Verksamhetsberättelse för Wittingföreningen 2016
Styrelsen har under 2016 bestått av följande personer:
Ann-Katrin Åkerman, ordförande
Britta Blank, vice ordförande
Margareta Brannström, kassör
Kerstin Berlin Holmkvist, sekreterare
Anna Laestadius Stridsman, vice sekreterare
Övriga ledamöter:
Eva Högberg-Görsson
Kerstin Hyrefelt t.o.m 1/7
Christina Linde-Gustafsson, adjungerad
Sammanträden
Årsmöte hölls den 14/2 2016 på Jag-Kan-skolan i Täby. Under året har styrelsen hållit 11
styrelsesammanträden – de flesta i form av telefonmöten – och genomfört en arbetshelg i samband
med årsmötet i februari. Vid årsmötet berättade Louise Wramner och Simon Sjöholm inspirerande
om Simons ominlärningsarbete.
Valberedning och revisorer
Valberedning har bestått av Brita Hjälm-Brännström (Skellefteå), Åse Kaddik Henriksson, (Hörnefors)
och Margareta Molin (Västerås). Revisor har varit Ing-Mari Mårtensson (Hudiksvall) och Pär
Mårtensson (Hudiksvall) Revisorssuppleant har varit Ebba Rodhe, Hudiksvall.
Medlemmar
Vid årsskiftet hade Wittingföreningen 59 medlemmar. Medlemsavgiften har varit 200:-.
Sommarkursdeltagare i Forsa erbjuds varje år gratis medlemskap för resten av året. Följande år
uppmuntras de att bli betalande medlemmar i samband med inbjudan till årsmöte.
Det gångna året
Maja Wittings bortgång i slutet på februari kom att prägla inledningen på detta år.
En minnesruna infördes i flera av landets tidningar, flera styrelsemedlemmar närvarade vid
begravningen i Linköping och vi fick möjlighet att till Majas son med familj, förmedla vår stora
uppskattning av Maja både som person och som skapare av Wittingmetoden.
Styrelsen har också beslutat att bilda en Stiftelse för att starta en fond till Maja Wittings minne.
Hur har vi arbetat för att sprida information om Wittingmetoden?
 Föreningen deltog i Dyslexiförbundets Dysleximässan i Solna 21-22 oktober.
Utställningen bemannades av Noomi Sjöstedt, Eva Högberg-Görsson, Karin Bostrand,
Christina Linde-Gustavsson, Christina Bergum, Johanna Blank, Margareta Molin och AnnKatrin Åkerman. Vår välbesökta work shop leddes av Kerstin Berlin-Holmqvist, Eva
Högberg-Görsson och Ann-Katrin Åkerman. Wittingmetoden presenterades också i en
föreläsning av Ann-Katrin Åkerman. Deltagandet i mässan kostade 3.900:- vilket kändes
som en välinvesterad summa även om antalet besökare på mässan inte var väldigt stort.
Särskilt roligt var det att flera Wittinglärare passade på att träffas, prata och inspireras
vid vår monter.
 Tidskriften ”Läs- och skriv” hade i ett temanummer om vuxna dyslektiker (februari 2016)
en artikel om Pontus Liljedahls ominlärningsarbetet skriven av Eva Hedberg. Föreningen
förmedlade kontakten.
 Med målet att tydligare illustrera nyinlärningsarbetets egenskaper har en omarbetning
av utställningsmaterialet påbörjats under året.







Under året har styrelsen börjat arbetet med en ny bok om Wittingmetoden i linje med de
riktlinjer som drogs upp vid Britta Blanks och Ann-Katrin Åkermans besök 28/1 hos Maja
Witting i Linköping. Boken har arbetsnamnet ”Introduktion till Wittingmetoden”.
Informationsbroschyren har reviderats och nytryckts.
Föreningen har under året annonserat i olika fora för sammanlagt 13.550:Facebook-gruppen ”Wittingläraren” startades den 1/4 och har nu 426 medlemmar.
Förhoppningen är att detta kan vara ett sätt att nå ut till fler med information och tankar
kring Wittingmetoden.
Hemsidan fortsätter att vara ett viktigt verktyg för information om Wittingmetoden och
om föreningens aktiviteter.

Hur har vi arbetat för att ordna utbildning i Wittingmetoden?
 Utbildningsveckan på Forsa folkhögskola gick som vanligt av stapeln första veckan i
augusti (1-5/8)
Trots det låga antalet deltagare (16 st) gav utbildningsveckan en nettovinst på 44.035:-.
I kursavgiften ingick i år Terminologiboken som genom Stefan Görsons försorg skickades
till deltagarna under sommaren.
Sommarens kurs hade inte någon Ingrid Hedman-stipendiat.
Ansvaret för de gemensamma huvudföreläsningarna delades mellan Anita Hjälme ,
Kerstin Hyrefelt och Ing-Mari Mårtensson.
Ansvarig för tillämpningsområdet Ominlärning var Ing-Marie Mårtensson, för Nyinlärning
Eva Collini och för Svenska som nytt språk ansvarade Margareta Molin.
Veckan innehöll en orientering om Nyinlärning för samtliga deltagare eftersom vi önskar
skapa förståelse för att det är redan i starten man bör sätta in Wittingmetoden.
Fontetik ingick som vanligt i kvällspassen, samt en frågekväll.
Utflykten i Hälsingland, guidad av Britta Blank, bla med besök på gården Blanks i
Kalvhaga, var som vanligt ett uppskattat inslag under veckan.
Administrationen kring anmälningar till Forsaveckan sköttes av Eva Collini.
För service åt kursledare på plats, utvärderingar mm ansvarade Britta Blank.
Vi gladde oss åt genomgående positiva omdömen i utvärderingarna.
 Under året har föreningen fortsatt samarbetet med Susanne af Sandeberg bla genom
gemensam annonsering och information om hennes kurser på föreningens hemsida.
Hur har vi arbetat för att uppmuntra och synliggöra forskning och utvärderingar om metoden?
 Under sommarens utbildningsvecka i Forsa höll Anita Hjälme en inspirerande föreläsning
där hon undersökte Wittingmetodens grundtankar i relation till Vetenskapsrådets år
2015 publicerade ”Kunskapsöversikt om läs- och skrivundervisning för yngre elever”.
Föreläsningen byggde på hennes artikel med rubriken ”En beskrivning av
Wittingmetoden relaterad till en aktuell kunskapsöversikt om läs- och skrivundervisning”
som senare publicerades i Dyslexiföreningens tidskrift. Artikeln finns även att studera på
föreningens hemsida.
Slutord
Under 2017 ser vi fram emot Nordiska dyslexikongressen 10-12 augusti på Stockholms
universitet. Därutöver hoppas vi kunna ordna en Wittingdag samt komma vidare med nya boken och
Stiftelsen Maja Wittings minne.
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