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Abstract 

During these last decades there´s been a debate concerning children’s reading and writing skills. 
The opinion has been that children does not reach the goals in the curriculum. This study is 
focusing on the positive and negative sides in Phonics and Whole Language. It is also a presentation 
of the Witting Method and if this method can be a contributed factor when it comes to reaching 
curriculum goals.   
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Bakgrund 

I Lgr 11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, under ämnet svenska 
står att det främsta redskap vi har vad gäller tänka, kommunicera och lära är just vårt språk. 
Grundläggande för en människa, utöver den verbala förmågan, när det kommer till att fritt kunna 
inhämta och ta till sig kunskap är förmågorna att kunna läsa och skriva (Skolverket 2015 s. 223). 
Under övergripande riktlinjer står även kunskaper som skolan ska ansvara för att eleverna behärskar 
vid avslutad grundskola. För ämnet svenska står bland annat att eleven ska kunna använda det 
svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt både vad gäller tal och skrift (Skolverket 2011 s. 13). 
I läroplanen lyfts hur eleverna ska ges en undervisning som stimulerar deras intresse vad gäller att 
läsa och skriva samt att lära sig att anpassa sitt språk beroende på vilken situation de befinner sig i 
(Skolverket 2011 s. 222). 

Rapporter baserade på PISA-undersökningar (Programme for International Student Assessment) 
har den senaste tiden visat en allt sämre läsförmåga vad gäller eleverna i Sverige, hur svenska elevers 
läsförståelse är oroväckande låg. PISA är en internationell studie som utförs vart tredje år där 
elevernas förmågor inom tre kunskapsområden undersöks: matematik, naturvetenskap samt 
läsförståelse. Syftet är att undersöka hur pass väl utrustade femtonåriga elever är att möta framtiden 
(Skolverket 2015a). Även PIRLS-studien (Progress in International Reading Literacy Study) visar 
dalande resultat hos de svenska eleverna. PIRLS är en omfattande studie som genomförs av 
Skolverket där syftet är att mäta läsförmåga och inställning till läsning i årskurs 4. Studien har även 
som syfte att undersöka skillnader i läsförmågan hos elever mellan olika länder, men även att 
försöka förstå trender inom länder och förklara dessa. Precis som i PISA-undersökningarna är det 
elever från hela världen som deltar (Skolverket 2015b). 

Både under min verksamhetsförlagda utbildning och under de tillfällen då jag arbetat som vikarie 
har jag stött på elever som kämpar med sin läs- och skrivinlärning. Jag har upplevt elever som 
anstränger sig varje dag för att kunna följa med vad gäller läs- och skrivmoment och som reagerar 
på olika sätt när deras oförmåga sätter käppar i hjulet för dem. Elever som ljudar sig fram ord för 
ord och finner olika metoder för att inte behöva hamna i en situation där de behöver läsa och 
skriva. 

Detta har genom åren bemötts och hanterats på olika sätt och de metoder och didaktiska arbetssätt 
som använts varierat utifrån rådande forskning. Att skriva sig till läsning, fonologisk lästräning, 
helordsträning och Wittingmetoden är bara en liten del av alla de metoder som finns. Av dessa 
finner jag Wittingmetoden särskilt intressant. Orsaken till detta är hur metoden mottagits och 
bemötts. Det finns två grenar inom läs- och skrivinlärning, phonics-metoden samt whole language-
metoden, vilka utgår från olika perspektiv. Den främsta metoden i Sverige har enligt tradition varit 
att ljuda fram läsningen, phonics-metoden (Skolverket 2015c). 

Swärd (2008) lyfter hur det under det senaste århundradet har diskuterats mycket kring läs- och 
skrivundervisning genom vilken dess värde succesivt har stärkts. Åsikten kom här att bli att läs- 
och skrivundervisning hade en kvalificerande funktion. I början av 1900-talet stod stavningen i 
centrum och standardprov i rättstavning utformades där syftet var att skapa en språknorm. En god 
läs- och studieteknik ansågs positiv när det handlade om att läsa vidare och studieteknisk träning 
infördes redan från årskurs 1. Under 1970-talet började skolans undervisning kritiseras då eleverna 
inte visade tillräckliga grundläggande kunskaper. Än en gång hamnade språket i fokus och det 
började krävas mer individualiserad undervisning samt ett nytt arbetssätt. Under denna period 
presenterades en ny läsmetod, läsning på talets grund (LTG), vilken baserades på elevernas eget 
talspråk samt deras erfarenheter. Swärd nämner i sin avhandling tre tillfällen då läs- och 
skrivinlärning har haft fokus, runt 1930, 1950 och 1970. Vid dessa tillfällen var det centrala i 
debatten vilka färdigheter som det ansågs viktigt att eleverna utvecklade samt ”vilka krav som 



4 
 

kunde ställas på elevernas förmågor”. Utifrån detta drar Swärd parallellen till den debatt som förs 
idag kring ”läsmaterial som tar vara på elevers intressen” (Swärd 2008 s. 24-25). 

Whole Language 

När Whole Language används inom läsinlärning innebär det att individen snabbt ska få en 
uppfattning om att det finns en mening i en text och att budskap förmedlas via skrift. Det anses 
viktigt att barnen själva får välja hur de vill lära sig samt att barn inte ska undervisas i läsning. Det 
anses att det är genom att läsa texter som barnen förväntas uppfatta och förstå 
avkodningsprincipen. Det viktiga här är läsningens meningsskapande uppgift, att sammanljuda 
anses mindre viktigt. Detta innebär att ett förebyggande arbete när det rör fonologisk medvetenhet 
inte genomförs. Inom detta synsätt anses det att läsinlärning är lika naturligt som att människan lär 
sig tala. På samma sätt som barn lär sig tala genom att vara omgiven av tal och samtal är tanken att 
de lär sig läsa genom att möta texter. Detta innebär att de pedagoger som använder sig av Whole 
Language menar att det enda sättet att bli en god läsare är att läsa mycket vilket gör att fri läsning 
är av stor vikt. Det är däremot viktigt att texterna är från elevernas egen vardag för att de ska få 
möjlighet att känna igen sig. En annan central del är skrivningen då det anses att skriva egna texter 
är en väg in i läsandet. Anhängare av Whole Language riktar stor kritik mot strukturerad 
undervisning då de menar att barnen lär sig bäst genom att på egen hand arbeta med meningsfulla 
texter (Fridolfsson 2008 s. 86). 

Det mest centrala är att läsning är en meningsfull aktivitet inom vilken barnet förväntas hitta 
ledtrådar i kontexten som gör att förståelse för textens innehåll bildas. Ledtrådar kan vara till 
exempel bilder och den egna förförståelsen. Det innebär att det är viktigt att samla på sig ledtrådar 
så att texten kan tydas. När barnet läser en text och byter ut skrivna ord mot dess synonymer anses 
det inte viktigt att påpeka då barnet söker en förståelse och mening i texten. Då det bland Whole 
Language-förespråkare menas att ljudning stör förståelseprocessen är detta något som ej används. 
Istället bör barnet använda sin befintliga språkliga kompetens för att på så sätt finna betydelsen 
genom sammanhanget (Fridolfsson 2008 s. 87). 

Phonics 

Inom Phonics-traditionen ska barnet först komma underfund med den alfabetiska principen. 
Barnet ska få en förståelse för fonem och grafem, ljud och bokstav. För att uppnå god läsning krävs 
en bra avkodningsförmåga, när sedan läsflytet finns läggs fokus på att träna förståelsen och 
innehållet. Vägen till att bli en god läsare anses därmed gå via avkodningen vilken innebär att barnet 
förstått den alfabetiska principen och kan koppla fonem till grafem. Detta är enligt 
Phonicsförespråkarna en viktig del för att förstå vad de läser samt att kunna läsa ord de möter för 
första gången. Ståndpunkten är att möjligheten att bli en bokslukare infinns genom att lära sig läsa 
bra. Genom detta arbetssätt anses även risken att misslyckas mindre (Fridolfsson 2008 s. 87-88). 

Phonicstraditionen arbetar med att steg för steg lära ut en bokstav i taget. Genom strukturerat, 
omsorgsfullt arbete där varje bokstav lärs in separat från de andra är syftet att göra barnen säkra på 
form och ljud hos varje bokstav. Nästa steg är att arbeta med sammanljudningen där 
utgångspunkten och de bokstäver som behandlas är de barnen redan är bekanta med och kan 
(Fridolfsson 2008 s. 88). 

