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Vad främjar en god läs- och skrivutveckling? Ann-Katrin Swärd har under några år följt fyra 

lärare som använder Wittingmetoden i sin undervisning och hon disputerade i oktober 2008 

med sin avhandling ”Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering – 

Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer”. Här får vi några glimtar från 

arbetet med avhandlingen och de resultat hon kom fram till. 
 

 

”Vaffö gör di på dette viset? ” 

Denna fråga kanske ställs av oss lärare när elever inte gör som vi tänker att de ska göra. Vi 

tycker att vi har förklarat uppgiften bra och att vi möter varje elevs unika behov och när det 

inte blir riktigt som vi har tänkt oss är det lätt att skylla på elevens egen förmåga eller snarare 

oförmåga. Hur ofta ställer vi frågan om ”vaffö vi gör på dette viset” angående vår egen 

undervisning? Det skulle kanske vara värdefullt att, precis som Astrid Lindgrens rumpnissar, 

också ställa samma fråga i vår egen verksamhet. Frågan kan även användas i forskning om 

man vill ta reda på hur lärare arbetar inom ett specifikt område t.ex. läs- och 

skrivundervisning. Efter ungefär 30 år som lärare/speciallärare, främst bland de yngre 

skolbarnen, fick jag möjlighet att undersöka vad erfarna och omtalat skickliga lärare gör när 

de lär eleverna att läsa och skriva. Utifrån många år av egen erfarenhet, av hur svårt det ibland 

kan vara att få till en undervisning som leder till ett lyckat skriftspråkslärande, ville jag 

undersöka vad dessa erfarna lärare gör när de arbetar med läs- och skrivundervisning.  

 

Läs- och skrivfrågor samt läsmetoder har varit och är till viss del fortfarande en laddad fråga. 

När rapporter kommer om att vi sjunker i läsförmåga och att alltför många elever lämnar 

skolan utan att ha nått läs- och skrivmålen blir det även en politisk fråga. Läsmetoder och dess 

popularitet kan också sättas i relation till den tid vi lever i och det politiska klimat som är 

rådande. Det finns forskare som menar att lärare borde välja läsmetod på ett medvetet och 

positivt sätt samt att stridigheter är onödiga då aktuell läsforskning visar vad lärare måste 

kunna om läs- och skrivprocessen. Läraren ska behärska flera arbetssätt och material. En bra 

läsmetod ska innehålla både avkodning och förståelsearbete. Det som är av betydelse är 

lärarens kompetens. Läs- och skrivkompetens är inte endast en fråga för skolan utan för hela 

samhället. Skriftspråklig kompetens innebär att eleverna i ett livsperspektiv ska klara av högre 

studier, ett yrkesliv, samt kunna påverka beslutsprocesser i en demokrati.  

 

Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering är titeln på min avhandling. 

Utifrån Grounded Theory har en lokal teori grundats om vad lärarna i de undersökta 

kontexterna gör när de lär sina elever att läsa och skriva. Medveten arrangering är den lokalt 

grundade teori som har analyserats fram ur det empiriska datamaterialet. Lärarnas 

huvudsakliga uppgift, att säkerställa skriftspråklighet löses genom medveten arrangering. I 

Grounded Theory samlas datamaterial in genom olika metoder vilket i min forskning har 

inneburit observationer, intervjuer, samtal, enkäter och videofilmning. Begrepp, kategorier 

och hypoteser prövas och omprövas och jämförs med varandra i syfte att komma fram till en 

teori om vad lärarna och eleverna egentligen gör. Mitt huvudämne är specialpedagogik och 

mycket av forskningen på detta fält handlar om individen och dess problematik. I Grounded 



Theory studerar man inte individer utan händelser vilket för mitt arbete har varit adekvat, 

eftersom jag valde att studera hur lärare arbetar med läs- och skrivundervisning. Således har 

inte enskilda elevers läs- och skrivutveckling studerats. 

 

Vad har studerats? 

Wittingmetoden
1
 som studerats i mitt avhandlingsarbete har varit en av de läsmetoder som 

ofta debatterats. Att Wittingmetodens tillämpning blev mitt studieobjekt berodde på slump 

och praktiska omständigheter. När den först tillfrågade läraren, Kajsa, svarade positivt på min 

fråga om att få följa hennes undervisning, berättade hon att efter många års arbete med olika 

läsmetoder, har hon de senaste åren tillämpat Wittingmetoden. Kajsa sade också, att om jag 

hade några betänkligheter angående denna metod, skulle jag inte komma till henne. Visst hade 

jag en hel del betänkligheter, eftersom jag dels aldrig arbetat med metoden, och dels utan 

större kunskap uppfattat den som trist. Nu skulle jag verkligen utmana mig själv och studera 

en metod som jag ansåg vara tråkig. Kajsa, däremot, verkade mycket intressant som lärare. 

