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En beskrivning av Wittingmetoden relaterad till en 
aktuell kunskapsöversikt om läs och 

skrivundervisning 
 av Anita Hjälme 

INLEDNING OCH SYFTE 

Vetenskapsrådet publicerade 2015 en ”Kunskapsöversikt om läs och skrivundervisning för yngre 
elever”, som läsforskarna Karin Taube, Ulf Fredriksson och Åke Olofsson på regeringens uppdrag 
sammanställt. Den redovisar genomgången av ca 70 metaanalyser och systematiska översikter 
kring olika aspekter på läs och skrivundervisning, med tillsammans 4000 ingående studier, 
publicerade efter 2000. 

 Även om mycket av det som lyfts fram i resultaten varit känt och redovisats på olika håll tidigare 
(t.ex. i olika rapporter från Skolverket och av Mats Myrberg i Vetenskapsrådets rapportserie 2: 
2007) finner jag forskningsresultaten, sammanställda så här, intressanta och väl värda att 
begrunda. Redan vid min första genomläsning av Kunskapsöversikten kände jag att den på flera 
viktiga plan överensstämde märkvärdigt väl med det tänkande Maja Witting sedan slutet av 
1940talet utvecklat i Wittingmetoden.   

Min erfarenhetskunskap bygger framför allt på Wittingmetoden och mitt syfte  är nu att genom 
en noggrannare jämförelse få bättre grepp om hur stark grund min upplevelse av likheter mellan 
Kunskapsöversikten och Wittingmetoden har. Min jämförelse begränsas till två områden, ”synen 
på läs och skrivprocesserna” och ”synen på framgångsrik läs och skrivundervisning”. Att jag valt 
just dessa frågor hänger ihop med att de är viktiga på läs och skrivfältet, i Kunskapsöversikten 
och i Wittingmetoden.  
 
Fokus för mitt studium av Kunskapsöversikten ligger i enlighet med syftet särskilt på den 
inledande sammanfattningen, resultatsammanfattningar i kapitel 3 och slutsatser i kapitel 4.  

För Wittingmetoden är min huvudkälla ”Wittingmetodens idébakgrund” (Witting, 2005). I 
inledningskapitlet sätter Maja Witting in metodarbetet i ett ”metodhistoriskt” perspektiv. Hon 
berättar där att hon gått tillbaka till sina: ”gamla ursprungsanteckningar från 
metodutvecklingstiden” (sid. 9).  

Eftersom detta perspektiv på metoden är mindre känt, utgår jag i jämförelsen från det i 
beskrivningen av Wittingmetodens tänkande och speciella material (”innehållsneutrala 
språkstrukturer”) och arbetssätt (dubbel användning av dessa språkstrukturer i 
”avlyssningsskrivning” och ”fri association”).   
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EN BEFÄNGD IDÉ? 

 

Att analysera gemensamma synsätt mellan Wittingmetoden och Kunskapsöversikten är litet som 
att ”jämföra äpplen och päron”. Det kan av flera skäl ses som en befängd idé:  

● Texterna är av helt olika slag .  
● Texterna har olika direkta syften , även om bådas djupare syfte är att förbättra läs och 

skrivundervisningen och elevers läs och skrivkunskap .  
● Författarna har olika status . 

Kunskapsöversikten har akademiskt högt kvalificerade författare. De är sedan länge både 
nationellt och internationellt etablerade läsforskare. De har ett regeringsuppdrag som 
grund för sin text.  

När Maja Witting får sin första läs och skrivelev i slutet av 1940talet, är hon ung och inte 
så erfaren. Hon har då en lärarutbildning och även en dansk logopedisk utbildning bakom 
sig, men ännu inte högre akademiska studier. Från början har hon ingen tanke på att 
skapa en läsoch skrivmetod. Maja Witting vill bara att hennes elever skall lyckas och 
satsar hårt på samarbete med dem om detta. 

● Författarna till de två texterna använder i sitt arbete olika forskningsredskap  utifrån skilda 
situationer och forskningstraditioner.  

I Kunskapsöversikten dras slutsatser om lämplig undervisning från en stor mängd 
kvantitativa, statistiska, ”hårddata”  från studier, som för att ingå, svarat mot höga krav. 
Den statistiska arbetsmetoden har begränsningar, men är i sammanhanget nästan given. 
Olika överväganden kring för och nackdelar är väl beskrivna i Kunskapsöversiktens 
inlednings respektive slutkapitlet. Perspektivet är helt forskningsinriktat .  

