
 

Verksamhetsberättelse för Wittingföreningen 2021 

 

Styrelsen  
Styrelsen har under 2021 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 digitalt den 14/3 år 2021. Mötesformen fungerade förvånansvärt bra.  
Under året 2021 har styrelsen hållit 11 digitala styrelsemöten . Vid styrelsemöten använder styrelsen 
sig av ett rullande schema för funktionärsuppgifterna. 
Styrelsen genomförde digitalt en halv arbetshelg tillsammans i samband med årsmötet, för att 
planera arbetet under 2021. 
 

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

 
Medlemmar 

Inför årsmötet hade Wittingföreningen 21 betalande medlemmar. Medlemsavgiften har varit 200:-.  

 
Ekonomi  

Från och med den 1 juni 2021 har Styrelsen tagit över hanteringen av bokföringen, som ett led i 
försöken att minska föreningens utgifter. 

 
Det gångna året 
Året började tungt. Coronaepidemin gjorde det omöjligt att hålla de fysiska möten som annars 
brukar ge glädje och kraft. Styrelsen sågs bara på Google MEET och vi kunde inte heller erbjuda den 
vanliga utbildningsveckan i augusti. Utan intäkter från utbildningsveckan var det ganska tomt i 
kassan. 
Vi nåddes av rapporter från lärare om tunga arbetssituationer och brist på ork, tid och pengar för 
annat än den löpande verksamheten.  
De styrelsemedlemmar som är pensionärer satt mest hemma enligt rekommendation från 
myndigheterna och de av oss som arbetade på i skolan slet med digitala verktyg som inte alltid var så 
samarbetsvilliga. 
Men efter att ha summerat verksamhetsåret kan vi ändå konstatera att Wittingföreningen lever, att 
kurser och möten faktiskt kommer till stånd och att nya kontakter, nya arbetsformer och ny kraft 
faktiskt har uppstått. 
Punkter från arbetshelgen har flera förverkligats och annat jobbar vi för. 

 



 
 

Digital Wittingutbildning 

Ett av målen som sattes under arbetshelgen i samband med årsmötet var att utarbeta en 
Webbaserad utbildning i metoden och efter utprovning i det lilla formatet genomförde Annika Lund-
Persson och Ann-Katrin Åkerman en första testomgång av den digitala Wittingutbildningen. Fem 
deltagare med blandad bakgrund deltog i utbildningen som var gratis. Utbildningen var förlagd till 7 
lördagarsförmiddagar i rad. Träffarna var en och en halv timme långa och innehöll teorigenomgångar 
och gemensamma praktiska övningar. Deltagarna genomförde litteraturstudier och praktiska 
övningar mellan mötena.  
En glädjande positiv utvärderingen efter kursen gav lust att gå vidare med det digitala konceptet och 
sålunda startades i november utbildning nummer två som sträcker sig in på vårterminen. Endast två, 
men denna gång betalande deltagare. Att den ena deltagaren är en mamma som efter utebliven 
hjälp från skolan beslutat själv hjälpa sin dotter i årskurs 8 att få bukt med läs- och 
skrivsvårigheterna. 

  

Digitala Wittingmöten 

Vid arbetshelgen beslöt styrelsen också att försöka återuppta traditionen med Wittingmöten. Under 
Maja och Anitas aktiva tid anordnades regelbundet liknande träffar av lärare ute i landet. 
Medlemmar har påmint oss om dessa heldagsmöten med föreläsningar av Maja och/eller Anita och 
plats för erfarenhetsutbyten mellan lärare och önskat en fortsättning i samma stil. Trots några försök 
har det tidigare inte varit genomförbart med liknande träffar, men även här gav de digitala verktygen 
en ny, lättadministrerad möjlighet trots kassabrist.  
Under hösten har det hållits två Wittingmöten. Varje möte har lyft och undersökt ett begrepp i 
metoden med hjälp av Terminologiboken och sedan fokuserat på att diskuterat frågor från 
deltagarna. Det visade sig vara ett förhållandevis enkelt sätt att ha kontakt med Wittinglärare och 
deltagarna får både teoripåfyllning och handledning. Föreningen tar ut en liten avgift för deltagande. 

 

Årets Wittinglärare 

Styrelsen fick inte in några nomineringar till Årets Wittinglärare 2021. Nytt försök tas under nästa år. 

 

Informationsspridning 

Som tidigare har Wittingföreningen 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. 
 
Nytt på hemsidan är en förteckning över Metodkontaktartiklarna där de sorterats efter innehåll finns 
nu att tillgå på hemsidan, vilket vi hoppas ska göra det enklare att navigera bland dessa cirka 200 
värdefulla artiklarna. De är skrivna mellan åren 1987 och 2003, men är på intet sätt inaktuella. De 
erfarenheter och upplevelser som lärare och elever här delar med sig av är lika giltiga idag som när 
de skrivs. Här finns även ett antal artiklar både av Maja Witting och av Anita Hjälme som presenterar 
Wittingmetoden ur olika vinklar.  
 
 
 



 
 
Under året har vi dessutom valt att på en mer framträdande plats lägga tre bandade (varav två även 
filmade) inslag om metoden. Maja Witting läser sin beskrivning av Wittingmetodens tillkomsthistoria, 
Anita Hjälme berättar om sin väg till metoden och Ann-Katrin Swärd intervjuas på Dyslexiradions  
podcast (ILT Inläsningstjänst) angående sin avhandling om Wittingmetoden i olika 
undervisningssammanhang.  
 
Dessutom har under året har ett antal korta filmsekvenser som visar avlyssningsskrivning, fri 
associering och glimtar från ett analyssamtal lagts in på hemsidan. 
 
På Facebook sidan ”Wittingläraren” hade vi vid årsskiftet 468 medlemmar. Där strävar vi efter att ge 
samma typ av information och innehåll men i kortare format. Tyvärr är det aktiva deltagandet från de 
468 medlemmarna litet.  
 
Rapporter från styrelsens arbete skickas till medlemmarna via mejl. 

 

Kontakt med lärarutbildning på Linnéuniversitetet i Kalmar 

Ingen träff under året 2021 pga pandemin men inbokad för januari 2022 

 

Publicerat om Wittingmetoden 

Dyslexiföreningens tidskrift Dyslexi kommer efter årsskiftet med ett specialnummer om läs- och 
skrivinlärning. I numret kommer en artikel om nyinlärning enligt Wittingmetoden skriven av Eva 
Collini i samarbete med Ann-Katrin Åkerman att ingå.  
 
Vi kan rekommendera Carolina Mobergs slutuppsats från lärarutbildningen vid Karlstads universitet 
med rubriken ” … passar alla elever men kanske inte alla lärare.”- En kvalitativ studie om 
Wittingmetodens relevans och lämplighet bygger på intervjuer med Wittinglärare om deras arbete. 

Kontakt med Specialpedagogiska skolmyndigheten  

Fortfarande svårt få in Wittingmetodens böcker bland den litteratur som presenteras på SPSM:s 
sidor. Styrelsen fortsätter försöken. 

 

Slutord 

Kvar på göra-listan från arbetshelgen står:  
Filma och publicera korta föreläsningar om Wittingmetoden 
Filma och publicera korta lärarberättelser om arbete med Wittingmetoden 
Skapa instuderingsfrågor till Maja Wittings böcker 
Filma och publicera artiklarna i ”Wittingmetoden, helt enkelt”, upplästa av författarna själva 
 
 

Wittingföreningens styrelse 2021 
 
 
 
 


