstäverna. 

Hur betydelsebärande dessa byggstenar är, 
ser man tex om grafemet ”g” byts ut mot ”k” 
i ordet glass.

Specialpedagogiska myndigheten har 
slagit fast att strukturerad träning av kopp
lingen  mellan fonem och grafem är den mest 
framgångs rikta stödformen. Det innebär att 
eleven tränar på hur språkljuden, fonemen, 
hör samman med skriftspråkets bokstäver, 
grafemen, för att sedan fortsätta med övningar 
kring hur ord byggs och vilka regler som gäller 
för det. 

Det andra sättet att lästräna, den analytiska 
metoden, arbetar på motsatt sätt då eleven 
med hjälp av stimulerande berättelser ska lära 
sig att förstå helheten från delarna. 
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KROPPSLIG LÄSNING
WIP är ett intensivprogram för individuell 
lästräning och använder sig av strukturerad 
fonemgrafemkoppling. Det är den metod 
som rekommenderas i en forskningsöversikt 
från Statens beredning för medicinsk och 
social utvärdering. WIP utökar den metoden 
och tränar ytterligare två förmågor: läshastig
het och läsförståelse. Pedagogen och psyko
logen Ulrika Wolff som utvecklat WIP, kallar 
det ”multikomponentintervention”.  

”Tanken är att eleven 
genom upprepad läsning 
ska stärka sin läsförmåga 

och också med hjälp 
av tidtagningen se hur 

läshastigheten förbättras.”
 
WIP verktyget konkretiserar och arbetar 
med det som Skolverket lyfter fram som sär
skilt viktigt i läs och skrivfärdighetsträning: 
Avkodningsstrategier, automatiserad avkod
ning, fördjupad förståelse av läsning, motiva
tion, intresse och engagemang. 

WIP arbetar alltså med den grundläg
gande läsutvecklingen. Avkodning är när 
eleven förstår hur bokstavsljud och skriv
tecken hänger ihop och kan läsa genom att sätta 
 samman dem till ord. Vi har alla hört barn läsa 
högt, titta på bokstäver och sedan läsa ljuden:  
glas. Längre fram i läsinlärningen läser 
 barnet genom att det känner igen ord eller 
delar av ord och såsmåningom blir läsningen 
en aktivitet som inte fordrar medveten 
ansträngning – den är då automatiserad.  

Med avkodningsstrategi menas helt enkelt 
att eleven nått så långt att den väljer det 
tillväga gångssätt som passar bäst; är det ett 
okänt ord får ljud och skrivtecken kopplas 
ihop, är det ett känt ord kan ordet avkodas 
som en helhet och behöver inte delas upp.

Målgruppen för WIP är elever mellan 

nio och tolv år med dyslexi/läs och skriv
svårigheter, som behöver stöd i avkodning 
och/eller stavning. Materialet kan även 
 anpassas till äldre elever. Elev och lärare arbetar 
med olika slags kort, whiteboard, magneter, 
skriven text, stoppur, spegel och antecknings
böcker.  Korten är exempelvis munkort som 
visar mun och läppar så att barnet ska förstå 
hur bokstäverna ser ut i munnen, bokstavs
kort som kopplar munrörelsernas ljud till 
bokstäver och de svåra ljuden ”sj” och ”ng” 
och läsförståelsekort. Där finns också ett 
vokalschema där eleven tränas att koppla rätt 
fonem till rätt grafem och när det ska vara kort 
eller lång vokal. I WIP ingår även laborativa 
övningar som bland annat tränar betoning, 
vokalklanger och homofoner – ord som uttalas 
likadant men stavas olika, som jul och hjul. 

Varje WIPlektion är planerad steg för 
steg och följer ett bestämt mönster med 
övningar i fonem/grafemkoppling, beto
ning och vokalklang, läsning av samma text 
under en vecka och läsförståelsestrategier. En 
 lektion kan exempelvis bestå av en repetition 
av de bokstäver som tidigare gåtts igenom där 
eleven pusslar ihop munkort, med bokstavs
kort. Bokstäverna för de vokaler som tränats 
kan sättas upp på whiteboarden och eleven får 
ljuda dessa och reflektera över korta och långa 
vokaler.  Spegeln används för att se skillna
den i läpp och munrörelser mellan vokaler 
och konsonanter. En kort diktamen på ord 
som bildas av de bokstäver som gåtts igenom 
kan förekomma, följt av läsning av vecko
texten där eleven med hjälp av stoppuret tar 
tid på sin läsning och sedan ritar in resultatet i 
antecknings boken i form av en stapel.  Tanken 
är att eleven genom upprepad läsning ska 
stärka sin läsförmåga och också med hjälp av 
tidtagningen se hur läshastigheten förbättras. 