Maja Witting har ett annat, perspektiv.  Det är praktiskt, elevinriktat och empirigrundat . 
Hon dokumenterar  dock arbetet noga och drar  sina slutsatser från ”mjukdata”, 
systematiskt insamlade i samtal med elever kring det arbete de gör tillsammans. Maja 
Witting prövar, frågar, begrundar, analyserar, bygger hypoteser, förändrar och prövar, 
iakttar och samtalar vidare med eleverna, om och om igen. 

Med hjälp av elevernas synpunkter och reaktioner och mina egna iakttagelser och analyser försökte jag 
formulera hypoteser kring hur arbetet stegvis skulle kunna förändras för att bli mer framgångsrikt. (Witting, 
2005, sid. 14.)  

 
Man kan säga att Maja Witting, utan att först vara medveten om forskningsdimensionen, bedrev 
klassrumsforskning under mer än 10 år från slutet av 1940talet till början av 1960talet. Hon 
kunde därefter, när andra började intressera sig, presentera ett färdigt arbetssätt, i princip 
detsamma som fortfarande används. (Den första utförliga metodbeskrivningen publicerades i 
tidskriften Pykisk utvecklingshämmning, 1964.) Det som tillkommit är teorianknytningar. Ny 
forskning har kontinuerligt fördjupat förståelsen av varför arbetsätt och material fungerat så väl 
och alltjämt gör det, undan för undan också tillämpat i vitt skilda läs och 
skrivundervisningssituationer. 
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Nu, i efterhand, inser jag att Wittingmetoden:s tillblivelsehistoria även låter sig beskrivas i 
kvalitativa, vetenskapliga termer, t.ex. som aktionsforskning med utgångspunkt i en fallstudie. 
(Se t.ex. Bell, 2000, sid.14 ff.) Det Maja Witting gjorde skulle kanske t.o.m. kunna etiketteras som 
didaktisk grundforskning kring läs och skrivinlärning.  

Trots de iögonenfallande ”formella” skillnaderna har det känts meningsfullt att fortsätta 
undersökningen av likheter i synsätt mellan Kunskapsöversikten och Wittingmetoden.  

RESULTAT: SYNEN PÅ LÄS OCH SKRIVPROCESSERNA. 

Kunskapsöversiktens syn beskrivs med hänvisning till the Simple View of Reading . 

The Simple View of Reading lancerades av Gough and Tunmer (1986) och Hoover and Gough (1990) och kan 
sammanfattas med Läsförståelse = Avkodning x Förståelse av språk (Sid 9). 

 
The Simple View of Reading med sina två ingående delar utgör ett ramverk för mycket av innehållet i de kapitel som 
följer därefter.  Modellen är generell men dess komponenter anses vara beroende av läsutvecklingsnivå och ålder. (Sid 
9.) 
 
Läsförståelse står, enligt the Simple View of Reading, under inflytande av två viktiga faktorer: elevers 
avkodningsförmåga och deras språkförståelse (förståelse vid lyssnande). Båda dessa förmågor behövs om någon 
läsförståelse ska komma till stånd. (Sid. 25.) 
 
Elevernas ålder  är betydelsefullt i sammanhanget. Generellt sett är avkodningsförmåga den faktor som har mest 
avgörande inflytande på läsförståelsen bland yngre elever medan språkförståelsen är mest betydelsefull för 
läsförståelsen bland äldre elever. … För elever vars språk har en ytlig ortografi har språkförståelsen normalt större 
inflytande på läsförståelsen än vad avkodningsförmåga har redan efter ett till två års skolgång men inte större 
inflytande än mått på flyt vid ordavkodning. (Sid. 25.) 
 

I ett referat av den engelska Roserapporten (Rose, 2006) sägs i Kunskapsöversikten på sidan 
105:  
 
”Roserapporten fokuserar också på the simple view of reading (Gough & Tunmer, 1986) som rekommenderar en tydlig 
åtskillnad mellan ordigenkänningsprocesser och läsförståelseprocesser så att lärare skulle kunna genomföra olika slags 
undervisning för var och en av läskomponenterna.” (Sid.105.) 
 

