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Sammanfattning  

Vår uppsats är en kvalitativ undersökning och grundar sig i intervjuer på fyra olika 

skolor. Syftet med uppsatsen är att undersöka lärarnas perspektiv, tankar och erfarenheter 

i arbetet med Trullemetoden inom läs- och skrivlärande i förskoleklass. Uppsatsen är 

baserad på intervjuer av sex verksamma lärare och deras uppfattningar av Trullemetoden.  

Våra frågeställningar är följande: 

 

• Hur förhåller sig lärare till Trullemetoden i förskoleklass? 

• Hur skiljer sig lärarnas uppfattningar om arbetet med Trullemetoden i förskoleklass? 

• Vilka möjligheter och begränsningar finns enligt lärarna i Trullemetoden? 

 

Resultatet visar att de intervjuade lärarna i förskoleklasserna anser att Trullemetoden är 

bra och positivt, genom exempelvis att lärarhandledningen har tydliga instruktioner och 

ett lustfullt förhållningssätt. Arbetssättet i Trullemetoden tenderar till att vara varierat för 

eleverna, då det finns möjlighet att lyssna på sagor, skriva och spela Trullespel. Lärarna 

menar vidare att eleverna uppskattar Trulle som positivt och likaså upptäcker de 

bokstäver i sin omgivning. Trullemetoden är en metod som utgår från en språklig 

medvetenhet på ett lekfullt sätt via exempelvis rim, ramsor och sånger. Eleverna 

utvecklas genom delaktighet, samspel och kommunikation. 
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1 Inledning  

Samhället är uppbyggt på att alla individer skall kunna läsa och skriva, det är därför ett av de 

viktigaste målen med elevernas utveckling i skolan. Individer lär sig på olika sätt, i olika 

sammanhang och genom olika sinnen. Med egna erfarenheter, såsom genom 

verksamhetsförlagd utbildning (Vfu) förstår vi att elever är olika och behöver olika sätt och 

metoder för att bäst tillgodogöra sig kunskap, samtidigt används idag olika pedagogiska sätt 

och metoder för att lära sig läsa och skriva i skolan. Det finns olika lärandemetoder i skolan, 

men oavsett vilken metod som används är det betydelsefullt att fokusera på varje enskild 

individ, att använda den metod som passar bäst just för henne/honom. Lusten att lära, behövs 

genom hela elevens utbildning. Trullemetoden har vi fått framställt att det är en metod som på 

ett lekfullt sätt i förskoleklassen introducerar eleven inför läs- och skrivlärandet i årskurs 1. 

Kan lärarna genom att använda Trullemetoden främja elevens läs- och skrivlärande? I skolan 

finns möjlighet till samtal med utgångspunkt i bland annat sagor. Inger Fridolfsson (2008) 

menar: 

 

Vid sagolyssning ges barnen möjlighet att upptäcka hur en saga är språkligt uppbyggd. Att lyssna på 

sagor ger också en grund inför kommande tillfällen då barnen själva ska hitta på och berätta sagor för 

varandra (Fridolfsson 2008, s 47). 

 

Britta Stensson (2006) menar att: 

 

om de unga inte lär sig att läsa på ett djupare sätt - tolka och reflektera över det lästa - har de heller 

ingen möjlighet att kritiskt granska sin omvärld, påverka och försöka förändra den (Stensson 2006, s 

7). 

 

Då vi ser en risk hos individer, att inte få möjlighet till att tolka, reflektera och få lässtrategier 

vill vi belysa en problematik som en undersökning gjord av PISA 2009 (Skolverket 2010) 

visar. Där framkommer det att femtonåriga elevers läsförståelse har tenderat att bli sämre. 

Forskarna har kommit fram till att en ökning på cirka 5 % har skett när det gäller de svaga 

läsarna. Läsförståelsen kanske kan utvecklas om eleven tidigt i låg ålder får möjlighet till 

olika lässtrategier för att tillgodogöra sig läsförståelse.  
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Vi undersöker Trullemetoden för att vi är nyfikna och intresserade av denna metod inför 

framtida arbete med elevers läs- och skrivlärande. Lärares erfarenheter och uppfattningar av 

Trulle skildras i vår uppsats genom intervjuer. Vi har gjort en jämförelse mellan fyra skolor 

som arbetar med Trullemetoden i förskoleklass.  

1.1 Problemformulering  

I vår studie jämför vi sex lärares perspektiv, erfarenheter och tankar med Trullemetoden i 

förskoleklass och vi analyserar möjligheter och begränsningar med arbetssättet. Kan 

Trullemetoden påverka så att eleverna upplever läs- och skrivlärande i förskoleklass som 

givande? Kan fortsatt intresse skapas inför läs- och skrivlärandet i arbetet med 

Trullemetoden? Vi vill belysa en språklig metod som utgår från språklig medvetenhet. Det är 

bland annat genom motivation, inspiration, nyfikenhet och lekfullhet som eleven kan 

utvecklas tillsammans med andra. Roger Säljö (2000) menar att en betydelsefull aspekt i ett 

sociokulturellt perspektiv är kommunikation, delaktighet, samspel och detta är viktigt för 

lärandet. Vidare beskriver han att när en individ uppfattas sakna engagemang, inte vill lära 

sig, kan det leda till kunskap ändå. Vid senare tillfällen kan individen visa kunskap. Såsom vi 

tolkar Säljö (2000) menar vi att det är viktigt med kommunikation och delaktighet i skolan för 

alla individer i arbetet med läs- och skrivlärandet. Det är det sociokulturella perspektivet vi 

utgår ifrån när vi tolkar och bearbetar vårt insamlade dataunderlag senare i uppsatsen. Kan det 

finnas möjlighet för både lärare och elever att kommunicera och känna delaktighet i 

Trullemetoden? Kan Trullemetoden främja och underlätta elevers läs- och skrivlärande i 

förskoleklass? 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med vår undersökning är att belysa lärares perspektiv, tankar och erfarenheter i arbetet 

med Trullemetoden inom läs- och skrivlärande. För att ta reda på lärares olika uppfattningar 

av Trullemetoden i förskoleklasser har vi vänt oss till fyra skolor, för att få variation i svaren 

från de intervjuade lärarna. Våra frågeställningar är följande: 

 

• Hur förhåller sig lärare till Trullemetoden i förskoleklass? 

• Hur skiljer sig lärarnas uppfattningar om arbetet med Trullemetoden i förskoleklass? 

• Vilka möjligheter och begränsningar finns enligt lärarna i Trullemetoden? 
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1.3 Disposition 

Dispositionen av vår uppsats är följande; kapitel två beskriver bakgrund såsom styrdokument, 

tidigare forskning, språklig medvetenhet och olika metoder inom läs- och skrivlärande. Likaså 

görs en kortfattad beskrivning om Bornholmsmodellen, LTG-metoden, Wittingmetoden och 

slutligen Trullemetoden. Kapitel tre beskriver vår teoretiska utgångspunkt, som är ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Sedan i kapitel fyra beskrivs metod, urval, och våra intervjuer. 

Kapitel fem beskriver resultat och våra fyra kategorier, som är Gruppkonstellation i arbetet 

med Trulle, Möjligheter och begränsningar med Trulle, Orsaken till användning av Trulle 

och slutligen Påverkan kring arbetet med Trulle. Kapitel sex beskriver diskussion, både 

metoddiskussion och avslutande diskussion. För att sedan avsluta med fortsatt forskning.  
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2 Bakgrund 

Vi presenterar skolans styrdokument, tidigare forskning om läs- och skrivlärande och språklig 

medvetenhet samt ett antal andra lärandemetoder i detta kapitel. Styrdokument har en 

betydande roll inom skolan, de ligger till grund att följa, förhålla sig till och planera utefter, 

därför är dessa med i vår uppsats. 

2.1 Styrdokument 

I skolan finns styrdokument som lärare skall förhålla sig efter, bland annat finns Skollagen 

(SFS 2010:800) och Lgr 11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011). Skollagen (SFS 2010:800) uttrycker att skolans värdegrund och uppdrag härstammar 

ur en demokratisk syn. Alla individer är lika mycket värda. Integritet och jämställdhet, likaså 

arbetet mot kränkningar är relevanta delar i skolan. Skollagen (2010:800) poängterar: 

 

Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång 

lust att lära (Lgr 11 2011, s 7). 

 

Det livslånga lärandet menar Maj Björk & Caroline Liberg (2007) kan möjliggöras genom 

läsningens glädje och kreativitet. På så vis blir elever medvetna om läsningens struktur samt 

varför läsning och skrivning bör ske. Vi ser en möjlighet när läraren via lek och genom att 

fånga elevers egna intressen, kan uppmuntra eleven till vidare utveckling. Genom detta skapas 

inspiration och intresse för ett livslångt lärande. Såsom vi uppfattar det talas det ofta i 

förskolan om att leken är betydelsefull, delvis hänger detta med till förskoleklassen, men 

sedan försvinner leken mer och mer i undervisningen. Förskoleklass är inte obligatorisk, den 

är förberedande inför årskurs 1. När eleven börjar årskurs 1, har förberedande kunskap och 

värden delvis nåtts och inför det fortsatta arbetet menar Lgr 11 (Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011) att läs- och skrivlärande i ämnet svenska för årskurs 

1-3, där eleven skall bland annat få utveckla: 

 

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter 

textens form och innehåll. 
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• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska 

uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar. 

• Sambandet mellan ljud och bokstav.  

• Alfabetet och alfabetisk ordning. (Lgr 11 2011, s 223).   

När det gäller elevers läs- och skrivlärande, anser Lgr 11 (Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011) det betydelsefullt att sträva mot målen och i skolan 

är det lärarens skyldighet, tillsammans med eleven, att se till att eleven når målen för 

respektive årskurs. Lundberg (2007) menar att ”när de börjar skolan har de ett imponerande 

stort ordförråd. De förstår många tusen ord och de kan ordna orden i meningar inom ramen 

för språkets invecklade regler” (Lundberg 2007, s 9). En del elever är redan före tiden i 

förskoleklass medvetna om vissa bokstäver och ord, medan andra elever inte har ”knäckt 

koden” ännu. Gösta Dahlgren, Karin Gustafsson, Elisabeth Mellgren och Lars-Erik Olsson 

(2006) menar att ”knäcka koden” innebär att barnet kan läsa men vet inte hur den gör och kan 

inte heller förklara tillvägagångssättet. Exempelvis kan lässtrategier utvecklas genom samtal 

och diskussioner. Lgr 11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011) 

menar att ett av skolans uppdrag är att stärka elever i deras utveckling såsom: 

  

språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa 

och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin 

språkliga förmåga (Lgr 11 2011, s 9).  

 

Lgr 11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011) fortsätter:  

 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. […] Undervisningen ska även 

syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med 

andra (Lgr 11 2011 , s 222).  

 

Vi menar att lärare ska förhålla sig till att undervisningen skall stimulera eleven och det kan 

ske genom kommunikation och samspel. Elevernas intresse ska bekräftas och det kan 

användas för vidare läs- och skrivlärande, både genom enskilt arbete och i samspel med 

andra. Vi kommer nu att presentera tidigare forskning som ligger till grund för vår studie. 
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2.2 Tidigare forskning  

Vi har sökt vetenskapliga artiklar om förståelse vid läs- och skrivlärande genom ERIC 

(Education Resources Information Center), en sökmotor som universitetsbiblioteket i Örebro 

använder. Vi hittade en vetenskaplig artikel genom att använda nyckelord och de var bland 

annat; children, reading, writing, skills och comprehension. En del av den andra litteraturen är 

ifrån tidigare kurser vid Örebro universitet, bland annat från kursen Svenska för lärare samt 

från Pedagogik I och II med didaktisk inriktning.  Avhandlingar inom läs- och skrivlärandet, 

sökte vi i samband med pedagogik III, genom databaser. 