Wittingmetoden 

Wittingmetoden (Witting 2005 s. 11) uppstod aldrig med syfte att skapa en läs- och 
skrivinlärningsmetod utan kom ur det arbete som Maja Witting genomförde tillsammans med 
elever med läs- och skrivsvårigheter. Den grundstruktur som Wittingmetoden består av framkom 
genom praktiskt arbete där syftet var att eleverna skulle uppnå så positiva resultat som möjligt. 
Under arbetets gång blev det allt tydligare på vilket sätt som slutsatserna från arbetet gick att 
teoribasera. Grundstrukturen bygger på empiriskt underlag som framkommit i ett samarbete mellan 
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eleverna och Witting då hon undervisade dem. Hela arbetsprocessen inleddes med att Witting i 
början av sin karriär fick en elev som hade stora läs- och skrivsvårigheter (Witting 2005 s.11). 

Samarbetet med denna elev inleddes genom att samtala med eleven om dennes egna erfarenheter 
och upplevelser kring att läsa och skriva, vilket skapade en motivation och ett intresse för att ta itu 
med den befintliga problematiken. Eleven var nu medveten om sina svårigheter däremot fanns en 
motvilja till att arbeta med den typ av uppgifter som det arbetats med tidigare. Då det material som 
Witting hade tillgängligt var samma som eleven arbetat med tidigare bestämdes att de gemensamt 
skulle gå igenom materialet för att se om det fanns något användbart. De skulle även diskutera 
kring materialet för att se och få en förståelse för vad som inte uppskattades. På detta sätt kunde 
eleven kontinuerligt ge respons och aktivt delta i processen (Witting 2005 s. 12-13). 

Wittings tillvägagångssätt prövades på fler elever med olika bakgrund och utgångsläge samt att 
andra lärare använde sig av det. Genom detta upptäcktes att det fungerade oavsett elev eller lärare 
då det hade en generell tillämplighet. Syftet var hela tiden att ge eleverna en säker och kreativ läs- 
och skrivförmåga. För att kunna utveckla arbetet skapades utifrån egna iakttagelser samt elevernas 
åsikter och reaktioner hypoteser som sedan kom att prövas (Witting 2005 s. 13-14). 

Syfte och frågeställning 

Mitt syfte är att utföra en kritisk granskning av Wittingmetoden. Genom en litteraturstudie 
undersöker jag nyinlärnigens arbetssätt i förhållande till Lgr 11, Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011, och de fem förmågor eleverna önskas uppnå. Att närmare 
undersöka på vilket sätt denna metod förhåller sig gentemot kursplanen i svenska. För att 
specificera undersökningens syfte genomförs studien utifrån nedanstående frågeställning: 

• Hur förhåller sig Wittingmetodens nyinlärning gentemot de fem målen i kursplanen för 
svenska? 

 
1. formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 
2. läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 
3. anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 
4. urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och 
5. söka information från olika källor och värdera dessa. 

(Skolverket 2015 s. 223-224). 

Sökord 

Läs- och skrivinlärning, Wittingmetoden, Whole Language-metoden, Phonics-metoden, Maja 
Witting, Phonics vs. Whole Language, formativ bedömning, bedömning 

Begreppsförklaring 

Här har jag valt att presentera några av de begrepp som återkommer under arbetets gång och som 
har en central betydelse för att sätta sig in i litteraturstudien. 

Nyinlärning innebär den inlärning som sker när eleven möter läsinlärning, i det här fallet, för första 
gången. 

Fonem är språkljudet som hör till varje bokstav när den uttalas. 

Grafem är symboler för språkljuden. 

Ljuda innebär att varje bokstavs ljud sägs långsamt när läsning sker. 
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Innehållsneutrala språkstrukturer är ett begrepp skapat av Maja Witting vilket syftar till att 
kombinationerna är innehållsligt neutrala fram till att eleverna anser att det är ord eller delar som 
går att byggas ut till ord. Det syftar även till hur kombinationerna hör samman med svenskans 
språkstruktur (Witting 2005 s. 21). 

Metod 

Jag kommer att genomföra en systematisk litteraturstudie där jag kommer att undersöka tidigare 
forskning kring läs- och skrivinlärning genom Wittingmetoden. I Systematiska litteraturstudier i 
utbildningsvetenskap skriver Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) att en sådan studie 
innebär att resultat från tidigare forskning på ett valt område sammanställs. Den typ av litteratur 
som används är vetenskapliga artiklar eller andra vetenskapliga rapporter. Uppbyggnaden av 
litteraturstudien innefattar flera steg som Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström presenterar 
som följer: 

1. ”Motivera varför studien görs (problemformulering) 
2. Formulera frågor som går att besvara 
3. Formulera en plan för litteraturstudien 
4. Bestämma sökord och sökstrategi 
5. Identifiera och välja litteratur i form av vetenskapliga artiklar eller vetenskapliga rapporter 
6. Kritiskt värdera, kvalitetsbedöma och välja den litteratur som ska ingå 
7. Analysera och diskutera resultat 
8. Sammanställa och dra slutsatser” 

 (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 2013 s. 32) 

Ansatsen för detta arbete är komparativ då de två grenarna inom läsinlärning, Phonics och Whole 
Language, jämförs. Data har samlats in vilka sedan har bearbetats komparativt genom hela arbetet. 
Detta är en kvalitativ studie och analys där data samlats in utifrån befintligt syfte och befintlig 
frågeställning (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 2013 s. 146-154). För att kunna 
genomföra en litteraturstudie krävs att det finns en tillräcklig mängd studier av bra kvalitet att göra 
bedömningar och dra slutsatser från. I en systematisk litteraturstudie sker, som nämns ovan, en 
tydlig genomgång av sökmetoder samt att de är öppna för granskning (Eriksson Barajas, Forsberg 
och Wengström 2013 s. 27). 
 
Urval 

Inledningsvis valde jag att se endast till forskning som rör den svenska skolan. Jag har gjorde detta 
val trots att debatten och forskningen kring läs- och skrivinlärning är en het fråga även 
internationellt. Jag upptäckte snart att den internationella forskningen spelade en stor roll inom det 
område jag valt att studera. De sökresultat som presenteras i litteraturstudien är därför både från 
nationell och internationell forskning. Under 1970-talet pågick en debatt nationellt såväl som 
internationellt vilken kom att fortsätta under decennier som jag upptäckte hade betydelse för mitt 
ämnesval. Jag är medveten om att forskning förnyas kontinuerligt vilket gjorde att jag i huvudsak 
valt litteratur från 2000-talet. I de fall där jag ansåg att det var av betydelse har även äldre litteratur 
använts. För att söka forskningslitteratur har jag använt mig av olika sökord precis som Eriksson 
Barajas, Forsberg och Wengström (2013 s. 32) lyfter. De sökord jag använt är; Läs- och 
skrivinlärning, Wittingmetoden, Whole Language-metoden, Phonics-metoden, Maja Witting, 
Phonics vs. Whole Language. 

Genom att använda sig av manuell sökning går det att få tag på all litteratur som använts till denna 
studie. Majoriteten av artiklar och avhandlingar finns tillgängliga digitalt i PDF-format, Krashens 
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(2002) artikel fick jag som länk från Högskolan Dalarnas bibliotek och artiklarna från 
Lärartidningen/Svensk skoltidning är beställda från Lärarförbundets arkiv. 

Jag har till stor del använt mig av källor som är ”peer review”-granskade. Detta innebär att en kritisk 
granskning har gjorts av materialet innan det publicerades. Detta görs av minst två oberoende 
experter vilka går igenom och granskar innehåll och kvalitet. Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och 
Wengström (2013) finns det två sorters avhandlingar. Sammanläggningsavhandling som innebär 
att vetenskapliga tidskriftsartiklar sammanställts i en bok vilka länkas samman genom en 
ramberättelse. De avhandlingar som använts i denna litteraturstudie är monografier vilket innebär 
att de är utgivna av ett förlag eller en fakultet och publicerade i samband med en disputation. 
Monografin är inte granskad av oberoende experter innan publicering (Eriksson Barajas, Forsberg 
och Wengström 2013 s. 61). Utöver dessa har jag även använt mig av Fridolfssons bok för att få 
en sammanfattning kring Whole Language och Phonics samt att jag i delen Kritik mot Phonics har 
refererat ett kortare stycke till Fridolfsson samt använt mig av Carbos artikel som inte heller den är 
granskad genom ”peer review”. Jag har för att bilda mig en uppfattning om hur läsdebatten 
framställdes i tidningar även läst ett tiotal artiklar ur Lärartidningen/Svensk skoltidning vilka jag ej 
har refererat till. 