Med referens till Juel, Griffit och Gough, 1986 appliceras synsättet även på skrivning:  ”… på 
motsvarande sätt betraktas skrivning som produkten av stavning och ideation/tankebyggande” 
och till Hagtvet, 2009 ”Skrivning = Inkodning  X Budskapsförmedling”. (Båda citaten från 
Kunskapsöversikten sid.5.) 

Wittingmetodens syn: När Maja Wittings elever i det nära samarbetet avvisade ord och text med 
motiveringen att det var svårt ”att göra två saker samtidigt”, blev det nödvändigt för henne att 
försöka komma underfund med hur läsning i detalj gick till. Hon noterade  

… att de ofta koncentrerade sig på den ena delen av läsandet. Antingen använde de alltför stor energi på avkodningen 

och missade då viktiga delar av läsförståelsen eller också försökte de få grepp om förståelsen utan att lägga så stor vikt 

vid detaljerna i avkodningen. Även då gick det läsförståelse förlorad. (Witting, 2005, sid 63.) 

Hon ställde sig frågan: ”Kunde det finnas underlag i själva läsprocessen för att arbeta i två 
samverkande men åtskilda delar, en färdighetsdel och en förståelsedel?” (Witting, 2005, sid. 63.) 
Hon begrundade också ord som eleverna ofta läste fel på. 
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Det var exempelvis bricka  som kunde bli dricka  och sprakar  som kunde bli sparkar . I sådana ord framstod avkodningens 

stora betydelse för läsförståelsen med full tydlighet. ( Witting, 2005, sid 63.) 

Genom en egen analys av läsandet  tidigt under metodutvecklingsskedet kom Maja Witting fram 
till att två delar ingick  i läsandet, så som det även beskrivs i citaten om  the Simple View of 
Reading. Hon går dock ett steg till i sin analys och fördjupar  synen på läs och skrivprocesserna 
genom att tydligt konstatera att  de två delarna skiljer sig mycket åt ur lärandesynpunkt.  Hon 
började med hjälp av sin analys uppfatta att avkodningen, som hon börjat kalla symbolfunktion, 
”låg på en annan nivå än läsförståelsen, att de båda delarna alltså helt enkelt var fundamentalt 
olika till sin natur.” (Witting, 2005, sid 64.) 

Symbolfunktionen är en färdighet med den för färdigheter karakteristiska egenskapen att kunna automatiseras, medan 

förståelsen är av kreativ och dynamisk natur. … Symbolfunktionens egenskaper är i allt väsentligt av absolut karaktär. 

Språkljud och bokstäver har vissa bestämda egenskaper och relationer, man förflyttar sig alltid från vänster till höger på 

raden och man gör det med bibehållen kontinuitet. Med förståelsen är det annorlunda eftersom den är resultatet av en 

inre tolkningsprocess. (Witting, 2005, sid 65.) 

Maja Witting drar av detta slutsatser, som innebär särlösningar för både arbetsmaterial och 
arbetssätt  med syfte att förbättra elevernas möjligheter att nå bra resultat. Som jag förstår det 
ovan citerade referatet av Roserapportens tolkning av the Simple View of Reading öppnade man 
där för en slutsats liknande den Maja Witting dragit. Vad det praktiskt konkret betyder i 
Roserapporten är jag osäker på, men i äldre svenska läsläror fanns ibland separata listor med 
stavelser avsedda enbart för avläsningsträning. Maja Wittings elever visade sig föredra att träna 
läsning på ett liknande material i stället för med ord och text. Hon förstod inte deras val och hade 
svårt att acceptera det. Efter hand fick hon dock ge med sig och utvecklade materialet till 
”innehållsneutrala språkstrukturer” och gav det en vidare språklig syftning, använt på två olika 
sätt i arbete med båda delarna i läsprocessen. 

det stora värdet i att använda innehållsneutrala språkstrukturer var, att de tillät eleverna att anpassa sitt agerande med 

full koncentration till både symbolfunktion och läsförståelse. I stavelsekaraktären finns dessutom en annan positiv 

egenskap, nämligen att det inte är i förväg bestämt, att det eleverna möter har en innebörd, som det är underförstått 

att de måste klara av. De kan i stället söka inom sig själva för att avgöra om de förstått eller ej. … Detta sätt att förhålla 

sig till läsförståelsen ger också eleverna möjlighet att förstå vad ord är. Eftersom de hela tiden står inför frågor som 

´Finns det ord här bland strukturerna?` och ´Kan det bli ord av den här strukturen?`, skapas goda förutsättningar för 

dem att utveckla ordbegrepp. (Witting, 2005, sid 64 f.) 

