
Vad erfarna och skickliga lärare gör när de arbetar med läs- och 

skrivundervisning – en fallstudie om Wittingmetodens tillämpning. 

I denna artikel belyses värdet av praxisnära forskning som innebär att forskare ges möjlighet att 

studera vad som pågår i olika verksamheter, t ex läs- och skrivundervisning. Syftet med föreliggande 

studie
1
 var att undersöka hur erfarna och skickliga lärare arbetar med läs- och skrivundervisning. Det 

saknas
2
 kunskap om vad lärare som snart ska gå eller redan har gått i pension gör när de lär barn läsa 

och skriva. När urval till min studie skulle göras söktes efter någon lärare som hade lång erfarenhet av 

läs- och skrivundervisning samt ord om sig att vara skicklig, ett strategiskt urval med andra ord. 

Wittingmetoden
3
, som granskades i min forskning, var däremot inte ett strategiskt urval utan en slump. 

Kajsa
4
, den först tillfrågade och utvalda läraren informerade mig om att hon de senaste åren valt att 

arbeta utifrån denna skriv- och läsmetod. Eftersom jag aldrig arbetat med Wittingmetoden, men hade 

en hel del fördomar runt denna metod, blev det en riktig utmaning att studera hur Kajsa tillämpade 

metoden i nybörjarnas läs- och skrivundervisning.  

Mitt huvudämne är specialpedagogik och efter en tid hos Kajsa insåg jag att även en speciallärare 

behövdes till denna studie. Kajsa tipsade mig om Elin som blev nästa utvalda lärare. Nu hade alla 

skolår i grundskolan, undervisning i helklass, liten grupp och individuellt täckts in. Det som saknades, 

för att undersöka Wittingmetoden fullt ut, var lärare och elever i gymnasieskolan. Lena och Lisa, 

lärare på ett individuellt läs- och skrivprogram vid en gymnasieskola blev de sist utvalda lärarna. 

Wittingmetodens tillämpning i fyra olika lärandemiljöer blev under fyra läsår mitt forskningsprojekt. 

Observationer, intervjuer, videofilmning, enkäter och småprat analyserades och kategoriserades 

genom vald forskningsansats, Grounded Theory
5
, en teorigenererande ansats. Ansatsen kan enkelt 

förklaras med att forskaren granskar sina egna förutfattade meningar om det som ska undersökas samt 

går ut på det valda fältet med en öppen fråga: vad pågår här, vilka problem har individer att lösa. 

Specialpedagogik, utifrån ett förebyggande perspektiv, gjorde att jag tilltalades av Grounded Theory, 

eftersom det är händelser som ska undersökas, inte enskilda individer. I följande del av artikeln 

redovisas kortfattat resultatet om vad som pågår i de undersökta lärandemiljöerna. 

Kajsas läs- och skrivundervisning i mötet med nybörjare. 

Bornholmsmaterialet och arbete med språklig medvetenhet är Kajsas utgångspunkt i den formella läs- 

och skrivundervisningen när eleverna börjar i årskurs 1. Det muntliga genomsyrar den första läs- och 

skrivundervisningen parallellt med att bokstavsarbetet pågår. Ljuden grundas ordentligt och Kajsa för 

en noggrann dokumentation över varje elevs läs- och skrivutveckling, inom alla områden. 

Wittingmetoden
6
, som tillämpas, vilar på två grundprinciper; elevens medansvar och arbete med 

innehållsneutrala språkstrukturer och redan från första dagen finns ett metakognitivt perspektiv med i 

undervisning och i bemötande. Klassen består av elever med olika bakgrund, annat modersmål och 

med varierande behov och ett användarvänligt klassrumsklimat skapas utifrån detta perspektiv. En 

tämligen ”typisk” klass som följdes under fyra läsår. 
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Maja Witting, som utvecklade skriv
7
- och läsmetoden lyssnade på de elever hon undervisade vilket 

ledde till att hon delade läs- och skrivarbetet i två parallella moment; symbolarbete (den tekniska 