Datainsamling 

För att undersöka och göra en kritisk litteraturstudie av Wittingmetoden har jag sökt via Högskolan 
Dalarnas digitala sökmotorer. Jag har använt mig av ERIC (Educational Resources Information 
Center), Summon och Google Scholar. Jag har även sökt på DiVA (digitala vetenskapliga arkivet) 
och avhandlingar.se. Som tidigare nämnts har jag använt mig av sökorden; Läs- och skrivinlärning, 
läsinlärningsmetod, Maja Witting, whole language, phonics samt Wittingmetoden. Resultatet har 
varit sparsamt med endast ett fåtal träffar när jag specifikt sökt på Witting eller Wittingmetoden. 
Genom att utöka med andra sökord har jag fått fler träffar men inte med Wittingmetoden i 
centrum. Jag valde då att utgå från litteraturlistan i Swärds (2008) avhandling som jag fann när jag 
sökt på Witting. Där hittade jag flertalet intressanta källor att söka vidare på vilket gav ringar på 
vattnet och utökat sökresultat. 

Dataanalys 

När jag valde litteratur inledde jag med att välja intressanta titlar vilka jag sedan läste 
sammanfattningen från. Om denna innehöll användbart material gick jag vidare till att studera 
resultatet för att som sista steg granska hela källan. 

Etiska överväganden 

I Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap skriver Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 
(2013 s. 69) om etiska aspekter. Vad gäller systematiska litteraturstudier handlar det om att göra 
överväganden kring urval och resultatpresentation. 

• ”Välja studier som har fått tillstånd från etisk kommitté eller där noggranna etiska överväganden 
har gjorts. 

• Redovisa alla artiklar som ingår i litteraturstudien samt att arkivera dessa på ett säkert sätt i tio år. 

• Presentera alla resultat som stöder respektive inte stöder hypotesen. Det är oetiskt att endast 
presentera de artiklar som stöder forskarens egen åsikt.” 

(Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 2013 s. 70) 

Genom att till stor del använda mig av artiklar som är ”peer-review”-granskade samt avhandlingar 
har jag tagit hänsyn till den första punkten. De källor som inte uppfyllt dessa krav har jag presenterat 
i min metoddel. Jag har även presenterat alla källor som gåtts igenom till denna litteraturstudie 
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vilket innebär att även den andra punkten har behandlats. Jag har även presenterat både de resultat 
som stöder hypotesen samt de resultat som ej stöder den.  

Tidigare forskning 
I sin avhandling lyfter Alatalo (2011) hur läs- och skrivinlärning tillhör det grundläggande arbetet 
för lärare i grundskolans tidiga år. Hon menar att denna kunskap är ytterst nödvändig då det är ett 
redskap för elevers fortsatta lärande. Denna kunskap innefattar både avkodning och läsförståelse 
(Alatalo 2011 s. 13). Enligt Alatalo förefaller läraren vara den viktigaste faktorn vad gäller elevers 
prestationer, lärande och utveckling. Både internationell och nationell forskning visar enligt henne 
att lärarens skicklighet och kompetens är en bidragande faktor. Barn börjar läsa vid olika ålder, 
vissa knäcker läskoden väldigt tidigt andra senare. Alla barn behöver bemötas och få stimulans i 
sin utveckling oavsett om de kan läsa eller inte, de barn som däremot har någon form av svårighet 
med sin läs- och skrivinlärning är de barn som sannolikt är den största utmaningen för läraren. 
Vidare skriver Alatalo att forskning idag har visat att automatiserad fonem-grafem-korrespondens 
är centralt för god läsutveckling tillsammans med språklig medvetenhet (Alatalo 2011 s. 13-14). 
Alatalo menar att förmågan att skilja språkets form från dess innehåll är grundläggande för 
läsinlärningen, denna förmåga benämns som språklig medvetenhet (Alatalo 2011 s. 57 ). 
Traditionellt sett är det läsundervisning utifrån avkodning som använts i Sverige. Efter decennier 
av forskning och debatterande har slutsatsen enligt Alatalo, blivit att kombinerad undervisning med 
både avkodning samt meningsfull och interaktiv pedagogik är mest givande (Alatalo 2011 s. 13-14). 

Swärd (2008 s. 60-61) lyfter i sin avhandling hur det 1996 tillsattes en läs- och skrivkommitté som 
fick i uppdrag att se till hur det kan göras möjligt att skolan kan verka för att alla barn ska lära sig 
läsa och skriva. Enligt kommittén är drivkraften för all språkutveckling innehåll och 
kommunikation. När elever får möjligheten att möta språk i för dem meningsfulla sammanhang 
sker en utveckling. Genom att tala, läsa och skriva om sådant som eleverna anser värdefullt att föra 
vidare sker utveckling, något som framförallt är viktigt för de eleverna som har läs- och 
skrivsvårigheter. Swärd skriver att detta förhållningssätt är både interaktionistiskt och 
metakognitivt. Det innebär att läsning och skrivning ses som kommunikation och språkliga 
aktiviteter inom vilka utgångspunkten är barnens förståelse av språket. Enligt kommittén anses det 
centralt att undervisningen sker utifrån både innehåll och form (Swärd 2008 s. 60-61). Att arbeta 
utifrån ett metakognitivt perspektiv innebär att barnens språkliga förståelse är grundläggande. Det 
är avgörande när det kommer till barnets framgång som läsare. Att läsning och skrivning ses som 
en del av barnets vardag är väsentligt. Att barnet förstår varför det läser och skriver väcker en 
nyfikenhet att ta reda på hur processen går till menar Swärd (2008 s. 61). Metakognition innebär 
att barnet är medvetet om när det förstår samt när det inte gör det och är medveten om skillnaden. 
Besitter individen metakognitiva färdigheter vet denne vad den kan och vad som behöver läras. 
Inom läsning innebär det en förmåga att anpassa lässtrategier efter den text som ska läsas genom 
att till exempel anpassa lästiden efter texten som ska läsas (Swärd 2008 s. 61). 

År 2003 kom en forskningsrapport från Skolverkets ”Konsensusprojektet” i vilken det 
presenterades att det bland forskare fanns en enighet inom forskningen kring läs- och 
skrivinlärning. Det som lyftes fram var hur genomtänkt pedagogik var det väsentliga och att 
lärarens val av lämplig pedagogik är avgörande. Huruvida helordsmetoden (Whole Language) eller 
avkodningsinriktad (Phonics) metod är inte det primära (Alatalo 2011 s. 14-15). Oavsett om det 
rör nyinlärning eller ominlärning menar Alatalo att direkt undervisning i språkets struktur är 
essentiellt (Alatalo 2011 s. 30). 

Läsdebatten 

Inom den internationella läsinlärningsforskningen har det under lång tid funnits två grenar vad 
gäller det pedagogiska synsättet vilka handlar om var den första läsinlärningen ska inledas. Antingen 
utgår den från hela texter eller så utgår den från ordens beståndsdelar. När undervisningen läggs 
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upp utifrån hela texter handlar det om ”top down” och när undervisningen startar med delarna 
handlar det om ”bottom up”. Dessa två synsätt finns inom läsinlärningspedagogiken och benämns 
här som Whole Language och Phonics (Fridolfsson 2008 s. 85-86, Hjälme 1999 s. 23, Elwér 2014 
s. 8-9). Här står Whole Language för helhet och förståelse medan Phonics står för förståelse av 
alfabetets princip. Vilken utgångspunkt som bör användas har det pågått en debatt kring under 
decennier. Även i Sverige har det debatterats kring denna fråga. I mitten på 1970-talet tog denna 
debatt extra fart då nya läsinlärningsmetoder introducerades varav den ena var Wittingmetoden 
(Fridolfsson 2008 s. 85-86). 

Forskning har visat att bedömning av barns läsförståelse genom tester är komplext. Det som 
framkommit är att både summativa och formativa bedömningar borde genomföras vad gäller 
läsförståelse. De test som genomförs behöver vara varierande och resultatet användas som 
vägledning inför vidare undervisning. Om genomförandet av bedömning och instruktionerna inom 
läsförståelse görs på ett systematiskt sätt kan förhoppningsvis antalet barn med sent utvecklade 
lässvårigheter reduceras (Elwér 2014 s. 58). 