Hur Maja Witting började fundera kring skrivprocessen  beskrivs på sid. 67 f. Det var inte en direkt 
följd av insikterna om läsprocessens natur, utan också här var det elevernas val av arbetssätt och 
deras reaktioner på att lyssna och skriva i stället för att sammanljuda i lästräningen som ledde till 
analys av skrivprocessen. Så småningom kunde hon genom att i detalj begrunda vad eleverna 
gjorde i avlyssningsskrivningen ”förstå att skrivprocessen till sin natur var nära besläktad med 
läsprocessen. … Precis som läsprocessen består alltså skrivprocessen av två delar som till sin 
karaktär är väsensskilda.” (Witting, 2005, sid 67.) Hon insåg att skrivandet till skillnad mot 
läsandet tidsmässigt kunde ske på elevernas villkor och utnyttjade det i läsinlärningen, ”eleverna 
lärde sig läsa genom att skriva” (Witting, 2005, sid 67). 

Den likartade synen på läs och skrivprocesserna mellan Kunskapsöversikten och 
Wittingmetoden förvånade mig först inte särskilt, men under det jämförande arbetet ställde jag 
mig allt oftare frågan ”Hur var det möjligt för Maja Witting att, redan i början av sin lärargärning, 
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dra slutsatsen om karaktären på läsprocessdelarna och finna sätt att omsätta dem fullt ut i 
praktik?”  

RESULTAT: SYNEN PÅ ARBETSSÄTT OCH INNEHÅLL. TVÅ SFÄRER. 

Kunskapsöversikten: Som utgångspunkt för att se närmare på Kunskapsöversiktens syn på det 
praktiska arbetet och få en sammanfattning av den undervisning forskarna vill se generellt 
förverkligad, valde jag ett referat av vad ”översiktliga studier om läsundervisning generellt  visade 
… att framgångsrika undervisningsprogram nästan alltid innehåller” (sid. 111 i 
Kunskapsöversiktens slutsatsavsnitt, se även sid 58ff ). För bättre överskådlighet har jag punktat 
avsnittets innehåll och förkortat det något. 

● Omfattande ”utbildning av lärare och uppföljning som fokuserar specifika 
undervisningsmetoder”. 

● Undervisningsstrategier ”med syfte att öka elevers motivation, använda tiden mer 
effektivt och lära eleverna effektiva lärandestrategier”.  

● ”samarbete mellan barn omkring strukturerade inlärningsaktiviteter”. 
● Stark betoning ”av fonemisk medvetenhet och bokstavljudkopplingar”. Detta hade 

visat sig ge ”positiva effekter inte bara på avkodningsförmåga utan även på förståelse 
och totala läsmått”. 

● Resultatet i Kunskapsöversikten visade ”att vad som kan förändra elevers prestationer 
är strategier som i grunden förändrar vad elever och lärare gör tillsammans varje dag 
… omfattande professionell utveckling av strategier i klassrummet med målet att 
elevers deltagande och engagemang ska vara optimalt, att elevernas kunskap om 
bokstavljudkopplingar stärks och att de får lära sig metakognitiva strategier för att 
förstå vad de läser”. 

 

Min analys av Kunskapsöversiktsavsnittet ovan gav vid handen att det där rör sig om två 
innehållsliga sfärer:  Den ena handlar om en allmän, bred ”klassrumsdimension”  (den första, 
andra och femte punkten). Den andra har med arbetssätt och läsundervisningens innehåll  att 
göra (punkt tre och fyra). 