Skolforskarna Katarina Elam och Olle 
Widhe har skrivit om läsning ur ett kropps
ligt perspektiv. De menar att den kroppsliga 
läsningen i skolan framförallt har använts 
på ett disciplinerande sätt (hantera stora 
klasser, lära ut ordning och uppförande etc) 
medan menings skapandet i läsningen inte 
har utvecklats. I waldorfsynen på dyslexi och 
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undervisningsmetoder finns en mer positiv 
kroppslighet.  Det handlar om rörelse, teck
nings och målningsövningar som utifrån 
Steiners tankar om människan kopplar ihop 
andlighet, kroppsfunktion och fysionomi.   

”Att få en lärares odelade 
uppmärksamhet 30 
minuter varje dag 

förstärker troligen effekten 
av WIP men kan vara 
svårt att genomföra.”

 
På 1970talet började den engelska pedagogen 
Audrey McAllen att utifrån Steiners teorier om 
barnets utveckling skapa redskap för bedöm
ning av och stöd för barn med läs, skriv, 
och räknesvårigheter. Men det finns känsliga 
aspekter inblandade i detta. McAllen delar 
exempelvis upp barn med störningar i läs 
och skrivförmågor i stor och småhövdade. 
Det storhövdade barnet sägs ha ”rik fantasi
förmåga” och vara ”konstnärligt lagd” men 
är dåligt på stavning. Medan småhövdade 
barn är logiska praktiker som ser detaljer och 
är bra på stavning. Ett tillvägagångssätt som 
är problematiskt då bruket att klassificera 
människor efter huvudstorlek lätt kan kopp
las till mindre trevliga historiska exempel som 
skallmätningen av svenska samer. 

I WIP finns kroppen med när de olika 
tillbehören används: spegel, stoppur och läs
häften får eleven att använda kroppen och 
spegla läpp och tungformning, trycka på 
stoppuret vid upprepad läsning och forma 
vokalljud och andra bokstavsljud med fing
rarna (i pilot studien överfört till eurytmi
bokstäver). Här står WIP för en positiv och 
undersökande kroppslighet i arbetet med kort 
och laborationer.

WIPundervisningen är resurskrävande 
då en lärare sitter ensam med eleven vid 60 
tillfällen under 12 veckor. Att få en lärares 

 odelade uppmärksamhet 30 minuter varje 
dag förstärker troligen effekten av WIP men 
kan vara svårt att genomföra. I pilotstudien 
löstes resursproblemet genom att lektionerna 
fördelades mellan klasslärare och förälder. 

NACKDELAR MED WIP
Ett allmänt problem med i att utvärdera ett 
pedagogiskt verktyg som WIP är att annan 
undervisning eller andra stödåtgärder kan 
påverka hur ett verktyg tas emot och vilka 
resultat det ger. Det behöver en ha i åtanke. 
I det aktuella fallet hade exempelvis eleven 
redan påbörjat stöd i Lexia, ett digitalt verktyg. 

Det är viktigt att hålla i minnet att testet 
utfördes på en elev vilket gör att det inte går 
att dra några generella slutsatser om verktyget. 
Vad resultaten visar är hur just denna individ 
reagerade på WIP. Andra barn med andra 
förut sättningar kan reagera på helt andra sätt. 
Exempelvis det kroppsliga, ”pyssliga” inslaget 
i WIP med fin anteckningsbok att rita staplar 
i, spegel och kort kan vara stimulerande för 
vissa och ointressant för andra. Eleven som 
deltog i studien påpekade att hur roligt barnen 
tycker WIP är, beror på om de tycker om att 
pyssla eller inte.

Ett annat problem med WIP är att det kan 
störa inlärningen i andra språk. För eleven 
som deltog i testet störde den ökade förståel
sen för hur svenska språket byggs inlärningen 
av mandarin som görs på sk ”pinyin” – där 
kinesiska ljud bokstaveras med västerländska 
bokstäver och där svenska språkregler inte är 
tillämpliga.

