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Sammanfattning 

Denna studie är en kvalitativ läromedelsanalys som syftar till att undersöka fyra arbetsböcker inom 

ämnet svenska i årskurs ett. Det finns två olika synsätt på språk inom läs- och skrivinlärning, syntetisk 

metod där delar byggs upp till en helhet och analytisk metod där helheten bryts ner. Det har sedan 

mitten av 1900-talet funnits en debatt om vilken av dessa två metoder som är mest gynnsam vid läs- 

och skrivinlärning. Den frågeställning som studien söker svar på är vilken av dessa två metoder som 

är dominerande i de fyra läromedel som analyseras. Läromedelsproduktionen är idag en fri marknad 

och det är upp till de som arbetar inom verksamheten att granska de läromedel som används i 

undervisningen. Materialen i studien kommer från tre olika läromedelsförlag och är det senast 

tryckta i sin genre. Resultatet visar att i två av de undersökta arbetsböckerna är den syntetiska 

metoden starkt dominerande och i de andra två arbetsböckerna dominerar den analytiska metoden 

något. Forskning idag pekar på att en blandning av metoderna är att föredra eftersom elever har 

olika individuella behov vid läs- och skrivinlärning. Det kan gynna elevers lärande om lärare granskar 

de läromedel som köps in och då ser till att båda metoderna tillämpas. Förses eleverna med olika 

material ökar deras möjligheter att utveckla en funktionell läsförmåga.  

Nyckelord: Arbetsböcker, analytisk/syntetisk metod, läromedelsanalys, läs- och skrivinlärning  
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Inledning 

 

Det har gått 23 år sedan Skolöverstyrelsen och Statens institut för läromedelsinformation lades ner 

och förhandsgranskningen av läromedel likaså. Skolmyndigheten gör endast sporadiska granskningar 

av läromedel och den senaste rapporten kom 2006. Tidningen Skolvärlden gjorde 2014 en 

undersökning bland 1500 lärare och majoriteten av dessa ansåg att de själva har ansvaret att välja ut 

läromedel till sin undervisning, men att de inte finner tid till att kvalitetsgranska dessa. Idag är det 

marknadskrafterna som står för kvaliteten och lärarna har ensamma ansvaret att granska de 

läromedel som köps in. Läromedelskunskapen har dock skärpts i och med 2011 års nya 

lärarutbildning (Stridsman, 2015). I min utbildning vid Uppsala universitet har jag själv lärt mig att 

granska läromedel i olika ämnen just för att marknaden ser ut som den gör. Som nyexaminerad 

lärare kommer läromedel vara ett viktigt stöd i undervisningen, då min portfolio av arbetsmaterial 

ännu är relativt tunn. Läs- och skrivinlärning är grundläggande inom det lärande som sker i 

klassrummet, och därför bör det material som produceras inom ämnesområdet kritiskt granskas. Alla 

ämnen i skolan är viktiga och grunden för att eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper i 

dessa ämnen bygger till stor del på att de ges förutsättningen att lära sig läsa. På skolverkets hemsida 

under rubriken ”Hur lär man barn att läsa?” står det att forskare idag är överens om att det inte finns 

en enskild läsinlärningsmetod som fungerar för alla elever. Skolverket framhåller läs- och 

bedömningsforskaren John Hattie från Nya Zeeland och han menar att bäst effekt uppnås om läraren 

använder både ”phonics” och ”whole language”, två metoder inom läs- och skrivinlärning som har 

olika fokus; avkodning och förståelse. Eleven ges då även förutsättning att utveckla metakognitiva 

strategier inom området. Frågan är om läromedelsproduktionen motsvarar det som forskarna idag är 

överens om (Westerlund, 2015) och materialen i denna studie är direkt kopplat till den produktion av 

läromedel som sker idag i Sverige. 
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Bakgrund 

Läromedelsproduktion 
Historiskt började läroböcker användas i undervisningen först under industrialiseringen och efter 

andra världskriget blev det vanligt att flera lärare tillsammans skapade läromedel. Efter 1970-talet 

förändrades arbetsmetoderna i skolan och det påvisades att eleverna själva skulle bli mer aktiva och 

söka kunskap genom olika slags läromedel (Korsell, 2007, s. 17). Under 1990-talet fick 

intresseorganisationer mer inflytande över läromedelsproduktionen och de menade att deras 

primära syfte var att effektivisera läsundervisningen (Hjälme, 1999, s. 75).  Sverige idag har en fri 

läromedelsproduktion och likaså marknad vilket betyder att olika intressegrupper och 

samhällsgrupperingar i teorin kan producera vilka läromedel de vill. De läromedel som trycks och 

marknadsförs av de större etablerade förlagen kan dock generellt sägas ge uttryck för de dominerade 

ideologier som existerar med fokus på samstämmighet (Mattlar, 2008, s. 35). En fri marknad 

existerar även i Australien och en studie undersöker användandet av kommersiella läromedel. 

Studien fokuserar närmare bestämt på syntetiska metodprogram designade att användas i förskolan 

(Campbell, Torr & Cologon, 2011, s. 369) eftersom det saknas forskning kring användandet av den 

syntetiska metoden bland yngre barn (Ibid., s. 371). Förskolorna köper ofta programmen och hoppas 

på en universallösning på de frågor som finns kring läs- och skrivinlärning men programmen 

fokuserar endast på några få aspekter av detta område och har därför brister. Personal har visat sig 

sakna utbildning inom de verksamheter som köper in programmen, vilket kan betyda att de saknar 

kunskap inom ämnesområdet (Ibid., s. 369-370). Finns brister i den kunskap som lärare innehar är 

det väsentligt att läromedlens innehåll motsvarar den empiri som existerar inom området eftersom 

läromedlet då, och även annars, är ett viktigt stöd i undervisningen. 

Om läromedel 
Läromedel har idag en central position i klassrummet, oavsett ämne, även om det sällan är en och 

samma bok som ensam har inflytande på undervisningen (Ammet, 2011, s. 26). Skolverket (2006) 

undersöker hur lärare i engelska, bild och samhällskunskap använder sig av läromedel i 

undervisningen. Samtliga lärare anser att det är viktigt att variera användningen av läromedel då 

olika läromedel har olika syfte och funktion. Tillsammans ger de olika läromedlen eleverna 

grundläggande faktakunskaper, konkretiserad, fördjupad eller aktuell information, intresse för och 

variation inom ämnet samt att de olika läromedlen ger olika perspektiv av det som lärs in (Skolverket, 

2006, s. 10).  

I Dagens Nyheter skriver Kristi Hemmi, docent i matematikdidaktik, och Per Kornhall (2015), 

oberoende skolexpert, om hur läromedlen nästan helt saknas i den svenska skoldebatten. I andra 
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länder tyder forskning på att läromedlens kvalitet är viktig för elevernas resultat. Skribenterna menar 

att en läromedelsstrategi behövs för att åter bygga upp den svenska skolan. I artikeln hänvisar 

författarna till en studie gjord i England som visar att det finns likheter mellan Sveriges och Englands 

attityder gentemot läromedel. I båda länderna har via lärarutbildningar bedrivit en ”antilärboks-

anda” där användandet av läromedel anses som något fult. När lärarstudenterna kommer ut i 

skolorna möter de, tvärtom, en verksamhet där läromedel är en viktig del. Även undersökningar från 

PISA tyder på motsatsen till ”antilärboks-andan” och resultaten visar att tillgången till adekvata 

läromedel (här inom matematik) har en positiv verkan på resultaten. Vidare berättar skribenterna att 

i Finland, kontra Sverige, har läromedel ett tydligare syfte att stötta lärare i deras undervisning. I 

Dagens Nyheter får den engelska studiens slutsats medhåll från Hemmi & Kornhall (2015), nämligen 

att staten tillsammans med läromedelsförlag, forskning och lärare ska se till att alla som arbetar i 

skola får tillgång till högkvalitativa läromedel baserade på empiri. Detta innefattar även att 

lärarstudenter bör lära sig att analysera dessa läromedel men även använda dem för att främja 

elevernas intresse och lärande (Ibid.). Denna studie kommer genom en läromedelsanalys att föra in 

detta ämne i skoldebatten och uppmärksamma vad som kan vara relevant att granska vid val av 

läromedel. 

Två synsätt 

Studien kommer att behandla läromedel inom ämnet svenska och därmed beskrivs nedan en del av 

det syfte som svenskämnet har i Sveriges läroplan. I den läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet som trädde i kraft 2011 beskrivs hur viktigt det är med en balanserad syn på 

inlärning. Under ämnet svenska står det att undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar 

kunskaper både i och om svenska språket. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla sitt språk för 

att tänka, kommunicera och lära (Skolverket, 2011, s. 222). Detta språk som är en viktig del av det 

lärande som sker inom svenskämnet ser annorlunda ut på olika platser i Sverige. Svenskämnet är som 

mycket annat i samhället något dynamiskt som förhandlas och omskapas på grund av förändrade 

förutsättningar över tid (Martinsson, 2004, s. 14-15). Det finns inom detta ämne och dess dynamik 

två olika metoder i relation till skriftspråksundervisning. Birgitta Kullberg (2006) skriver om dessa två 

olika metoder inom skriftspråksundervisning och delar upp dem efter synsätt. Det syntetiska 

synsättet är naturorienterat och inledningsvis ligger fokus på de enskilda ljuden och bokstäverna. 

Syntetiskt förs dessa fragment samman till ord och fraser. På så sätt går undervisningen från det 

enkla till det svåra, där tekniken går före förståelsen av innehållet. Det andra, analytiska synsättet, 

innebär en holistisk tankegång där elever använder helheten så som ord och fraser för att sedan 

analysera och bryta ner dessa och hitta enskilda ljud och bokstäver. I denna undervisning blir det 
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väsentliga att eleverna förstår innehållet och meningen med det som läses eller skrivs (Ibid., s. 137-

138).  

Dessa två olika metoder inom skriftspråksundervisning, syntetisk och analytisk, möter eleverna i de 

läromedel inom svenskämnet som idag trycks på den fria marknaden. Studien syftar till att undersöka 

hur det ser ut i fyra läromedel och fokus är arbetsböcker i grundskolans tidigare år då den 

fundamentala läs- och skrivinlärning läggs.  Det som primärt undersöks är vilken av dessa metoder 

som dominerar. 

Tidigare forskning 

Synsätten inom verksamheten 
Precis som i denna studie var de två synsätten inom skriftspråksundervisning, syntetisk och analytisk 

metod, forskningsobjekt redan 1952. Jon Naeslund (1956) delade upp tvillingpar i separata klasser, 

ett syskon i varsin klass, för att de sedan skulle undervisas i de olika läsmetoderna (Ibid., 1956, s. 92). 

Studiens resultat visade bland annat att den analytiska metoden inte gav bättre resultat än den 

syntetiska i fråga om läsning av sammanhängande text eller läsförståelsemoment.  Detta stred mot 

tidigare resultat som redovisats av bland annat amerikanska forskare. Ett resultat tydde på att 

syntetisk metod fungerade avsevärt bättre för elever på lägre begåvningsnivåer. Eleverna som 

undervisats med syntetisk metod var överlägsna i läsning av enstaka ord, och detta hade inte skett på 

bekostnad av läsförståelsen. I de tvillingpar som ansågs mest begåvade var det syskonet som 

undervisades med analytisk metod som visade bäst resultat av de tester som gjordes. 