Wittingmetoden: Förvånad konstaterade jag att Wittingmetodens två teoretiska kärnbegrepp, 
”elevansvar”  och ”innehållsneutrala språkstrukturer” , i vid mening, passar in i var sin av de 
nämnda sfärerna. Till klassrumsdimensionen  hör elevansvaret. Det kan där jämföras med 
Kunskapsöversiktens elev och kunskapssyn. Till den dimension som har med arbetssätt och 
läsundervisningens innehåll att göra  hör innehållsneutrala språkstrukturer. De rör såväl 
Wittingmetodens syn på läsprocessen som dess material och arbetssätt och kan jämföras med 
the Simple View of Reading och Kunskapsöversiktens ”betoning av fonemisk medvetenhet och 
bokstavljudkopplingar” (s 111). I Wittingmetodens praktik utgör dock elevansvar och 
innehållsneutrala språkstrukturer en enhet.  Det är i förening som de kraftladdar arbetet och 
leder till framgång. Båda kärnbegreppen har sin grund i Wittingmetodens tillkomsthistoria och i 
erfarenheter från det speciella samarbete Maja Witting och hennes elever då kom att bedriva.  
 
Att Maja Witting började föra samtal med elever om arbetet och som grundhållning förlita sig på 
deras ansvarstagande, berodde kanske på en tillfällighet kopplad till hennes första elev. Hon 
beskriver det själv t.o.m. som ”följden av ett nödläge och inte en i förväg vald principiell 
hållning”. (Witting, 2005, s.57.)  I brist på bättre föreslog hon sin första elev att de tillsammans 
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skulle gå igenom allt det som han tillsammans med andra lärare redan prövat, misslyckats med 
och flytt från. Utgångspunkten var att det borde finnas en del att ta vara på och utveckla i detta. 
Eleven var efter viss tvekan med på det. 
 
Jag kunde också konstatera, att jag aldrig på egen hand genom att tolka elevens reaktioner skulle ha kunnat 

genomskåda vilka problem och möjligheter som de olika övningsmaterialen innehöll. Här lärde jag mig alltså de första 

grunderna i vad det innebär att på allvar ha elever som medarbetare. Utan att jag var medveten om det lades nu alltså 

grunden till den elev och kunskapssyn som skulle komma att prägla metoden. (Witting, 2005, s.13.) 

 
Maja Witting gjorde kontinuerligt positiva erfarenheter av samarbete med elever och fann att 
det gick att samtala med dem om arbetet, så att de aktivt kunde ta delansvar för det. De 
behövde få förstå att de hade en roll och ett ansvar för det egna lärandet.  
 
… intressant att se, hur metodutvecklingen i själva verket kom att präglas av att eleverna kunde göra medvetna 

bedömningar av vad som var lätt och svårt, klart och oklart och av vad de kunde och inte kunde. Utan att känna till den 

metakognitiva aspekten utnyttjade jag alltså det förhållandet att elever kan reflektera över sitt tänkande, sina 

kunskaper och färdigheter, för att avgöra hur arbetet bäst borde gå vidare. (Witting, 2005, s.57.) 

 
Tack vare inlärningsansvaret blir eleverna delaktiga i arbetet på ett sådant sätt att de inser, vilken fundamental 
betydelse deras egna bedömningar och arbetsinsatser har för ett lyckat resultat. (Witting, 2005, s.72.) 

 
Samarbetet med eleverna ledde för Maja Wittings del till ett perspektivbyte från ett 
lärarperspektiv till ett perspektiv grundat i de upplevelser som elever med läs och 
skrivsvårigheter på sitt sätt kunde formulera  för henne. Hon lät detta bli styrande för arbetet. 
 

”KLASSRUMSDIMENSIONEN”, SAMMANFATTNING AV MIN JÄMFÖRELSE  

 
Kunskapsöversikten betonar lärarkompetens och utbildning av lärare. Deras kunskap, även om 
”specifika undervisningsmetoder”, behöver stärkas för att förändra och utveckla 
undervisningsstrategier ”med syfte att öka elevers motivation, använda tiden mer effektivt och 
lära eleverna effektiva lärandestrategier”. 
 
Om detta råder enighet  mellan Kunskapsöversikten och Wittingmetoden, men mellan 
perspektiven finns ändå en viss skillnad .  
 