 

Den vetenskapliga artikeln vi använder oss av är Molly Ness (2011) Explicit Reading 

Comprehension Instruction in Elementary Classrooms: Teacher Use of Reading 

Comprehension Strategies. Denna artikel valdes för att få ett internationellt perspektiv. Hon 

genomförde en studie om elevers läsförståelse i två grundskolor i USA. Ness (2011)  

undersökte hur lärarnas undervisning om läsförståelse påverkade eleverna genom innehåll och 

instruktioner. Hennes observationer gjordes i klassrumsmiljö med fokus på lärarens val av 

metoder för tydliga instruktioner och lärande. Resultatet visar att lärarna behöver mer 

variation i tillvägagångssättet när de undervisar. Likaså menar hon att lärare behöver mer 

kompetensutveckling för att förstå det betydelsefulla med strategier vid läslärandet.  

 

Carin Jonssons avhandling (2006) utgår från elva andra svenska avhandlingar presenterade 

mellan åren 1996-2003. Enligt henne har de elva avhandlingarna relevans för hennes studie 

för att de analyserar ”läs- och skrivlärande och läs- och skrivundervisning under de tidiga 

åren” och innehållet riktas mot förskola, förskoleklass och skolans verksamhet (Jonsson 2006, 

s 22). Syftet med avhandlingen är att belysa ”[…] dels bildens betydelse i barns läs- och 

skrivlärande, dels innehållet i den rådande läs- och skrivdiskursen” (Jonsson 2006, s 19). 

Hennes studie visar det betydelsefulla av bildens inverkan vid läs- och skrivlärande. Bilden 

kan ha betydelse och det kan vara en tolkningsfråga, eftersom olika individer tolkar bildens 

budskap på olika sätt. Jonsson (2006) beskriver en bild med en orm och bredvid ormen finns 

bokstaven P, nu ska barnet förstå att det handlar om en pytonorm. Hon menar att en viss 

guidning bör finnas för eleven för att denne ska bli språkligt medveten och förstå vad läsning 

innefattar.  Vidare menar hon att eleverna ska ges ett stort antal undervisningstillfällen där de 

kan samtala om litteraturen. Läraren och lärarens roll är betydelsefull och vid 

undervisningstillfällena krävs det att läraren är tydlig och noggrann. 
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Karin Jönssons avhandling (2007)  beskriver hur hon följer 24 elever i en klass under fyra år. 

Hon belyser arbetet med högläsning och menar att vid högläsning finns tillfällen för elever att 

mer aktivt delta och lyssna. Genom deltagande och lyssnade kan elever förstå innebörden och 

innehållet av texten oavsett sina egna läsförmågor. Vid högläsning upplevs en samhörighet 

och ett samspel, hon uttrycker det som att alla individer genomgår en ”gemensam resa”. 

Denna resa delar eleverna tillsammans och vid samma tillfälle finns möjlighet att utveckla 

textens innehåll vidare och diskutera med varandra kring sådant som inte är förstått (Jönsson 

2007, s 10).  

 

Sammanfattningsvis har avhandlingarnas resultat bland annat visat att läraren behöver mer 

variation i tillvägagångssättet vid undervisningen. Läraren behöver vara tydlig och en viss 

guidning vid läsning behövs då det kan tendera att visa eleven språklig medvetenhet. 

2.3 Språklig medvetenhet  

Caroline Liberg (2006) menar att förhållanden, tillfällen och situationer är förutsättningar som 

kan påverka barn på olika sätt. I en språkaktivitet är talspråk och skriftspråk beroende av 

varandra. Hon fortsätter och betonar att ”de senaste hundra årens forskning inom området läs- 

och skrivlärande har framför allt handlat om det grammatiska läsandet och skrivandet” 

(Liberg 2006, s 30). Det vill säga mycket tid avsätts åt den grammatiska delen. Samtidigt 

menar hon att den delen kan bearbetas exempelvis genom lekar och i samtal. En problematik 

som hon visar på är att inte alla barn lär sig läsa och skriva samtidigt, inte har samma 

tillvägagångssätt och att de inte läser lika fort. Samtidigt menar hon att de barn som inte har 

förstått varför de ska läsa eller hur de gör när de läser kommer troligen att få läs- och 

skrivsvårigheter. De barn som förstått processen däremot kommer att ha stora möjligheter att 

klara av fortsatt läs- och skrivlärande.  

 

Ester Stadler (1998) beskriver att de barn som fått höra sagor i tidig ålder, kan påverka det 

fortsatta läs- och skrivarbetet. De kan nå en begynnande medvetenhet inför läs- och 

skrivlärandet, de inspireras till att lära sig läsa och skriva. Barn som är uppväxta i en läsande 

miljö, förstår det relevanta i att kunna läsa, de har uppfattat att det finns bokstäver och ord i 

omgivningen förutom böcker exempelvis reklam, media och affärslogotyper.  En definition av 

språklig medvetenhet enligt Fridolfsson (2008) är när individen kan variera ”mellan att 
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uppmärksamma språkets innehållsliga och funktionella sida och dess formsida” (2008, s 27). 

Vidare fortsätter hon med att barn efter hand behöver förstå att språk och ord kan delas upp 

och formas till nya kombinationer. Dahlgren m.fl. (2006) beskriver att genom lyssnande, 

talande, läsande och skrivande kan en kvalificerad medvetenhet uppnås. Oftast sker 

språkandet i själva verket även utan vad och varför samt utan någon egentlig eftertanke. 

Språklig medvetenhet såsom Dahlgren m.fl. (2006) menar är att skriftspråklig medvetenhet 

och fonologisk medvetenhet hör samman. De fortsätter:  

 

att vara fonologiskt medveten innebär att man uppmärksammar talspråkets ljud och ljudstruktur och 

att man förstår att språket har en formaspekt och en innehållsaspekt […]. Att vara skriftspråkligt 

medveten innebär att man förstår skriftspråkets användning (funktion) och konstruktion (form) […] 

(Dahlgren m.fl. 2006, s 97).   

 

För att belysa processen i läs- och skrivlärande, refererar vi till Björk & Liberg (2007) som 

använder sig av den fonologiska cirkeln för att förklara och beskriva språkprocessen. I den 

fonologiska cirkeln (se fig.2) framställer Björk & Liberg (2007) sex språkanvändningssteg. 

Dessa steg är nödvändiga för processen i läs- och skrivlärandet. Den fonologiska cirkeln kan 

sammanfattas på följande sätt; att gå från ett objekt (en sak, till exempel en lampa) dela ordet i 

mindre delar, delarnas storlek, ordningsföljd, bearbeta alla steg igen och slutligen sätta ihop 

dem för att på så vis förstå sammanhanget och eventuellt nå ny erfarenhet.  

 

 

 

Språkanvändning 

 
 
 
 
 
 
(Figur 2. Den fonologiska cirkeln Björk & Liberg, 2007, s40.) 

 

 

Björk & Liberg (2007) menar att barnets läsning börjar i den fonologiska cirkeln i steg 2, steg 

1 bearbetas inte. Steg 2-5 bearbetas genom att ljuda ihop bokstäver och hålla kvar ordet i 

minnet. I steg 6 skall barnet ”känna igen vilket ord den här ljudningen motsvarar […] ju 

svårare texter, desto trassligare blir det för barnet” (2007, s 41). Vidare påpekar Björk & 
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Liberg (2007) att ”många barn anammar ljudningstekniken mycket snabbt och nästan utan att 

man märker det, medan andra […]funderar, ställer en mängd frågor och provar” (2007, s 41). 

När det gäller ljud menar Björk & Liberg (2007, s 36) att ”ljudningstekniken” ofta används i 

lärandet av läs- och skrivlärandet. Ljudningstekniken innebär att dela upp ord, bygga upp 

”och utveckla sitt helhetsläsande och helhetsskrivande”. Barnet måste tillåtas att utforska 

språket, dela upp i ”mindre delar, stavelser och bokstavsljud” (2007, s 36).  

 

Såsom vi uppfattar Björk & Liberg (2007) måste eleverna få guidning så de förstår att samtal 

och lyssnande är viktigt för deras egen skull, för att de på så vis ska kunna höra hur 

bokstäverna ”låter”. I samband med samtal om språket och bokstäverna kan eleverna lära sig 

att ljuda och att de likaså får ljuda när de skriver. Med hjälp av ljudningsarbetet kan barnet 

lättare sammansätta bokstäver för att så småningom få till läsningen och skrivandet. Många 

barn härmar den vuxne, när denne läser och skriver och utvecklar på liknande sätt sin förmåga 

att bli språkligt medveten i olika vardagssituationer. Ann-Katrin Svensson (1995, s13ff) 

menar att ”alla försök att manipulera med språket leder till en språklig mognad” och hon 

fortsätter att ”uttalet säger inte något om barnets språkliga medvetenhet utan om dess förmåga 

att uttala ord korrekt”. Det är betydelsefullt att som pedagog vara medveten om detta och även 

vara ödmjuk för elevens försök att manipulera ord och språk. Likaså beskriver hon att 

”språkljuden kan delas in efter var i munhålan de artikuleras (artikulationsställe) och hur de 

artikuleras”.  

 

Sammanfattningsvis uttrycks att möjligheter för elevernas språkliga medvetenhet kan utökas 

genom samtal och lekar och på så vis nå den grammatiska delen. Oftast når eleven en språklig 

medvetenhet utan någon riktig eftertanke, det sker per automatik och utan vad och varför. 

Eleven måste få tillgång till att manipulera och undersöka språk, ord och ljud för att få en 

språklig förståelse.  

2.4 Olika metoder inom läs- och skrivlärande 

Inom läs- och skrivlärande finns olika metoder och i vår studie presenterar vi några av dem. 

De vi har valt är metoder och modeller som finns omtalade i litteraturen. Ann-Katrin Swärd 

(2008) framställer att metoden måste vara tydlig och samtidigt menar hon att lärandet ska vara 

”kul” genom exempelvis kunniga och erfarna lärare.  
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2.4.1 Bornholmsmodellen 

Bornholmsmodellen är ett material som härstammar från Umeå och ingick i en vetenskaplig 

undersökning på Bornholm i Danmark, då den var skriven på danska, för att senare översättas 

återigen till svenska. Bornholmsmodellen uttrycker att en språklig medvetenhet är 

betydelsefull för god läsutveckling. För att skapa gynnsammare förutsättningar för barn i 

deras läsutveckling menar Ingvar Lundberg (2007) att Bornholmsmaterialet kan följas. 

Materialet är indelat i fyra kategorier, vilka är följande:  

 

1. språklig medvetenhet, särskilt fonemisk medvetenhet 

2. bokstavskunskap 

3. ett gott ordförråd 

4. motivation eller uppgiftsorientering (Lundberg 2007, s 7). 

 

När barn får uppleva dessa fyra steg förbereds de inför sin läsinlärning enligt Lundberg 

(2007). De kan bland annat nå medvetenhet av att ett ord inte enbart har bokstäver, utan även 

en ljudmässig struktur och de kan dessutom lära sig att dela upp ord i fonem. Han fortsätter: 

 

man måste alltså förstå att ord är uppbyggda av fonem och att dessa fonem i olika kombinationer kan 

bilda alla språkets otaliga ord […] och det är just förmågan att kunna höra de skillnaderna som har 

avgörande betydelse för läsinlärningen (Lundberg 2007, s 9).  

 

Ett stort hinder brukar förekomma i att försöka ”knäcka den alfabetiska koden”, men det kan 

underlättas med hjälp av ”språklig medvetenhet, särskilt fonemisk medvetenhet, 

bokstavskunskap, ett gott ordförråd” och ”motivation eller uppgiftsorientering” menar 

Lundberg (2007, s 7). Avsikten med Bornholmsmodellen är att väcka elevens nyfikenhet, 

glädje och genom lek få möjlighet till språklärande.  