Sammanfattningsvis tydde detta på att valet av analytisk metod vid den första läsundervisningen kan 

bli till en fördel för de mer ”begåvade” eleverna, men att det samtidigt blir till ett handikapp för de 

mindre ”begåvade” eleverna (Ibid., s. 150-152).  

Inom Sverige ger Astrid Ahl (1998) många år senare i sin avhandling en helhetsbild av den 

grundläggande läsundervisningen med dess utformning, hur den bedrivs samt dess resultat. Hon 

menar att den pedagogiska praktiken varierar från klassrum till klassrum, men att det finns en 

stabilitet (Ibid., s. 4-5). Utformningen av läsundervisningen i skolan kan enligt henne varken beskrivas 

som ”bottom up” (syntetisk metod) eller ”top down” (analytisk metod) även om det ibland finns 

betoning åt ena eller andra hållet. Färdighetsövningar i syfte att stärka avkodning hos eleverna 

blandas med meningsfulla övningar med kommunikation i fokus (Ibid., s. 237). 15 år senare har 

Tjernberg (2013) i sin avhandling ett liknande syfte; att analysera framgångsfaktorer inom läs- och 

skrivundervisning, särskilt för elever som är i riskzonen att diagnostiseras med läs- och 

skrivsvårigheter. Hon utforskar även hur lärare utvecklar sin yrkesskicklighet samt vilka 
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förutsättningar för just utveckling som den pedagogiska miljön erbjuder (ibid., s. 31). I hennes studie 

menar samtliga lärare att variationen av undervisningsformer är att föredra för att möta elevernas 

olika förutsättningar och behov. En lärare berättar om hur hen använder strukturerat arbete med 

ljud och bokstav tillsammans med lustfyllda aktiviteter där elevernas erfarenheter tillgodoses och 

framhåller att det behövs en balans mellan analytiska och syntetiska metoden (Ibid., s. 150-151). Den 

pedagogiska utformningen utmärker sig genom att alla aktiviteter, samtala, läsa och skriva, sker 

interaktivt och under varierade former i klassrummen (Ibid., s. 181). 

Alatalo (2011) undersöker de möjligheter och hinder som finns inom skicklig läs- och skrivutveckling 

samt hur lärare och deras bakgrund påverkar/påverkas av detta (Ibid., s. 17). Den generella bilden av 

studien visar att traditionell läsundervisningsmetodik, alltså läsebok och bokstavsarbetsschema är 

vad en stor del av lärarna bygger sin undervisning på. Alatalo (2011) menar att detta beror på att 

lärare, med sin gedigna utbildning och i detta fall långa erfarenhet av yrket, vet att det går att bygga 

framgångsrik undervisning på denna traditionella pedagogik (Ibid., s. 197). Skoog (2012) har i sin 

studie tittat på undervisning i förskoleklass samt årskurs ett och funnit gemensamma drag vad gäller 

utformning och innehåll, men även en skillnad gällande bredden på undervisningens aktiviteter. I 

klasserna används främst den syntetiska metoden, alltså den som är mer traditionell, vid läs- och 

skrivinlärning, men även inslag av analytisk metod förekommer (Ibid., s. 125). Det skrivande som 

urskilts i klasserna beskrivs till största del som ett formellt skrivande som sker i redan färdigtryckta 

läromedel där träning av ljud och bokstäver är den huvudsakliga aktiviteten. Former av funktionellt 

skrivande förekommer även där eleverna får formulera texten på ett mer öppet sätt (Ibid., s. 147).  

Forskningen ovan behandlar samma år av grundskolan som denna studie riktar in sig på om än fokus 

skiljer sig åt. Denna studie undersöker inte verksamheten eller lärares arbete, utan istället undersöks 

de läromedel som används där. Syntetisk och analytisk metod, representerade genom undervisning 

och läromedel, är en del av hur skolsystemet har utvecklats och förändrats över tid och forskare har 

inte alltid varit ense om vilken av dessa som gynnar läs- och skrivinlärning hos elever. Den debatt 

som förekommit beskrivs vidare för att ge en bild av varför dessa metoder är relevanta att använda 

som analysverktyg när läromedel granskas. 

Kontrovers gällande metoderna 
Frågan om vilken metod som gynnar den första läs- och skrivinlärningen går långt tillbaka i tiden och 

1999 skriver Anita Hjälme en avhandling om den kontrovers omger inlärning och de svårigheter som 

läsning och skrivning genererar. Dessa motsatta synsätt på läs- och skrivinlärning har fäste i många 

länder men hade vid tidpunkten då avhandlingen skrevs fått särkskilt starka uttryck i Sverige och USA 

(Hjälme, 1999, s. 17-18). Catharina Tjernberg (2013) tolkar vad Snow & Juel (2007) har forskat om 
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och även hon skriver att det finns motsättningar gällande läs- och skrivundervisning och då vilken 

metod som lämpar sig bäst för inlärning, alltså ”phonics” eller ”whole language”, de två 

inriktningarna med rakt motsatta utgångspunkter i det syntetiska och det analytiska synsättet 

(Tjernberg, 2013, s. 37-38).  

USA är det land där jämförande effektstudier gjorts gällande dessa metoder och även det land som 

påverkat svensk läsdebatt som mest. Här ges därför en översikt av den internationella amerikanska 

läsdebatten där kontroversen försöker redas ut (Hjälme, 1999, s. 22). Under 30- och 40-talet vann 

”whole language”-metoden allt större terräng i USA och fortsatte vara populär fram till 70-talet 

(Ibid., s.25). ”Phonics”-metodens storhet varade i två decennier för att under 90-talet återigen 

hamna i en debatt om vilken av metoderna som ger bäst resultat gällande läsinlärning (Hjälme, 1999, 

s. 25, Baumann m fl., 1998, s. 638). En amerikansk studie visar att en del forskare tror att de resultat, 

som visar att amerikanska elever blir sämre på att läsa, hör samman med att lärare under 1980- och 

90-talet adopterade ett synsätt som var mer helhetsbaserat och därmed övergav den syntetiska 

metoden (Baumann m fl., 1998, s. 639). I USA kom ett lagförslag om att grundskollärare ska genomgå 

en kurs i att behärska den syntetiska metodläran, vilket ifrågasätter lärares möjligheter att styra över 

sina egna yrkesval (Ibid., s. 638). På 1960-talet ifrågasattes den läs- och skrivmetod i Sverige som 

benämns som syntetisk och det som då saknades uttryckligen var en undervisning om hur eleverna 

erhåller strategier där de förstår, tolkar och skriver sina egna texter (Liberg, 2012, s. 149).  

Den syntetiska och den analytiska metoden har båda arbetssätt vars grund är kopplat till läseböcker. 

När debatten i Sverige bryter ut runt 1970 handlar det främst om två nya metoder med alternativa 

arbetssätt; LTG (Läsning på Talets Grund) och Wittingmetoden (Hjälme, 1999, s. 78). I den svenska 

debatten och dess följddiskussioner associerades LTG och Wittingmetoden läseteoretiskt till 

respektive pol, motsvarande de amerikanska polerna ”whole language” och ”phonics” (Ibid., s. 65). 

Men Hjälme (1999) hävdar även att LTG och Wittingmetoden, liksom då aktuella svenska 

läseboksmetoder, syntetisk och analytisk metod, lästeoretiskt båda kan räknas till den sfär som 

motsvarar ”phonics” även om det finns vissa tyngdpunktsskillnader. Hon menar att samtliga metoder 

betonar betydelsen av att eleverna får lära sig principen med alfabetets system samt kopplingen 

mellan språkljud och bokstäver under den tidiga delen av läsinlärningen (Ibid., s. 65).  Varje metod 

har sina anhängare, men även motståndare. Det är viktigt att förhålla sig kritisk till läromedlens 

innehåll för att kunna använda det på rätt sätt. Metoderna kritiserades på varsitt håll och det är en 

intressant aspekt i den här studien. 
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Kritik 
Kritik har i denna debatt riktats mot båda de läsinlärningsmetoder som används i denna studie. I USA 

fördömdes ”phonics” då övandet av delfunktioner kunde uppfattas som ett tragglande utan syfte och 

att skolarbetet då kunde upplevas som meningslöst. Kritiken mot ”whole language” påpekade att 

vägen till en säker läsning kräver kunskap om förbindelsen mellan ljud och tecken samt generell 

kunskap om det alfabetiska systemet (Hjälme, 1999, s. 25-26). Elever som i tidiga år får möta 

aktiviteter som stimulerar språkutvecklingen, framförallt den fonologiska förmågan som innebär en 

medvetenhet om att språket består av olika ljudenheter, visar en gynnsam prognos i läs- och 

skrivutveckling i kontrast till elever som inte mött detta menar Skoog (2012, s. 48, 201). Ur ett annat 

perspektiv blir samtidigt övandet av delfärdigheter en begränsning, om detta inte kopplas till ett 

meningsbärande sammanhang där elevernas egen livsvärld blir synlig (Ibid., s. 201).  

Vilken metod som än var del av debatten kom att kritiseras under den period som debatten var som 

hetast. Idag diskuteras detta i relation till undervisning, men inte lika intensivt. Hjälme (1999) skriver 

att med tiden har debatten om läsmetoder, både i Sverige och utomlands, blivit något uttjatad och 

många har tröttnat på de låsta åsikterna gällande de olika polerna. Konfliktmönstret har till viss del 

sakta brutits upp (Ibid., s. 75). I USA använder sig lärare av en blandning av metoderna för en 

balanserad undervisning (Baumann m. fl, 1998, s. 636; Hjälme, 1999, s. 45). Även svenska forskare 

pekar på att den oenighet som rådde mellan dessa två poler har lösts upp och många menar att en 

kombination av dessa två metoder är en möjlig, och även en bättre, väg att gå. Detta refereras av 

Caroline Liberg som en interaktiv modell för läs- och skrivundervisning men fortfarande är det 

ljudningsmetoden som är dominerande ute i skolor (Liberg, 2012, s. 149). Alatalo (2011) påvisar att 

läsinlärning involverar två parallella grundläggande processer varav den ena är avkodning och den 

andra är språklig förståelse. Om någon av dessa processer uteblir, förekommer ingen läsning (Ibid., s. 

37).  