Hon hade ord om sig att sällan eller aldrig misslyckas med någon elev, att kosta minst resurser 

på sin skola och dessutom skulle hon snart gå i pension. Jag följde Kajsa hennes sista fyra 

yrkesår av ett långt och innehållsrikt lärararbete. Kajsa var lågstadielärare och hade under 

många år arbetat med LTG-metoden
2
 men övergick till Wittingmetoden då hon upplevde att 

hon missade en del elever med LTG-metoden, eftersom det var svårt att hinna med 

analysarbetet. Kajsa hade elever i årskurs 2 när jag startade studien och jag följde hennes 

arbete från år 2 till år 6. Kajsa hade svenska och bild i år 1-6 och läraren i år 4-6 hade 

matematik i år 1-6. Efter ett år hos Kajsa fick hon också en ny etta vilket gjorde att jag fick 

möjlighet att följa några lektioner av Kajsas arbete med den allra första läs- och 

skrivundervisningen. Kajsa hade vid tidigare intervjuer berättat hur hon arbetade när eleverna 

var nybörjare. Nu fick jag observera för att se om det hon sade stämde med verkligheten, 

vilket det gjorde. Kia som var speciallärare i Kajsas klass har funnits med hela tiden men jag 

har inte observerat hennes arbetssätt.  

Under mitt första år hos Kajsa sökte jag efter en lärare som arbetade med LTG-metoden men 

tyvärr fick jag inte tips om någon inom lämpigt reseavstånd. För att lära mig mer om 

Wittingmetoden gick jag sommarkurser och då insåg jag metodens användbarhet både i 

nybörjarundervisning och i ominlärning. Nu ville jag hitta en speciallärare som tillämpade 

metoden vid enskilt stöd. Kajsa tipsade mig om en erfaren lärare som svarade ja på min fråga 

om att få följa hennes undervisning. Elin, arbetade med stöd i liten grupp eller enskilt i år 4-6 

samt 7-9. Under tre läsår följde jag Elins läs- och skrivundervisning vilket också var de sista 

åren av hennes mångåriga lärargärning. Så behövdes någon lärare på gymnasiet och vid en 

konferens om dyslexi träffade jag ett par lärare, Lisa och Lena, som arbetade med 

ominlärning vid en gymnasieskolas individuella program och dessa båda var villiga att ställa 

upp. Nu fanns alla årskurser med samt Wittingmetodens tillämpning både i nyinlärning och i 

ominlärning. Under 3-4 läsår hos de nämnda lärarna och deras 40 elever, i fyra olika 

lärandemiljöer, insamlades flera hundra timmar av observationer, intervjuer och samtal samt 

128 enkäter. 

 

Vad blev resultatet? 

Lärarna har i sin vardag många komplexa frågor att hantera. De ska klara av att möta alla 

elever med en adekvat läs- och skrivundervisning samtidigt som de vet att eleverna har olika 

                                                 
1
 Wittingmetoden räknas som en syntetisk metod med ett systematiskt och strukturerat arbetssätt. Det råder dock 

delade meningar om hur metoden ska klassificeras även om en egentliga läsinlärningsfasen ligger närmare 

avkodningsmetoder än förståelsemetoder (Witting, 2005). 
2
 LTG-metoden, läsning på talets grund, utgår från textsammanhang. I analysfasen ingår även fokus på bokstav-

ljudsamband (Leimar, 1974).  



förutsättningar och erfarenheter. Hänsyn måste också tas till den kontext, den organisation de 

arbetar i. För att klara detta skapar lärarna handlingsmönster som innebär olika arrangeringar. 

I datamaterialet urskildes flera olika medvetna arrangeringar. I teorin om medveten 

arrangering ligger antagandet att de som ska lära sig behöver en miljö som möjliggör lärande.  

Där finns även antaganden om att lärarna vet att de måste hantera elever, situationer och 

organisationen på olika sätt. I denna studie får arrangering en alldeles särskild betydelse då 

den dels ska vara medveten och dels ska sättas samman med att säkerställa skriftspråklighet. 