 

I svenska skolor har Bornholmsmodellen tillämpats i femton år. Genom metodiskt och 

kontinuerligt användande av språklekar menar Lundberg (2007) att lässvårigheter kan 

förebyggas och på samma sätt kan läsinlärning främjas. Han fortsätter att ”barn som är i 

riskzonen för att senare utveckla läsproblem har speciell nytta av språkliga lekar […] alla barn 

har nytta av lekarna” (Lundberg 2007, s 20).  Skolorna kan använda sig av handledningsbok 

och kopieringsunderlag, där det finns bildkort, kort med bokstäver och ett diagnosunderlag.  
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Bornholmsmodellen har beskrivit att bokstavsarbete, inte var lika relevant som det talade 

språket till en början, men Lundberg (2007) har upptäckt att bokstavsarbete behövs och är av 

stor betydelse. Därför används bokstavsarbete inom modellen och det är systematiskt upplagt. 

2.4.2 LTG-metoden 

Ulrika Leimar är upphovskvinnan till LTG-metoden (Läsning på Talets Grund). Hon motsatte 

sig de så kallade läslärorna som existerade inom skolvärlden på 1960-talet. Läslärorna ansåg 

hon var för stränga, bland annat användes svåra ord som barnen inte förstod och texter som 

var betydelselösa. Detta ville hon frångå och utvecklade en ny metod, LTG. I Sverige 

introducerades LTG-metoden under 1970-talet. LTG-metoden vill utnyttja barnets egna 

tillgångar och erfarenheter. LTG framhåller det betydelsefulla i att barnet lär sig förstå 

helheten mellan ljud och bokstav samt att metoden inte använder läsebok. I LTG-metoden 

används elevernas erfarenheter. Man samtalar om erfarenheterna och sedan skriver läraren ner 

vad som diskuterats. De nedtecknade texterna behandlas tillsammans och är underlag för 

vidare utveckling. Syftet är att de ska utforska och argumentera dessa texter. I denna metod 

tillåts det att eleven själv får möjlighet att välja vilka bokstäver de vill arbeta med och i vilken 

ordning dessa följs. Detta även om eleven inte behärskar hela innebörden av ordet, men de 

känner igen textens innehåll, eftersom de var delaktiga när texten byggdes upp. Som Karin 

Taube (2000) menar finns det både fördelar och nackdelar med denna metod. En fördel är att 

alla samtalar utifrån samma text, det motiverar eleverna då de får vara delaktiga och de skapar 

texter tillsammans. En nackdel är att texterna ibland kan vara för svåra, eleverna möter 

lästekniska svårigheter vid samma tillfälle och detta kan innebära problematik för vissa 

elever. 

2.4.3 Wittingmetoden 

Maja Witting utvecklade Wittingmetoden utifrån motsättningar till tidigare läsläror och den 

stränga syn som existerade i skolan, eftersom många elever skulle lära sig läsa och kunna 

texter utantill.  I Wittingmetoden påpekar hon att skrivandet och läsandet är uppdelat i två 

delar, men att de ingår i samma arbete vid lärandet och båda delarna behövs i en fortsatt 

process (Fridolfsson 2008). 
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Enligt Swärd (2008) är arbetssättet i Wittingmetoden strukturerat och systematiskt upplagt, 

den är kreativ och uppmuntrande. Ett nära samspel bör finnas i relationen mellan elev och 

lärare, eftersom eleven kontinuerligt får feedback och då vet förutsättningarna i sitt fortsatta 

arbete. Swärd (2008)  fortsätter med att eleven söker kreativt efter ord, ordförrådet kan 

därmed öka för att efter hand sammanlänkas till texter och meningar. Enligt henne kan 

Wittingmetoden främja den fortsatta läs- och skrivprocessen.  En betydelsefull aspekt som 

Fridolfsson (2008) menar är att inom Wittingmetoden är symbolfunktionen viktig och att den 

fungerar hos eleven, dvs. kopplingen mellan symbolen och språkljuden. Witting anser att alla 

elever måste klara av symbolfunktionen och för detta måste rimlig tid avsättas i inlärningen. 

Annars kan läs- och skrivsvårigheter uppstå.  Dessutom kräver metoden att eleven behöver ha 

enskilda stunder med läraren. Wittingmetoden och LTG-metoden påminner om varandra, då 

de inte använder läsebok och de ”försöker ta tillvara barnens egna resurser och förmågor. 

Dessutom poängterar de båda metoderna de språkliga aspekterna i samband med 

läsinlärningen” (Fridolfsson 2008, s 92).  

2.5 Trullemetoden och språkstegen 

Trullemetoden skapades av Anne-Marie Bryntse och Anita Palmkvist (1996). Trullemetoden 

utgår från en språklig medvetenhet där språkarbetet följs genom bland annat lek och 

nyfikenhet. På ett lekfullt sätt väcks elevernas intresse för språket och bokstäverna. Trollet 

Trulle är huvudpersonen och han träffar på både trollet Trulsa och lilla blyga djuret Rim-Tim. 

Den sistnämnda är ett litet djur som är mycket blyg och gömmer sig gärna, men är fantastisk 

på att rimma. Sagan handlar om Trulle och hans vänner. Den röda tråden i Trullemetoden är 

språkstegen, där det finns fem stegpinnar.  

 

Dessa stegpinnar är:  

• Rim  

• Meningar 

• Ord 

• Stavelser  

• Ljud  

Språkstegens arbetsgång består av att arbeta med helheten i språket, för att därefter dela upp i 

mindre delar. Arbetsgången börjar med rim och avslutas med den minsta delen som är ljud. 
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Den första stegpinnen är rim. Det kan rimmas på nonsensord och riktiga ord, huvudsaken är 

att momentet är roligt och att rimstunden uppmuntras. Den auditiva kunskapen utvecklas 

genom exempelvis rim, ramsor och sånger. Lärarhandledningen beskriver arbetet med rim, 

där eleven skall lyssna, rimma och höra exempelvis vilket djur som saknas. ”Jag bor i en ask 

sa en…(mask)” (1996, s 15). Stegpinne nummer två behandlar hela meningar. Här startas 

arbetet med att skapa hela meningar. Eleverna får lära sig att enstaka ord även kan bli till hela 

meningar och så småningom innefatta mer text, till exempelvis en saga.  Vid denna stegpinne 

finns det så kallade ”tokiga övningar”. Övningarna visar grammatiska fel i meningarna, som 

eleven ska uppfatta och sedan kunna formulera om till korrekt mening, exempelvis kan en 

mening vara formulerad ”först jag blev lite rädd” (1996, s 25). Att arbeta vidare med ord 

fortsätter i den tredje stegpinnen. Här bearbetas även grammatik, där verb, substantiv och 

adjektiv förekommer. Eleverna får sammansatta ord som exempelvis snöboll och här kan 

arbetet gå ut på att dela upp ordet så två ord kommer fram och genom det åskådliggörs snö – 

boll. Den fjärde stegpinnen behandlar stavelser, här ska eleven bli medveten om att ord kan 

delas upp i stavelser. Att klappa fram stavelser med händerna är något som kan underlätta för 

eleven, då detta enligt Bryntse & Palmkvist (1996) kan förstärka upplevelsen av stavelsens 

innebörd. Själva ordet stavelse, är en bra utgångspunkt vid klappandet, detta ord blir tre 

klappningar. Ett annat ord kan vara fågel som blir två klappningar, få – gel (1996, s 45). Den 

sista stegpinnen berör ljud. I den här stegpinnen övar eleven sig på att lyssna, komma ihåg 

och uppfatta ljud. Eleven talar om vilka ljud denne uppfattar och kan på så sätt delge läraren 

och sina kamrater hur många ljud ordet har. Vanliga knappar kan vara ett utmärkt hjälpmedel 

för att visa eleven hur många fonem (ljud) det finns i ordet. Ordet sol har tre ljud (fonem), 

alltså blir det tre knappar som läggs fram. Alla fem stegpinnar främjar elevens språkliga 

medvetenhet. 

 

I Bryntse & Palmkvists bok Trulle-lärarbok (1996) introduceras varje stegpinne med 

lärarinformation och en saga. Sagan finns illustrerad i en storbildbok, som är en bilderbok i 

större format. Meningen är att sagan följs genom en berättelse om trollet Trulle och hans 

vänner samt att innehållet diskuteras. Boksamtalet kan handla om exempelvis antal, som 

eleverna upptäcker eller andra reflektioner. I Trullemetoden följer man sagan om Trulle och 

den pågår i språkstegens alla fem stegpinnar. De fem stegpinnarna avslutas på liknande sätt 

med exempelvis sifferrim, diagnos och mungympa. Diagnosen skall visa att eleven behärskar 

steget som de gått igenom. Sifferrim (siffrorna 1-12) används för att öka elevens språkliga 

medvetenhet genom att visa trollverser såsom exempelvis ”troll nummer ett har fått 
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ett…(bett)” (1996, s 68). Bryntse & Palmkvist (1996) beskriver att genom olika munövningar, 

så kallad mungympa, kan eleverna öva upp tungans rörlighet och då ha lättare att forma ord. 

Vi jämför Trulles mungympa, rim och nonsens rim med det som Svensson (1995) beskriver 

att: 

 

språkljuden kan delas in efter var i munhålan de artikuleras (artikulationsställe) och hur de artikuleras. 

En vanlig indelning av artikulationsställena är: läpparna, tänderna, hårda eller mjuka gommen samt 

stämläpparna (Svensson 1995, s 16). 

 

Bryntse & Palmkvist (1996) belyser att språkljud, uppbyggnad av ord, ordens betydelse samt 

dess funktion är relevanta delar i Trullemetoden. Den fonologiska cirkeln som Björk & Liberg 

(2007) tidigare beskrev kan relateras till språkstegen som Bryntse & Palmkvist (1996) 

beskrivit, anser vi påminner om varandra, eftersom både den fonologiska cirkeln och 

språkstegen bearbetar språkljud, uppbyggnad av ord och ordens betydelse. 

 

Sammanfattningsvis såsom vi uppfattar det finns det en likhet mellan Bornholmsmodellen, 

LTG-metoden, Wittingmetoden och Trullemetoden, genom att de är uppbyggda på en språklig 

medvetenhet.  Bornholmsmodellen och Trullemetoden vill väcka elevens nyfikenhet, glädje 

och genom lek få möjlighet till språklärande.  LTG-metoden utgår inte från ett färdigt 

material, eftersom eleverna är medskapare till texterna som används. Bornholmsmodellen och 

Trullemetoden baseras på ett färdigt material, då det finns lärarhandledning, 

undervisningsförslag och kopieringsunderlag. Vår förhoppning är att lärmetoderna bland 

annat har gett läsaren en bredare inblick i olika strategier och metoder för läs- och 

skrivlärande. Vi kommer nu att presentera teoretiska utgångspunkter.  

3 Teoretiska utgångspunkter 

I vår uppsats har vi utgått ifrån ett sociokulturellt perspektiv. I ett sociokulturellt perspektiv 

anser Roger Säljö (2000) att:  

 

Som art är människan läraktig. Faktum är att detta är ett av hennes mest utmärkande drag: förmågan 

att ta vara på erfarenheter och använda dessa i framtida sammanhang. Men lärandet är ingen homogen 

eller endimensionell företeelse eller process. Lärande kan äga rum på individuell eller kollektiv nivå. 