Kritiken riktas inte längre mot respektive metod, utan istället mot användandet av dessa separat. En 

blandning är vad vissa forskare framhåller som något positivt och detta blir en del av det område som 

den här studien syftar att undersöka; finns en blandning av syntetisk och analytisk metod i 

läromedlen och i sådant fall, vilken metod är dominant?  
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Teoretiska utgångspunkter  

Språket i relation till lärande 
Studien fokuserar på läs- och skrivinlärningsmetoder i läromedel och dessa används ofta i ett 

undervisningssammanhang. I dessa sammanhang är en rimlig utgångspunkt elevernas förkunskaper, 

eftersom det ofta finns ett avstånd mellan individerna och de ämnen som de möter. Denna 

förkunskap kan ibland vara svår att omforma till undervisning vilket leder till den viktiga frågan om 

hur undervisning konkret ska utarbetas för att gynna lärande (Wikman, 2004, s. 41). Hur undervisning 

skapas inom svenskämnet handlar bland annat om vilken av syntetisk och analytisk metod som 

gynnar lärande. Liberg (2012) menar att inom studier av språk talas det om de kommunikativa 

handlingarna tala, läsa och skriva och hur dessa betraktas utifrån tre grundläggande dimensioner; 

textens innehåll, dess form samt dess funktion. Handlar textundervisningen om form kan det 

exempelvis vara enskilda bokstäver och deras utformning som fokuseras (Ibid., s.143-145) och detta 

är kopplat till den syntetiska metoden. Om fokus endast är på formen kan elevernas tidigare 

erfarenheter och kunskaper hamna i skymundan och detta är en viktig resurs i undervisningen enligt 

Liberg (2012, s. 149). Arbetar eleverna med hela texter och textsamtal som även kan knytas till deras 

erfarenheter kopplas det till den andra, analytiska metoden. Detta skapar möjlighet till nya sätt att 

tänka, nya erfarenheter och nya sätt att lära (Liberg, 2007, s. 27).  Hit hör de didaktiska frågorna Vad? 

Hur? För vem? som lärare alltid måste ställa sig när de gör val gällande undervisning anpassad för 

elever med olika behov (Liberg, 2012, s. 143-145) och detta innefattar även val av läs- och 

skrivinlärningsmetod. De för studien relevanta läs- och skrivinlärningsmetoder beskrivs nedan.  

Metoder för lärande 
Syntetisk och analytisk metod hjälper elever att på olika sätt knäcka skriftkoden. Detta sker på ett 

abstrakt plan där eleverna erhåller en metaspråklig förmåga där de kan tala om samt hantera 

bokstäver och deras ljud (Liberg, 2010, s. 11) och detta är en fundamental del i läs- och 

skrivinlärningsprocessen. Enligt Tjernberg (2013) har dessa metoder alltid hört till huvudfrågan i 

debatten om vad som är god läs- och skrivundervisning (Ibid., s. 38). Metoderna blir där med ett 

relevant analysverktyg i denna studie. Metoderna är tolkade av olika författare som beskriver dessa 

två metoder inom läs- och skrivinlärning. 

Syntetisk metod – sambandet mellan språkljud och bokstäver 

Hjälme (1999) skriver att de syntetiska metodernas utgångspunkt är enskilda bokstavstecken och 

introduceras med bildframställda exempelords begynnelseljud. En bokstav, till exempel B associeras 

till en bild av en bil och till begynnelseljudet i ordet bil. Sambandet mellan ljud och bokstäver samt 

formandet av dessa övas på olika sätt. När ett antal bokstäver är inlärda skapar sedan eleven ord och 
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så småningom kortare meningar (Ibid., 1999, s. 59). Skoog (2012) framhåller syntetisk metod som en 

systematisk undervisning om bokstäver och ljud där eleverna förväntas upptäcka kunskapen om 

sambandet mellan dessa och såtillvida knäcka läskoden. Undervisningen börjar med bokstäverna och 

deras språkljud och rör sig sedan mot att bygga ord, meningar och text. Bokstäverna lärs ut en och en 

och när eleverna har lärt sig flera bokstäver ljudas dessa samman till ord som eleverna förväntas 

kunna läsa och även skriva. Det inledande läsmaterialet består ofta av övningar med de enskilda 

bokstäver som lärts in samt korta ord som innehåller dessa. Det är en förenklad konstruktionslära 

och som följd av detta blir meningsinnehållet begränsat (Ibid., 2012, s. 54). Tjernberg (2013) skriver 

att den syntetiska metoden handlar om hur elever får kunskap om delfärdigheter som sedan 

integreras till läsningen som process (Ibid., 2013, s. 38) 

Analytisk metod – förståelse och helhet 

Hjälme (1999) skriver att den analytiska metoden istället har ord, meningar och lättare texter som 

utgångspunkt. Dessa ord och meningar bryts ner och de enskilda bokstäverna och språkljuden 

analyseras istället fram för att sedan övas på samma sätt som inom den syntetiska metoden (Ibid., 

1999, s. 59). Skoog (2012) framhåller att läs- och skrivundervisning som betonar mening, förståelse 

samt kommunikation, där utgångspunkten är helheten för att sedan röra sig mot delarna, kallas för 

analytisk modell. Där får eleverna möta en hel text som sedan bryts ner i meningar, ord och 

bokstäver (ibid., 2012, s. 55). Tjernberg (2013) påvisar att analytisk metod handlar om en helhet som 

sedan bearbetas mer ingående (Ibid., 2013, s. 38). Texten eleverna möter är för dem ofta redan 

bekant och de arbetar tillsammans med läraren och bryter ner denna text till delar. Meningar, ord 

och bokstäver analyseras och bearbetas så att eleverna lär sig förstå det samband mellan bokstäver 

och deras språkljud. När texten sedan är analyserad återvänder klassen till att återskapa det 

ursprungliga innehållet och återgå till helheten och det meningsbärande innehållet. Elevrena har då 

lättare att förstå skriftspråket och hur kommunikationen inom detta fungerar. En annan viktig del är 

elevernas eget textskapande och läsning av böcker i olika genrer. Språket är då anpassat efter 

elevrenas läserfarenheter men inte speciellt vinklat så som det kan vara inom traditionella läsläror 

(Skoog., 2012, s. 55).  

Eftersom dessa två omdebatterade metoder är väl förankrade inom läs- och skrivinlärning blir de 

studiens huvudsakliga syfte att undersöka förekomsten av dessa i läromedel. 
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Syfte och frågeställning 
 

Studien syftar till att undersöka hur innehållet i fyra läromedel kan klassificeras och delas upp efter 

syntetisk eller analytisk metod. Detta undersöks för att bidra med kunskap om hur läs- och 

skrivinlärning ser ut när eleverna första gången möter detta inom svenskämnet. Det innebär även att 

studien skapar förståelse för hur en del av samhället; läromedelsförlagen och dess värderingar, 

förmedlar läs- och skrivinlärning i relation till aktuell forskning. Den frågeställning som studien syftar 

att söka svar på är: 

Vilken av den analytiska eller syntetiska metoden är mer dominant när svenskämnet introduceras 

genom dessa fyra läromedel?  

Metod 

Metod för datainsamling  
För att få svar på min frågeställning om vilken metod som är dominant har jag valt att analysera 

läromedel inom ämnet svenska. Detta är en kvalitativ textanalys och det går ut på att ta fram det 

väsentliga innehållet genom en fördjupad läsning av de olika delar av texten som valts ut (Esaiasson 

m. fl, 2012, s. 210) alltså enskilda uppgifter i läromedlen. Denna typ av studie hör till det som kallas 

för hermeneutik. Det handlar om hur texter kan läsas, förstås samt hur mening skapas ur dessa. 

(Widén, 2015, s. 178). Datan som samlas in är kvalitativ och den bör organiseras innan den analyseras 

menar Denscombe (2009). Sedan följer en process där datan bearbetas och omarbetas allteftersom 

begreppen som används i studien utvecklas och förfinas (Ibid., s. 369-374).  

Genomförande  
Fyra läromedel jämförs med utgångspunkt i de två läs- och skrivinlärningsmetoderna. Detta är vad 

Denk (2006) kallar för en komparativ studie och han skriver att en undersökningsdesign för en sådan 

studie kan sammanfattas med fem frågor: Vilka egenskaper ska undersökas? Vilka objekt ska 

undersökas? Vilka fall ska undersökas? Vilka tidsperioder ska undersökas? Hur ska underlaget 

insamlas (Ibid., s. 32-37)? Dessa fem frågor används som mall när studiens undersökningsdesign 

beskrivs nedan: 

De egenskaper hos läromedlen som undersöks är huruvida den analytiska eller syntaktiska metoden 

finns representerad i den del som undersöks. Objekten som undersöks är fyra arbetsböcker, från tre 

olika läromedelsförlag, som är tryckta för att användas i årskurs ett. De fall som undersöks är de 

deluppgifter med text som arbetsböckerna innehåller. Tiden när materialen trycktes varierar men de 
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är alla bland det senast tryckta från läromedelsförlagen. Materialen samlades in från de 

läromedelsförlag som ringdes.  

Urval 
I utformandet av undersökningen inför en studie finns det alltid val och överväganden att beakta 

(Denk, 2006, s. 31). Det är viktigt att reflektera över det urval som görs då forskaren utifrån intention 

och förväntningar väljer objekt för studien. Analysens upplägg och forskningsfrågan är en viktig del 

att ta hänsyn till vid urvalet så att resultatet inte påverkas eller att studien misslyckas. Urvalsskevhet 

kan skapas om till exempel läromedel väljs inför studien endast för att de bekräftar teorin. På så sätt 

blir analysens resultat redan given vid urvalet (Denk, 2006, s. 47). Vid urvalet användes material från 

olika förlag för att ge ett bredare perspektiv på marknaden.  

Analysredskapet väger tungt i en studie som denna där det redan finns förhandsdefinierade 

kategorier, det vill säga bestämda svar på forskningsfrågan som ställs. Resultatet blir välgrundat då 

de frågesvaren är förbestämda; antingen tillhör deluppgifterna i läromedlen syntetisk eller analytisk 

metod (Esaiasson m. fl, 2012, s. 216-217).  

Material och avgränsning 

Vad som är ett läromedel är viktigt att definiera i denna studie. Ingela Korsell (2007) beskriver och 

analyserar lärares val och användning av läromedel i sin avhandling och hennes definition används i 

denna studie, nämligen att läromedel är: ”föremål format av människan som används i 

undervisningen för att underlätta lärande” (Ibid., s. 26). Vidare är de läromedel som analyseras i 

denna studie primärt pedagogiskt förlagsproducerat material, alltså material vars ursprungliga syfte 

är att användas i undervisningen och dess sammanhang (Ibid., s. 26). Materialen som valdes består 

av arbetsböcker i svenska för årskurs som används då eleverna just har börjat skolan. De valdes för 

att de är de senast tryckta i sin genre enligt de läromedelsförlag som kontaktades. Två av 

arbetsböckerna är från samma förlag, men har olika författare. Arbetsböckerna kommer att 

analyseras från första sidan till första kapitlets sista sida. Studien ger på så sätt en överblick hur den 

initiala läs- och skrivinlärningen förmedlas till eleverna. 