Vad gäller teoribildning inom läsforskning i Sverige har en stor del fokuserat på bedömning av 
läsförmåga enligt Wedin (2010 s. 222). Hon menar att de stora namnen här har varit bland annat 
forskare som Ingvar Lundberg och Åke Edfeldt. Debatten som pågick hade under 1980-talet sitt 
fokus på analytisk (Whole Language) eller syntetisk (Phonics) undervisningsmetod. Fram på 1990-
talet riktades sedan detta fokus på inlärning och lärande. Enligt Wedin (2010 s. 222) skrev Liberg 
att läsning bestod av både analytiska och syntetiska drag. Idag finns det dock två huvuddrag som 
går att urskilja inom den svenska forskningen kring barns läsande och skrivande. Det ena med 
fokus på de fonologiska dragen och det andra med användning och förståelse av skrift i centrum. 
Även den kartläggning som gjorts av de bedömningsmaterial som använts under senaste åren visar 
samma huvuddrag. Det ena är inriktat på elevens misslyckande där testerna varit ett verktyg för att 
bedöma vilka åtgärder som krävs för att avgöra om resurser eller specialundervisning behövs. Det 
andra ser utveckling som syftet där det handlar om att kunna hjälpa eleven vidare utifrån befintlig 
kunskap (Wedin 2010 s.223). 

De analysverktyg som används vid bedömning uppdelas i två olika grenar, det normerade och det 
ickenormerade. Det är det normerade som innebär att elever bedöms utifrån brister genom vilket 
resurser och specialundervisning diskuteras. Vanligast är att träning i fonologisk medvetenhet 
föreslås som åtgärd. Det ickenormerade innebär att elevens skriftspråksutveckling ska följas och 
resultatet används som planeringsunderlag för undervisningen. Här ges underlag att hitta 
förutsättningar att stötta varje elevs utveckling och ger underlag till lektionsplanering. Olika vägar 
att förändra undervisningen samt förslag till pedagogisk planering riktad till både elev och lärare 
finns även det (Wedin 2010 s. 223-224). 

Joanna Giota (2006) menar att bedömningens främsta uppgift inte ska vara att kontrollera vad 
elever lärt sig genom olika prov, summativ bedömning. Hon menar att det är den formativa 
bedömningen som är det centrala. Undervisningen ska kunna vägledas av det som framkommer 
utifrån ett prov eller en diagnos. Hon menar att bedömningen är en del av och för lärande genom 
att den sker fortlöpande. Tillsammans bedömer lärare och elev lärprocessen och ser till var eleven 
befinner sig idag och sätter upp nya mål för elevens lärande och på vilket sätt det kan ske. Syftet 
med bedömning bör vara att bedöma elevers förståelse och förmågor i stället för kunskaper och 
färdigheter i respektive ämne (Giota 2006 s. 96). Inom formativ bedömning är återkoppling det 
mest centrala. För att på ett bra sätt kunna ge bra återkoppling där kunskapskvaliteter och 
kvalitativa nivåer ligger till grund krävs det att följande tre förmågor utvecklats. Först och främst 
behöver eleven ha ett kvalitetsbegrepp som stämmer väl överens med lärarens. Att sedan kunna 
jämföra den befintliga nivån av sin egen kunskap med den nivån som önskas är även det en del. 
Den tredje förmågan är att ha en repertoar av strategier för att kunna minska avståndet mellan 
dessa nivåer. När dessa tre uppfyllts övergår lärandet från att vägledas av lärarens återkoppling till 
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att ske under eget ansvar (Giota 2006 s. 110-111). Hattie och Timperley (2007 s. 102) lyfter tre 
frågor som de anser är grundläggande när det handlar om återkoppling. Vart är jag på väg? Hur går 
det för mig? Vart ska jag? Att hela tiden få veta syftet med det som genomförs, att få veta 
progressionen samt att målet är tydligt. När det finns en diskrepans mellan det som eleven förstått 
samt det som ska förstås sker en utveckling i elevens lärande (Hattie & Timperley 2007 s. 102). 

Åsa Elwér (2014) har i sin avhandling undersökt den kognitiva och språkliga profilen vad gäller 
barn med läsförståelseproblem. Detta har hon gjort utifrån ett longitudinellt perspektiv. Hon tar 
här upp hur läsforskningen kring förståelserelaterade problem är en åsidosatt fråga. För att tidigt 
kunna identifiera barnens utveckling så att undervisningen kan göras individuell menar hon att det 
är viktigt att se till de faktorer som ligger bakom. Ett av de viktiga målen i forskningen kring 
läsproblematiken är att hitta ett sätt att upptäcka svårigheterna hos eleverna så tidigt som möjligt. 
Kan detta göras ökar chanserna att bryta beteendet och minska eller till och med förebygga framtida 
svårigheter. Avkodningssvårigheter har under lång tid setts som en bidragande faktor vad gäller 
lässvårigheter, viket innebär dyslektisk problematik. Forskningen under de senaste 30 åren har 
däremot visat att även de barnen med adekvat avkodningsförmåga fortfarande kan ha svårigheter. 
Här är det läsförståelsen som försämrats trots att avkodningen fungerar (Elwér 2014). 

Både Alatalo (2011 s. 37) och Elwér (2014 s. 8-9) tar upp ”The simple view of reading” där 
förmågan att med flyt och förståelse kunna läsa en text beskrivs med en ekvation, Läsning = 
Avkodning x Förståelse. Detta innebär att det läsresultat som visar sig är beroende av avkodning 
och språkförståelse (Alatalo 2011 s. 37, Elwér 2014 s. 8-9). Ytterligare en komponent som visat sig 
bidra till god läsförmåga är motivationen. Alatalo lyfter vidare sex områden som är grundläggande 
vad gäller lärarens läs- och skrivundervisning. 

• Fonemisk medvetenhet 

• Fonem-grafem-korrespondens 

• Ordkunskap och stavning 

• Läsflyt 

• Ordförråd 
• Läsförståelse                 (Alatalo 2011 s. 30). 

Detta liknar Elwér (2014 s. 8-9) vid ett paraply av olika språkprocesser. 

Att tidigt sätta in insatser för att förebygga läs- och skrivsvårigheter är något flertalet forskare är 
eniga kring. Det anses att lärarens förmåga att upptäcka elevers styrkor och svagheter är det främsta 
redskapet när det gäller elevers prestationer. Genom det kan sedan läraren anpassa sin undervisning 
efter eleverna så att den blir individualiserad (Alatalo 2011 s. 31). 

Elwér (2014) nämner tre orsaker till varför fonemisk medvetenhet är viktig när det kommer till 
läsinlärning. Först och främst ger det barnen en förståelse när det kommer till den alfabetiska 
principen. Det hjälper även barnen att upptäcka vanliga sätt som bokstäver används på för att 
presentera ljuden i orden. Slutligen är det en hjälp för barnen för att bli flexibla läsare som även 
kan avkoda oregelbundna ord (Elwér 2014 s. 21). 

 

Resultat 
Hur förhåller sig Wittingmetodens nyinlärning gentemot de fem målen i kursplanen för svenska? 

 
• Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 
• Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 
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• Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 
• Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och 

• Söka information från olika källor och värdera dessa 

 

Nyinlärning för att läsa och skriva utifrån Wittingmetoden 

Även Wittingmetoden kom att presenteras på 1970-talet och räknas ofta som en syntetisk metod 
vilket innebär en avkodningsmetod, på engelska Phonicsmetod (Swärd 2008 s. 30).  Det finns 
däremot delar i Wittingmetoden som gör att den inte passar in i det gängse kategorisystemet till 
exempel att den inte uppfyller kravet på ett färdigt material. 

Det första steget är ett förberedande arbete inom vilket syftet är att barnen ges ökad möjlighet att 
förstå vad de läser och kunna uttrycka sig i skrift. För att uppnå detta läggs fokus på tre olika 
övningar. Första steget är att fördjupa begreppsuppfattningen något som relaterar till den tidigare 
begreppsutvecklingen hos eleven. Man utgår här från erfarenheter som eleven upplevt i sin vardag, 
i lekar, under utflykter, samtal, studiebesök. Detta bearbetas sedan i interaktiva samtal där elevernas 
erfarenheter, realbegrepp, görs till verbalbegrepp. Syftet här är att eleverna får möjligheten att se 
att de kan finnas nya, intressanta saker kring sådant de kan sedan tidigare. Att de genom att studera, 
reflektera, iaktta och beskriva det mesta vardagliga ting kan finna ny kunskap. Detta innebär att det 
är viktigt att arbetet har ett vardagligt innehåll. I detta arbete ingår även mycket viktiga 
sorteringsövningar. Här sorteras det som undersökts av eleverna på ett sätt som motiveras utifrån 
de ovannämnda principerna för bearbetningen av begrepp (Witting 2005). 