(Roger Säljö 2000, s 13).  
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Vi tyder det Säljö (2000) beskriver som att människan har viss erfarenhet som påverkar och 

bidrar henne/honom i dennes omgivning och tillsammans med andra. Erfarenheterna kan 

delges till andra, därmed kan andra få kunskap och erfarenhet. Han fortsätter att inom det 

sociokulturella perspektivet framhålls tänkande och kommunikation som betydelsefulla 

aspekter och dessa hör samman (Säljö 2000). Vi tolkar det som betydelsefulla aspekter vid 

läs- och skrivlärandet, eftersom individer kommunicerar och reflekterar i sitt lärande med 

varandra. Säljö (2000) menar att genom deltagande och interaktion kan individen erhålla ny 

erfarenhet genom att diskutera, reflektera och resonera. I deltagande, ser vi exempelvis att 

elever har möjligheter att känna delaktighet och kunna samtala. Kommunikation enligt Säljö 

(2000) är ett betydande begrepp i ett sociokulturellt perspektiv. Genom att höra och lyssna på 

andra samt att sätta sig in i hur de andra tänker eller förstår sin omvärld, blir individen 

medveten om sin omgivning. I och med detta är det möjligt för individen att förändra eller 

förnya sitt perspektiv och sitt tillvägagångssätt. Anne Haas Dyson menar enligt Liberg (2006) 

att i ett sociokulturellt perspektiv är individen både medskapare och deltagare och individen 

påverkar sin omgivning kontinuerligt.  

 

Säljö (2000) fortsätter att det inte är de positiva erfarenheterna enbart som bidrar till kunskap 

utan även de misslyckade stunderna bidrar, eftersom individen påverkas av alla erfarenheter. I 

ett sociokulturellt perspektiv sägs människans handlande vara situerad, det vill säga att 

individen utgår från sina erfarenheter och kunskaper i samspel med andra. Därtill är 

läromiljön betydelsefull. Individen lär sig vad som krävs av henne/honom i vissa situationer 

och sammanhang. Samspelet mellan individerna är betydelsefulla och ”vad man medvetet 

eller omedvetet uppfattar att omgivningen kräver, tillåter eller gör möjligt i en viss 

verksamhet” påverkar i ett sociokulturellt perspektiv (Säljö 2000, s 128). Kommunikativa 

stöttor, så kallade scaffolds är väsentliga i lärandet inom ett sociokulturellt perspektiv. 

Scaffolds kan ses som en hjälpande hand, där en vuxen finns och guidar barnet på rätt väg. 

Barnet blir väglett och uppmuntrat för fortsatt process. Sammanfattningsvis är samspel, 

kommunikation och delaktighet några centrala begrepp som är betydelsefulla i möten mellan 

individer. Vi kommer nu att presentera vår metod. 
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4 Metod  

I detta kapitel beskriver vi vår forskningsmetod och vår ansats. Vår undersökning har 

utgångspunkt av Trullemetoden i förskoleklass. Det är lärarnas uppfattningar, perspektiv, 

tankar och erfarenheter om Trullemetoden som vi vill belysa och detta sker utifrån intervjuer. 

Vi är inspirerade av fenomenologi och Steinar Kvale & Svend Brinkmann (2009) menar att 

fenomenologi är att förstå och beskriva världen utifrån individens egna perspektiv och hur 

han/hon uppfattar den.  Vi valde dock att inte intervjua elever och har på så vis inte heller fått 

något elevperspektiv. Detta hade säkert förändrat vårt undersökningsresultat. Vi genomförde 

inte heller några observationer. Om vi hade genomfört observationer, antar vi att det hade gett 

betydelsefull data och på så vis hade vi fått högre reliabilitet och ett mer trovärdigt underlag, 

därför beskriver vi lite om observationer i vår undersökning. Samtidigt hade vi då fått både 

lärarnas och elevernas perspektiv. Idag skulle vi kanske ha genomfört både intervjuer och 

observationer. Därför att på så vis få elevernas perspektiv, se lärarnas förhållningssätt och 

samtidigt kunna se hur lärarna arbetade med Trulle i undervisningssituationen i praktiken.  

 

Undersökningar kan utgå från en kvantitativ eller en kvalitativ metod, men i vår undersökning 

utgår vi från en kvalitativ metod. Martyn Denscombe (2009) menar att i en kvantitativ 

undersökning är siffror betydelsefulla och sammankopplas med stora undersökningar och 

analyser. Vid kvantitativ forskning använder man sig exempelvis av experiment och 

surveyundersökningar, man observerar och använder frågeformulär. Mätning från experiment, 

svar utifrån ordinalskaledata och diagram av olika karaktär är vanliga verktyg inom 

kvantitativ data. Kvalitativ undersökning sammankopplas med små undersökningar, 

beskrivningar eller detaljer. Ett kvalitativt dataresultat är alltid en tolkningsprocess, oberoende 

av om det gäller ord eller bilder (Denscombe 2009). Likaså anser Kvale & Brinkmann (2009) 

att en betydelsefull aspekt för kvalitativ data är ord, istället för siffror.  

 

Vi anser att data med siffror inte är relevanta för vår studie, eftersom vi inte vill ha besvarat 

hur många gånger lärarna använder sig av verktyget Trulle eller hur många lärare det är som 

använder verktyget Trulle i undervisningen och så vidare, utan vi vill undersöka hur läraren 

uppfattar och tänker samt erhålla lärarens erfarenhet i detta ämne. Vi använder oss därför av 

kvalitativ intervju i vår studie.  

  

I en kvalitativ intervjumetod menar Kvale & Brinkmann (2009) att: 
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Den kvalitativa intervjun kallas ibland för en ostrukturerad eller icke-standardiserad intervju. 

Eftersom det inte finns så många strukturerade eller standardiserade procedurer för utförandet av 

sådana intervjuformer måste många av metodbesluten fattas på platsen, under intervjun (Kvale & 

Brinkmann 2009, s32).  

 

 

Vid en kvalitativ intervju söks nyanserad beskrivning och intervjun utgår från informantens 

värld (Kvale & Brinkmann 2009).  De menar att intervjuaren bör använda korta och enkla 

frågor vid intervjun. En viktig aspekt är intervjuarens förmåga att uppfatta betydelsen i det 

direkta svaret. Likaså är det mänskliga samspelet relevant för intervjun. De fortsätter med att 

”intervjuforskaren är sitt eget forskningsverktyg” (2009, s 150). Detta innebär att forskarens 

”jag” inte helt kan uteslutas vid intervjun. Likaså menar Denscombe (2009) att intervjuaren är 

öppen för ett gemensamt samtal och även han fortsätter att forskarens ”jag” inte helt kan 

elimineras vid undersökningen, det som kan påverka är forskarens identitet, uppfattningar och 

värderingar. Kvalitativ data kan uttryckas exempelvis genom öppna frågor vid 

intervjutillfället. Han menar att ett öppet sinne fordras. Om forskaren inte förhåller sig till 

detta, kan individen beskyllas för otillräcklig objektivitet. 

 

I undersökningar finns möjligheten för forskaren att använda sig av observationer för att på så 

vis få sitt insamlade material. Forskaren har varit närvarande, både fått höra och sett den 

intervjuade individens agerande och kan därför se om det är skillnad mellan det uttalade och 

utförandet. Vid observationer menar Denscombe (2009) att observatören ser vad som händer 

istället för att den intervjuade säger vad den gör. Det finns två olika begrepp inom 

observationssituationen, dessa är ”systematisk observation” och ”deltagande observation” 

(Denscombe 2009, s 271). Den systematiska observationen kan ske i skolmiljö och har i 

allmänhet ett samband med kvantitativ data. Deltagande observation innebär att forskaren 

ibland måste ikläda sig en annan roll och inte visa sitt syfte, för att kunna forska om sitt ämne. 

Vet den intervjuade om syftet, skulle detta kunna påverka forskarens resultat. Den deltagande 

observationen har samband med kvalitativ data.  

 

Validiteten vid vår undersökning innebär att vi söker efter de intervjuade lärarnas erfarenheter 

och uppfattningar om Trullemetoden och det är relevanta delar för vår studie och för vårt 

sammanhang. Likaså ställer vi frågor om Trullemetoden vid intervjutillfällena, alltså mäter vi 

det vi avser att mäta. Denscombe (2009) menar att genomföra samma undersökning igen fast 
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med andra intervjupersoner och få fram samma data som vid första intervjutillfället är 

tveksamt, för det är nästintill omöjligt att få fram samma data. Likaså menar Kvale & 

Brinkmann (2009) att om undersökningen anses vara ”rimligt tillförlitliga (reliabla) och 

giltiga (valida) återstår frågan” om resultatet bara berör den som intervjuat eller om fler 

personer kan intervjuas på nytt eller vid ett annat tillfälle (Kvale & Brinkmann 2009, s 280). 

De menar vidare att reliabilitet handlar om ifall informanten ändrar sina svar under 

intervjutillfället eller om svaren blir annorlunda om någon annan intervjuare ställer samma 

frågor.  

 

I ett samhällsvetenskapligt perspektiv anses det betydelsefullt att generalisera, kunskapen 

skall vara tillämplig för alla och hela tiden. Kvale & Brinkmann (2009) menar att 

generalisering i samband med intervju beror på hur många intervjupersoner som finns med i 

studien och om resultatet kan överföras till andra personer och på så sätt generaliseras. Vår 

studie är liten, i den bemärkelsen att det är sex intervjuade lärares erfarenheter om Trulle som 

efterfrågats. Att generalisera vid kvalitativ forskning menar Denscombe (2009) är 

komplicerat, eftersom det inte går att genomföra samma undersökning med andra 

intervjupersoner och få samma data som vid första intervjutillfället. R.E Stake menar enligt 

Kvale & Brinkmann (2009) att inom den naturalistiska generaliseringen är personlig 

erfarenhet grundförutsättning, den utvecklas av erfarenheterna och den kan samtalas om. En 

viss förväntan finns och genom verbalisering kan den övergå mot tydligare insikt. Vårt 

underlag ligger i de intervjuade lärarnas beskrivningar av sina erfarenheter om Trullemetoden 

och genom det får vi kunskap utifrån intervjulärarens perspektiv.  

4.1 Urval  

Att C-uppsatsen handlar om Trullemetoden grundar sig i vår nyfikenhet om lärarnas arbete 

kring Trullemetoden och i våra egna erfarenheter av Trulle. Såsom i egenskap av föräldrar har 

vi kommit i kontakt med Trulle, då han var på hembesök över en helg. Vår nyfikenhet 

grundar sig i att vi vill veta mer om Trullemetoden, då vi insett att det finns olika lärmetoder 

och alla individer lär sig på olika sätt. Som blivande lärare vill vi ha kunskap om 

Trullemetoden, inför kommande arbete inom läs- och skrivlärande.  

 

I planeringsstadiet inför vår studie och vårt syfte, ansåg vi intervjuer som väsentligt 

dataunderlag. Vi ville intervjua lärare som arbetade med Trullemetoden i förskoleklass. Den 
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första läraren vi intervjuade visste vi använde sig av Trullemetoden, eftersom det var en 

tidigare vfu-skola (verksamhetsförlagd utbildning). I samband med den intervjun hänvisade 

hon till nästa skola, som hon visste använde sig av Trullemetoden. Detta tillvägagångssätt 

med att den första läraren visste att en annan skola använde Trullemetoden, kunde vi genom 

så kallad snöbollseffekt få vetskapen om fler skolor som använde sig av Trullemetoden. Detta 

menar Denscombe (2009) är snöbollseffekt, då en individ hänvisar till nästa individ. Före 

intervjuerna gav lärarna tillstånd till medverkan. De har frivilligt ställt upp på intervjuerna och 

på deras begäran har de fått tagit del av vårt frågeunderlag före genomförandet av 

intervjuerna. Kvale & Brinkmann (2009) anser att den spontanitet som kan finnas i samband 

med intervjutillfället kan fallera i anknytning med att frågor lämnas i förväg. Vi kände dock 

att vi inte kunde säga nej till att lämna ut frågor i förväg. Intervjuerna skedde i skolmiljö, på 

deras kända arena så att de inte skulle känna sig osäkra eller nervösa.  

