
Säkerställa skriftspråklighet – vad kan det innebära? 

Skolans innehåll och lärares undervisning är alltid aktuella diskussionsämnen och dessutom 

politiska frågor. Samtidigt som besparingar har varit stora ökar kraven på lärare och elever.  

Internationella och nationella mätningar visar på en nedåtgående tendens vad det gäller 

svenska elevers läs- och skrivförmåga (PISA, 2000, 2003, 2006; PIRLS, 2001/2006; 

Skolverket, 2007). Vi saknar forskning och kunskap om på vilket sätt erfarna och omtalat 

skickliga lärare arbetar med läs- och skrivundervisning (Myrberg & Lange, 2006). Har de 

lärare som lyckas väl någon speciell trollformel eller får de speciellt utvalda elever som med 

lätthet lär sig läsa och skriva? Praxisnära forskning i klassrumsmiljöer och läs- och 

skrivarbete var således ett intressant ämne för min avhandling: Att säkerställa 

skriftspråklighet genom medveten arrangering. Wittingmetodens tillämpning i några olika 

lärandemiljöer. Utifrån en teorigenererande forskningsansats (Glaser & Strauss, 1978; Glaser, 

1998) har en lokal teori grundats om vad lärarna i de undersökta kontexterna gör när de 

arbetar med läs- och skrivundervisning. Urval är 4 (5) erfarna lärare och deras 44 elever i fyra 

olika lärandemiljöer, grundskolans alla årskurser samt år 1-3 vid en gymnasieskola. I denna 

artikel ges en praxisnära bild av den lokalt grundade teorin utifrån det läs- och skrivarbete 

som pågick i de olika lärandemiljöerna.   

Lärandemiljö 1, den första formella läs- och skrivundervisningen 

Den först utvalda läraren är Kajsa, lågstadielärare med 40 års erfarenhet av läspedagogiskt 

arbete. Kajsa hade en årskurs 2 när studien påbörjades men under de fyra år som studien 

pågick fick hon en ny årskurs 1. Kajsa arbetar främst i år 1-3 men fortsätter att undervisa sina 

elever i svenska och bild i år 4-6. Läraren i år 4-6 undervisar Kajsas elever i år 1-3 samt i sin 

ordinarie årskurs 4-6 i matematik. Lärarna byter tjänster med varandra och tar vara på den 

bästa kompetensen hos varandra. När eleverna börjar årskurs 1 hos Kajsa tar hon vara på varje 

elevs erfarenhet och intresse. Tidigt lär sig eleverna vad de kan och hur det känns att kunna. 

Ett metakognitivt reflekterande förs in från början i syfte att alla elever ska bli medvetna om 

sitt eget lärande och sina framsteg. Det muntliga arbetet är viktigt, Kajsa och eleverna arbetar 

med det på många olika sätt. Språklekar som bygger på Bornholmsmaterialet görs dagligen 

till dess att Kajsa bedömer att det inte längre behövs. Vid dessa lekar noterar Kajsa vilka 

elever som behöver extra stöd och tid skapas för detta. Kia, speciallärare i Kajsas klass arbetar 

nära Kajsa vilket innebär att hon kan ge stöd i klass, i grupp och individuellt när så behövs. 

Kajsa kan också ge stöd på dessa olika nivåer eftersom Kia och hon kommer överens om vem 

som gör vad beroende på vad stödet ska innehålla. Kajsa har skapat ett dokumentationssystem 

vilket innebär att hon efter varje lektion noterar hur det har gått och vad som behöver arbetas 

med mer. Kia behöver bara läsa i pärmen så vet även hon vad som ska göras. Kia berättar vid 

intervjun att Kajsa kostar minst resurser på skolan och hennes elever når målen. Dessutom 

visar de läs- och skrivtest som görs i kommunen inget annat än det Kajsa redan vet och har 

dokumenterat. Kia skulle inte behöva lägga tid på att testa Kajsas elever men för statistikens 

skull och enligt de direktiv som gäller görs det.  

Wittingmetodens tillämpning studerades – varför? 

När studien påbörjas har Kajsa valt att tillämpa Wittingmetoden (Witting, 2005) i ca 10 år. 