I Kunskapsöversikten ligger fokus på lärarna.  Djupare sett berörs dock både elev och lärarroll: 
”omfattande professionell utveckling av strategier i klassrummet med målet att elevers 
deltagande och engagemang ska vara optimalt”. (Sid.111.) 
I Wittingmetodens förverkligande av elevansvar berörs likaså både elev och lärarroll, men, 
redan från Maja Witting:s första läs och skrivelev, ligger fokus på eleven  som måste få tid och 
möjlighet för att aktivt kunna ta delansvar för den egna lärandeprocessen och för sin roll i 
klassrumsgemenskapen. I förberedelser till nyinlärningen (d.v.s. i arbete med elever som lär sig 
läsa och skriva för första gången) ingår ”självständighetsarbete”, där detta övas. (Se Witting, 
1998.) Läraren har ansvar för att förklara undervisningsens ”hur” och ”varför” och att stödja och 
respektera sina elever oavsett deras startnivå och takt. När eleverna lärt sig att dela ansvaret 
med lärare och kamrater fungerar arbetet både i olika grupperingar och enskilt.  Som 
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kärnbegrepp i Wittingmetoden är elevansvaret  från början erfarenhetsgrundat . Senare fick det 
sin teoretiska anknytning till teori om metakognition. 
 

DEN ANDRA INNEHÅLLSDIMENSIONEN: ARBETSSÄTT OCH INNEHÅLL 

 

Kunskapsöversikten poängterar starkt fonologisk/fonemisk medvetenhet och 
bokstavljudkopplingar”. Strukturerade inlärningsuppgifter och systematisk undervisning 
framhålls i sammanhanget på flera ställen (bl.a. på sid.111 och 29.) 

Wittingmetodens  arbetssätt har väl utarbetade och prövade strategier för detta, ett arbetssätt 
med användning av ”innehållsneutrala språkstrukturer” i strukturerad ”avlyssningsskrivning”.  
 
 

FONOLOGISK MEDVETENHET 
 
I Kunskapsöversiktens resultatkapitel är det område som tas upp först fonologisk medvetenhet. 
(s 15ff.) Resultaten sammanfattas på sid. 5 och 109. 
 
Den kognitiva psykologins kanske största bidrag till läsforskningen utgörs av upptäckten av sambandet mellan barns 
fonologiska förmågor och utvecklingen av en väl fungerande ordavkodningsförmåga (Bus & van IJzendoorn, 1999; 
National Institute for Literacy, 2008; Stanovich, 2000; Wagner & Torgesen, 1987). I dagsläget råder konsensus om att 
fonologisk medvetenhet är positivt relaterat till läsutveckling. (sid 15.) 

 
Det kausala sambandet mellan träning i fonologisk medvetenhet och utveckling av ordavkodning är robust på så sätt att 

det verkar gälla generellt över olika språk och alfabetiska skrivsystem…( sid. 5, understrykning markerar rättning gjord 

av mig,.) … införande och genomförande kräver kompetens och fungerar bättre under strukturerade förhållanden. … 

har störst effekt när övningarna är explicita och när fokus ligger på fonemnivå …” (sid. 5.) 

 I rekommendationerna i Kunskapsöversiktens sista kapitel framhålls bl.a. : 

… aktiviteter där barnen får höra, identifiera och blanda språkljud i ord … För att få största effekt på läsinlärningen bör 

insatserna handla mest om ljud (fonem) och mindre om ramsor … innehålla inslag av direkt och explicit instruktion.” 

(sid. 114)  

Wittingmetoden arbetar särskilt med fonologisk medvetenhet i nyinlärningens 
förberedelsearbete. Man börjar med att i smågrupper lära sig lyssna koncentrerat på allmänna 
ljud i omgivningen och fortsätter med att lyssna ut språkljud i ord, tyda språkljud till ord m.m. på 
liknande sätt som i Bornholmsprojektet. När den egentliga läsinlärningen börjar, lyssnas ljud ut i 
ord i en liten berättelse, innan bokstaven presenteras och formandet lärs. (Se vidare t.ex. 
Witting, 1985/2001, Witting, 1986/2001, Witting, 1998 och Witting, 2005.) 

 

BOKSTAVLJUDKOPPLINGAR 
 

Kunskapsöversikten:  
De signifikanta effekterna som produceras av systematisk undervisning om bokstavljudkopplingar på barns 

läsutveckling var tydlig i de mest rigoröst designade experimenten.” (Sid. 29.) 
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Unga elever i risk för svårigheter bör ges explicit och systematisk undervisning om fonologisk medvetenhet och 
bokstavljudkopplingar. En tilleninterventioner kan leda till förbättrade läsresultat för många elever som annars 
riskerar att få lässvårigheter och misslyckas i skolan. (sid. 5 f.)  

 
Forskning har visat att även undervisning om ords betydelsebärande delar har effekt på elevers läsning och skrivning. 