 

När vi genomförde vår planering och likaså intervjuerna följde vi Vetenskapsrådets 

forskningsetniska principer (Vetenskapsrådet 2003). Före intervjutillfällena hade lärarna fått 

intervjubrev (se bilaga 1) och muntlig information från oss. När vi informerat de intervjuade 

lärarna om vårt syfte med intervjun och vår studie, anser vi att informationskravet följdes. I 

och med att de intervjuade lärarna ställt upp frivilligt och medgett deltagande följdes 

samtyckeskravet. Vid samma tillfälle hade läraren möjlighet att avstå från intervjun om denne 

så ville. Vidare utgick vi från konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, genom att vi tydligt 

förklarat för lärarna att de skulle få anonymitet i vår studie. Dessutom hade vi utförligt 

berättat och beskrivit att deras namn, kön eller ålder inte skulle vara med i vår uppsats. Alla 

de intervjuade lärarna var medvetna om detta. Samtidigt betonade vi att efter avslutad 

studietermin kommer det inspelade materialet att kasseras. 

 

I vår undersökning har vi utgått från följande fyra skolor och sex lärares arbete kring 

Trullemetoden i respektive förskoleklass: 

Skola A är en F-6 skola. Ur en sociokulturell bakgrund är det relativt få med utländsk 

härkomst i denna skola. Lärare A1 har arbetat inom läraryrket i 13 år och lärare A2 har 

arbetat inom läraryrket i 20 år.  

Skola B är en F-6 skola med flera olika modersmål, denna ligger i ett mångkulturellt område.  

Lärare B har arbetat inom läraryrket i 13 år.  

Skola C är en F-6 skola. Lärare C1 har arbetat i 29 år och lärare C2 har arbetat i 31 år.  
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Skola D är en F-6 skola. Lärare D har arbetat inom läraryrket i 27 år. Före vi går in på vårt 

genomförande av intervjuerna beskriver vi vår pilotundersökning. 

4.2 Pilotintervju 

Innan vi genomförde intervjuerna som användes i vår studie, gjordes en pilotintervju. 

Pilotintervjun genomfördes i skolmiljö på en skola i Örebro kommun och vi följde även här 

Vetenskapsrådets forskningsetniska principer (Vetenskapsrådet 2003). Läraren visste om att 

denne blev inspelad och att det var en pilotundersökning.  Läraren uttalade sitt samtycke inför 

pilotintervjun. Vår ambition var att vi skulle fokusera på samtalet, att kunna ställa följdfrågor 

och be om förtydligande om så behövdes. Vi kände en osäkerhet inför den tekniska 

utrustningen, därför hade vi lånat utrustning av Örebro universitet innan och verkligen satt oss 

in i hur den fungerade. Vid intervjun måste utrustningen fungera, annars påverkas hela 

situationen och intervjun. Vi är positivt överraskade över att inspelningsverktyget var så 

lätthanterligt och att rösterna hördes bra. Vi valde att spela in pilotintervjun, men att inte 

transkribera den i sin helhet. En lärdom var att den förväntande tidsaspekten för samtalets 

längd vid intervjun var för långt tilltagen och inför nästkommande intervjuer begränsade vi 

tiden. En annan lärdom var att vi inte hade det mest optimala rummet, därför tog vi hänsyn till 

detta vid våra kommande intervjuer för att inte bli störda. Ett konstruerat förslag på 

intervjufrågor och att vi i förväg har ett visst strukturerat koncept anser vi är en fördel och 

betydelsefullt för alla parter, likaså att vi har vårt syfte med intervjun i åtanke. Vi kommer nu 

att presentera genomförandet av intervjuerna. 

4.3 Genomförande  

Före våra intervjusamtal hade vi förberett ett underlag med korta och enkla intervjufrågor (se 

bilaga 2) och vid samtalstillfället fick läraren beskriva hur denne upplevde sitt arbete med 

verktyget Trulle. Vår intervju är semistrukturerad och studien grundar sig i personliga möten 

med lärarna. Denscombe (2009) beskriver semistrukturerade intervjuer med att färdiga frågor 

finns med vid tillfället, den intervjuade individen får möjlighet att utveckla sina svar men 

även förklara sig vidare. Denscombe (2009) har dessutom en åsikt om att det inte är 

nödvändigt för forskaren att ha färdiga frågor med sig till intervjun. Samtidigt menar han att 

en viss strategi ändå används, eftersom kunskapsbrist, förutfattade meningar om ämnet eller 

hur intervjun tenderar att utveckla sig påverkar situationen.  
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Våra intervjuer baseras på lärarnas tankar, erfarenheter och arbetsmetoder i materialet av 

Trullemetoden. Lärarnas erfarenheter och uppfattningar speglas genom dialog vid 

intervjuerna, de intervjuades uppfattningar och deras erfarenheter om Trulle kan vi inte 

erhålla i någon litteratur. Sex lärare intervjuades kring deras tankar, perspektiv och 

erfarenheter av Trullemetoden i respektive förskoleklass i fyra skolor. Vid intervjutillfällena 

fick vi även ta del av Trullematerial, såsom lärarhandledning, storbildbok, småböcker, 

Trulledocka, spel och elevarbetsböcker.  

 

Vi spelade in våra intervjuer för att vi skulle kunna analysera, tolka och transkribera data. Vi 

ansåg det lättare för oss om vi transkriberade materialet tillsammans, därför att vi ville 

analysera och diskutera vidare, utifrån samma tolkningsperspektiv. Arbetet vid 

transkriberingen tog kanske onödigt med tid, eftersom vi transkriberade och lyssnade på 

materialet tillsammans, men vi kände att fördelarna övervägde. När det gäller att transkribera 

menar Kvale & Brinkmann (2009) ”[…] innebär att transformera, att ändra från en form till 

en annan. Utskrifter är översättningar från ett muntligt språk till ett skrivet språk […] ” (Kvale 

& Brinkmann 2009, s 194). Dessa utskrifter ligger till underlag för fortsatt analysarbete. 

Likaså anser de att transkriberingsarbetet är en vida process med olika avgörande aspekter.   

 

Vi har analyserat vårt intervjuunderlag som bygger på inspelade intervjuer av sex lärare. Vårt 

syfte är att belysa deras perspektiv, tankar och erfarenheter i arbetet med Trullemetoden. 

Denscombe (2009) menar att analys är när en uppdelning av det insamlade materialet sker. De 

betydelsefulla aspekterna är att söka efter förklaringar och det som finns undanhållet, för att 

förstå vad och hur analysen påverkar det fortsatta dataarbetet. Det är betydelsefullt att finna 

vissa ”principer som kan tillämpas i andra situationer” menar Denscombe (2009, s 319). I vår 

studie tolkade och diskuterade vi fråga för fråga tillsammans och kategoriserade sedan svaren. 

Vi letade efter likheter, skillnader och variationer mellan informanternas svar, då vi 

diskuterade, jämförde och strukturerade svaren återigen. När allt analyserats skapade vi en 

”översiktskarta”, detta med tanke på att data skulle bli hanterbart. Vi grupperade svaren 

utifrån vår ”översiktskarta” i fyra olika kategorier och benämnde dessa: gruppkonstellation, 

möjligheter/begränsningar, orsaken till användning av Trulle och påverkan. Det 

transkriberade materialet har vi bearbetat med noggrannhet av det som informanterna sade. 

Detta för att ha all data till hands vid processen av vår analys, eftersom det lätt skulle kunna 

utelämnas betydelsefulla aspekter. Dessa aspekter kan vi missa om vi bara sammanfattar och 
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som kanske visar sig vara användbara vid senare tillfällen eller nästa gång vi lyssnar på det 

inspelade igen. Vi har dock inte tagit fasta på ”hmm”, ”öh” och ”tystnad” vid transkriberingen 

och likaså saknas lärarnas kroppsspråk från intervjuerna. Vi anser inte det relevant då vi vill 

få fram svar på våra frågeställningar som är; Hur förhåller sig lärare till Trullemetoden i 

förskoleklass? Hur skiljer sig lärarnas uppfattningar om arbetet med Trullemetoden i 

förskoleklass? Samt vilka möjligheter och begränsningar finns enligt lärarna i Trullemetoden? 

Vi kommer nu att presenterar resultatet av intervjuerna.  

5 Resultat 

Här kommer först en ingående beskrivning av hur en intervjuad lärare menar att en lektion 

kan vara utformad: Vid samlingen startas Trullearbetet med en Trullesång. Läraren talar om 

för eleverna vad lektionen ska handla om. Därefter arbetar eleverna i sina respektive 

arbetsböcker. Det vävs in Trullespel och lekar, såsom exempelvis mungympa, klappövningar, 

rim och ramsor eller andra övningar. Läraren använder sig av storbildboken och sagan läses 

och samtalas om.  

Det finns Trulledockor enligt Trulles hemsida (www.trulle.com). Trulle och en skrivbok 

följer med eleven hem under en helg. Hemma hos eleven får Trulle uppleva vad eleven gör 

under sin helg och detta beskrivs i skrivboken tillsammans med vårdnadshavaren.  

 

Stensson (2006) menar att ”om det ska finnas glädje i undervisningen och kännas utvecklande 

måste det finnas en pedagogisk linje som tvingar till eftertanke och kreativitet både hos 

läraren och hos eleven” (2006, s 35). Det som Stensson (2006) pekar på anser vi påträffas i 

Trullearbetet, däri att kreativiteten ökas och eftertanke iakttas på ett lekfullt sätt. I vår analys 

utgår vi ifrån det sociokulturella perspektivet när vi tolkar och bearbetar vårt insamlade 

dataunderlag och vi har skapat fyra kategorier för att kunna bearbeta analysen vidare. Vi söker 

i vår undersökning efter variationer, likheter och skillnader i svaren från de intervjuade 

lärarna och som kan besvara vår frågeställning: 

 

• Hur förhåller sig lärare till Trullemetoden i förskoleklass? 

• Hur skiljer sig lärarnas uppfattningar om arbetet med Trullemetoden i förskoleklass? 

• Vilka möjligheter och begränsningar finns enligt lärarna i Trullemetoden? 
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Våra fyra kategorier är: 

 

• Gruppkonstellation 

• Möjligheter/begränsningar 

• Orsak till användning av Trulle 

• Påverkan 

5.1 Gruppkonstellation i arbetet med Trulle 

De sex intervjuade informanterna heter lärare A1 – lärare D, men för att underlätta vidare 

läsning förkortar vi dessa från och med nu till L A1 – L D. Bokstaven motsvarar skolan med 

samma bokstav.  

 

Vid gruppkonstellation i arbetet med Trulle i förskoleklass visar resultatet att svaren varierar 

bland de intervjuade.  

 

L A1:”Jag har oftast halvklass” […] ”vissa Trulleövningar kan jag ändå genomföra i 

            helklass”. 

L A2: ” Jag har helklass, men ibland kan jag ha halvklass, men det är inte ofta”. 

L B: ”I Trullearbetet har jag åtta elever och det är halvklass, men ibland har jag helklass”. 

L C1: ” Jag har halvklass, jag tycker att ca åtta elever vore bäst”. 

L C2: ”I min klass har jag elva stycken elever, då är det halvklass, alltså är det 22 annars. Smågrupper 

            är bra”. 

L D: ” När det är Trulleundervisning har jag halvklass”. 

