Wittingmetoden är en etablerad metod
för arbete med läsning och skrivning

Maja Witting fil. lic. (1923-2016)

Metoden utvecklades av Maja Witting
under ett flerårigt samarbete med
elever som misslyckats med sin läsoch skrivinlärning. Det nära och ärliga
samarbete med reflekterande elever
resulterade i principer om elevansvar
och ett strukturerat och kreativt arbetsmaterial: de innehållsneutrala språkstrukturerna.
Dessa strukturer används i två skilda,
alltid samverkande arbetsmoment: avlyssningsskrivning
och fritt associerande.
Under utvecklingsarbetet förtydligades
metodens grundläggande teori om läsoch skrivinlärning samt dess allmängiltiga pedagogiska principer för
inlärning. Wittingmetoden är därför
användbar i arbete med olika individer,
inom olika områden och för olika åldrar.
Eleverna görs medvetna om det egna
tänkande får därför en individualiserad
inlärningsprocess.
Metoden har visat sig fungera framgångsrikt även i nyinlärning och i svenska som
nytt språk.

www.wittingmetoden.se

”Även om min avhandling Att läsa och
förstå svenska inte direkt behandlar Wittingmetoden har det varit en stor glädje för mig
att under arbetets gång upptäcka vilket stöd
metodens grundläggande teori har i aktuell
forskning”, skriver fil.dr. Per Fröjd i förordet.
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De vanligaste tillämpningsområdena:
Nyinlärning - läs- och skrivinlärning för
nybörjare.

”Tydlig metod och erfarna lärare gör lärandet
kul”, säger fil.dr. Ann-Katrin Swärd, intervjuad
på Skolporten i samband med sin avhandling
Att säkerställa skriftspråklighet genom
medveten arrangering – Wittingmetodens
tillämpning i några olika lärandemiljöer.

Vidareutveckling och förstärkning - fortsatt
arbete efter läs- och skrivinlärningen.
Svenska som nytt språk att lära sig läsa
och skriva - uttal, läsning och skrivning för
elever med annat förstaspråk än svenska.
Ominlärning - arbete med att undanröja
läs- och skrivsvårigheter.
Wittingmetodens förberedelsearbete
grundlägger elevansvaret och är direkt
kopplat till själva läs- och skrivinlärningen.
För info om Wittinglitteratur se hemsidan

www.wittingmetoden.se
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Fil.dr. Anita Hjälmes avhandling Kan man bli
klok på läsdebatten? Analys av en
pedagogisk kontrovers behandlar 70- och
80-talets läsdebatt och ger genom sin analys
läsaren ”ökade möjligheter att förstå de
starka laddningar och den polarisering som
sedan präglat det svenska läsfältet. ”
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