Det är dock viktigt att lärare försäkrar sig om att barn förstår avsikten med att lära sig om ljud, bokstäver och 

betydelsebärande bitar och att de kan använda sina förmågor … Självklart ska systematisk undervisning om bokstäver, 

ljud och betydelsebärande bitar av ord vara integrerad med annan undervisning för att skapa ett balanserat 

läsprogram. (sid. 114)  

I Wittingmetoden innebär arbete med ljud bokstavskopplingen språkljudsanalyser och 
strukturerad avlyssningsskrivning. Det praktiska arbetet innebär principiellt två skilda aktiviteter 
avlyssningsskrivning och fritt associerande  med olika karaktär riktade mot läs och 
skrivprocessernas två olika delar. Båda finns regelmässig som en del i ett arbetspass med 
Wittingmetoden. Samma material, innehållsneutrala språkstrukturer , används i arbetet med de 
båda delarna, och håller så samman dem i en metodisk helhet. Man får omväxling i detta arbete 
mellan en strukturerad multisensorisk träning av ljud teckensambandet och en del med fritt 
ordskapande.  

Avlyssningsskrivning  är en strukturerad övning som kräver koncentration och därför anpassas i 
längd till elevens eller elevgruppens förmåga. Det innebär att läraren säger en språkstruktur, 
eleverna lyssnar, artikulerar tydligt, håller ljuden i minnet kort och formar sedan bokstäverna 
med omsorg. Slutligen kontrollerar de att det nedskrivna svarar mot den struktur läraren gav, ser 
upp och får en ny språkstruktur att processa på samma sätt. Det är viktigt att 
avlyssningsskrivningen inte pågår så länge att en elev inte orkar genomföra den koncentrerat. 
Man skall känna att man lyckats, inte att läraren avbryter för att man inte förmår tillräckligt. I 
den ökade förmågan att lyssna ut språkljud ligger också grunden för stavning. 

Det fria associerandet  innebär att elever söker aktivt i hela sitt ordförråd. När de skapade orden 
bearbetas  leder det förutom till vidgat ordförråd, till kunskap om ords byggnad och till enkelt 
skrivande som efter hand utvecklas. (Se t.ex. inledningskapitlet i Witting, 2005.) Alla 
svenskämnets moment kan övas och alla slags språkliga frågor kan komma upp. När lärarens 
kunskap inte räcker söker man tillsammans hjälp i t.ex. ordlistor och uppslagsverk. 

 

”ARBETSSÄTTSDIMENSIONEN”: SAMMANFATTNING AV MIN JÄMFÖRELSE  

 

Om vikten av fonologisk medvetenhet och systematisk träning av ljud bokstavskopplingen råder 
enighet mellan Kunskapsöversikten och Wittingmetoden. Även entilleninterventioner kan 
Kunskapsöversikten motivera. I Wittingmetoden tillämpas detta främst i Ominlärning (d.v.s. i 
arbete med elever med läsoch skrivsvårigheter). Nyttan av undervisning om ords 
betydelsebärande delar noteras i Kunskapsöversikten och ingår i bearbetningen av 
associationsord i Wittingmetoden.  Att arbeta på ett balanserat sätt med svenskämnets olika 
delar och innehållsligt även med andra ämnen är lika självklart i Wittingmetoden som i 
Kunskapsöversikten.  
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SLUTSATSER RELATERADE TILL SYFTET 

 

Den känsla av likhet mellan Kunskapsöversikten och Wittingmetoden som ledde till min 
jämförelse upplever jag i hög grad bekräftad, oväntat starkt även på ett övergripande plan. Min 
analys här har begränsats till ”Klassrumsdimensionen ” och ”Dimensionen om arbetssätt och 
läsundervisningens innehåll” vilka känts som viktiga analyskategorier. Likheter tycker jag dock 
finns på många ställen över hela läs och skrivundervisningsområdet. 

Min förhoppning är att de stegvisa positionsförflyttningar som under flera årtionden ägt rum 
inom läsforskarsamhället och nu tydligt avspeglas i de studier från 2000talet som 
Kunskapsöversikten redovisar och ökad kunskap om bredden i Wittingmetodens arbetssätt kan 
öppna nya möjligheter för metoden att spela en roll, när det gäller att förbättra elevers läs och 
skrivkunskaper i svensk skola.  
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