Arbetsbok ett är Boken om Svenska för 1:an som är skriven av Åsa Hägg, Kerstin Perlqvist och Liber 

AB 2014. På baksidan har författarna skrivit följande: 

Ordkunskap. Läsförståelse. Språklära. Skrivning. I den här arbetsboken får eleverna 
tillsammans med lodjuret Lovis utveckla sina kunskaper i och om svenska språket. I 
stigande svårhetsgrad får eleverna bland annat träna ord och begrepp, lässtrategier, 
språkets struktur och strategier för att skriva. Längst bak i boken finns ett 
utvecklingsschema utifrån kunskapskraven i svenska för årskurs 3.  
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Arbetsbok två är Prima Svenska 1 och är författad av Richard Hultén och Gleerups Utbildning AB 

2013. På baksidan går att läsa följande:  

Materialet ger dig och dina elever en trygg grund i svenska. Självklart utifrån Lgr 11 och 
aktuell språkforskning. Basboken har vi fyllt med innehållsrika, elevnära texter och 
kreativa uppgifter för att lärare och elever ska kunna skapa en meningsfull 
svenskundervisning tillsammans. Ettans bok innehåller tre teman som uppmuntrar till 
eftertanke och diskussion. 

 Gott och Ont 

 Stor och Liten 

 Hemma och Borta 

Den tredje boken är Vips Arbetsbok nivå 1 och 2 och författaren heter Lena Hultgren och ger ut 

arbetsboken genom Liber AB. Boken är författad 2012. På baksidan finns en beskrivning för hur 

arbetsboken används tillsammans med resterande material från Vips läslära: 

Vips arbetsbok nivå 1-2 ingår i läsläran VIPS, som har läseböcker på fyra läsnivåer. Vips 
arbetsbok nivå 1-2 hör ihop med läseböckerna på nivå 1-2. Vips arbetsbok nivå 3-4 hör 
ihop med läseböckerna på nivå 3-4.  

Till vips läslära finns en cd-skiva med sånger till alla bokstäver. I slutet av varje kapitel finns 
en uppgift som eleverna skriver digitalt. 

Den fjärde arbetsboken är från 2015 och heter Zick Zack Bokstäver åk 1 och skriven av Karin Fällman-

Bajagic, Christina Hansson och Susan Nieland tillsammans med Sanoma Utbildning AB. På baksidan 

finns texten: 

I Zick Zack Bokstäver presenteras bokstäverna i grupper om tre. Eleverna arbetar 
systematiskt på ljud- och bokstavsnivå. De utvecklas förmågan att: 
Identifiera ljud i ord 
Koppla ljuden till rätt bokstav 
Identifiera bokstävernas ljud 
Skriva bokstäverna 
Eleverna tränar även på att läsa och skriva enkla ord och meningar. 

 

Redan på baksidan går det att tolka en viss skillnad gällande vilken av de omdebatterade läs- och 

skrivinlärningsmetoder som arbetsböckerna fokuserar på och en undran väcks hur detta 

baksidesstoff speglar arbetsböckernas innehåll. 

Databearbetning och analysmetod 
En komparativ studie har olika syften; att beskriva, att förklara eller att förutsäga. Vad som ska 

beskrivas, förklaras, eller förutsägas varierar beroende på ämnesområdet (Denk, 2006, s. 28). Denna 

studie beskriver endast hur det ser ut i läromedlen, studien varken förklarar eller förutsäger något 

om materialet. Detta är en komparativ studie som prövar en teori om läs- och skrivinlärning för att 

studera likheter och skillnad er i läromedel. Utifrån jämförelser kan sedan påståenden göras om hur 
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olika fenomen förhåller sig till varandra (Denk, 2006, s. 7). För att förklara hur arbetsböckerna i 

studien förhåller sig till varandra beskrivs nedan denna uppsats disposition.  

Disposition 
De läromedel som analyseras ser olika ut innehållsmässigt och därför har jag valt att dela upp dem i 

en disposition som består av olika metodiska steg för lärande för att ge studiens analys struktur. 

Metodiska steg för lärande 

Kullberg (2004) skriver om hur undervisning kan individualiseras och syftar till den medvetna 

handledning som existerar inom elevers lärandeprocesser och deras kognitiva samt metakognitiva 

utveckling (Ibid., s. 75). Metakognition handlar om medvetenhet om det egna tänkandet (Wikman, 

2004, s. 43; Kullberg, 2004, s. 52; Korsell, 2007, s. 31) och detta hör samman med elevers 

undervisningsbaserade lärande. Detta lärande delas upp i olika steg som återkommer i samma 

ordning inom varje nytt ämnesstoff som eleverna möter: introduktion, presentation, eget arbete 

samt värdering (Kullberg, 2004, s. 75). Ingela Korsell (2007) refererar till Kullbergs (2004) modell och 

skriver även hon om de fyra metodiska stegen. Om barnen stegvis lär sig vad de ska göra, får de så 

småningom en förståelse för vad de lärt sig. Det sista steget handlar om att barnen värderar det lärda 

(Korsell, 2007, s. 32). De fyra metodiska stegen beskrivs nedan mer detaljerat:  

Introduktion – syftar till att skapa förförståelse och lust att lära. Detta steg är kortfattat och 

stimulerande, hjärnans tänkande kommer igång och läromedlet sår ett frö av kunskap som sedan kan 

växa inom ämnesområdet. Eleverna blir förberedda på vad som ska läras in. 

Presentation – utvecklar elevernas tänkande ytterligare och hjälper dem finna motivation och 

engagemang. Presenterar det nya ämnesområdets innehåll och övningar som var och en av eleverna 

kan ta till sig med hjälp av alla sinnen. 

Elevers eget arbete – (da capo- övningar) här bearbetas information flera gånger för att automatisera 

tänkandet. De lärande söker sig till kunskap genom olika former av kunskapskällor. Viktigt är att olika 

övningar förekommer som ger möjlighet till nyttjande av olika språk (tal- skrift- och bildspråk), olika 

sinnen (exempelvis syn och hörsel), olika kommunikationssystem (i denna studie framförallt bild och 

verbaltext). Samma övning upprepas inte, en övning bygger på kunskap från förra övningen. Även 

uppmärksamhetsskifte sker mellan form och betydelse för att automatiseras. I slutet blir kunskapen 

internaliserad  

Värdering – eleverna funderar över vad de själva har lärt sig som de inte kunde förut, en slags 

utvärdering av ämnesområdet. Den kontroll som eventuellt är berättigad av läraren är den av rena 

faktakunskaper (Kullberg, 2004, s. 75-77; Korsell, 2007, s. 32-33). 
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Varje läromedel som analyseras kommer att strukturerar upp efter dessa steg. Varje steg kommer 

sedan att analyseras efter studiens teoretiska utgångspunkter, syntetisk och analytisk metod. 

Reflektion över metoden 
Deluppgifterna i arbetsböckerna är i vissa fall svåra att klassificera efter antingen syntetisk eller 

analytisk metod. I vissa uppgifter får eleverna i uppdrag att läsa hela ord, vilket skulle kunna tydas 

som att det tillhör analytisk metod. Det som är avgörande för analysklassificeringen i dessa uppgifter 

är huruvida ordet sätts i ett sammanhang eller inte. I vissa uppgifter uppmanas eleverna att skriva 

namn, antingen på klasskamrater eller med en viss begynnelsebokstav. I fallet med namn på 

klasskamrater sätts de skrivna orden i ett sammanhang, det är namn på människor. Ett namn som 

skrivs för att det börjar på bokstaven ”o” hör inte till ett sammanhang utan det är ett sätt att öva 

enskilda bokstavsljud och därför hör en sådan uppgift till syntetisk metod. 

Validitet 
Antalet läromedel som analyseras i denna studie är fyra stycken och detta är relativt få då antalet 

läromedel som produceras är stort. I en studie som i sin undersökning har ett specifikt antal blir det 

en känslig uppgift att bestämma vilka aktörer som ska innefattas av analysen.  En snäv definition av 

antal aktörer i en studie innebär en väl avgränsad grupp, i detta fall fyra läromedel. En snäv definition 

ger nackdelen att risken ökar för att det väsentliga missas i sammanhanget. Fördelen är att studien 

visar mer precist vad som har utförts (Esaiasson, 2012, s. 219). Denna studie visar endast hur det ser 

ut i dessa läromedel men innehållet är specificerat och noga granskat uppgift för uppgift. 

Två typer av krav ställs på analysredskapet för klassificerande analyser: ett tekniskt och ett 

intellektuellt. Det tekniska kravet gör uppsatsen valid och blir uppfyllt då det framgår på vilka 

grunder som indelningen har gjorts och att dessa grunder är entydiga. Analysredskapen ska även 

vara möjliga att operationalisera på ett rimligt sätt (Esaiasson, 2012, s. 136-139). I denna studie 

grundas indelningen av de teoretiska utgångspunkterna, syntetisk och analytisk metod, i hur olika 

forskare beskriver dessa. Det är rimligt att operationalisera dem på denna studies material eftersom 

begrepp och arbetsböcker är en del av svenskämnet. Här undersöks inte hur frekvent materialet 

används inom verksamheten idag utan materialen anses lämpliga då de är vad läromedelsförlagen 

trycker i dagsläget. 

Reliabilitet 
En kvalitativ studie som denna baserar sig ofta på ett relativt litet antal fall. Det leder ofta till ett 

problem, nämligen huruvida studien är generaliserbar. Men just när det gäller kvalitativ forskning 

kräver det ett annat angreppssätt än generalisering och frågan blir istället i vilken utsträckning skulle 

fynden kunna överföras till andra fall (Denscombe, 2009, s. 382). De fynd som redovisas i nästa 
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avsnitt handlar om huruvida den syntetiska och analytisk metoden existerar i dessa läromedel, 

studien talar inte om att det ser ut så i alla läromedel. Jag är dock övertygad om att den syntetiska 

och analytiska metoden även förekommer i andra läromedel, då de är en så pass fundamental del av 

läs- och skrivinlärningen. Metoderna har även varit en del av svenskämnets historia och bidragit till 

att forma det undervisningsinnehåll som används idag.  

Resultat och analys 
 

De fyra arbetsböckerna analyseras var och en för sig. Från den första sidan av boken till den sista 

sidan av första kapitlet har jag delat upp varje arbetsbok efter studiens disposition; metodiska steg 

för lärande. Vidare har samtliga deluppgifter inom sidramarna klassificerats efter studiens teoretiska 

utgångspunkter; syntetisk eller analytisk metod. 

Boken om svenska för 1:an 

Introduktion 

Det första eleverna får möta i arbetsbok nummer 1 är sex figurer. Det är Pennpojken, Herr Punkt, 

läsfen, Faktafarmor, Ordaherden och Alf A Bete. Pennpojken vinkar och säger: ”Hej! Här är vi!”. 

Introduktionen är anpassad efter analytisk metod då eleverna får möta ord i ett sammanhang; 

namnen på figurerna i boken.  

Presentation 

På andra sidan finns en innehållförteckning som ger eleverna en översikt av hur arbetsbokens olika 

delar om språket är uppdelade. Detta tillhör analytisk metod då det handlar om språket som helhet. 

Uppe till höger finns en kattfigur som heter Lovis. Det står skrivet att Lovis tycker om att lösa 

uppdrag. Hen säger: ”Vill du hjälpa mig? Är du beredd? Då kör vi!”. Detta tillhör analytisk metod då 

det Lovis säger har ett budskap till eleverna och kommunicerar arbetsbokens syfte; ”att lösa 

uppdrag”. 