Ett problem var också att WIPupplägget 
med tre lektioner i skolan och två hemma tog 
lektid i skolan och fritid hemma. Något eleven 
också klagade över: ”Jag å XX å YY å ZZ var 
på fotbollsplan men då kom fröken å vi skulle 
ha WIP, Åhhh….”.

STUDIENS RESULTAT
Resultatet av pilotstudien visar att eleven 
fått en större säkerhet på ord, stavelse och 
fonemnivå men det är svårt att avgöra huru
vida detta berodde på WIP eller på tidigare 
arbete med Lexia.
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• Waldorfpedagogiken och elever med 
inlärningssvårigheter och funktionshinder. 
Synsätt – bemötande – arbetssätt, 
 Liljeroth, Naeser, & Dahlin (2006).

• God läsutveckling: Kartläggning 
och övningar, Lundberg & Herrlin 
(2014), Natur & Kultur.

• Dyslexi: Hur kan vi hjälpa barn med 
läs- och  skrivsvårigheter? Erfarenheter från 
 Waldorfpedagogiken, McAllen (1996 ),  Telleby.

• ”Att möta dyslexi i Waldorf. Test av 
WIP-verktyg för dyslektiker och skiss av en 
forskningsagenda”. Molin & Ihre (kommande)

Skolans utvärdering är också positiv. Eleven 
har gjort betydande framsteg i sina läsfärdig
heter med kopplingen av ljud till bok stäver, 
ökad läshastighet och bättre läsförståelse. 
Vissa problem kvarstår, avkodningen är fort
farande långsam, läsningen är inte automati
serad och eleven behöver fortsatt stöd för att 
nå en obehindrad läsförmåga. 

Speciallärarens utvärdering komplet
teras av ett sluttest som gjorts efter genom
gånget WIP och Lexiastöd när eleven avslutat 
 femman. Där framhålls att eleven ”nått större 
säkerhet både på ord, stavelse resp. fonem
nivån”. Här är det viktigt att hålla i minnet att 
det är svårt att säga vad som är resultatet av 
Lexia och vad som WIP har tillfört. 

På två områden visar loggboksnotering
arna från pilotstudien och skolans utvärde
ring olika resultat. Det ena är läsförståelse där 
eleven, i de dagliga journal anteckningarna, 
visar goda resultat och kan redogöra för 
innehåll både i läsning av kapitelbok och i 
arbetet med läsförståelse korten. Det andra är 
läs intresset som i loggbokens slutvärdering 
visar på en högre nivå än skolans utvärdering, 

eftersom eleven direkt efter avslutad WIP 
 väljer att läsa större delen av en barnboks
serie, vilket motsvarar en högre nivå i den 
utvärderings modell som skolan använder. 

Sammanfattningsvis, visar både loggbok 
och skolans utvärdering av WIP på stora fram
steg i läsutveckling. De olika momenten och 
pysslet med tillbehören var roliga att göra och 
underlättade lästräningen. Vi bör dock hålla 
i minnet att det rör sig om ett test på en elev 
vilket gör det svårt att uttala sig om hur verk
tyget skulle fungera för andra elever. Men för 
den här eleven har WIParbetet öppnat vägen 
till en ledigare läsning. Resultatet pekar mot 
att verktyget bör utvärderas på flera elever. En 
sådan utvärdering borde dessutom vara lätt 
att genomföra då WIP nu har använts i stöd 
till andra elever på skolan.

Studien genomfördes av FD Lena  Molin, 
forskare och lärare på Carlgrenska Waldorf-
gymnasiet tillsammans med Eva Ihre, leg 
logoped, fil kand i psykologi, med kand med 
erfarenhet av arbete med barn och ungdomar 
med olika typer av tal och språkstörning 
på Ellen Keyskolan och Solvikskolan. 

• Dyslexi hos barn och ungdomar - 
tester och insatser, Statens beredning 
för medicinsk utvärdering (2014). 

• Nya språket lyfter, Skolverket (2016).  

• ”Strukturerad fonem-grafemkoppling”, 
Specialpedagogiska myndigheten (2016).

• WIP. Wolff intensivprogram. Wolff, (2015).
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