Lärarna visar att både generell och speciell pedagogik behövs i läs- och skrivundervisning. 

Olika professioner fyller olika funktioner och samarbete runt elever som behöver extra stöd 

har stor betydelse. Det viktigaste är dock att läraren, oavsett profession, har god kompetens på 

läs- och skrivområdet och arbetar förebyggande. Stöd till elever, som så behöver, ska sättas in 

snabbt. Att vänta på mognad eller på att eleven ska på utredning är en dålig lösning. Elever 

ska inte få misslyckas utan få tidigt stöd.  

 

Uppdragsanpassning innebär att lärarna är väl medvetna om sitt uppdrag. Kajsa och Kia 

sätter eleverna på ”språktåget” och skapar förutsättningar för fortsatt lärande. Elin måste ta 

tag i de svårigheter som visat sig och åtgärda dem så att läs- och skrivutvecklingen tar en 

positiv väg för att undvika permanenta svårigheter. Lena och Lisa ska göra ett 

renoveringsarbete, de ska lära eleverna att läsa på ett nytt sätt. De måste även stärka elevernas 

självkänsla som har raserats under många skolår. Det metakognitiva perspektivet som 

Wittingmetoden vilar i blir tydligt i alla kontexter. Eleverna har vid flera tillfällen berättat vad 

de arbetar med, vad de kan och vad de just nu ska lära sig.  

 

Genom situationsanpassning arbetar lärarna utifrån ett förebyggande perspektiv, generellt 

eller speciellt men med samma syfte; alla ska nå målen. Situationsanpassning innebär att 

lärarna har vissa områden som de måste hantera och som är svåra att påverka, s.k. tvångsrum 

men i andra områden, frisvängen har de inflytande och kan påverka sitt yrkesutövande. De 

förflyttar sig mellan tvångsrum och frisväng. Begreppen blir olika beroende på vad som blir 

styrande i undervisningen. Läraren har exempelvis frihet i metodval men inte när det gäller 

vilka elever som ingår i kontexten. Varje enskild individ såväl som hela klassen ska ha en 

situationsanpassning som innehåller det som behövs för att säkra skriftspråklig utveckling. 

Ensamarbete och flersamarbete hör hemma i frisvängen. Begreppen försöker förklara den 

dubbelhet som ligger inbäddad i skolstrukturen. Läraren kan avgöra när tvång är starkare än 

frihet. Dessutom kan läraren påverka hur problemen löses genom att på olika sätt förhålla sig 

till yttre strukturer, som tid, rum, material och det som ska läras. De innehållsneutrala 

språkstrukturer som ingår i Wittingmetoden medger på ett ovanligt sätt anpassning av 

materialet till varje elevs behov. De innehållsneutrala strukturerna befinner sig i 

tvångsrummet då de är ett måste för att kunna tillämpa Wittingmetoden, men så fort eleverna 

tar över dem och skapar sitt eget arbetsmaterial hamnar de i frisvängen. Dessa strukturer sätter 

igång ett kreativt ordarbete som leder vidare till textskapande i vilket elevens fantasi och 

erfarenhet får fritt spelutrymme. Alla elever berättar att de tycker det är roligt att arbeta på 

detta sätt. 

 

Kompetenskontrollering är ett starkt begrepp i resultatet eftersom lärarna hela tiden måste 

vara medvetna om sin egen kompetens och om vad som ska uppnås. Det handlar om att arbeta 

med tre olika kompetenser: 

Jagkompetensen fokuserar på lärarnas utbildning, fortbildning och den kompetens som avgör 

deras metodval i läs- och skrivarbetet. Eleverna ska läras vilket innebär att de ska ha en 

adekvat undervisning. De ska också lära sig och med detta avses elevens delaktighet i sitt 



eget lärande. Slutligen ska eleven kunna och veta vad den kan, vilket innebär en medvetenhet 

om skriftspråkets olika dimensioner. 