I denna arbetsbok är det första kapitlet uppdelat i fem olika delar där varje del innehåller en mindre 

presentation av området. Den första delen av kapitel ett är Ordens rike. Här finns Lovis som frågar: 

”Var är jag?” och Ordaherden som säger: ”Välkommen till ordens rike! Jag är Ordaherden som vaktar 

alla ord.”. Den andra delen är Läsandets rike. Lovis säger: ”Titta! Där är en fe!” och i Läsfens 

pratbubbla står det: ”Välkommen till Läsandets rike! Jag är Läsfen. Läs många gånger!”. Den tredje 

delen heter Språkets rike. Här finns Lovis som säger: ”Hej!” och Herr Punkt som säger: ”Välkommen 

till språkets rike! Jag är Herr Punkt. Jag ska vara sist i varje mening.”. Den fjärde delen är Skrivandets 

rike och här finns Lovis som säger: ”Vem är du?” och Pennpojken som säger: ”Välkommen till 
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skrivandets rike! Jag är Pennpojken. Här ska vi skriva.”. Den femte och sista delen heter ”Repetition”. 

Uppe till vänster finns en gul cirkel i vilken det står: ”Visa vad du kan!”. I de olika delarna av 

presentationen får eleverna information om att de ska arbeta med ord, läsning, meningar och 

skrivning vilket är typiskt för analytisk metod. 

Elevens eget arbete 

I uppgift ett i del ett, Ordens rike, uppmanas eleverna läsa korta ord: och, en, ett, jag, här, är, ser, 

har. Enklare ord tränas men med begränsat meningsinnehåll vilket exemplifierar syntetisk metod. Vid 

uppgift två och tre står det att eleverna ska rita sig själva och ett hus ovanför två tomma rutor. Att 

enbart rita tillhör inte någon av metoderna, men att läsa instruktionen räknas till analytisk metod. 

Uppgift fyra består av en lång rad med olika bokstäver och det står: ”Hitta orden. Ringa in dem.”. 

Uppgiften är analytisk då eleverna ska bryta ut delarna ur en helhet. Vid uppgift fem ska eleverna 

skriva av ord, samma ord som i uppgift ett. Att skriva av enskilda ord utan sammanhang hör till 

syntetisk metod. Uppgift sex består av sex bilder varpå eleverna ska sätta in ”en” eller ”ett” framför. 

Uppgiften tillhör syntetisk metod eftersom eleverna övar enskilda bokstavsljud. 

Längst ner möter eleverna Ordaherden som säger: ”Toppen! Du får bokstaven A. Snart får du veta 

vad du ska göra med den…”. Denna mening tillhör analytisk metod medan övningen med en enskild 

bokstav, i detta fall A, tillhör den syntetiska metoden.  

Den första uppgiften i andra delen, Läsandets rike, innehåller tre textstycken som handlar om 

huvudsakligen en apa, en val och en mus. Instruktionen påvisar ”Läs” och uppgiften tillhör analytisk 

metod. I uppgift två får vi träffa Ordaherden igen och de sex orden från första delen av kapitlet: en, 

ett, jag, har, ser, här, är, och. Eleverna ska ringa in orden i styckena i uppgift ett. Orden sätts in i ett 

sammanhang och hör till analytisk metod. I uppgift tre ska eleverna ”Ringa in rätt svar”. Frågan är: 

”Vad har apan?” och alternativen är en val, en ost eller en banan. Eleverna läser meningar varpå en 

fråga besvaras, alltså tillhör uppgiften analytisk metod. Vid uppgift fyra uppmanas eleverna att svara 

på fyra frågor genom att själva skriva svaret på en tom rad. Det står ”Vad har valen? Valen har___” 

och så vidare. Eleverna läser meningar och övar att skriva ord i ett sammanhang och vilket 

exemplifierar analytisk metod.  

I slutet finns Läsfen som säger: ”Bra läst! Du får en ny bokstav av mig. R”. Meningen tillhör den 

analytiska metoden men övningen med en enskild bokstav, ”R”, tillhör den syntetiska metoden.  

Uppgift ett i del tre, Språkets rike, har två förklarande meningar: ”Skriv orden i rätt ordning. Börja 

med ordet med stor bokstav.”.  Det finns fem rader med fyra ord och en punkt som står i oordning, 

ett exempel är: ”en ser . Jag ö”. Efter varje rad finns fyra korta tomma rader där orden ska placeras ut 
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i ordning samt en extra kort rad där punkten kan placeras. Eftersom hela meningar skrivs tillhör det 

analytisk metod. Vid uppgift två står det: ”Sätt streck mellan orden. Skriv meningarna med 

mellanrum.”. Det är fem rader med flera bokstäver i varje rad, till exempel: ”Härärenval”. Efter varje 

bokstavsrad finns en tom rad där eleverna kan skriva meningar med mellanrum mellan orden. 

Ordraderna bryts ner till ord och meningar, därför hör uppgiften till analytisk metod. Vid uppgift tre 

står det: ”Para ihop orden i rutorna. Skriv meningar.” samt att Herr Punkt som påminner eleverna: 

”Glöm inte punkt.” Under finns fyra rutor bredvid varandra och i den första står det ”Jag ser”. I den 

andra rutan finns fem alternativ som eleverna kan välja, till exempel: ”en mus”. I den tredje rutan 

står det ”och” och i den fjärde rutan finns fem alternativ, till exempel: ”en säl”. Under finns sex rader 

med ord och tomma linjer varpå den första raden innehåller ett exempel på hur eleverna kan bygga 

ihop en hel mening från det som finns i rutorna ovanför. För varje rad ska eleverna skriva fler ord på 

egen hand och den sista raden har endast en tom linje och inga ord. På slutet av varje rad finns ett 

kort streck där punkten ska skrivas. Eftersom eleverna skriver hela meningar är detta en tillämpning 

av analytisk metod. Vid uppgift fyra står det: ”Kan du rimma? Dra streck.”. Nedan finns två kolumner 

med fem ord i varje. Ett streck är draget från ”mus” i den ena kolumnen till ”hus” i den andra 

kolumnen. Enskilda bokstavsljud tränas och därför tillhör uppgiften syntetisk metod.  

Till sist möter eleverna Herr Punkt som säger: ”Bra! Du får bokstaven I.”. Meningen tillhör analytisk 

metod medan den enskilda bokstaven ”I” tillhör syntetisk metod. 

Den första uppgiften i del fyra, Skrivandets rike, består av ett stort antal blandade bokstäver, både 

versaler och gemener. Det står: ”Para ihop stor och liten bokstav. Dra streck.”. Mellan A och a är det 

draget ett streck. Detta tillhör syntetisk metod eftersom eleverna här får arbeta med enskilda 

bokstäver. Vid uppgift två står det: ”Skriv meningar till bilderna.”. Det är fyra bilder och fyra tomma 

rader varpå den första raden är ett exempel, det är en bild på en grön orm och på raden står det 

skrivet: ”Här är en grön orm.”. Eleverna ska skriva en mening tillhörande en bild och uppgiften 

exemplifierar därför analytisk metod. Vid den tredje uppgiften står det ”Skriv egna meningar till 

bilderna. Använd orden i rutan om du vill.”. I en ruta bredvid finns orden: apa, val, ser, och, här, är, 

mus, ost, simmar, djungel, lian, hav, hål. Nedanför finns tre bilder med olika motiv och tre tomma 

rader vid varje bild. Eleverna får skriva hela meningar med valfritt innehåll vilket tillhör analytisk 

metod.  

Sedan är Pennpojken där och säger: ”Du lär dig fort! Du får T!”. Meningarna tillhör analytisk metod 

men en enskild bokstav, i detta fall ”T”, tillhör syntetisk metod.  

Vid uppgift ett i del fem, Repetition, står det: ”Ringa in de åtta ord du fick av Ordaherden.” och under 

finns en ruta med 13 blandade ord varav åtta även fanns med i den första delen av kapitlet. Eleverna 
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får ringa in ord med begränsat meningsinnehåll och uppgiften är typisk för syntetisk metod. Vid 

uppgift två står det: ”Skriv rätt ord.”. Därefter finns sju rader med meningar och i varje mening finns 

en tom rad där ett ord ska skrivas i. Den tomma raden finns i mitten eller i början av meningen och 

det är olika ordklasser som ska fyllas i. Uppgiften tillhör analytisk metod då eleverna både läser och 

skriver ord i ett sammanhang. Vid uppgift tre finns fyra rutor och det står: ”Läs och rita.”. I varje ruta 

står det olika till exempel står det: ”Rita en val. Måla valen blå.” i den första rutan. Uppgiften tillhör 

ingen av metoderna, även om det tillhör analytisk metod att läsa meningen. 

Sedan återstår två uppgifter och vid den ena står det: ”Nu är det dags att använda bokstäverna du 

fått i varje rike. Skriv dem här.”. Det finns fyra tomma cirklar där eleverna kan fylla i de bokstäver de 

tidigare fått i de andra delarna av kapitlet. Att skriva enskilda bokstäver i de tomma cirklarna hör till 

syntetisk metod. Vid den andra uppgiften står det: ”Byt plats på bokstäverna så att det blir ett ord. 

Skriv.”. Under finns fyra tomma rader där eleverna kan skriva de fyra bokstäverna. Eleverna bygger 

upp ett ord av de enskilda bokstäverna och detta tillhör syntetisk metod. 

Värdering 

I en stor gul ruta i del fem, Repetition, står det: ”Min utvärdering av Level 1” och under så står det: 

”Vad tycker du? Rita en mun.”. Bredvid finns tre målade ansikten med olika ansiktsuttryck. Vid den 

första står det ”Ganska bra”, vi den andra står det ”Bra” och vid den sista står det ”Mycket bra”. 

Sedan finns fyra påståenden: ”Jag kan läsa ord. Jag kan skriva ord. Jag kan läsa meningar. Jag kan 

skriva meningar.” och vid varje påstående finns en figur utan mun där eleverna kan fylla i sina egna 

munnar utefter vad de själva tycker om sina kunskaper. Eleverna utvärderar sin kunskap gällande ord 

och meningar vilket är en del av läran inom analytisk metod. 

Prima Svenska 1 

Introduktion 

Introduktionen börjar på sida fyra i boken och består av ett stycke skrivet av läromedelsförfattaren. 

