
 
 

  Verksamhetsberättelse för Wittingföreningen 2018 

 
Styrelsen har under 2018 bestått av följande personer: 
Ann-Katrin Åkerman, ordförande 
Britta Blank, vice ordförande 
Annika Lund-Persson, kassör 
Kerstin Berlin Holmquist, sekreterare 
Anna Laestadius Stridsman, vice sekreterare 
Eva Högberg-Görsson 
Suppleant: Ann-Charlotte Anvret  

 
Sammanträden 

Årsmöte hölls den 10/2 2018 i Täby. Under året 2018 har styrelsen hållit 10 
styrelsesammanträden – de flesta i form av telefonmöten – och genomfört två arbetshelger 
tillsammans, den ena i samband med årsmötet i Täby och den andra den 6-7/10 i Stockholm. 
Vid styrelsemöten använder styrelsen sig av ett rullande schema för funktionärsuppgifterna. 
 
Valberedning och revisorer  

Valberedning har bestått av Margareta Molin (Västerås), Noomi Sjöstedt (Sigtuna) och 
Karin Bostrand (Täby). Revisorer har varit Ing-Mari Mårtensson (Hudiksvall) och Per 
Mårtensson (Hudiksvall). Revisorssuppleant har varit Ebba Rodhe (Hudiksvall). 
  
 Medlemmar 

Inför årsmötet hade Wittingföreningen 29 medlemmar. Medlemsavgiften har varit 200:-. 
Deltagare i utbildningsveckan i Forsa erbjuds varje år gratis medlemskap för resten av året. 
Följande år faktureras de, liksom övriga medlemmar, i samband med inbjudan till årsmötet.  

 
Hur har vi arbetat för att sprida information om Wittingmetoden? 
 
Föreningen har av ekonomiska skäl inte kunnat delta som utställare vid kongresser, 

mässor eller utbildningsdagar.  
Föreningen har haft en annons i Dyslexiförbundets tidskrift ”Läs och skriv”. 
Föreningen har under året haft kontakt med SPSM (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten) i avsikt att få Wittingmetodens material omnämnt i SPSM:s översikt över 
tillgängliga läromedel. 

Föreningen har genom Ing-Mari Mårtensson förmedlat en skrivelse till Lärarförbundet 
Student för att erbjuda information om Wittingmetoden till lärarstudenter. 

En kort, filmad intervju med Anita Hjälme, som genomfördes under årets 
utbildningsvecka publicerades på www.wittingforeningen.se och på Youtube. 

Arbetet med en ny bok om Wittingarbete i praktiken fortskrider och förhoppningen är att 
boken ska bli klar under 2019. 

 
 
 



 
 
Hur har vi arbetar för att upprätthålla kontaktnät bland aktiva Wittinglärare? 
 
I ”Wittingläraren”, på Facebook och på Wittingföreningens hemsida har vi kontinuerligt 

informerat från styrelsemöten samt om aktuellt i tidningsartiklar och om forskning med 
anknytning till läs- och skrivområdet. 

Var och en av årets deltagare i Wittingutbildningen har haft en personlig mentor med 
uppgift att under hösten hålla kontakt för att ge stöd i arbetet ute på skolorna. 

En enkät har gått ut till medlemmar, kursdeltagare och övriga intresserade av 
Wittingmetoden i avsikt att samla information om Wittingarbete ute i landet, få en bild av 
önskemål om föreningens fortsatta arbete samt om vilka konkreta insatser man är beredd 
att bidra med. Dessutom är enkätsvaren avsedda att utgöra underlag för bildande av 
nätverksgrupper ute i landet. 

  
Hur har vi arbetat för att ordna utbildning i Wittingmetoden? 
 
Utbildningsveckan i Forsa hölls 6/8-10/8 med 7 deltagare inom de tre 

tillämpningsområdena Nyinlärning (ansvarig: Eva Collini), Ominlärning (ansvarig: Kerstin 
Berlin-Holmquist), Svenska som nytt språk (ansvarig: Annika Lund-Persson). De fyra första 
dagarna i utbildningsveckan utgjordes av gemensamma praktiska övningar och föreläsningar 
baserade på samtliga tillämpningsområden. I detta arbete deltog även Ann-Katrin Åkerman i 
kursledningen. Avsikten med detta nya upplägg var dels att uppnå ett närmare samarbete 
mellan kursledarna och dels att ge deltagarna inblick i metodens hela vidd. Veckan 
avslutades med en dag i respektive tillämpningsområde.   

I Kalmar har Annika Lund-Persson och Ann-Katrin Åkerman hållit en 3-dagarsutbildnding 
för 22 lärare i Kalmar vid Kalmar Sfi, Bas Kalmar och Mötesplatsen. Den 4:e dagen hålls 
under vårterminen. 

Medborgarskolan i Ludvika har, efter förfrågan till Wittingföreningen, haft två 
utbildningsdagar med Margareta Molin och Kerstin Berlin-Holmquist rörande undervisning i 
svenska som andraspråk. 

 
Hur har vi arbetat för att uppmuntra och synliggöra forskning och 

utvärderingar om metoden? 
 
Ambitionen har varit att på vår hemsida www.wittingforeningen.se och på vår Facebook-

sida ”Wittingläraren” publicera inlägg om forskning och utvärderingar. 
Förhoppning finns att enkätsvaren även ska kunna ge underlag för forskningsrapporter. 
Till Ann-Katrin Swärd (universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och 

specialpedagogik vid Göteborgs Universitet) har föreningen efter förfrågan förmedlat artiklar 
om Wittingmetoden för eventuell publicering på Skolverkets Lärportal. 
 

Slutord 
Föreningens ekonomi har under året varit ansträngd varför styrelsen har valt att under 

året fokusera på kostnadsfria insatser och styrelsens arbetshelg i samband med årsmötet har 
bekostats av ledamöterna själva. 

 
 



 
 
 
Utbildningen har fått ett nytt upplägg för att stärka och inspirera de nuvarande 

kursledarna och göra det lättare för yngre, kanske mindre erfarna, lärare att träda in i 
gruppen av kursledare. 

Kontakterna med Wittinglärare ute i landet bl.a. via enkäten ska förhoppningsvis leda till 
att föreningen under det kommande året kan stötta lärarna bättre och samla information 
som kan utgöra underlag för olika former av utvärderingar, artiklar och forskningsarbeten.  

För att nå nya grupper av lärare i landet har vi utrett möjligheten att förlägga 2019 års 
utbildningsvecka i Kalmar. 

Vi tackar för det gångna året och ser fram emot ett gott 2019. 
 
 
Januari 2019   
Wittingföreningens styrelse 
 
 