Dukompetensen täcker in alla aspekter av elevens kompetens. Jagkompetensen och 

dukompetensen leder också fram till en vikompetens och med detta är vi tillbaka i 

samhällsuppdraget. Läraren ska fullfölja uppdraget att erbjuda en läs- och skrivundervisning 

som leder till att alla elever når målen. Dessutom ska lärare och elever skapa ett 

klassrumsklimat som stödjer elevernas utveckling och lärande till samverkan och delaktighet i 

ett demokratiskt samhälle. Beroende på i vilken kontext lärarna arbetar ser förutsättningarna 

olika ut men alla har sin jagkompetens, vilket är förutsättningen för att medverka till en 

dukompetens. Det gäller att förebygga misslyckande av olika slag. Eleverna i gymnasieskolan 

vittnar om att de kallats för lata, odugliga, fått snällbetyg eller inte godkänt, placerats i liten 

grupp med meningslösa aktiviteter som bl.a. lett till skolkande för någon. De berättar också att 

de flesta lärare inte har stöttat dem i tillägnandet av skriftspråket. Efter tre år på gymnasiet har 

de fått tillbaka självkänslan, ökat sin läskompetens men efter tolv års skolgång har de ännu 

inte nått målen.  

 

En sammanfattande diskussion  

Artikeln ger en kortfattad bild av min avhandling. Under min egen resa genom denna metod 

har jag fått revidera en hel del av mina perspektiv. Jag har fått ta del av ett arbetssätt, en 

läsmetod, som visade sig vara kreativ, inspirerande och omtyckt av eleverna. Det hade jag inte 

trott. Inte trodde jag att de dessutom var så medvetna och kunde berätta om sitt eget lärande. 

Elever som har svårare att lära sig läsa och skriva behöver en strukturerad och systematisk 

undervisning med en välgrundad avkodningsstrategi. Om detta råder enighet bland världens 

läsforskare. Varför tillåter vi då att så många som 25 % lämnar årskurs 9 utan att ha fått 

säkerställa skriftspråket? Lärarutbildningen får ta en del av ansvaret för att denna kompetens 

saknas men även skolpolitiker, skolledare och jag som enskild lärare. Söker vi alla enkla 

lösningar? Använder vi andra, inte forskningsbaserade, metoder och material? Läs- och 

skrivundervisning är till viss del fortfarande en laddad fråga. Wittingmetoden som studerats i 

denna avhandling väcker fortfarande känslor vilket jag har erfarit flera gånger under mitt 

avhandlingsarbete. Dessutom hörde jag nyligen talas om en skolledare som förbjudit sina 

lärare att använda metoden. Detta år 2008!!  

 

Nu gäller det att gå vidare och fundera över andra frågor inom det specialpedagogiska fältet 

och läs- och skrivfältet. Kanske borde vi lärare forska mer i olika verksamheter, om olika 

arbetssätt, om vår egen och kollegors arbetssätt. När vi kan sammanföra teori och yrkespraxis 

med forskning kan vi få en skola och undervisning som lever upp till styrdokumenten. Hur 

var det då med lärarnas kompetens och metodval? Visst, det går inte att komma ifrån att de 

innehållsneutrala språkstrukturerna har betydelse, att Wittingmetoden vilar i empiri och 

stämmer väl överens med Lpo 94 och aktuell läsforskning, men lärarnas etiska hållning 

betyder mer än metoden. Lärarna tror på varje elevs lärande, de sätter in tidigt och adekvat 

stöd och de följer upp varje elevs dagliga läsutveckling. Lärarna menar att Wittingmetoden i 

sig har ett diagnostiserande arbetssätt vilket gör att man inte missar någon elev. I min 

slutdiskussion resonerar jag runt dilemman med att använda en metod som kräver god 

kompetens i svenska språket såväl som i läs- och skrivprocessen. En oerfaren lärare kan få 

svårt med denna metod. Å andra sidan finns det en tydlig handbok med given arbetsgång så 

en oerfaren kanske kan få svårt med vilken metod som helst om kunskap saknas vad gäller 

läs- och skrivundervisning. Precis som en erfaren och skicklig lärare kan välja vilken metod 

som helst. Slutligen, som tidigare sagts, metoden i sig har inte någon stor betydelse mer än för 

elever som befinner sig i riskzonen att utveckla läs- och skrivsvårigheter. För dem har 

lärarkompetensen ännu större betydelse. En slutsats av en spännande resa är alltså att 



lärarkompetensen och lärarens etiska hållning har avgörande betydelse i att säkerställa 

skriftspråklighet. Dessa lärare säkerställer skriftspråklighet genom medveten arrangering.  

 

Avhandlingen kan laddas ner på www.skolporten.com. Klicka på forskning/avhandlingar och 

sök bland 2008. Den är för övrigt den mest nedladdade under 2008 vilket känns extra roligt 

och sporrar mig till nya äventyr. 

 

 

http://www.skolporten.com/