 

Merparten av lärarna anser att små elevgrupper är att rekommendera, eftersom det är lättare 

att fånga upp undrande elever och elever i läs- och skrivsvårigheter. Ett svar vi fick var att det 

mest optimala vore elevgrupper på åtta elever, för då hinner läraren med alla elever bättre och 

klassrumsklimatet blir lugnare om elevgrupperna är mindre i storlek. Lärare A1 talade om att 

vissa Trulleövningar ändå gick bra att genomföra i helklass. Beroende på skolans 

resursfördelning av personalstyrkan, anser vi det är betydelsefullt att läraren tänker och 

reflekterar över att ibland måste helklass förekomma. En lärare sade vid ett intervjutillfälle att 

om eleven känner sig bekväm, trygg och törs uttrycka sig i gruppen, så finns möjligheten för 

vidare samtal och Stensson (2006) menar att högläsning i grupp, kan influera hela gruppen 

genom att de har samma utgångspunkt, det vill säga något gemensamt att samtala kring. 
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Samtidigt uppnås ett gemensamt språk, detta är betydelsefullt för gruppen och tryggheten kan 

stärkas. Genom delaktighet kan likaså gruppen förstärkas och detta ses som betydelsefullt 

inom det sociokulturella perspektivet. Stensson (2006) fortsätter: 

 

läsningen kan skapa förståelse och fördjupa elevernas syn på sig själva och på varandra […] men i 

dagens skola finns det många barn som inte kommer dithän – de lyckas inte ta sig in i bokens 

föreställningsvärld (Stensson 2006, s 8). 

 

Vid en intervju framkom det att gruppen likaså kan stärkas genom att eleverna får uttrycka sig 

genom den så kallade ”fria leken”, där finns möjligheter att använda sitt vardagsspråk och bli 

språkligt medveten på ett lekfullt sätt tillsammans med andra elever. Den ”fria leken” är när 

eleverna får leka vad de vill, utan någon direkt anpassad undervisning och utan direkt styrning 

av läraren. En intervjuad lärare beskriver att den ”fria leken” är mycket betydelsefull. Med 

hänsyn till detta relaterar vi till ett sociokulturellt perspektiv där samspel, delaktighet och 

kommunikation är betydande aspekter som kan skapas i och med den ”fria leken”.  

 

L B: ”Det är ju viktigt att hemspråket fungerar innan de lär sig ett nytt språk”. 

L C1: ”Ser inga markanta skillnader när det gäller läsinlärning” […] ” flickor kanske läser tidigare än 

             pojkar”.   Elevens sociokulturella bakgrund kan ha en viss påverkan i gruppkonstellationen. 

L C2 ”gruppkonstellationen kan påverkas beroende på när på året eleven är född, elevernas utveckling 

           kan ju skilja nästan ett helt år”.  

 

Vi tolkar det som att vissa lärare har olika gruppkonstellationer i undervisningen. En skillnad 

när det gäller läslärande mellan pojkar och flickor är att flickor kanske läser tidigare än 

pojkar. Lärare C2 menar att gruppkonstellationen kan påverkas beroende på när på året eleven 

är född, med utgångspunkt av att elevernas utveckling kan skilja nästan ett helt år. Läraren 

säger att elevens sociokulturella bakgrund kan ha en viss påverkan i gruppkonstellationen, för 

det uttrycks att eleven behöver ha klart för sig sitt eget hemspråk innan de lär sig ett nytt 

språk. I Lgr 11 (2011) finner vi ”att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också 

språkutveckling och lärande inom olika områden” (Skolverket 2011, s 87).  

5.2 Möjligheter och begränsningar med Trulle 

Ett märkbart resultat som vi har fått fram med möjligheter och begränsningar med Trulle är: 
 

L A1: ”Jag har inte jobbat så många år med Trulle […] men det verkar va ett bra material” 
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L A2: ” handledningen är super bra. Ja vill se Trulle som ett komplement, där jag plockar vissa delar 

              som är användbara i undervisningssyfte”. […] ”Rim och ramsor är betydelsefullt”. 

L B: […] ”tidsaspekten, den är för kort tilltagen […] vill ha längre pass så att vi kan arbeta mer med 

                  språklig medvetenhet […] bra material”. 

L D: ”Trullemetoden tillsammans med Bornholmsmodellen är bra för mig, det blir liksom en större 

            variation vid undervisningstillfället”. 

 

Samtliga intervjuade lärare var eniga om att Trullematerialet är ett bra och glädjande material. 

Det är tydliga instruktioner i lärarhandledningen och lärarna anser att materialet har ett 

lustfullt och tilltalande förhållningssätt. Alla lärare framhåller vikten av att eleverna på ett 

lekfullt sätt kan bli språkligt medvetna genom exempelvis rim, ramsor och Trulles språkstege. 

Såsom Taube (2000, s 129) menar ”med hjälp av språklekar, rim och ramsor kan övergången 

till det alfabetiska skriftspråket göras mjukare […]”. Exempelvis kan då rim och ramsor vara 

ett bra komplement vid undervisning i förskoleklass. En lärare sade sig vilja se Trulle som ett 

komplement, där det gick att plocka ut vissa delar som läraren såg användbara i 

undervisningssyfte. En annan lärare ansåg att Trullemetoden tillsammans med 

Bornholmsmodellen var betydande. Vi antar att båda lärarna vill nå en större variation vid 

undervisningstillfället och det känns väsentligt att de har gjort reflektioner, eftersom det är 

positivt för elevernas lärande.  

 

L C2: ”Jag har inte upptäckt något negativt alls med Trulle hitintills under alla mina skolår. 

                Språkstegen är verkligen pedagogisk och lättföljt material […] Barnen lär sig på ett lekfullt 

                och roligt sätt språkträning och dom lär sig fortare att läsa, det blir lite skola över det hela 

               och man gör det roligt och lustfullt”. 

 

Vi tolkar det att Trullemetoden ger möjligheter för språkträning på ett lekfullt och roligt sätt. 

En lärare anser att Trullearbetet pågår på ett grundligt sätt och på så vis hänger eleverna med i 

processen. Eleverna blir mer medvetna om sin omgivning, då de upptäcker bokstäver både här 

och där.  

 

L C1: ”Eleverna såg en skylt där det stod universitetssjukhus, när vi var ute och gick, det  

               samtalade vi om länge”. 

 

Lärare C1 berättar för oss att när de var ute och gick (utflykt med buss) då var det en elev som 

började fråga och prata om bokstaven /<u>/.  Detta drog igång en diskussion om bokstäver 

och att de kände igen /<u>/ av den orsaken att bokstaven finns i namnet Trulle.  
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L C1: ”gäller att vara påhittig i högläsningen, då finns det möjligheter att fånga eleverna”. 

 

Läraren säger att det gäller att vara kreativ i samband med högläsning och då kan det finnas 

potential för litteratursamtal, med utgångspunkt i sagan om Trulle. Vi menar att, läraren kan 

genom att visa sina lässtrategier, såsom att skapa inlevelse i berättelsen och texten, ändra 

röstläge och samtala om detta, då kan läraren fånga eleven bättre, samtidigt som nyfikenheten 

ökas. Stensson (2006) menar att läraren har stora möjligheter att visa elever hur förhållandet 

mellan läraren och boken kan uttrycka sig. Hon fortsätter att läraren kan förklara textens 

innehåll och göra innehållet förståeligt. Genom lärarens röstläge kan läsningen göras 

spännande. På liknande sätt beskriver Ness (2011) att:  

 

Perhaps the best way to build students´ understandings of text is through explicit instruction of 

reading comprehension strategies, during which teachers teach students to “use specific cognitive 

strategies […]” (Ness 2011, s 99). 

 

Vi menar att det är betydelsefullt att visa elever på olika strategier för att på så vis kanske 

motivera, inspirera och underlätta för eleven i sitt läs- och skrivlärande. Överhängande svar 

var dock att det är ett material med många möjligheter och en utvecklande metod för att bli 

språkligt medveten. 

 

I vår undersökning uttrycktes det få begränsningar med Trullemetoden. Lärare B hänvisade 

dock till tidsaspekten, att den var lite för kort tilltagen. Läraren menade att om skoltiden hade 

varit längre, skulle de hinna med mer arbete kring språklig medvetenhet, för under en 

undervisningslektion skall det innefatta många olika saker och inte enbart Trullearbetet. 

Läraren beskriver att den ”fria leken” är viktig och måste finnas med under skoltid. 

Bildlektion och idrott med mera måste likaså inrymmas i tidsaspekten. Läraren fortsätter: 

 

LB:” gruppen måste få ha fri lek” […] ”fria leken är mycket betydelsefull”. 

 

 

Av den anledningen kan den ”fria leken” förstärka samspel och kommunikation i en mer 

avslappnad miljö, där leken inte är strukturerad av läraren. Det uttrycks att på grund av 

tidsaspekt påverkas den ”fria leken”, men behöver den innefatta en så stor del av elevernas 

skoltid om skoldagen ändå är så kort? 
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Vi fann önskemål hos vissa lärare att få ha mindre elevgrupper, framför allt av den orsaken att 

lärarna verkligen ska hinna med att hjälpa alla elever. Eleverna kan också uppleva att de inte 

förstår vad de ska arbeta med eller att de faktiskt får för många anvisningar på en gång. 

Anvisningarna ges ut i samband med eventuella elevuppgifter som kan lösas ensamt eller 

tillsammans med en kamrat och precis som Säljö (2000) menar är det viktigt med samspel och 

kommunikation i ett sociokulturellt perspektiv.  

 

L A1: ”Trulle fanns redan i förskoleklassen, jag har inte aktivt valt metoden”.  

L A2: ”För att det följer en bra struktur och fanns redan i skolan”. 

L B: ”Det är ett bra material tycker jag och vi använder Trullemetoden”. 

L C1: ”Därför att skolan har bestämt att vi ska jobba med det.  

L C2: […] ”Skolan har bestämt sig av att använda Trullemetoden”. 

L D: […] ”Eleverna uppskattar Trulle och frågar gärna efter honom, eleverna vill ha fler Trulle 

                    tillfällen och de tycker mycket om Trulle”.  

 

Vi tolkar det såsom att flertalet lärare menar att Trullemetoden och Trullematerialet redan 

fanns i skolan, så därför har det bestämts att använda sig av materialet. De flesta intervjuade 

lärarna är eniga om att Trullematerialet är bra, genom exempelvis att lärarhandledningen har 

tydliga instruktioner och ett lustfullt förhållningssätt. Vi uppfattar ändå att några lärare i 

förskoleklass använde Trullemetoden utan någon egentlig eftertanke och är det så att skolorna 

använder en metod som fungerar eller används den av ren slentrian? Vi ställer oss frågande 

till varför lärarna inte har reflekterat över sitt användande av Trullemetoden. En begränsning 

kan vara att skolorna redan bestämt sig för att använda Trullemetoden och det kanske inte 

finns möjlighet att påverka undervisningsmaterialet. Det kan likaså bero på skolans budget 

och ekonomiska resurser. En av lärarna menar att det kanske inte heller finns möjlighet för 

skolan att köpa in nytt material. Trullematerialet är omfattande, då det bland annat finns spel, 

småböcker, storbildbok, elevbok, sångbok med cd-skiva. Dessutom är materialet relativt 

kostsamt.  

5.3 Orsaken till användning av Trulle 

En av orsakerna till användning av Trulle är att eleverna uppskattar Trulle och språklig 

medvetenhet kan underlättas genom exempelvis lek, rim och ramsor. I viss mån har inte 
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lärarna aktivt bestämt sig för att använda Trullemetoden, men anser i alla fall att materialet är 

positivt för dem. Lärarna fortsätter: 

 

L A1: ”Eleverna gillar verkligen Trulle, ja, dom tycker mycket om Trulle”. […] ”Dom känner sig stora 

             när dom får skoluppgifter”. 