Att sedan genomföra övningar där eleverna får berätta och beskriva leder till att de får ta till vara 
och utveckla sitt talspråk. Genom dessa övningar ges en grund för läsförståelse och 
innehållsskapande. Det handlar här om att de ska lära sig att använda språket så att andra förstår. 
Utgångspunkten kan exempelvis vara något eleven själv upplevt eller ett föremål som beskrivs och 
syftet är att berätta på ett sätt som fångar lyssnaren. Stöttning i dessa övningar kan bland annat ges 
utifrån att yngre barn ofta berättar som om lyssnaren deltog i det som berättas (Witting 2005 s. 36). 
För att eleverna ska få möta konstruktioner och strukturer från skriftspråket får de lyssna till 
skriftspråket. Innehållet bör vara engagerande samtidigt som de inte får vara för avancerat. Fraser 
som upprepas är även det positivt. På så sätt får eleverna möta strukturen från exempelvis sagor. 
Utifrån att barn har en tendens att uppmärksamma upprepningar på ett positivt sätt är detta 
användbart inför fortsatt arbete (Witting 2005 s. 37). 

Medvetenhet om språkljuden är även det en del av processen. Syftet här är att barnen får en insikt 
i hur den kommande symbolinlärnigen förankras i deras egna erfarenheter. Språkljuden är inte 
något vi per automatik fokuserar på. I samtal är det i första hand innehållet som är i fokus. 
Språkljuden används konstant men utan reflektion. Här bygger övningarna på att lyssna på de ljud 
vi har omkring oss till exempel klassrummets fläkt eller bilar som kör förbi skolan. Ljuden som 
används kan även vara sådana som skapats av eleven själv genom att exempelvis klicka med pennan. 
Uppgiften är sedan att identifiera och beskriva de ljud som eleverna möter (Witting 2005 s. 38). 

Självständighetsarbete är en av två grundpelare i Wittingmetoden. Det syftar till att grundlägga 
metakognitivt tänkande. I början av årskurs ett förs flertalet individuella samtal med eleverna där 
läraren hjälper dem att lägga grunden för att kunna arbeta med självständighetsarbete. Detta 
innebär att samtalen behandlar elevens erfarenhet av att lära sig något samt att information fås av 
läraren kring elevens intressen. Även vad eleven uppskattat att arbeta med i förskoleklass får 
utrymme i samtalen vilket tillsammans blir grunden till valmöjligheterna inom 
självständighetsarbetet. Eleven presenterar här vad hen uppskattar att göra men önskar utvecklas 
inom. Inledningsvis kan detta handla om att lägga pärlplattor, pussla, väva med mera vilket senare 
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övergår till skolarbete då eleven blivit bekväm i processen. Självständighetsarbetets fokus är 
genomgående lärande. Arbetsstunden är sedan något som eleven reflekterar över tillsammans med 
sin lärare, behöver eleven arbeta mer eller är det dags att byta. Har hen valt ett arbete på en nivå 
som inte passar blir detta en lärdom att bearbeta i reflektionen utifrån hur det känns att inte kunna. 
Här har läraren en viktig roll i att stötta eleven i reflektionsarbetet och bilda sig en uppfattning för 
att vara säker på att uppgiften har förståtts. Enligt Maja Witting innebär att eleverna kan arbeta 
med självständighetsarbete även att möjligheten till ett individualiserat klassrum ökar. 
Självständighetsarbetet har två syften, dels ovannämnda, men också att det ger läraren tid att i lugn 
och ro arbeta med läs- och skrivinlärning i mindre grupper (Witting 2005). 

Det inledande momentet inom läs- och skrivinlärning utifrån Wittingmetoden är 
symbolinlärningen. Detta innebär arbetet med att koppla samman ljud och bokstäver. Utifrån detta 
arbetas det sedan med sammanljudningsövningar, fritt associerande och språklig bearbetning av de 
ord som kom upp under associationsövningen. Nästa steg blir sedan att arbeta med texter i form 
av läsning och skapande. Här öppnas för möjligheten att arbeta med ljudstridiga ords stavning 
(Witting 2005 s. 39). 

Symbolinlärningen innebär att övningarnas syfte är att koppla samman bokstäver (grafem) med 
bokstavsljud (fonem). Detta görs utan att barnen använder sig av yttre stöd exempelvis bilder. Den 
första övningen består av att eleverna lyssnar på en kort, ordrik text som innehåller det språkljud 
som är syftet för övningen. Eleverna får här i uppgift att lyssna efter övningens språkljud i texten. 
Efteråt kombineras ljud med bokstav och de får öva på att skriva bokstaven. Kommande arbete 
blir att eleven får förstärka sin kunskap om språkljud-bokstav-relationen. Detta kan göras genom 
att exempelvis lyssna på språkljuden, artikulera dem, tänker på dem med mera. Utgångspunkten är 
vokalerna då dessa är kärnan i det svenska språket (Linde Gustafsson, samtal om Wittingmetoden 
2015-12-13). Det sätt som symbolinlärningen sker på kallas sekvensering och vokalerna i dess långa 
varianter kommer först. Ordningsföljden för bokstäverna sker enligt följande a, i, o, e, ö, å, y, ä, u, l, 
s, m, p, f, k, v, t, r, b, n, g, j, d, h, något som senare kompletteras med de ljudstridiga ordens stavning 
(Witting 2005 s. 39-40). 

För att eleverna ska få en grund att stå på och ett verktyg till läsförståelsen ges övningar i 
sammanljudning med särskild grundlighet. Här arbetas det med att tyda bokstäver till ljud utan att 
det blir pauser emellan. Detta görs i läsriktningen vänster till höger. Efter detta är övningarnas syfte 
ökande automatisering och eleverna arbetar för att uppnå den automatiseringsnivå som är 
karakteristiskt för en färdig läsare. Här är arbetsmaterialet de innehållsneutrala språkstrukturerna 
vilka inledningsvis består av vokalerna och konsonanten l. Strukturen blir vokal + konsonant eller 
konsonant + vokal al eller la. Detta utökas allt eftersom det automatiserats hos eleverna, antalet 
vokaler och konsonanter läggs till efter ovan nämnda ordningsföljd (Witting 2005 s. 40). 

Ett viktigt komplement till sammanljudningen är avlyssningsskrivningen. Dessa två följs åt och går 
till så att eleverna får lyssna till en språkstruktur. Genom ögonkontakt från läraren visas att eleverna 
ska koncentrera sig ordentligt. De får sedan lyssna på en språkstruktur eller ett vokalljud. Detta 
upprepar de sedan genom att artikulera tydligt och ser till att behålla det ljudintrycket i minnet. 
Utifrån det formas bokstäver som eleverna sedan kontrollerar att de stämmer med avlyssningen, 
upprepningen och det de tänkt att skriva. Denna övning syftar till att göra eleverna till goda lyssnare 
som lägger en grund till att kunna stava. Nästa steg är det fria associerandet och det innebär att 
eleverna får arbeta med att bedöma vilka språkstrukturer som de anser är ord och vad som går att 
bygga ut till ord. Detta är en läsförståelseövning i vilken utgångspunkten är elevernas egenskapade 
språkstrukturer och ord. Det kan vara en struktur som exempelvis ös som är startpunkten och som 
genom samtal blir gös, rös, frös och så vidare helt utifrån elevernas egna erfarenheter (Witting 2005 
s. 40-41). 
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Att sedan gå över till bearbetning av orden gör att ordens betydelse hamnar i fokus. Här bekräftas 
uppfattningar och missförstånd reds ut. Genom samtal lyfts till exempel ord som betyder flera olika 
saker och detta diskuteras och reds ut. Om ortnamn dykt upp tas det reda på var denna ligger och 
så vidare. Denna del kan även leda in på den grammatiska biten samt att eleverna upplever sina 
bidrag som meningsfulla då denna nyfikenhet läggs ner kring deras egna bidrag. Att ett intresse 
uppstår för att vidare undersöka språkliga aspekter är inte alldeles otroligt. Efter att ha arbetat med 
innehållsneutrala språkstrukturer och eleverna börjar lockas till läsning är just textläsning nästa steg. 
Momentet inleds oftast spontant och individuellt och de texter som är av intresse är den skrift som 
finns runt omkring. Innan textläsningen börjar på allvar inleds det med ett förberedande moment 
där övningarna kretsar kring skiljetecken och deras betydelse och konsekvenser bland annat. Inför 
textläsningen är viktiga förberedelser de övningar som nämnts tidigare. Textläsningsmomentet har 
tillhörande häften som är skrivna på ett okomplicerat sätt med ett språk som inte är allt för 
förutsägbart. De skildrar människor och händelser på ett enkelt sätt och har som syfte att eleverna 
ska finna det lustfyllt att läsa alla sorters texter. I första hand läses skönlitteratur, fakta och tidningar 
något som kompletteras med till exempel broschyrer och liknande. Att använda uppslagsverk är 
även det något eleverna får öva på vilket leder till att de kommer kunna ta reda på ords betydelse 
själva under det att de läser sina texter (Witting 2005 s. 42-43). 