Innan dess arbetade hon utifrån LTG, läsning på talets grund (Leimar, 1974). Det är två 

läsmetoder som har stått mot varandra i det läskrig (Hjälme, 1999) som tidigare pågått vid 

många skolor. Skälet till att Kajsa valde att prova Wittingmetoden var att hon upplevde att 



hon aldrig hann med analysarbetet när LTG-metoden tillämpades. Numera hinner alla elever 

att säkerställa språkljuden och Kajsa menar att metoden är säker. När Maja Witting 

tillsammans med elever utvecklade skriv- och läsmetoden skrevs också den etiska grunden 

fram. Alla elever har rätt att få lyckas med att lära sig läsa och skriva. De elever som Maja 

Witting arbetade med ansåg att det var svårt att lära sig avkoda samtidigt som innehållet 

skulle bearbetas. Därför delades läs- och skrivprocessen i symbol- och associationsarbete. 

Symbolarbetet bygger på de s.k. innehållsneutrala språkstrukturerna. Dessa strukturer är 

byggstenar i det svenska språket och ska inte jämföras med nonsensord som ”bara är 

nonsensord” och helt saknar bärighet i ordbyggandet. Wittingmetoden bygger på systematik 

och struktur, en tydlig arbetsgång utifrån elevens erfarenhet och intresse. Min egen bild av 

Wittingmetoden var negativ trots att jag aldrig har arbetat med den. Den var troligen påverkad 

av allt negativt prat runt denna metod både från kollegor och från lärarutbildare. När Kajsa 

tillfrågades om det fanns möjlighet att få följa hennes undervisning svarade hon: om du har 

något emot Wittingmetoden ska du nog inte komma till mig. Eftersom jag hade en hel del emot 

den valde jag att utmanade de egna förutfattade bilderna av en metod som verkade urtrist. För 

att göra en jämförande studie gjordes tappra försök att hitta en lärare som sade sig tillämpa 

LTG-metoden men det lyckades inte och i stället söktes en speciallärare som också tillämpade 

Wittingmetoden. Mitt huvudämne var ju trots allt specialpedagogik. 

Lärandemiljö 2 och 3, de svåra mellan- och högstadieåren 

Elin, är speciallärare i årskurserna 1-9 och har en lågstadielärarutbildning i botten. Även Elin 

hade ca 40 års erfarenhet och närmade sig precis som Kajsa snart pensionsåldern. Elin hade 

tillämpat Wittingmetoden under många år i undervisning av nybörjare och när fortsatt stöd 

behövs samt vid ominlärning. Elin och eleven försöker tillsammans ta reda på vad det är som 

hindrar läsandet. Finns det en osäker avkodning eller vad kan det handla om? Utifrån vad 

analysen visar bestämmer de tillsammans hur fortsatt arbete ska ske. Det muntliga är viktigt 

liksom att utgå från elevens erfarenhet vilket sker i mindre grupper och även individuellt när 

eleven behöver. De elever som här följs under tre läsår går i årskurs 4-6 samt en elev i årskurs 

7-9, två olika lärandemiljöer. 

Den sista lärandemiljön, ett renoveringsarbete i gymnasieåren 

Lisa och Lena, lärare vid ett individuellt läs- och skrivprogram på en gymnasieskola, har olika 

lång yrkeserfarenhet. Lisa har en mellanstadielärarutbildning i botten och en speciallärar-

påbyggnad med 23 års erfarenhet. Lena, har en nyare gymnasielärarutbildning och 5 års 

lärararbete med tidigare erfarenhet från annat yrke. Lärarna möter elever som av olika skäl 

inte nått målen i år 9 och som antingen har fått ”snällbetyg” eller icke godkänt i ett eller flera 

ämnen. De har alla gemensamt att de har mött både okunskap och attityder från olika lärare, 

känt sig ”dumma” och fått höra att de är lata. Deras självkänsla och självförtroende har sjunkit 

i takt med hur de har blivit bemötta. Lena och Lisa får påbörja ett renoveringsarbete som till 

att börja med handlar om att bygga upp självförtroendet och självkänslan. I dialog med varje 

elev sker ett detektivarbete och genom analyssamtalen kartläggs vad som hindrar läsandet. 

Därefter erbjuds eleverna ett individuellt anpassat stöd. Det gemensamma skriftspråkliga 

arbetet i klassen löper parallellt med individuellt stöd.  

Resultatet, den lokalt grundade teorin 



Det vardagliga läs- och skrivarbetet innebär att lärarna står inför många komplexa frågor som 

ska lösas. De ska klara av att lära alla elever att läsa och skriva samtidigt som de vet att 

eleverna kommer till skolan med olika erfarenhet och med olika förutsättningar. Lärarna visar 

att både generell och speciell pedagogik behövs i läs- och skrivundervisningen. Stöd ska 

sättas in snabbt och att vänta på mognad eller utredning anser lärarna vara en dålig lösning.  