delen/avkodning) och associationsarbete (det innehållsliga/förståelsen). Kajsa måste från första dagen 

se till att alla elever kommer i rätt vagn på språktåget, att ingen hamnar fel. Läsa och skriva ska vara 

roligt och de arbetar med detta på olika sätt. I tvångsrummet (mitt begrepp) finns de innehållsneutrala 

språkstrukturerna som måste användas om man tillämpar Wittingmetoden. Så fort eleverna har lyssnat, 

tänkt på ljuden, upprepat dem högt och slutligen skrivit ner dem flyttas strukturerna till det jag kallar 

för frisvängen. Nu startar ett kreativt ordarbete som är starten till eget textskapande. Kajsas alla elever 

tyckte att detta var ett roligt arbetssätt och de når läs- och skrivmålen genom en tydlig dokumentation, 

ett metakognitivt arbete och genom ett systematiskt och strukturerat arbetssätt.   

Elins arbete i de svåra mellan- och högstadieåren. 

Elin har också en lågstadielärarutbildning i botten samt mängder av frivillig fortbildning, precis som 

Kajsa men valde att läsa vidare till speciallärare. Hon har precis som Kajsa valt att gå från annan 

metod till Witting. Elin ger stöd inom klassens ram, i grupp samt enskilt beroende på hur behoven ser 

ut hos den enskilde eleven. Under min tid hos Elin som varade i tre läsår följde jag hennes arbete med 

att stödja elever i årskurs 4-6, både i grupp och enskilt samt årskurs 7-9, endast enskilt.  

Elins uppgift är svår eftersom hon möter elever som är på väg att misslyckas i sin läs- och 

skrivutveckling. Här gäller det att vända en nedåtgående spiral, att ge nytt hopp och visa på nytt sätt att 

arbeta med läsandet och skrivandet. Vid det första mötet med eleven berättar Elin hur hon brukar 

arbeta samt genomför en avlyssningsskrivning (kontrollerar vilka ljud som är säkra och vilka som 

hindrar läsandet). Därefter får eleven fundera på om han/hon vill arbeta på detta sätt. Om eleven tackar 

ja (vilket alla gjorde) ska det praktiska lösas med schemaläggning osv. Elin har en betydligt svårare 

arbetssituation än Kajsa eftersom hon är beroende av att klassläraren kan hålla på det som är bestämt 

när det gäller schema och lektionsinnehåll. När eleverna kommer till Elin startar arbetet utifrån de ljud 

eleven var säker på och successivt säkras övriga ljud utifrån elevens önskemål. De innehållsneutrala 

strukturerna är basen och utifrån dessa fortsätter det kreativa ordarbetet. Elevens intresse tas alltid 

tillvara och Elin uppmuntrar detta. Dokumentation sker efter varje lektion och eleven är med i detta, 

berättar hur det är nu och vad som fungerar. Arbetssättet är omtyckt av eleverna. 

Lisa och Lena får göra ett renoveringsarbete. 

När eleverna kommer till det individuella gymnasieprogrammet är detta inte alltid ett förstahandsval. 

De flesta hade önskat att komma in på annat program men säger vid intervjuerna att de har antingen 

snällbetyg eller inte godkänt i något av kärnämnena. Ominlärning, det som kanske Wittingmetoden 

främst är känt för, ska erbjudas eleverna. Första veckorna har lärarna ett digert arbete med att arbeta 

bort den låga självkänsla som de flesta elever har. Detta eftersom de bär med sig år av misslyckande i 

grundskolan. Flera av eleverna berättar att lärarna inte har brytt sig, de har placerats i liten grupp vilket 

ledde till att ingen kunskapsutveckling skedde varpå de kanske skolkade. Eleverna undervisades ofta 

av assistenter eller annan personal, men inte av utbildade lärare. De har dessutom fått höra att de är 

lata, dumma eller på annat sätt blivit illa behandlade av lärare. Under tre läsår följde jag Lena, Lisa 

och elevernas läs- och skrivarbete.  