Det står till en början: ”Hej! Jag hoppas ditt första år i skolan blir roligt och att du får känna glädjen i 

att upptäcka hur bokstäver, ord meningar och texter får liv och böjar betyda något.” Författaren har 

skrivit några rader till och avslutar med att lyckönska eleverna. Under stycket är det två rader med 

text där det står: ”Vad vill du lära dig just nu?” och ”Hur blir man bra på olika saker?”. Introduktionen 

förmedlar ett innehåll och eleverna ges möjlighet att både läsa och skriva meningar. Vidare påvisar 

den att dessa ord, meningar och texter har en betydelse. Introduktionen hör därför till analytisk 

metod. 
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Till introduktionen hör även ett stycke på sidan sju där det står ”Läsa berättande text” i en orange 

ruta. Här får eleverna också möta de 18 personligheter som figurerar i boken. I stycket står det till en 

början skrivet: ”Hej! Jag heter My. I den här boken får du läsa om mig och min storebror. Min klass 

och min lärare ska du också få läsa om, och så ska du få lära dig olika saker.”. Stycket fortsätter och 

den avslutas med att My säger ”Hejdå” och på sidan finns det bilder på 18 personligheter med 

namnen tryckta vid varje sådan. Eleverna får möta meningar som förmedlar ett innehåll och ord i ett 

sammanhang och detta gör att denna del av introduktionen hör till analytisk metod. 

Presentation 

På sidan tre finns en förteckning av innehållet i boken samt vilka sidor kapitlen är uppdelade på. 

Innehållet är uppdelat i olika teman och inom varje tema kommer eleverna få lyssna, samtala, läsa, 

skriva ord, meningar och hela stycken med verbal text. På sidan fem presenteras de mål som boken 

ska ge eleverna möjlighet att uppnå i årskurs ett. Det står: ”Vad ska du lära dig i ettan?” högst upp på 

sidan och under finns tre olika områden inom svenskan beskrivna: läsa, skriva, samtala och berätta. 

Varje område definieras med ett antal punkter. Presentationen fokuserar på språket som helhet och 

är typisk för analytisk metod. 

Elevers eget arbete 

Det första arbetet eleverna ska utföra finns på sidan sex där de uppmanas arbeta fritt med att rita 

och skriva. Längst upp på sidan står det i en orange ruta ”Kombinera text och bild” och nedanför står 

det: ”Rita ditt självporträtt.”, ”Namn:”, ”Klass:” och ”Vad är du bra på? Rita och skriv”. Vid varje ord 

eller mening finns det tomma rader eller en tom ruta. Eleverna ges möjlighet att läsa och skriva ord 

och meningar i ett sammanhang vilket är i enlighet med den analytiska metoden. 

Kapitel ett börjar på sidan åtta med ett enklare textstycke och heter ”En drake”. På sidan finns 

kortare meningar som handlar om My och Jon. Det står till exempel: ”- Kom, My. – Vänta, Jon.” 

Eleverna får möta språket som en helhet och därför tillhör denna del analytisk metod. På 2:a sidan 

står det ”Läs tillsammans” och ett längre stycke med text där meningarna är mer utvecklade. Det 

handlar om även här om My och Jon, men skrivet ur Mys perspektiv. Ett exempel på en mening är: 

”Typiskt att få syn på en drake just nu, när vi har bråttom, tänker My.”. Även denna uppgift 

exemplifierar analytisk metod då eleverna möter språket som en helhet. Under texten finns uppgifter 

och det står: ”Ringa in orden drake och drakar.”. Därefter står det: ”Hur många hittade du? Svar: ___ 

stycken.” och ”Ringa in två ord som är svåra att läsa. Skriv dem här”. Under meningarna finns två 

tomma rader där eleverna själva kan skriva på.  Eleverna får leta ord i en språklig helhet och skriva 

dessa vilket tillhör analytisk metod. Längst ner på sidan finns fyra frågor som handlar om innehållet i 

stycket. Den verbala texten är ett mycket mindre typsnitt samt kursiverad och frågorna är utformade 
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för skapa diskussion eftersom det inte finns några tomma rader att skriva på. Att diskutera innehållet 

från textstycken är en del av analytisk metod. 

På nästa sida står det överst i en orange ruta: ”Skriva beskrivande text” och under denna ruta står 

det ”Rita vad My såg på väg till skolan.”. Under finns en stor tom ruta där eleverna kan rita. Därefter 

står det: ”Skriv till din bild.” med fem tomma rader under. Rituppgiften tillhör inte någon metod men 

att skriva till bilden tillhör analytisk metod. I den orangea rutan överst på nästa sida står det: 

”Samband ljud – bokstav” och under står det: ”Ringa in alla bokstäver du kan.”. Nedanför står sedan 

alla versaler och gemener i det svenska alfabetet. Eleverna får arbeta med enskilda bokstäver vilket 

hör till syntetisk metod. Vid nästa uppgift står det: ”Träna på alfabetet så att du kan det utantill.”. 

Därefter står alfabetets alla gemener uppradade i en ruta. Vokalerna är tyckta med rött och 

konsonanterna är tryckta i svart. Denna uppgift är i enlighet med syntetisk metod då ljud övas 

tillsammans med dess enskilda bokstav. Under rutan med bokstäver står det: ”Hur låter 

bokstäverna? De röda kan låta på två sätt.” Att enskilt ljuda bokstäver tillhör syntetisk metod. Ett 

”Extra uppdrag” finns längst ner på sidan och det står: ”Stryk under tio ord som du kan läsa i texten 

om My (s. 8-9).”. Eleverna letar enskilda ord men i ett sammanhang och detta är en tillämpning av 

analytisk metod. 

I den följande uppgiften står det ”Samband ljud – bokstav” i en orange ruta längt upp på sidan. Sedan 

står det: ”My börjar på bokstaven Mm. Vilken bokstav börjar ditt namn på?”. Efter meningen finns en 

tom rad där eleverna kan skriva den bokstav som deras namn börjar på. Att skriva en enskild bokstav 

är typiskt för den syntetiska metoden. Vi nästa uppgift står det: ”Ringa in din bokstav.” varefter en 

stor ruta med tio rader med bokstäver följer. Bokstäverna står om och om igen i alfabetisk ordning. 

Att leta efter enskilda bokstäver hör till syntetisk metod. Under rutan med bokstäver står det: ”Jag 

hittade ___ stycken.” och eleverna ska fylla i hur många enskilda bokstäver de hittade vilket är en del 

av syntetisk metod. Längst ner på sidan står det: ”Välj en kompis namn. Vilken bokstav börjar namnet 

på?” och därefter finns en tom rad. Att skriva en enskild bokstav tillhör syntetisk metod. 

På den sista sidan av kapitlet står det: ”Läsa ordbilder” i den orangea rutan överst. Vid den första 

uppgiften står det: ”Ringa in alla namn du känner igen från berättelsen om My.”. I en ruta under 

texten står det fyra olika namn: ”My”, ”Nibar”, ”Moa”, ”Jon”. Namnen finns med upprepade gånger. 

Uppgiften tillhör analytisk metod då eleverna möter ord i ett sammanhang. Därefter står det: ”Skriv 

namnen på barn i din klass.” och under finns sex tomma rader där eleverna kan skriva i namn på 

kompisar. Orden skrivs i ett sammanhang och detta exemplifierar analytisk metod. Sedan finns det 

ett ”Extra uppdrag” och det står: ”Skriv meningar om barn i din klass.”. Under finns fyra rader och på 

den första raden finns ett exempel: ”My tycker om att bada”. I en gul ruta på sidan av uppgiften står 
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det: ”En mening består av flera ord. Den börjar med stor bokstav och slutar med punkt.”. 

Extrauppgiften hör till analytisk metod eftersom eleverna uppmanas att skriva meningar. 

Värdering 

På sidan 11 finns ett stycke som handlar om elevernas eget lärande. Det står ”Jag kan alfabetet 

utantill.” och under finns tre tomma rutor med olika alternativ som eleverna kan fylla i. De olika 

alternativen är: ”osäker”, ”på väg”, ”säker”. Eleverna får utvärdera sin egen kunskap om alfabetet 

och denna del av svenskämnet handlar om syntetisk metod.  

Vips Arbetsbok Nivå 1 och 2 

Introduktion 

På första sidan finns en bild på ett stort hus med dörrar. På varje dörr står bokstävernas i svenska 

alfabetet skrivna med versaler och gemener, alltså 29 dörrar. Denna del av introduktionen tillhör 

syntetisk metod då enskilda bokstäver presenteras. Under alla dörrarna finns en bild på en hund med 

glasögon som sitter vid ett skrivbord. Hunden säger: ”Välkommen till Vov Hotell!”. Längst ner på 

sidan finns en vit skylt med en nyckel fasknuten i ett rött snöre. I rutan står det: ”Skriv ditt namn.” 

och under finns en tom rad. Denna del av introduktionen är analytisk då eleverna uppmanas att 

skriva i ett sammanhang. 

Presentation 

På den andra sidan på första uppslaget finns innehållsförteckningen. Det finns 14 olika kapitel, de 

flesta med en bokstav men fem kapitel innehåller två bokstäver. Till varje bokstav finns en figur som 

heter något på den bokstav kapitlet handlar om. Till exempel handlar kapitel ett om bokstaven ”o” 

och hunden Otto. Att fokusera en enskild bokstav i varje kapitel är typiskt för syntetisk metod. 

Elevers eget arbete 

Bilden vid första uppgiften föreställer en grå hund med glasögon som sitter vid ett bord, på och kring 

bordet finns olika föremål. Från hundens mun går det ut en tom pratbubbla. Under bilden står det: 

”Vad tror du att Otto säger? Skriv i pratbubblan.”. Här får elevrena möta meningar i ett sammanhang 

och de uppmanas att skriva ord och meningar i den tomma pratbubblan vilket gör att uppgiften hör 

till analytisk metod. Vid nästa uppgift står det: ”Hör du O? Ringa in.” och under finns det åtta olika 

föremål: nos, bok, oliv, tomat, ost, morot, vas och en bild på hunden som heter Otto. Att lyssna efter 

bokstaven ”o” i de åtta orden tillhör syntetisk metod då en enskild bokstavs ljud efterlyses som till 

exempel med ”tomat”. Längst ner på sidan står det: ”Spåra i Oo.” och under finns bokstaven ”o” i 

ihåliga versaler och gemener där eleverna kan dra streck med en penna för att forma bokstaven. Det 

finns två rader av versaler och gemener varpå den första raden även har pilar som visar i vilken 
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riktning pennan ska föras. Denna uppgift är i enlighet med syntetisk metod eftersom en enskild 

bokstav tränas. 

På nästa sida finns alfabetet tryckt i två rader, versaler i den övre raden och gemener i den undre 

raden. Under varje bokstav finns det en prick. Till pricken under ”o” går det en pil och det står: 

”Måla”. Att utföra uppgiften hör till syntetisk metod då en enskild bokstav fylls i. Vid nästa uppgift 

står det: ”Var hör du O? Skriv O i rätt ruta. Skriv hela ordet om du kan.”. Under finns elva olika bilder 

och under varje bild finns två-fyra tomma rutor. Bilderna föreställer: lo, ko, ro, bo, orm, ost, nos, ros, 

oliv, (hunden) Otto, lego. Under bilden som föreställer en lokatt finns det ett ”o” skrivet i den sista av 

de två rutorna. Eleverna arbetar med enskilda bokstäver som efterlyses i ett ord och detta är en del 

av syntetisk metod. Vid nästa uppgift står det: ”Spåra i alla bokstäver som du kan.” och under är 

orden ”OTTO” och ”Otto” tryckta för att eleverna ska kunna fylla i med egen penna. Eleverna 

uppmanas att arbeta med enskilda bokstäver vilket innebär att uppgiften tillhör syntetisk metod. 