Efter dessa moment är det dags att börja skapa egna texter. Genom tidigare nämnda övningar där 
berättandet har varit centralt har elever givits möjligheten att använda sitt språk på ett sätt som är 
närliggande skriftspråket. Detta gör att då skrivandet introduceras rör texten ofta sådant som 
aktualiserats genom det fria associerandet. De förberedande övningarna har gett en trygghet vilket 
har lett till att eleverna ofta själva kan upptäcka vilka ord de behärskar eller om det är för svårt. 
Med för svåra begrepp hjälper läraren till eller om eleven behärskar ordlistan så används denna. 
Syftet här är inte textmängden utan att i lugn takt stärkas i sitt skrivande för att på sikt uppnå en 
längre text (Witting 2005 s. 43-44). 

Ljudstridiga ords stavning är något som under lång tid förberetts. Genom de övningar som 
bearbetats har eleverna även mött ljudstridiga ord. Med denna erfarenhet i ryggen blir arbetet med 
ljudstridiga ord lättare att förstå. Momenten här behandlas mot den bakgrund eleverna har av sin 
tidigare kunskap. Som central tanke är här att ge eleverna kunskap om grundläggande principer 
vilket leder till förmågan att kunna stava de enskilda orden (Witting 2005 s. 44). 

Som nämnts ovan är elevernas självständighetsarbete en del av detta arbetssätt. I och med att det 
startas inleds även ett kontinuerligt samarbete, ett samarbete som är en central del av arbetet. Här 
har eleven valt en uppgift som de behärskar på ett sådant sätt att det inte är i behov av hjälp. I takt 
med att de utvecklas får de även en insikt i och en uppfattning om vad det innebär att kunna. I 
introduktionsfasen förklarar läraren syftet med självständighetsarbetet, något som är användbart 
när nya och obekanta moment presenteras. Utifrån sina erfarenheter kan de här avgöra själva om 
de kan en uppgift eller behöver öva mer. Denna kunskap är även bidragande till elevernas förståelse 
kring vad de arbetar med samt dess syfte (Witting 2005 s. 45). 

Som nämnts tidigare är inte Wittingmetoden en renodlad Phonicsmetod då den arbetar parallellt 
med förståelse och avkodning där båda delarna har samma centrala roll (Fridolfsson 2008, Swärd 
2008). 

Alatalo (2011) menar att läraren i grundskolans tidigare år arbetar med det mest grundläggande 
arbetet nämligen läs- och skrivinlärning. Då det handlar om avkodning och förståelse menar hon 
att det är nödvändig kunskap för elevernas framtid. Alatalo tar även upp vikten av språklig 
medvetenhet och hur det innefattar ett brett spektrum av språkliga färdigheter. Att lärarens 
kompetens och skicklighet bidrar till hur eleverna presterar är även det en central del vilket, enligt 
Alatalo, nämns i både nationell och internationell forskning. När ett barn påbörjar sin resa som 
läskunnig varierar. Oavsett när detta sker behöver alla bemötas och få stimulans i sin individuella 
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utveckling. Den största utmaningen för lärare är de som har läs- och skrivsvårigheter. Alatalo menar 
att forskning visar att den automatiserade fonem-grafem-korrespondensen är grundläggande för 
läs- och skrivutvecklingen, den språkliga medvetenheten. Trotts att avkodningsdelen har en sådan 
central roll måste den kombineras med meningsfull och interaktiv pedagogik för att ge möjlighet 
till givande resultat. Läsning innebär att då avkodning och förståelse kombineras föds förmågan att 
läsa med flyt och förståelse. 

Swärd (2008) lyfter värdet av det meningsfulla sammanhanget vid läs- och skrivinlärning. Hur 
elever genom att interagera med varandra i språkliga situationer kring för dem intressanta, 
meningsfulla ämnen utvecklar sin språkliga kompetens. Detta förhållningssätt anser Swärd är både 
interaktionistiskt och metakognitivt med barnets språkliga förståelse i centrum. Den metakognitiva 
förmågan innebär att barnet har en förståelse och insikt vad gäller att kunna respektive inte kunna. 
Det ser själv vad som behöver övas och vet vilka strategi som behövs i en lässituation. 

Fridolfsson (2008) presenterar en sammanfattning av den läsdebatt som pågick under decennier 
kring vilken undervisningsmetod eller förhållningssätt som var bäst lämpat. Det handlade om 
huruvida helhet och förståelse skulle vara i centrum eller om kopplingen fonem-grafem var det 
viktiga. 

Elwér (2014) bemöter sedan samma komplexitet inom lästester. Hur olika förhållningssätt har 
bidragit till ett debatterande kring formativ och summativ bedömning. Elwér menar att de tester 
som genomförs ska vara varierande samt att resultaten ska vara ett verktyg för att guida eleverna i 
sin lärprocess och läraren i hur undervisningen ska läggas upp. Hon menar även att detta 
förhoppningsvis kan leda till en reducering av antalet barn med sent upptäckta lässvårigheter. Elwér 
behandlar förståelserelaterade problem och menar att denna fråga är åsidosatt. Elevernas 
problematik är något som behöver upptäckas tidigt vilket är ett av de viktigaste målen med 
läsforskningen då detta skulle kunna leda till att beteendet bryts eller aldrig uppstår. Elwér 
presenterar att avkodningssvårigheter länge setts som en av de bidragande faktorerna till 
lässvårigheter. Forskningen har däremot visat att svårigheter kan finnas trots en adekvat 
avkodningsförmåga. Även Elwér lyfter sambandet mellan avkodning och förståelse för en givande 
läsning. 

Wedin (2010) lyfter hur 1980-talets läsdebatt fokuserade på syntetisk och analytisk läsinlärning och 
vilken metod som ansågs mest lämpligt för barns läs- och skrivinlärning. Hon presenterar sedan 
bedömningsmaterial och hur det går att se samma mönster inom det materialet som i läsdebatten i 
stort. Det är sedan bedömningsmaterialet som ligger i fokus för hennes studie. Wedin (2010) anser 
att bedömningsmaterialet ska vara en vägledning och något som ligger till grund för elevens 
fortsatta utbildning. I stället för att göra en bedömning utifrån ett prov och leta efter misslyckanden 
och döma en elev efter det menar hon att testet ska få visa vad eleven uppnått och vara en 
vägledning till nästa steg. Att istället för att summera resultatet med summativ bedömning används 
det för att forma utbildningen med formativ bedömning. Wedin (2010) lyfter även analysverktygen 
som används vilka hon menar är antingen normerade eller ickenormerade. Med det normerade 
bedöms eleven utifrån att undersökning om resurser och specialundervisning behövs. 
Ickenormerade innebär att elevens utvecklingsbana följs och underlaget används för 
undervisningsplanering och stöttning i elevens individuella utveckling. 

Giota (2006) anser att den summativa bedömningen där elevers kunskapsnivå kontrolleras ej bör 
användas i första hand. Främst är det den formativa bedömningen som ska användas så att 
undervisningen vägleds av resultatet. Bedömningen är enligt Giota (2006) en del av och för lärande 
då den ska pågå löpande. Hon menar även att bedömningen ska ske i ett samarbete mellan lärare 
och elev där nya mål sätts upp tillsammans med hur de ska uppnås. Bedömning bör ske så att det 
är elevers förståelse och förmågor som testas i stället för kunskaper och färdigheter i olika ämnen. 
Giota (2006) menar att kärnan inom formativ bedömning är återkopplingen något som innebär att 
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eleven behöver ha en insikt i sitt eget kunnande, en insikt i lärarens kvalitetsbegrepp samt insikt i 
olika strategier. 

Hattie och Timperley (2007) trycker på vikten av att hela tiden veta syftet med den uppgift eleven 
får. När det sedan finns en skillnad mellan det eleven förstår samt det eleven har som mål att förstå 
sker en utveckling i lärandet. 

 

Kritik gentemot Phonics-traditionen 

Så tidigt som på 1800-talet kritiserades Phonics-traditionen för första gången. Kritikerna menade 
att det inom traditionen fokuserades för mycket på de mekaniska momenten och att läsförståelsen 
på så sätt kom i kläm (Fridolfsson 2008 s. 92). Hjälme (1999 s. 25) lyfter den kritik som kom efter 
det amerikanska inbördeskriget. Här var det pedagogikens utformning som ansågs vara problemet. 
Åsikten var att när en stor mängd övning fokuserades på delarnas funktion fick eleverna ingen 
förståelse för syftet. Arbetssättet benämndes som tragglande eller drill. Längre fram på 1800-talet 
menade kritikerna att eleverna hamnade i ett underkastande utan förståelse för mening där arbetet 
endast handlade om att utföra. Den kritik som kommer under senare år är en återupprepning av 
vad som sagts tidigare (Hjälme 1999 s. 25-26). Bland annat tar Hjälme (1999 s. 48) upp hur Phonics-
traditonen har ansetts ha ett för smalt intressespektrum. 

