Eva Collini, du är årets Wittinglärare 2017
Utmärkelsen Årets Wittinglärare går till en lärare som tydligt och ihärdigt visat sig engagerad i sitt
arbete med Wittingmetoden och i sina elever!
Wittingföreningens styrelse gläds åt att i år få ge den utmärkelsen till just dig.
Du valde för många år sedan att i din undervisning i lågstadieklass arbeta med Wittingmetoden
och du har gett många omgångar elever möjlighet att alla få lära sig läsa, skriva och tänka med
hjälp av Wittingmetoden.
Vi har förstått att du med ditt Wittingarbete lyckats att tillfredsställa elevers, föräldrars och
skolans förhoppningar om goda resultat eftersom dina elever i 3:an alla – jämfört med andra
klasser – nått påfallande goda resultat på Nationella prov.
Genom att du berättat och förklarat för föräldrarna till dina elever hur Wittingarbetet går till och
varför, har du på ett Wittingskt sätt gjort även föräldrarna delaktiga i arbetet och synliggjort
metoden.
Vi har också med glädje kunnat ta del av bildbevis på de nöjda minerna hos dina engagerade och
koncentrerade elever.
Du har under många år på somrarna arbetat oavlönat i våra utbildningsveckor och där förmedlat
Wittingmetoden och dess pedagogiska principer och dina erfarenheter till lågstadielärare från
hela landet.
Och vi hoppas att du nu också kan tänka sig att skriva om ditt och elevernas arbete i den
kommande boken om ”Wittingmetoden i praktiken” för att på så sätt ytterligare inspirera andra
lågstadielärare
Som bevis på denna utmärkelse får du dels ett diplom, ett kuvert med en stipendiepeng och en
glasfigur från det Småländska glasbruket Målerås, skapad av Mats Jonasson – en välkänd
glaskonstnär, som brinner för glaskonst, för glastradition och för äkta hantverk; som förstår
betydelsen av allas delaktighet; både glasbruksarbetarna och övriga invånare i den lilla orten Målerås
engageras – bla som delägare i glasbruket. Mats Jonasson kompromissar inte med glasbrukets frihet
och ideal ens när stora jättar inom glasbruksbranschen erbjudit honom stora pengar för att få lägga
under sig den lilla konkurrenten.
Som du kanske redan vet var Maja Witting under många år en samlare och kännare av god svensk
glaskonst – hon och hennes man Harald Eklund skrev till och med en bok om det svenska graalglasets historia – och deras konstglassamling såldes några år före Haralds bortgång på Bukowskijs
kvalitetsauktioner i Stockholm. Därför tror och hoppas vi att Maja Witting i sin himmel är nöjd med
vårt val av gåva till Årets Wittinglärare. Vi tror också att Mats Jonasson och Maja Witting skulle ha
förstått och känt igen sig i varandras drivkrafter och arbetssätt i både teori och praktik.

Figurens motto är MED KUNSKAP GÖRS INGA MISSTAG. Kunskap om läs- och skrivinlärningens konst
och i Wittingmetoden kan utan tvekan vara till god hjälp i arbetet och förhindrat många onödiga
misstag.
Den text som beskriver figurens egenskaper talar om en ”Ledarauktoritet med erfarenhet och
skarpt intellekt” – är det inte just precis de egenskaper som karaktäriserade Maja Witting?!
Texten om figuren lyder vidare: Får andra att göra det de inte tror sig mäkta med – ja, just så kan det
kännas när Maja Witting med sin metod får oss Wittinglärare att göra det vi inte visste att vi skulle
kunna uppnå i klassrummen.
Figurens namn är DOMINO - precis som spelet. Det spel där den första i raden av massor av
uppställda brickor genom sitt agerande påverkar nästa bricka och nästa och får en lång rad brickor
att följa med i samma rörelse. Wittingföreningens styrelse ser dig, ditt och dina elevers arbete med
Wittingmetoden som ett efterföljansvärt exempel som vi tror kan inspirera många andra
lågstadielärare att följa efter i samma Wittingrörelse.
Och därmed ber Wittingföreningens styrelse att få gratulera dig Eva till utmärkelsen årets
Wittinglärare 2017
Grattis Eva!