De kärnkategorier som ligger till grund för den lokalt grundade teorin är: 

Uppdragsanpassning: lärarna är väl medvetna om sitt uppdrag och varierar undervisningen 

utifrån varje elevs behov. Det metakognitiva perspektivet som Wittingmetoden vilar i blir 

tydligt i alla kontexter. Det konkreta språkarbetet, det gemensamma ansvaret och att eleverna 

vet vad de arbetar med, vad de just nu ska lära skapar unika förutsättningar för elevernas och 

lärarnas arbete. Genom uppdragsanpassningen ska samhälleliga mål nås, en läskunnig 

befolkning samt individuella mål såsom välmående och eget lärande. Alla ska nå målen! 

Situationsanpassning: lärarna har vissa områden som måste hanteras men som är svåra att 

påverka, ´tvångsrum´ medan de i andra områden, ´frisvängen´ har inflytande och kan påverka 

sitt yrkesutövande. Lärarna förflyttar sig mellan ´tvångsrum´ och ´frisväng´.  Begreppen blir 

olika utifrån vad som blir styrande i undervisningen. Diskontinuitet och kontinuitet ska 

hanteras i ´tvångsrummet´. Kajsa har god kontinuitet eftersom hon i hög grad kan påverka 

situationen i den egna klassen. Elin däremot är helt beroende av hur klasslärare prioriterar och 

stöttar elever som behöver Elins stöd. Många gånger gör klasslärarna helt andra saker än det 

som är överenskommet vilket påverkar elevens möjlighet och intresse av att få stöd. De 

innehållsneutrala språkstrukturerna som Wittingmetoden bygger på finns i ´tvångsrummet´ 

men så fort eleverna tar över dem hamnar de i ´frisvängen´ och triggar igång ett mycket 

kreativt ord, begrepps – och textarbete. Lärarna anpassar situationen till elev, tid, material och 

lärandesituation m.m. 

Kompetenskontrollering: lärarna måste hela tiden vara medvetna om sin egen kompetens och 

om de mål som ska uppnås enligt gällande styrdokument. De ska hantera en 

´trippelkompetens´ i vilken jagkompetensen handlar om lärarens utbildning, fortbildning och 

den läs- och skrivkompetens som ligger till grund för metodval i läs- och skrivarbetet. De ska 

lära eleverna, eleven ska lära sig, kunna och veta vad den kan. Dukompetens täcker in alla 

aspekter av elevens kompetens. Lärarna ska fullfölja det samhälleliga uppdraget, skapa ett 

klassrumsklimat som stödjer elevens utveckling och lärande så att alla når målen. I denna 

vikompetens ingår även samverkan och delaktighet, tanken om att vi lär oss i en gemenskap 

där lärandeobjektet (Marton & Both, 2002; Lerkkanen, 2003) är tydligt.   

 

Sammanfattande kommentarer 

Genom denna studie har jag fått ta del av ett arbetssätt, en läsmetod, som visade sig vara 

kreativ, inspirerande och omtyckt av alla elever. Resultatet överraskade mig och de egna 

fördomarna har reviderats. Det som förvånade mig var att eleverna var så oerhört medvetna 

om vad som hindrade dem i deras läsning. Eleverna vid gymnasieskolan kunde även tydligt 

redogöra för hur deras tidigare skolgång hade varit och hur de hade blivit bemötta. Elever som 

har svårt att lära sig läsa och skriva behöver en strukturerad och systematisk undervisning 

med en välgrundad avkodningsstrategi (Naeslund, 1956; Andersson, 1986; Højen & 

Lundberg, 1990; Adams, 2001; Liberg, 2003; Myrberg, 2003). Lärarens kompetens och etiska 

hållning har avgörande betydelse i att säkerställa skriftspråklighet. Lärarna säkerställer 



skriftspråklighet genom medveten arrangering, en teori grundad på en stor mängd empiri 

insamlat genom olika datainsamlingsmetoder. Lärarnas huvudsakliga problem att säkerställa 

skriftspråklighet hanteras genom medveten arrangering. En lokalt grundad teori som kan 

prövas av andra och modifieras för att utvecklas vidare. (avhandlingen kan hämtas från 

www.skolporten.com fjärde kvartalet 2008) 
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