Eleverna får undervisning både enskilt (säkra ljuden) och i grupp (ord- och textarbete) och efter ett tag 

ser jag hur eleverna växer, hur läsandet och skrivandet tar fart. Det kreativa ordarbetet som alltid utgår 
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från olika innehållsneutrala språkstrukturer vilka kan anpassas till olika svårighetsgrad, gillar 

verkligen eleverna. Det blir många intressant samtal om orden och dess betydelse och elevernas 

intressen tas tillvara på olika sätt. Flera av eleverna saknar begrepp och ordförståelse trots nio år i 

grundskolan. Lisa och Lena skapar en lärandemiljö som eleverna kan växa i och de dokumenterar 

elevernas läs- och skrivframsteg. Eleverna är väl medvetna om vad som hindrar dem, vilka ljud som 

aldrig har säkrats och som nu ska bli säkra. De blir metakognitivt skickliga på att se sitt eget lärande. 

Även om alla utvecklar sitt läsande och skrivande når de aldrig målen i gymnasieskolan eftersom de 

läser om högstadiets årskurser. Detta efter 12 år i skolan!    

Studiens resultat, den grundade teorin. 

Resultaten i studien, grundat i insamlat datamaterial under en period av tre och fyra läsår i olika 

kontexter visar att Wittingmetoden överensstämmer med aktuell läs – och skrivforskning
8
. En metod 

ska innehålla både avkodningsarbete (säkra ljuden) och förståelsearbete (det kreativa ord/textarbetet). 

Dessutom är viktigt att läs- och skrivarbetet sker på ett systematisk och strukturerat sätt eftersom det 

gynnar alla barn, inte bara dem som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter.  

Den lokalt grundade teorin, att säkerställa skriftspråklighet, belyser vad lärarna gör och medveten 

arrangering hur de gör det. Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering är 

grundad utifrån empiri som samlats in i fyra olika lärandemiljöerna. Teorin är som en trestegsmodell 

utifrån en ström av mångfaktoriella händelser och de olika steg som väver samman teorin är följande: 

Uppdragsanpassning i vilket lärarna kan sitt uppdrag och vet vad alla styrdokument kräver av dem. 

Uppdraget handlar om att alla individer ska klara av att ta det samhälleliga ”läskörkortet” och må bra. 

Välmående och effektivitet ska således mötas i det samhälleliga uppdraget som lärare har att anpassa 

sig till och arbeta utifrån. 

Situationsanpassning sker dagligen i verksamheten när lärarna möter alla elevers olika behov genom 

att tid, material, lokaler och metod anpassas till elevens behov. Wittingmetodens innehållsneutrala 

språkstrukturer måste följas, annars tillämpas inte den metoden och strukturerna befinner sig således 

inom tvångsrummet precis som andra saker i organisationen. När strukturerna tas över av eleverna 

hamnar de i frisvängen och det kreativa ordarbetet påbörjas. Frisvängen för lärarna handlar inte bara 

om metodval utan även om det arbete läraren har frihet att utföra inom organisationens givna ramar.  

Kompetenskontrollering, innebär att lärarna inte bara ska kontrollera sin egen kompetens, jag-

kompetens, utan även elevens kompetens, du-kompetens. Kajsa, Elin, Lena och Lisa (även Kia) har en 

väl utvecklad jag-kompetens. Grundutbildningen gav dem starten och sedan har de byggt på med olika 

kurser gällande läs- och skrivarbete samt olika metodologiska perspektiv. Jag-kompetensen används 

till att utveckla och stödja elevernas du-kompetens. Eleverna ska lära sig, de ska läras och de ska 

kunna och när dessa två kompetenser uppfyllts nås vi-kompetens och därmed samhällets krav på en 

läskunnig population. Den lokalt grundade teorin om att säkerställa skriftspråklighet genom medveten 

arrangering kan prövas av andra inom annan verksamhet eller i andra läs- och skrivkontexter. Hela 

avhandlingen kan laddas ner antingen från Diva-portalen vid Stockholms universitet eller på 

www.skolporten.com  

Ann-Katrin Swärd, lektor i specialpedagogik vid Högskolan i Gävle och Jönköping. 
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