I Hjälmes (1999 s. 58) avhandling lyfts Naeslunds kritik där även han tar upp ensidigheten av 
Phonics där läsningen blir enkelspårig och läsförståelsen helt faller bort. Med stöd från Lgr 80 
skriver Bergöö, Holmberg och Möllerberg i en artikel som kom ut 1991 hur svenskundervisningen 
måste bort från mekaniska färdighetsövningar vilka är isolerande. Nu är det i stället dags att 
fokusera på att funktionalisera undervisningen (Hjälme 1999 s. 63). 

I Lärartidningen/Svensk skoltidning fördes till viss del den svenska läsdebatten. Debattens kritik 
gentemot Phonics-traditionen var bland annat att eleverna får en läsinlärning lösryckt ur texten och 
dess sammanhang. Att lära sig läsa genom att ljuda tas upp som ett problem då ljudningen kan 
förvränga ordets uttal och kan ge svårigheter att känna igen ordet efter att det sammanljudats. På 
så sätt blir läsinlärningen långsam och ineffektiv och kan ge framtida problem. Det nämns även 
hur texter som har ett meningsfullt sammanhang är lättare att förstå än ord och meningar utan 
sammanhang, att det blir för abstrakt för barnen om delar plockas ut och behandlas separat. 
Läsinlärningen kan på detta sätt skapa svårigheter redan i första klass (Hjälme 1999 s. 135-136). 

Carbo (1995) menar att Phonics är användbart och ger bra effekt för de som har ett bra öra för 
ljud. En auditiv och analytisk läsare som hon benämner det har lättare för denna metod då de har 
lättare att minnas ljud samt förstår logiken bakom metoden lättare. Hennes kritik ligger i att Phonics 
kan upplevas som förvirrande och tråkig för de elever som inte har ovannämnda förmågor. Detta 
sker om eleven inte har lätt för att lära sig information som läggs fram del för del i små portioner. 
Eftersom de flesta yngre barn enligt Carbo inte lär sig analytiskt menar hon att det finns en fara i 
att överdriva inlärning med Phonics. Men även analytiska inlärare har ett behov av att lära sig läsa 
på ett sådant sätt så även skönlitteratur lyfts. De allvarligaste problemen uppstår för de elever som 
inte spontant använder sig av att koppla ihop fonem och grafem vid läsinlärning, när kopplingen 
inte faller sig naturligt. För dessa elever blir, enligt Carbo, Phonics omöjligt att lära sig genom. Om 
elever inte hör skillnader mellan de olika ljuden kommer de inte att kunna sammankoppla dessa 
med bokstäverna. Hon jämför detta med att vara tondöv och menar att det kan ge problem under 
flera år om endast Phonics används i läsinlärningen (Carbo 1995 s. 2-6) 

Stephen Krashen (2002) anser att Phonics-traditionen inte är så överlägsen Whole Language som 
Phonicsförespråkarna menar. Enligt Krashen finns det komplexa regler inom Phonics vilka många 
har undantag. Detta gör att många regler blir svåra att lära ut samt att de begränsar inlärningen hos 
eleven. Han menar även att läsförståelsen ökar genom Whole Language då denna metod 
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presenterar och genomför mer riktig läsning. Något han baserar på/refererar till testresultat som 
utförts efter korrekt genomförd Whole Language-undervisning. Resultatet visade likvärdig teknisk 
förmåga men bättre läsförståelse jämfört med Phonics. Krashen menar att Phonics-traditionens 
fonem-grafemprincip endast är användbar i början av inlärningen men att nästa steg snart bör vara 
att läsa faktiska texter. Mestadels är Phonics inte orsaken till att läsande uppstår utan resultatet av 
att läsning pågått (Krashen 2002 s. 32-42). 
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Diskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras resultaten utifrån den forskningsfråga som ligger till grund för 
arbetet. Även metoden och utformningen av arbetet kommer att diskuteras i metoddiskussionen. 
Slutsatsen kommer sedan att presenteras samt förslag på vidare forskning inom området. 

Metoddiskussion 

Detta arbete har grundats på vetenskaplig litteratur i form av artiklar, rapporter och avhandlingar 
något Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) framhåller är viktigt. Dessa har tagits fram 
genom sökning efter avhandlingar samt peer review-källor via utvalda databaser. Då det uppstod 
problem kring informationssökningen i form av sparsamma sökresultat utökades sökorden samt 
att äldre litteratur än som först planerats räknades in. Även viss litteratur som ej granskats genom 
peer review är sammanställd i examensarbetet. En bidragande faktor till detta kan vara det 
tidsschema som var en av arbetets förutsättningar. Genom att kursen består av tio veckor där 
endast sju finns till förfogande vad gäller skrivning minskade möjligheten att gräva djupare efter 
relevant litteratur. En möjlig lösning kunde exempelvis ha varit att rikta om arbetet och helt ändra 
syfte och frågeställning. Om detta gjorts hade tiden kortats ner än mer till det nya upplägget och 
valet att arbeta vidare bedömdes som mest lämpligt. Detta då granskad litteratur fanns om än i liten 
skala. 

Som nämns i arbetets Urval har sökord använts, något som Eriksson Barajas, Forsberg och 
Wengström (2013) lyfter. Dessa upplevdes stundtals smala och borde ha modellerats om för att 
täcka ett större område. Under arbetets gång tillkom dock bedömning och formativ bedömning 
bland sökorden då upptäckten gjordes att relevant material gick att finna även där. De sökmotorer 
som använts kunde ha kompletterats ytterligare för att på så sätt generera fler träffar. Att söka via 
specifika vetenskapliga hemsidor är även det ett alternativ som kunde prövats för att utöka delar 
av informationen som framkom. 

Resultatdiskussion 

Hur förhåller sig Wittingmetodens nyinlärning gentemot de fem målen i kursplanen för svenska? 
 
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift 

När det gäller att formulera sig i tal och skrift inleds arbetet i det muntliga. Läsande och skrivande 
byggs upp utifrån muntligt arbete med elevernas eget material. Ett strukturerat arbetssätt används 
genomgående vilket i sin struktur lämnar utrymme för elevens kreativitet.  

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften 

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften möter Wittingmetodens 
arbetssätt bland annat genom övningar i att berätta och beskriva. Övningarna ger en grund för 
läsförståelse och innehållsskapande genom att elevernas talspråk utvecklas. Genom att arbeta med 
språket och låta eleverna anpassa det efter den som lyssnar övas de i att förmedla sig så att andra 
förstår. Utgångspunkten här är eleverna själva, deras egna upplevelser eller ett föremål de valt till 
exempel som de ska beskriva för andra. De får även lyssna till bland annat skönlitterära texter och 
faktatexter vilket ger dem en bild av hur texter i olika genrer kan se ut. 

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang 

Att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang görs med utgångspunkt i det 
fria associerandet. I det övningar där talet och berättandet är centralt ges eleven en grund till 
skrivandet. Hen lär sig att anpassa sitt språk efter den publik som finns. att beskriva ett ljud eller 
berätta om något hen upplevt gör att koncentration måste läggas på hur språket ska användas för 
att på bästa sätt framföra sitt budskap.  
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Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer 

Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer berörs genom det grundläggande arbetet 
med språkstrukturer. Med Wittingmetoden sker arbetet med fonem-grafem-korrespondens i 
grunden. Detta ger en trygghet som leder till ett behärskande av språket och dess struktur. Att 
utefter ett välplanerat och strukturerat schema lär eleverna sig först de långa vokalljuden vilka sedan 
kompletteras systematiskt med konsonanter, allt i en förbestämd ordning. Utifrån att vokalerna har 
en central roll i det svenska språket är det även här arbetet tar sin start. Detta sker med muntligt 
arbete som utgångspunkt där eleverna lyssnar till sagor och berättande. En annan del är även att 
för varandra berätta om erfarenheter eller saker, beskriva ljud med mera vilket leder till en kunskap 
om hur språket fungerar och är uppbyggt. Att tyda grafem till fonem med ett flyt innebär att fokus 
kan läggas på innehållet. Att sedan arbeta med avlyssningsskrivning där eleven lyssnar till 
språkstrukturer eller vokalljud för att sedan skriva ner dessa gör att de utvecklas till goda lyssnare. 