L A2: “Trullemetoden har en bra struktur, jag använder arbetsgången på de fem stegpinnarna” 

L B: ”Det är ett bra material tycker jag och det är tilltalande för barnen. Trullemetoden är  

             speciellt bra för elever som inte har svenska som modersmål. Vi leker fram den 

             språkliga medvetenheten” […] ”svenska ämnet kan komma in på ett lekfullt och lite 

            roligare sätt”. ”just lekfullheten ökar språklig medvetenhet […]” 

L C1: “ Leken är viktig, och lek hjälper till vid läsinlärningen. Och det tycker jag är bra”. 

L C2: ”Eleverna uppskattar Trulle och frågar gärna efter honom, eleverna vill ha fler Trulle 

                tillfällen och barnen tycker mycket om Trulle. Jag har själv sett elevers utveckling, så jag 

               tycker att det finns belägg för att eleverna sedan har lättare med läs- och skrivinlärningen”.  

L D: ” För att öka elevernas språkliga medvetenhet, man går från helhet till mindre beståndsdelar”. 

 

Enligt lärares uppfattningar uttrycks det att Trullemetoden underlättar för elevernas språk- och 

skrivinlärning.  Lärare C2 anser att det finns belägg för att eleverna sedan har lättare med läs- 

och skrivinlärningen, vilket denne själv har sett. I vår undersökning ser vi att skolorna och 

lärarna använder Trullemetoden för att de anser att många elever uppskattar och värdesätter 

Trullearbetet. Med hjälp av trollet Trulle finns ambitionen att eleverna upptäcker lusten för 

vidare läs- och skrivträning. Elevernas språkliga medvetenhet kan ökas genom Trullemetoden 

anser lärarna, därför att metoden leker in språkträningen och eleverna uppskattar detta.  

 

Våra intervjuade lärare menar att eleverna anser sig stora när de får lite skoluppgifter att 

arbeta med i förskoleklassen, samtidigt som det görs på ett lekfullt sätt. Just att det lekfulla 

sättet motiverar eleverna framhåller flera av lärarna uttryckligen under intervjuerna. En lärare 

menar att Trullemetoden är speciellt bra för elever som inte har svenska som modersmål, 

därför att svenska ämnet kan komma in på ett lekfullt och lite roligare sätt. Läraren fortsätter 

att de leker fram den språkliga medvetenheten tillsammans. I en av skolornas förskoleklass 

finns kulturella skillnader mellan elever. En fördel som beskrevs var att eleverna ändå kan och 

vill hjälpa varandra att exempelvis stötta, beskriva och förklara eller tala om vad ordet heter 

eller betyder på deras hemspråk. Lärare B ser därför en betydelsefull aspekt med att elever 

som inte har svenska som modersmål, speciellt har nytta av Trullemetoden, därför att ”just 

lekfullheten ökar språklig medvetenhet” (lärare B). Lärarna menar att de upplever 

Trullemetoden och materialet som bra, det är tilltalande för eleverna. 
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5.4 Påverkan kring arbetet med Trulle  

Resultatet visar att eleverna påverkas av arbetet med Trulle både i skolan och i hemmiljö. Att 

arbeta med Trulle i förskoleklass uttrycker lärarna som positivt. 

 

L A1: “Eleverna blir nyfikna och intresserade och de känner sig stora när de får arbeta med 

               skoluppgifter” […] ”därför vill jag använda Trulle i undervisningen för jag tycker att 

               det är ett bra material, lärarhandledningen är lätt att följa, ja och lätt och roligt också”. 

               […] ”jag tycker att dom (eleverna) blir språkligt medvetna och dom hittar bokstäver lite  

              här och där ” 

L A2: “För mig är lärarhandledningen lätt att följa, språkstegen har bra struktur. 

                   Storbildsboken är detaljrik och den fängslar barnen och den ger bra samtalsunderlag 

                   att jobba vidare med. Jag tycker att Trullemetoden är positivt och jag ser att barnen  

                  också tycker om Trulle, Trulsa och Rim-Tim.” 

 

Några lärare säger att språkstegen har en bra struktur för lärarna och handledningen kan lätt 

följas, eftersom den är lätt överskådlig, nöjsam och lätt att förstå. Vi tolkar det som att de är 

mycket positiva till lärarhandledningsboken. 

 

L B: “Uppfattar att det påverkar eleverna positivt, för att vi leker fram den språkliga 

               medvetenheten. Jag har elever som ser bokstäver hela tiden och tycker att det är roligt 

              att leta efter dem, samtidigt som de vill leka ”.  

L C1: ”Det påverkar eleven med rim och ramsor, detta hör jag exempelvis på skolgården eller 

               i andra sammanhang, ja i matkön och på raster. Rim och ramsor kan underlätta för eleven vid 

                läs- och skrivinlärningen och de lär sig lättare att läsa och ljuda”.  

 

Då Trullemetoden utgår från språklig medvetenhet på ett lekfullt sätt, förstår vi att läraren 

framhåller att rim och ramsor kan underlätta för elevens fortsatta utveckling. Men såsom 

Fridolfsson (2008) menar är att rim och ramsor är bra, men att barn inte per automatik får en 

större förmåga att läsa, anser vi är relevant att ha i åtanke. Några lärare säger att när eleven 

har upptäckt bokstäver och fått medvetenhet om alfabetet, så uttrycker eleven oftast att 

bokstäver faktiskt är riktigt roligt. Såsom vi tolkar lärarna anser de att både upptäckten och 

förståelsen hos eleven över att bokstäver finns överallt i deras omgivning är positivt. Det 

framkom vid intervjuer att vårdnadshavare har talat om för lärarna att elever har rimmat och 

börjat hitta bokstäver i hemmiljö, både på mjölkpaket eller logotyper.  
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Eleverna når fram till slutet på stegpinnen innan nästa stegpinne påbörjas och förskoleklassen 

går tillsammans igenom stegpinnarna. Ingen elev halkar efter, utan läraren ser till att alla 

elever har fångat upp helheten. Skulle det behövas ytterligare arbete, då arbetar både lärare 

och elev mer med just den stegpinnen.  

 

L C2: ”Barnen hinner bli medvetna om vad dom gör innan dom tar nästa steg på stegpinnen”.  

              ”När barnen har uppsnappat det här och kan det ordentligt, då fortsätter man med nästa 

              stegpinne”.  

 

Vi antar att arbetsprocessen med stegpinnarna kan påverka eleverna både i positiv och i 

negativ riktning, En fördel är om språkstegsarbetet verkligen fungerar som det beskrivs ovan 

och då är det positivt, men vi törs däremot inte påstå att det gör det i denna skola, eftersom 

inga observationer är genomförda. Vid andra tillfällen kan det vara problematiskt om elever 

inte känner att de hinner med och inte har förstått innehållet. Hur upplever eleven att han/hon 

är språkligt medveten är något vi ställer oss frågande till, men eftersom vi inte har undersökt 

elevernas perspektiv i denna studie, kan vi inte säga något om detta. Fridolfsson (2008) menar 

dock att det är: 

 

inte säkert att nybörjare har klart för sig att man läser från vänster till höger […] många barn förstår 

inte heller att läsriktningen överhuvudtaget spelar någon roll. (Fridolfsson 2008, s 123).  

 

Vi anser att det är en betydande nackdel om inte eleven har förstått att de ska läsa från vänster 

till höger eller att läsriktningen överhuvudtaget spelar någon roll och detta kan läraren på ett 

lekfullt sätt bearbeta genom exempelvis trollet Trulle. Trulle kan tala om hur läsningen skall 

genomföras och då behöver inte eleven framstå som annorlunda, eftersom han/hon inte har 

förstått vilken riktning det läses ifrån och på så sätt kan Trulle fungera som ett verktyg.   

 

L D: ”Eleverna anser att språktrollet Trulle är spännande och att det finns något mystiskt med 

            trollet Trulle. Dom tycker att det är roligt (ja, jag också) och det har även visat sig  

            genom utvärderingar efter varje arbetspass samt under utvecklingssamtal”. […] ”Jag vet inte i 

            förväg hur samtalen kommer att vara. Det är tjusningen med Trullesamtalen”.  

              

 

De flesta lärarna anser att Trulle påverkar eleverna positivt och likaså uttrycker lärarna att 

Trullemetoden är bra och rolig. Att storbildboken har många detaljrika bilder kunde vi också 
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se under intervjuerna och vi förstår att de fängslar eleverna. De detaljrika bilderna är bra 

underlag enligt lärarna för fortsatta samtalsdiskussioner och det framkom att oftast vet inte 

lärarna i förväg hur samtalssituationen kommer att ta sig uttryck. En lärare sade också att det 

var lite av tjusningen eftersom det även förgyller tillfället för läraren. Både enligt Jönsson 

(2007) och Stadler (1998) påverkas elevens fortsatta läs- och skrivprocess positivt med 

högläsning, då Jönsson (2007) menar att deltagarna upplever en ”gemensam resa” och Stadler 

(1998) påpekar att lyssna på sagor bidrar till läs- och skrivprocessen. Genom Trullemetoden 

anser lärarna att eleverna blir språkligt medvetna på ett lekfullt sätt. I vår jämförelse mellan 

skolorna har det visat sig att eleverna på skolan med mångkulturell bakgrund och med olika 

modersmål har lättare att förstå svenska språket om de kan få ha tillgång till Trullemetoden 

för att bli språkligt medvetna.  

6 Diskussion  

Vårt syfte är att belysa lärares perspektiv, tankar och erfarenheter i arbetet med Trullemetoden 

inom läs- och skrivlärande. Vår reflektion är att arbetet med Trulle kan skapa interaktion och 

gemenskap mellan lärare och elev såväl som mellan elever. Flertalet av de intervjuade lärarna 

i förskoleklasserna vill sträva mot målen i årskurs 1-3, men de har ingen skyldighet att sträva 

mot dessa, då förskoleklassen inte är obligatorisk. Vi anser att Trullemetoden är å ena sidan 

ett bra komplement, men å andra sidan en metod som inte kräver att följas i sin helhet. Vi har 

förstått att några lärare ”plockar ut de bästa bitarna” ur språkstegen. Det antar vi går att göra 

när läraren vet vad som fungerar i undervisningen. Det som fungerar i nuvarande 

förskolegruppen, är inte säkert att det fungerar i nästkommande förskolegrupp. En 

begränsning som Liberg (2006) anser är att inte alla barn lär sig läsa och skriva samtidigt, inte 

har samma tillvägagångssätt och att de inte läser lika fort och mycket. Det här menar vi är 

relevant att hela tiden förhålla sig till, så därför kan Trulle vara ett bra komplement vid läs- 

och skrivlärande. Alla individer lär sig inte heller läsa och skriva genom en och samma 

metod. Läraren behöver därför använda olika pedagogiska metoder och tillvägagångssätt 

beroende på varje enskild individ. Vi menar att läraren inte skall använda sig av flera olika 

metoder, men elever lär sig på olika sätt och behöver stimuleras och motiveras utifrån sina 

förutsättningar. Tillsammans kan individerna skapa interaktion, där samspel, delaktighet och 

kommunikation är betydelsefulla aspekter. Detta är något som exempelvis återfinns inom ett 

sociokulturellt perspektiv. Likaså kan lässtrategier skapas genom interaktion mellan lärare och 

elev. Genom att synliggöra, berätta och diskutera visar läraren sitt förhållningssätt till en text 
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eller ett innehåll. Tillsammans med eleverna kan läraren visa och förklara hur denne tänker, 

samtidigt kan läraren synliggöra sina strategier tillsammans med eleverna exempelvis i 

storbildboken om Trulle. Detta kan inverka på elevens språkliga medvetenhet. Likaså 

bearbetas ljud och bokstav i verktyget Trulle. Eleven lär sig att lyssna, komma ihåg, uppfatta 

ljud och ett samband upptäcks. Med hjälp av exempelvis storbildboken finns möjligheten att 

kommunicera. Där tenderar elevens språkliga förmåga att visa sig för läraren och genom detta 

kan läraren uppfatta avvikande språklig kunskap. En del elever är redan innan de börjar 

förskoleklass medvetna om vissa bokstäver och ord, medan andra elever inte har ”knäckt 

koden” ännu. Detta kan vi relatera till ett av skolans uppdrag, som är:  

 

språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa 

och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin 

språkliga förmåga (Skolverket 2011, s 9).  

