
 

Verksamhetsberättelse för Wittingföreningen 2020 
 
Styrelsen har under 2020 bestått av följande personer: 
Ann-Katrin Åkerman, ordförande 
Britta Blank, vice ordförande 
Annika Lund-Persson, kassör 
Eva Collini, sekreterare 
Anna Laestadius Stridsman, vice sekreterare 
Suppleanter: Ann-Charlotte Anvret och Noomi Sjöstedt 

 
Sammanträden 

Årsmöte hölls den 22/2  2020 i Kalmar.Under året 2020 har styrelsen hållit 11 
styrelsesammanträden – de flesta i form av telefonmöten – och genomfört en arbetshelg 
tillsammans i samband med årsmötet. Vid styrelsemöten använder styrelsen sig av ett 
rullande schema för funktionärsuppgifterna. 
 

Valberedning och revisorer  
Valberedningen har bestått av Eva Högberg Görsson, Kerstin Berlin Holmqvist och Louise 
Wramner (Stockholm). 
Revisorer har varit Ing-Marie Mårtensson (Hudiksvall) och Per Mårtensson (Hudiksvall), 
revisorssuppleant Ebba Rodhe (Hudiksvall) 

 
Medlemmar 

Inför årsmötet hade Wittingföreningen 31 betalande medlemmar. Medlemsavgiften har 
varit 200:-.  
 

Det gångna året 
 
Föreningens ekonomi har även under 2020 varit skral  
Utmärkelsen Årets Wittinglärare 2020  

 
Hur har vi arbetat för att sprida information om Wittingmetoden? 

 
2020 har för Wittingföreningen, liksom för alla andra, präglats av Corona-epidemin. 
Föreningen har tre informationskanaler som vi regelbundet använder för kontakt med 
föreningsmedlemmar, wittingintresserade och allmänt nyfikna. 
Central är vår fylliga hemsida som innehåller både grundinformation om Wittingmetoden, 
rapporter om föreningens verksamhet och tips om aktuellt från forskningsvärld och skola. 
På Facebook sidan ”Wittingläraren” hade vi vid årsskiftet 460 medlemmar. strävar vi efter 
att ge samma typ av information och innehåll men i kortare format. 
Rapporter från styrelsemöten skickas till medlemmarna via mejl. 
 
Föreningen har under året delat ut 40 gratisexemplar och sålt drygt 40 exemplar av 
Wittingmetoden – helt enkelt. 
 



 
Kontakten med Ulrika Näsholm och Kerstin Norell på SPSM Specialpedagogiska 
Skolmyndigheten resulterar i att Vägledningen (fd Handledningen) och Före läs- och 
skrivinlärningen kommer att presenteras bland läs- och skrivinlärningsmaterial 
(www.spsm.se/studiepaket-las--och-skrivsvarigheter-f-3/moment-5/) 
 
Den planerade metodpresentation för lärarstudenterna på Linnéuniversitetet ställdes in pga 
Corona-pandemin och fick ersättas med information på deras kurssida. Vi hoppas på ny 
kontakt på andra sidan de mötesbegränsningar som nu råder.  

 
 
Hur har vi arbetar för att upprätthålla kontaktnät bland aktiva Wittinglärare? 

 
Kontakter har  
 
Hur har vi arbetat för att ordna utbildning i Wittingmetoden? 

 
Hur har vi arbetat för att uppmuntra och synliggöra forskning och 

utvärderingar om metoden? 
 

Anita Hjälmes artikel ”Wittingmetodens erfarenhetskunskap relaterad till Vetenskapsrådets 
kunskapsöversikt om läs- och skrivundervisning” finns på vår hemsida och den är även med i 
boken ”Wittingmetoden – helt enkelt”. Den visar tydligt hur det arbete Maja Witting 
genomförde som ledde fram till hennes metod både lever upp till vetenskapliga krav på 
metodutvecklingsarbete och uppfyller de kriterier som samlad vetenskap ställer på metoder 
som har forskningens stöd idag. 
 

Slutord 
 

Vi avslutar verksamhetsåret 2019 i tron att det finns en ljusning för Wittingmetoden. Det 
höjs idag alltfler röster för ökad metodkunskap hos lärare, för fokus på grundläggande 
färdighet i läsning och skrivning och för vikten av handens och pennans noggranna arbete 
även i en alltmer digitaliserad omgivning. Vi tror på den nya bokens möjlighet att visa 
Wittingmetodens bredd och djup; på att den kan ge en lättsam, inspirerande och samtidigt 
grundlig väg till lärande i allmänhet och till en trygg, inspirerande och rolig väg till läs- och 
skrivinlärning. Vi fortsätter vår viktiga utbildningsverksamhet och hoppas kunna bidra till 
anordnandet av Wittingdagar och Wittingnätverk kring boken och Wittingmetoden. Och vi 
ger inte upp försöken att nå lärarutbildare och lärarstudenter. 

 
Februari 2021 
Wittingföreningens styrelse 
 
Året började fint med boksläpp, Årets Wittinglärare och årsmöte och middag tillsammans 
med Carl Witting med fru, Anita Hjälme med make och flera gamla goda vänner och nya  
strax innan Coronaviruset stängde ner oss. 
Kalmar läns tidning artikel. 
Örebrokurs för 5 lärare på dsklfjlakjsdfl   vilket inbringade 6.000:- till föreningen som 
avslutades i Corona, fortsättning planerad men uppskjuten pga Corona. 
Susanne af Sandeberg hade kurs i Sthlm 5 deltagare Kerstin BH och Kerstin Hyrefelt 



 
Ingen augustikurs pga Corona 
 
Unders året sålt böcker … 
 
Styrelsemöten på Google meet – kul 
 
Digital arbetsdag 23/6 :  
digital kurs 
Ut med boken 
Spela in författarnas artiklar 
Hur få liv i FB-gruppen 
Vi fick en Sfi-lektion avlyssningsskrivning 
Fri ass. 
Funkar men kräver individuell inskolning/ live 
med Witting jobb med AnniKa.  
Och att använda PPT i grupp 
Filma föreläsningar att lägga ut 
Filma lärare berättar om W-erfarenheter 
Skapa instuderingsfrågor till Majas böcker 
 
 
Hur använda FB bättre 
 
Linnéuniversitets kontakt Katarina Herrlin för presentation för lärarstudenterna 
 
AK och ALP arbetar fram digital kurs 
 
Dyslexiföreningen haft webb-baserad fortbildning. Kerstin Hyrefelt talar om Witting: När 
man tror att loppet är kört. 
 
Digital storsamling: blev ej av men tar upp idéer nästa år. 
Streamcode en arbetsdag för hemsidan - tja 
 
Utavidgat gruppen som kan ta del av styrelsemötesprotokoll och samtal på Wittingstyrelsens 
FB-grupp – hålla flera uppdaterade och kanske få lite tankar från dem. 
 
Wittingmetoden/föreningen i den digitala världen ??? -  
kurs 
Digitala arbetsdagar/mötesdagar för wittinglärare 
 
 
 