Bredvid står det: ”Skriv Ottos namn.” och under finns en ruta med en tom rad. I en annan ruta står 

det: ”Skriv namn på O”. Här uppmanas eleverna att lyssna efter enskilda ljud i orden och sedan skriva 

dem vilket exemplifierar syntetisk metod. 

På nästa sida står det: ”EN, Para ihop en med rätt ord.”. Nedanför finns ordet ”EN” skrivet i en vit 

cirkel med versaler och bredvid finns fyra bilder föreställande en sol, en orm, ett hus och en ros. Även 

orden är tryckta med versaler. Från ”EN” är ett streck draget till bilden med en sol som exempel. Den 

andra delen av uppgiften ser likadan ut men orden är tryckta med gemener och bilderna föreställer 

fyra andra saker. Enskilda ord och bokstavsljud fokuseras i uppgiften och därför hör den till syntetisk 

metod. Nästa uppgift handlar även den om ”en” då eleverna ska para ihop obestämd form med 

bestämd form, som exempel finns ett streck draget mellan en oliv – oliven. De är fem bilder där 

orden är tryckta med versaler och fem bilder med orden tryckta i gemener. Eleverna möter enskilda 

ord och uppgiftens meningsinnehåll är begränsat. Uppgiften är typisk för syntetisk metod. 

På nästa sida står det vid första uppgiften: ”OTUR OTTO” följt av två bilder och en tom ruta. Den 

första bilden föreställer hunden Otto med en tom pratbubbla och ovanför står det: ”Vad sa Otto?”. 

Nästa bild föreställer en oliv som springer med en tom pratbubbla och det står ovanför: ”Vad sa 

oliven?”. Vid den tomma rutan finns en tom tankebubbla och det står: ”Rita och skriv ett slut”. Under 

bilderna finns en tom avlång ruta. Denna uppgift är i enlighet med analytisk metod då eleverna får 

läsa och skriva meningar i ett sammanhang. Vid den sista uppgiften i kapitlet står det: ”Rita ett 

rimord och skriv ordet om du kan.”. Det är sex bilder tryckta med figurer samt en tom ruta bredvid. I 

de första rutorna visas ett exempel, först en bild på en ko och bredvid en bild på en sko. Att arbeta 

med enskilda bokstavsljud i ord tillhör syntetisk metod. 
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Värdering 

I kapitlet står det att en utvärdering finns längst bak i arbetsboken men där efterfrågas inte elevernas 

värderingar av deras egna kunskaper utan endast vad de tyckte om själva materialet. 

Zick Zack Bokstäver åk 1 

Introduktion 

Introduktionen finns på sidan tre i denna arbetsbok. Längst upp finns alfabetet i versaler och längst 

ner med gemener. Här möter elevrena två tecknade figurer, Zick och Zack. I den ena pratbubblan står 

det: ”Hej, jag heter Zick. Det här är din nya arbetsbok. Här ska du träna på bokstäver.”. Att eleverna 

uppmanas att träna på enskilda bokstäver tyder på att syntetisk metod kommer att användas. I den 

andra figurens pratbubbla står det: ”Hej, jag heter Zack. Vad heter du?”. Under figuren står det: ”jag 

heter” vid en tom rad där eleverna kan skriva sitt namn. Denna del av introduktionen exemplifierar 

analytisk metod då eleverna skriver ord i ett sammanhang. 

Presentation 

På första uppslaget möter vi en presentation av arbetsboken. Det är en lång text om det innehåll som 

kommer att behandlas i boken skrivet för läraren. I arbetsboken kommer bokstäverna att behandlas i 

grupper om tre och olika förmågor kommer att tränas för varje bokstavsgrupp:  

 Identifiera (höra) ljud 

 Koppla ljud till bokstav (se) 

 Identifiera (säga) bokstävernas ljud 

 Forma bokstäverna korrekt (skriva) 

Efter står det att: ”Det här arbetssättet gör att eleverna snabbt kan både läsa och skriva enstaviga 

och så småningom flerstaviga ord.” . Därefter presenteras upplägget som består av att eleverna får 

möta tre bokstavsgrupper med tre bokstäver i varje för att sedan läsa och skriva ord och meningar. 

Varje bokstavsgrupp har samma upplägg; först övas receptionsförmågan (höra och känna igen ljud i 

ord amt känna igen bokstäverna) och sedan produktionsförmågan (forma bokstäverna korrekt, säga 

ljuden samt skriva bokstäverna som står för ljuden). Presentationen av arbetsbokens upplägg är en 

tillämpning av syntetisk metod eftersom enskilda bokstäver och deras ljud kommer att bearbetas. 

Elevers eget arbete 

Längst upp på första uppslaget finns hela alfabetet tryckt med versaler. L, M och S är markerade 

vilket visar att den syntetiska metoden tillämpas i form av enskilda bokstavsljud. Vid uppgift ett står 

det: ”Säg orden. Vilka låter lika i början? Dra streck.”. Under meningen finns två grupper med sex 

bilder i varje grupp. I den första gruppen är ett streck draget mellan bilden på en sax och en spik. 
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Eleverna får arbeta med enskilda ljud och detta tillhör syntetisk metod. Vid uppgift två står det. ”Säg 

ordet. Hur låter det i början? Dra streck till rätt bokstav.”. Uppgiften består av sex bilder som 

föreställer en snögubbe, en sko, ett moln, ett mål, ett löv och en lykta. I mitten bland alla bilder finns 

bokstäverna ”s”, ”m” och ”l”. Eleverna uppmanas att lyssna efter ett enskilt bokstavsljud och detta är 

en del av syntetisk metod.  

På nästa sida vid uppgift tre står det: ”Vilket ljud hörs i början? Sätt kryss.”. Nedanför finns nio bilder 

av olika föremål. Vid varje föremål finns det tre rutor som innehåller bokstäverna ”s”, ”m” och ”l”. 

Bokstäverna står i olika ordning vid bilderna. Denna uppgift tillhör syntetisk metod eftersom eleverna 

uppmanas att lyssna efter enskilda bokstavsljud. Vid uppgift fyra står det: ”Vilka bokstäver hör ihop? 

Dra streck.”. Under meningen finns bokstäverna ”s”, ”m” och ”l” i 15 olika typsnitt. Det är både 

versaler och gemener. Att arbeta med enskilda bokstäver på detta sätt tillhör syntetisk metod.  

Vid uppgift fem står det: ”Rita något som börjar på l, m och s.”. Under meningen finns tre ramar i 

blått, gult och rosa med bokstäverna tryckta under sig i både versaler och gemener. Att lyssna efter 

skilda ljud i ord hör till syntetisk metod. Vid uppgift nummer sex står det: ”Skriv bokstäverna.”. 

Uppgiften består av att sex olika rader med versalerna och gemenerna ”l”, ”m” och ”s” tryckta på 

dem. Bokstäverna är först svarta och sedan svagare tryckta. Där det inte finns några bokstäver 

tryckta finns det markeringar där eleverna ska börja skriva bokstaven. Denna uppgift exemplifierar 

syntetisk metod då enskilda bokstäver övas. Vid uppgift sju står det: ”Säg ordet. Skriv l, m eller s.”. 

Nedanför finns sex olika bilder. Vid varje bild är första bokstaven bortplockad ur ordet som står tryckt 

nedanför, exempelvis står det ”_ax” vid bilden av en sax. Uppgiften går ut på att lyssna efter enskilda 

bokstavsljud och därför tillhör detta syntetisk metod. Vid uppgift åtta står det: ”Skriv rätt bokstav. 

Dra streck till rätt bild.”. Nedanför finns sex olika bilder och sex ord tillhörande bilderna tryckta. i 

orden är en eller flera bokstäver borta, exempelvis ”_us” som tillhör bilden på en mus. Uppgiften 

handlar om att lyssna efter enskilda bokstavsljud och detta är typisk för syntetisk metod. Längst ner 

på sidan finns Zack som säger: ”Måla L, M och S på sidorna 46-47.” På sidorna 46-47 finns alla 

bokstäver tryckta så att eleverna kan färglägga. På sidan med versaler finns Zack som säger: ”Det här 

kallas versaler” och på sidan med gemener finns Zick som säger: ”De här kallas gemener.”. Denna 

uppgift hör till syntetisk metod eftersom enskilda bokstäver bearbetas.  

I den andra delen av kapitlet bearbetas bokstäverna ”d”, ”g” och ”p” och där får eleverna öva på att 

höra ljudet i slutet av ordet. I den tredje och sista delen av kapitlet bearbetas bokstäverna ”a”, ”i” 

och ”o” och bokstavsljuden i mitten av orden efterfrågas. Övningarna som eleverna gör i första delen 

repeteras men med ovan nämnda bokstäver. 
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I den sista delen av kapitlet står det ”Läs och skriv” längst upp på ena sidan. Vid uppgift ett står det 

sedan: ”Måla de pingviner som rimmar i samma färg.”. Nedanför finns tolv pingviner och på deras 

magar står det olika ord: pil, dag, mil, fil, mos, tax och så vidare. Enskilda bokstavsljud efterfrågas och 

detta tillhör syntetisk metod. På andra sidan står det: ”Bygg ord.”. På sidan finns tre olika insekter, en 

fluga, en myra och ett bi. Deras fötter är cirklar och i varje cirkel finns en bokstav. De bokstäver som 

finns med i uppgiften är: v, t, g, a, l, s, m, f, i, n, x, b, o, k, r. Vid varje insekt finns tre tomma rader och 

vid den första insekten finns ett exempel: ordet ”tal” står på först raden. Uppgiften handlar om att 

bygga ord av enskilda bokstäver samt begränsat meningsinnehåll och därför tillämpas den syntetiska 

metoden. 

Värdering 

Längst bak i boken finns en rymdraket med olika ränder för de olika bokstavsgrupperna som eleverna 

har arbetat med. Uppe i vänstra hörnet finns Zick som säger: ”Tillsammans med din lärare”. Vid 

rymdraketen står det: ”Visa din lärare vad du kan när du har arbetat med tre bokstäver. Måla sedan 

den delen av raketen.”. Under texten finns det fyra frågor: ”1. Kan du höra ljudet? 2. Kan du känna 

igen bokstaven? 3. Kan du säga bokstavens ljud? 4. Kan du skriva bokstaven?”. Längst ner i vänstra 

hörnet finns Zack som säger: ”Bra jobbat!”. Eleverna får reflektera över sin kunskap om enskilda 

bokstäver och deras ljud vilket är i enlighet med syntetisk metod.  

Slutsats 
I de fyra arbetsböckerna kunde de för studien valda analysverktygen, syntetisk metod och analytisk 

metod, upptäckas i de olika metodiska stegen för lärande. Den syntetiska metoden är helt 

dominerande i en av arbetsböckerna och stark dominerande i en arbetsbok. Den analytiska metoden 

är relativt dominerande i resterande två arbetsböcker. Räknas antalet uppgifter finns totalt 39 

uppgifter som hör till syntetisk metod och 29 er som hör till analytisk metod i de fyra arbetsböckerna. 