Söka information från olika källor och värdera dessa 

Vad gäller söka information från olika källor och värdera dessa har jag inte kunnat finna en tydlig 
koppling till Wittingmetoden i det material som gåtts igenom i denna litteraturstudie. 

Genom denna litteraturstudie har Wittingmetoden kunnat kopplas till fyra utav fem förmågor i Lgr 
11. Den enda förmågan som Wittingmetoden ej kunnat kopplas ihop med är den som behandlar 
informationssök. Då denna metod skapades på 1970-talet är det inte helt överraskande att denna 
förmåga från 2011s läroplan ej behandlas. Styrkan ligger däremot i att resterande fyra förmågor 
behandlas genom grundläggande språkligt arbete. 

Whole Language vs. Phonics 

Den debatt som pågått under decennier har behandlat det teoretiska perspektiv genom vilket läs- 
och skrivundervisning bör bedrivas utifrån. Att bedriva undervisningen utifrån Whole Language 
där språkets helhet är utgångspunkt anses av förespråkarna vara den metod som ger bäst grund. 
Genom att förstå språket utifrån dess helhet arbetar eleven sig neråt för att tillslut nå delarna. 
Genom detta ges en god läsförståelse genom vilken även den tekniska kunskapen fås. Att utgå från 
delarna och som inom Phonicsmetoden arbeta fram en grundläggande förståelse för språkets 
minsta beståndsdelar anses av dess förespråkare vara den rätta vägen. Genom att ge en gedigen 
kunskap och förståelse kring fonem-grafem-korrespondensen ges en kunskap och trygghet som 
gör att elevernas läsförståelse utvecklas. Att arbeta med både avkodning samt förståelse är väsentligt 
då kombinationen av dessa föder läsflyt vilket gör att uteslutande ej gagnar eleverna. Det finns som 
nämnts kritik som säger att Phonicsmetoden ej är lämplig utan Whole Language bör användas. 
Carbo (1995) exempelvis menar att arbetet med kopplingen mellan ljud och bokstav kan vara bra 
ibland däremot säger hon att arbetssättet kan bli problematiskt för de elever där ljud kopplat till 
bokstav inte faller sig naturligt i läsinlärningen. Här kan det då bli förvirrande och tråkigt för de 
elever som inte besitter en auditiv förmåga. Hjälme (1999) lyfter en del av den kritik som framfördes 
under den svenska läsdebatten där kritiker påstod att inlärning via ljudning kan försvåra för eleverna 
då ljudning kan förvränga ordens uttal och gör det svårt att känna igen. Läsinlärningen saktas på så 
sätt ner och kan leda till framtida problematik. Phonicsmetoden anses här för abstrakt då delarna 
behandlas var för sig. 

Inom Wittingmetoden görs ett grundläggande arbete där det först och främst är språkets struktur 
som är i fokus. Detta menar Alatalo (2011) är av stor vikt då hon trycker på den väsentliga delen 
fonem-grafem-korrespondens. Detta är något som ligger till grund för hela Wittingmetoden som 
är planerad och upplagd efter empiriska studier. Här arbetar läraren med hur grafem och fonem 
hör samman precis som Alatalo menar är så centralt vad gäller grundläggande läs- och 
skrivinlärning. 
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Wittingmetoden är i sig inte en renodlad Phonicsmetod då både förståelse och avkodning får lika 
mycket utrymme i undervisningen och ses som centrala delar båda två. Det sker ett parallellt arbete 
med båda delarna med syfte att uppnå ett läsflyt. 

Genom det ingående samarbetet med eleverna är Wittingmetoden en etisk metod som utgår från 
eleverna och deras kunskaper. De förmågor som ska utvecklas inom kursplanen i svenska är just 
förmågor. Det handlar inte om specifik kunskap där eleven övar in en fråga för att förhöras på 
faktisk kunskap. Det handlar om en progression inom ämnets olika områden där elevens förmåga 
att behandla förmågan och använda sig av den är målet. För att se om detta utvecklats och att 
eleven förstår anses formativ bedömning vara det främsta redskapet. Att följa eleven för att se vad 
som uppnåtts och utifrån den progression som sker sätta upp nya mål för den fortsatta 
lärprocessen. Formativ bedömning ser till förmågors utveckling samt att återkopplingen inom 
formativ bedömning leder till en kunskap om sitt eget lärande. Eleven utvecklar en metakognitiv 
förmåga att se sin egen lärprocess och besitter kunskap om sitt eget lärande (Giota 2010, Wedin 
2010, Elwér 2014). Eleven vet vad hen behöver arbeta med för att fortsatt progression ska ske 
något som är centralt inom Wittingmetoden. Witting (2005) trycker på hur självständighetsarbete 
är grundläggande för att läs- och skrivinlärningen ska fungera. Eleverna blir med det en del av det 
samarbete som löper kontinuerligt genom hela lärprocessen. När eleven arbetar med en uppgift 
som hen själv behärskar utan att behöva be om hjälp men som samtidigt är en utmaning sker ett 
ansvarstagande för sin egen lärprocess. Eleverna kan under självständighetsarbetet avgöra i vilken 
mån hen behärskar momentet och med det avgöra om hen bör fortsätta eller arbeta med ett annat 
arbete. 

Elwér (2014) och Wedin (2010) lyfter även de hur den formativa bedömningen är ett verktyg för 
att individualisera undervisningen och skapa en pedagogisk planering för varje elev. Resultatet 
guidar läraren vad gäller undervisningsplaneringen där utgångspunkten är det eleven har uppnått. 
Elwér (2014) anser här att variation och reflektion i lästesterna kan leda till att antalet barn som får 
lässvårigheter minskas. Wedin (2010) lyfter hur att göra prov för att leta efter misslyckanden inte 
är rätt väg att gå. Witting (2005) tar kontinuerligt upp hur reflektion och insikt i sitt eget lärande 
bidrar till utvecklingen. Metoden bygger precis som läroplanen på reflektion och analys, att en 
djupare förståelse för delarna ska infinna sig vilket ger en trygghet i helheten. 

Wittingmetoden har ett diagnostiskt arbetssätt, vilket innebär att bedömning och planering av 
fortsatt arbete är en dynamisk process som sker kontinuerligt. Målet i Wittingmetoden är att eleven 
till slut ska äga sitt lärande och bedömningen av denna. Eftersom arbetet sker förebyggande behövs 
inga tester samt att Wittingmetoden har etiska aspekter på bedömning. 

Slutsats 

Den stora kritiken som jag uppfattar det ligger i att behandla språket fonem för fonem. Att se på 
språket som delar ställer till det och problematiserar för elever som inte har en naturlig väg in i 
läsningen. De elever som behöver att läsningen presenteras och förklaras för dem på något vis 
menar man är de som har svårast för att använda Phonicsmetoden. Alltså de elever som behöver 
mest stöd. Detta skulle då leda till att Wittingmetoden skapar förvirring hos de elever som bäst 
behöver hjälpen. Samtidigt lyfter förespråkarna fram det stora behovet av att ge en grundläggande 
förståelse för fonem-grafem-korrespondens vilket anses leda till en språklig medvetenhet som kan 
förebygga specialundervisning i vissa fall. Även dagens läroplan, Lgr 11, lyfter värdet av 
medvetenheten kring språkets struktur. 

Vilken metod och vilket arbetssätt som bör användas råder det delade meningar om. Lgr 11 har i 
kursplanen i svenska presenterat de förmågor och kunskaper en individ behöver behärska för att 
fortsätta inom skolan på ett fungerande sätt. I denna studie anser jag att Phonicsmetoden, och i det 
här fallet Wittingmetoden, presenteras på ett sätt som uppfyller vad Lgr 11 frågar efter. 
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Wittingmetodens sätt att arbeta lyfter även värdet av metakognintion vilket även det är en del av 
kursplanen, att kunna arbeta på ett självständigt sätt. 

Vidare forskning 

Flera tankar har väckts under detta arbetes gång. Bland annat kring hur det resoneras ute i landets 
skolor när det kommer till läsinlärningsmetoder. Anser lärare att färdiga metoder kan vara till hjälp. 

Även materialet har väckt nyfikenhet. Gynnas eleverna av färdigställt material som läsläror 
exempelvis eller finns det en fördel i att färdigställa material själv med utgångspunkt i eleverna? 
Om materialet köpts in vad var det som gjorde att just detta arbetsmaterial valdes? 

Hur bedömningar görs och i vilket syfte är även det en fråga som väcker intresse. 

En fråga som går i linje med detta arbete är hur det ser ut i olika skolor vad gäller läs- och 
skrivinlärning. Hur arbetar majoriteten av lärarna, är det Whole Language eller Phonics som anses 
mest givande? Använder de sig av färdiga metoder? 
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