Studien visar alltså att den syntetiska metoden används mer frekvent då läs- och skrivinlärning 

introduceras inom svenskämnet. Studien visar även att i relation till forskning, som idag säger att en 

blandning av metoderna är att föredra, är det tre av fyra arbetsböcker som motsvarar detta. 

Undersökningar av läromedel är nödvändigt när produktionen av dessa finns på en fri marknad och 

endast i vissa fall motsvarar vad forskningen visar. 
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Diskussion 

Läromedlens uppbyggnad och innehåll 

Introduktion och presentation 

Två arbetsböcker, Vips och Zick Zack, har en introduktion som tyder på att den syntetiska metoden 

kommer tillämpas med ett mindre inslag av analytisk metod. Introduktionen handlar i båda 

arbetsböckerna om att eleverna kommer tillägna sig kunskap om alfabetet. I båda arbetsböckerna 

består det analytiska inslaget av att eleverna får i uppgift och skriva sitt namn. I de andra 

arbetsböckerna, Boken om svenska och Prima, påvisar introduktionen att analytisk metod kommer 

att tillämpas där eleverna möter språket som helhet. 

Två av arbetsböckerna, Vips och Zick Zack, har presentationer som antyder att den syntetiska 

metoden kommer användas. I Vips består presentationen av en innehållsförteckning som visar att 

eleverna kommer möta enskilda bokstäver och i Zick Zack står det uttryckligen att eleverna kommer 

möta enskilda bokstavsljud. Boken om svenska och Prima har presentationer som exemplifierar 

analytisk metod då de presenterar uppgifter som har med språket som helhet att göra. Eleverna får i 

dessa arbetsböcker möta mycket som har med språket att göra i årskurs ett; läsa, skriva, samtala och 

berätta. 

När ord och meningar sätt in i ett sammanhang kan detta locka till läsning men det kan även bli till en 

nackdel för svaga elever som ibland missgynnas av denna metod som Naeslunds (1956) tidigare 

forskning visade. Introduktionen och presentationen är oerhört viktig och elever får varken känna sig 

skrämda eller uttråkade när de möter ett nytt ämne. Förkunskapen hos eleverna är en rimlig 

utgångspunkt för undervisning men som Wikman (2004) påvisar är denna komplicerad att utforma, 

eftersom elever har olika förkunskaper. Denna studie visar att i Boken om svenska, Prima och Vips 

blandas syntetisk och analytisk metod och dessa arbetsböcker ger fler elever möjlighet att finna 

något att ta fasta på när de möter svenskämnet genom läromedel.  

Elevers eget arbete 

Det är viktigt att olika övningar förekommer som ger eleverna möjlighet att nyttja olika former av 

språk och att det även finns ett uppmärksamhetsskifte mellan form och betydelse (Kullberg, 2004; 

Korsell, 2007). När eleverna i denna del själva ska vara aktiva och lösa uppgifter genom läsning och 

skrivning finns det i tre av arbetsböckerna en blandning av metoderna. Som tidigare nämnt blir detta 

till en fördel då fler elever gynnas. I Zick Zack finns endast en metod, den syntetiska, representerad 

och denna metod saknar till viss del utmaningar för elever som redan kan läsa då de börjar första 

klass.  
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Värdering 

Tre av böckerna har deluppgifter där eleverna ges möjlighet att värdera sina egna kunskaper. I två av 

arbetsböckerna handlar värderingen om enskilda bokstäver och deras ljud vilket gör att värderingen 

exemplifierar syntetisk metod. Boken om svenska efterfrågar elevernas kunskaper i form av hela ord 

och meningar och detta tillhör analytisk metod. Eftersom värdering handlar om metakognition, att 

reflektera över det egna tänkandet, är det väsentligt att denna del finns med. Får eleverna reflektera 

över vad de faktisk har gjort blir det meningsfullt eftersom det blir ett sätt att ta ett steg tillbaka. En 

aspekt i denna studie kan vara att det i denna del av lärandet spelar mindre roll vilken metod som 

reflekteras över, huvudsaken är att eleverna reflekterar. 

Svenskämnet  
Martinsson (2004) skriver att svenskämnet är något dynamiskt som ser olika ut på olika platser i 

Sverige och även förändras över tid och när de fyra arbetsböckerna speglar olika metoder för läs- och 

skrivinlärning skulle det kunna tolkas som att de passar in på olika platser i Sverige, beroende av 

klassrumssituationen. Detta blir däremot en orimlig tes i just denna studie eftersom varje klass ofta 

består av svaga och starka elever, oavsett vart i ett land en klass befinner sig. Liberg (2007) menar att 

de kunskaper och erfarenheter som eleverna har med sig i mötet med läsande och skrivande är det 

väsentliga och detta varierar beroende på hembakgrund och även i klassrum. Materialen i studien 

som har en blandning av metoderna ger en bredare variation och större möjlighet till anpassning i 

alla dessa olika klassrum. Arbetsböcker som domineras av syntetisk metod kan även vara svåra att 

använda för att uppfylla det syfte som anges i Lgr 11, nämligen att eleverna ska ges möjlighet att 

utveckla kunskaper i språket, men även om språket. Används endast syntetisk metod ligger fokus på 

bokstavsinlärning och kunskap om språket samt dess funktion blir svårare att förmedla. Studien 

påvisar dock inte att arbetsböckerna inte går att använda för att möta detta syfte, det är i det 

avseendet avgörande hur läraren väljer att arbeta med materialet. 

Att välja metod 
Eftersom kontroversen har svalnat och forskning visar att lärare använder sig av en blandning av 

metoderna har detta ämne svalnat inom debatten. Men eftersom läromedelsgranskningen även den 

har försvunnit har detta område gällande val av metod ändå en funktion att fylla. Liberg (2012) 

skriver att forskare anser att en blandning är att föredra, men hon skriver även att den syntetiska 

metoden dominerar ute i skolor. Studiens resultat motsvarar denna tes, då den syntetiska metoden 

finns representerad i samtliga arbetsböcker men inte den analytiska. 

I den tidigare forskning som studien presenterar framhålls att en blandning av metoderna är 

vanligast i de undersökta klassrummen.  Ahl (1998) och Tjernberg (2013) beskriver hur en balans 
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finns i klassrummen mellan syntetisk och analytisk metod för att gynna alla elevernas lärande. Alatalo 

(2011) och Skoog (2012) skriver att metoderna blandas i klassrummen men att den syntetiska, som 

anses mer traditionell, är den dominerande. Verksamheten är en fast punkt i undervisningen och 

läromedel där metoderna blandas blir till en fördel då forskning visar att lärare föredrar en sådan 

blandning. Denna studie visar att läromedlen ifråga består av en blandning, men endast till viss del 

och är därför inte alltid anpassade efter verksamheten och det arbete som sker där. Ammet (2011) 

menar att en och samma bok sällan används i undervisningen och ett alternativ är att flera böcker 

köps in för att gynna många elever. Detta möjliggör att fler elever hittar en väg till läsning och 

skrivning, anpassad just för dem, men kan bli tidskrävande för lärare som i många fall finner tidsbrist 

som ett hinder i relation till läromedelsinköp och granskning av dessa arbetsböcker som innehåller 

olika metoder. Finns båda metoderna representerade i en arbetsbok, så som i vissa av studiens 

material, behöver inte lärare stå inför detta val.  

Hjälme (1999) skriver i sin avhandling att både syntetisk och analytisk metod inom läs- och 

skrivinlärning kan räknas till den sfär som motsvarar ”phonics” och grundar detta på att fokus i 

samtliga metoder ligger på kopplingen mellan språkljud och bokstäver. Samtidigt beskriver hon 

”phonics” som en metod där fokus ligger på språkljud och bokstav likväl som syntetisk metod har 

utgångspunkt i övandet av samband mellan ljud och bokstav. Detta kan tydas som att ”phonics” och 

syntetisk metod är synonyma precis som analytisk metod beskrivs synonymt med ”whole language”. 

I denna studies analys skiljs uppgifterna åt genom att klassificera dem efter de olika metoderna, även 

om det i vissa er är mer uppenbart än i andra. Det finns enligt studiens teori en tydlig skillnad mellan 

syntetisk och analytisk metod och resultatet visar att båda metoderna tillämpas i materialen. Det är 

viktigt att kunna skilja dessa metoder åt eftersom en blandning av dessa är att föredra i 

undervisningssammanhang. Det är ofta lärarna som har kontroll över hur dessa 

undervisningssammanhang är utformade och att inneha kunskap om läs- och skrivinlärning, och 

skillnader inom detta område, är en viktig grund. 

Att välja läromedel 
Enligt Skolverket (2006) har läromedel fortfarande ett stark anseende i undervisningen och med den 

fria läromedelsproduktionen som förekommer är det upp till lärarna själva att vara kritiska och se 

över sina val av läromedel. Fenomenet som beskrivs i Australien av Campell, Torr & Cologon  (2011) 

där kommersiella syntetiska metodprogram säljs in till skolor där personalen saknar utbildning visar 

på en marknad där inte längre forskning om vad som är bra läromedel har auktoritet. Istället är det 

enskilda företag som fokuserar få aspekter av inlärning och sedan säljer detta som 

universallösningar. Studiens resultat och analys visar att läromedelsproducenter i Sverige idag har 

olika åsikter om hur läs- och skrivinlärning på effektivaste sätt introduceras och bedrivs. Läromedel 
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behöver därmed bli, som Hemmi & Kornhall (2015) beskriver, en del av den offentliga skoldebatten. 

På så vis uppmärksammas detta för dem som arbetar inom verksamheten och en medvetenhet om 

läromedelsgranskning kan spridas för en förbättrad undervisning.  

Att läromedelsgranskning blir en del av skoldebatten är även viktigt då det redan finns ett behov av 

detta hos lärare, men få finner tiden att faktiskt utföra det. Resultatet i denna studie visar att 

arbetsböcker inom ämnet svenska inte alla är likvärdiga i frågan om hur ett läromedel på bästa sätt 

för samman läs- och skrivinlärningsmetoder så att alla elever berörs. De läromedel som finns på 

marknaden idag bör granskas innan de används inom verksamheten för att få en blandning inom 

undervisningen som gynnar individer med olika förutsättningar i den skola som är till ”för alla”. 

Konklusion 

Idag anses att en blandning av olika läs- och skrivinlärningsmetoder är att föredra inom svenskämnet 

men det saknas en myndighet som granskar de läromedel som produceras för undervisningen. De 

material som granskas i denna studie ser olika ut i relation till de båda metoderna och kan därmed 

påverka undervisningen på olika sätt. Används en arbetsbok med endast syntetisk eller endast 

analytisk metod missgynnas antingen starka eller svaga elever, om inte läraren väljer att variera 

mellan olika läromedel. Det är därför av stor vikt att reflektera över hur de läromedel som köps in till 

verksamheten motsvarar den forskning som bedrivs eftersom de i olika grad motsvarar denna.  
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