 

Såsom vi uppfattar ovanstående citat kan elevens språkliga förmåga utvecklas tillsammans 

med andra. Samspel, deltagande och kommunikation är betydelsefulla delar i många 

sammanhang, exempelvis i vardagen, skolan och inom det sociokulturella perspektivet. Den 

språkliga förmågan kan eleven utveckla i elevens egen arbetsbok om Trulle.  Detta kan 

medföra en språklig medvetenhet genom att läsa, skriva och arbeta i arbetsboken och samtala 

om Trulle, Trulsa och Rim-Tim. 

 

I denna undersökning om Trullemetoden har vi fått tillgång till lärarhandledningsböcker och 

elevböcker. Elevboken kan göra eleven medveten, inspirerad och motiverad till fortsatt 

språkarbetet i både förskoleklass och inför årskurs 1. Trullearbetet kan inverka till att eleven 

får en förståelse för att lyssna, räcka upp handen och invänta läraren. Vid samma tillfälle ska 

eleven ta hänsyn till sina kamrater, detta är förberedande aspekter för fortsatt skolgång. Såsom 

Dahlgren m.fl.(2006) menar att om eleverna får: 

 

Reflektera över sin egen inlärning så tar de också större ansvar för sin egen inlärning. Ansvaret och 

intresset förstärks om valet av innehåll styrs av barnens intressen och aktuella händelser (Dahlgren 

m.fl. 2006, s 168).    

 

Genom att förstärka elevers intressen, erfarenheter, och aktuella händelser kan elevers 

kunskap, nyfikenhet och förståelse vidga deras perspektiv. Så borde det vara genom hela 

skolgången, det vill säga utgå från elevens nyfikenhet och intresse. Taube (2000) anser att: 
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läs- och skrivsvårigheter visar sig tidigt ofta redan i första eller andra klass. Tyvärr har de en 

obehaglig tendens att följa med upp i åldrarna. I värsta fall får eleven dras med sina svårigheter under 

hela skoltiden. Hur den första tiden i skolan upplevs kan ha avgörande betydelse (Taube 2000, s 101).  

 

Med det här i åtanke skulle PISA:s undersökning, om femtonåriga elevers läsförståelse, kunna 

minskas om fler skolor använde Trullemetoden i förskoleklass? De skolor som inte använder 

Trullemetoden i nuläge, ger de sämre resultat? Om eleven på ett lekfullt sätt har fått 

erfarenhet av Trullemetoden i tidig ålder, kan det då tendera till att elevens läsförståelse, 

lässtrategier och intresse för läsning blir bättre i högre ålder. Nyfikenheten och intresset som 

skapas kan finnas kvar som en grundpelare hos eleverna inför högre studier. Om flertalet 

elever och lärare börjar reflektera om valda metoder och dess innehåll, kan PISA då få fram 

bättre resultat av vad femtonåriga elever anser om läsning? Vi menar att PISA:s resultat 

kanske skulle kunna bli bättre om eleven känner sig motiverad, får en förståelse för 

exempelvis innehållet i en text och att nyfikenheten för fortsatt arbete inom läsprocessen 

stimuleras. 

 

Elever med utländsk härkomst kan påverkas genom att de först behöver ha klart för sig sitt 

eget hemspråk innan de lär sig ett nytt språk och elever med olika modersmål som har tillgång 

till Trullemetoden har lättare att förstå svenska språket. Vi ställer oss frågande till på vilket 

sätt kan elever med olika modersmål hjälpas om de använder Trullemetoden? 

Språksituationen kan likaså påverka hela gruppen som den enskilde eleven. Om eleven känner 

sig bekväm, trygg och törs uttrycka sig i gruppen, så finns möjligheten för vidare samtal och 

gruppsammanhållningen kan likaså stärkas. Vi ser dock en begränsning som kan ge 

konsekvenser i undervisningen och i elevens lärande. Ifall eleven inte vågar, törs eller kan 

uttrycka sig kan detta ge dåligt självförtroende hos eleven och likaså om exempelvis ordet 

skulle uttryckas ”fel” eller uttalas med annorlunda accent. Vi menar att det är viktigt för alla 

att känna sig respekterade oavsett vilken kulturell bakgrund och språk individen har. Lärare 

och elever skapar en bra klassrumsmiljö tillsammans, där det är en tillåtande och trygg plats 

för eleverna att lära i.  

 

Vår frågeställning: Hur skiljer sig lärarnas uppfattningar om arbetet med Trullemetoden i 

förskoleklass? Kan besvaras bland annat genom att det framkom i vår undersökning att en 

lärare vill använda Trullematerialet som ett komplement. En viktig aspekt enligt oss är att se 
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till varje enskild individ och inte ”stirra blint” på en och samma metod, utan plocka ihop det 

som passar bäst, vara öppen som lärare och nyfiken på flera alternativ. Samtidigt kan vi 

relatera till Fridolfsson (2008) som menar att det är viktigt att inte införa nya moment gång på 

gång, utan låta eleverna få möjlighet att öva det som de redan kan för att på så vis bli mer 

bekväma i sin språkliga medvetenhet. Vår frågeställning: Vilka möjligheter och 

begränsningar finns det enligt lärarna i Trullemetoden? framkom det att tidsaspekten för 

undervisningen med Trulle var för kort. Vi ställer oss ändå frågande till om det inte beror på 

planeringen, beroende på vad lärarna prioriterar. Vår undersökning visar att Trullemetoden 

och Trullematerialet i några fall redan fanns i skolan, så därför använder lärarna det. Då 

återstår frågan, kan det uppfattas som att det bara är att finna sig i detta och inte reflektera mer 

om det? Vår frågeställning: Hur förhåller sig lärare till Trullemetoden i förskoleklass? 

konstateras resultatet som positivt och de intervjuade lärarna påpekar att materialet är bra och 

därför finns det kvar på dessa skolor. Dock kvarstår frågan om det är ett material som alla 

skolor bör ta efter och arbeta med?  

 

Det har framkommit att Trulle gör hembesök hos eleven och detta kan upplevas både positivt 

och negativt, då det kan bli en press för elev och vårdnadshavare. Detta kan ge konsekvenser, 

då Trulle måste eller förväntas göra både det ena och det andra under helgen. Det är viktigt 

som lärare att berätta för eleverna att Trulle inte måste göra en massa saker under helgen med 

eleven.  

 

Vidare i storbildboken om Trulle, har vi sett att det finns detaljrika bilder. Såsom vi uppfattar 

det kan detta skapa intresse hos eleverna. Bilderna kan skapa tankar, reflektioner och 

nyfikenhet som är betydelsefullt för eleverna och inför fortsatta samtalsdiskussioner. Bilder 

kan vara både till fördel och till nackdel. För såsom Jonsson (2006) menar:  

 

beroende på vad vi avser med bilders användning i såväl läs- som skrivsammanhang kan bilden 

antingen tolkas som en försvårande omständighet eller en resurs (Jonsson 2006, s 283).  

 

Såsom vi tolkar citatet är det ändå bra om eleven kan få skapa sig en egen bild, läraren kan 

fråga – hur tror ni att trollet Trulles kläder ser ut? Och samtidigt behöver läraren vara 

medveten om att bilden eventuellt kan försvåra för vissa elever, men lärarna är ändå de som 

ska veta vad som är bäst för just den här eleven. Skollagen (2010:800) beskriver 

förskoleklassens allmänna bestämmelser i 2 §, där det står under utbildningens syfte att:  
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Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt 

utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen 

ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap (SFS 2010:800, 9 Kap). 

 

Såsom vi uppfattar att Trulle är presenterat i Trullemetoden, finns möjligheter för vidare 

diskussioner, reflektioner och resonemang. I samband med Trulles storbildbok kan nya 

upptäckter påträffas, beroende på fantasi, nyfikenhet och intresse. En betydelsefull del i 

arbetet med Trulle kan vara när eleverna börjar rimma och säga ramsor. Eleverna kan då 

inspirera andra elever att också börja rimma och utveckla sin egen språkliga förmåga. 

Fridolfsson (2008) påpekar att ”många barn blir för övrigt fonologiskt medvetna utan att få 

någon direkt formell träning” (2008, s 44). Vi menar att en ständig repetition oftast är 

betydelsefull för alla individer och inlärning kan ske i olika miljöer, så som i klassrum, raster 

och hemmiljö. Fonologisk medvetenhet är något som kan lekas fram till exempel med hjälp 

av språklekar. Både inom Bornholmsmodellen och inom Trullemetoden finns det språklekar.  

 

Vi har fått underlag där det visar sig att lärarna helst vill ha små elevgrupper vid arbetet om 

Trulle, vi anser också att små elevgrupper vid samtal är att föredra. Därför att det är lättare för 

läraren att hinna med och hjälpa alla elever. Säljö (2000) beskriver scaffolds som är väsentliga 

i lärandet inom ett sociokulturellt perspektiv. Scaffolds kan ses som en hjälpande hand, där en 

vuxen finns och guidar barnet på rätt väg. Barnet blir väglett och uppmuntrat för fortsatt 

process. I vår studie innebär det att eleven kan få hjälp av den vuxne att strukturera, förstå, 

bearbeta och dela in ord och meningar i mindre delar och på så sätt vara på rätt väg i Trulles 

språkstege. 

6.1 Diskussion kring Trulle och Trullemetoden  

För oss känns det givande att forska om Trulle och Trullemetoden, för att vi är intresserade 

och nyfikna på vad metoden innehåller och vad den innebär. Informationen om Trulle är till 

nytta för oss, då vi kommer till insikt om hur materialet är uppbyggt och utformat. Likaså 

reflekterar vi att det kan vara givande för andra lärare, både nya och erfarna, att ta del av 

tillvägagångssättet i arbetet med Trulle. De erfarna kan få lite nya tips och de oerfarna kan 

upptäcka att denna språkliga metod finns. Trulles språkstege är utformad efter en språklig 

medvetenhet och den kan lätt följas. Trullemetoden kan relateras till lekfullhet, ett intressant 
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och motiverande material som kan skapa utvecklande diskussioner och samtal. I exempelvis 

boksamtal finns möjligheter för fortsatt lärande för elever. I och med samtal och diskussioner 

utifrån både böcker, vardagssituationer och andra ämnen vill vi återigen hänvisa till 

Fridolfssons (2008) citat:  

 

Vid sagolyssning ges barnen möjlighet att upptäcka hur en saga är språkligt uppbyggd. Att lyssna på 

sagor ger också en grund inför kommande tillfällen då barnen själva ska hitta på och berätta sagor för 

varandra (Fridolfsson 2008, s 47).  

 

Vikten av hela vår undersökning är dock att läraren anpassar undervisningen med det material 

eller den metod som passar för just dennes grupp och som läraren känner sig bekväm i. Vår 

förståelse med arbetet kring Trullemetoden har ökat och vi ser metoden och materialet som ett 

komplement till undervisningen. Vi är dock förvånade över att några skolor inte reflekterar 

över sitt användande av Trullemetoden, utan bara har den för att de alltid har haft den. – För 

att lärarna anser att det är ett bra material? Eller för att lärarna är bekväma och använder något 

som de redan kan och har kunskap om? Vi ser en fördel i att variera lärmetoder för att på så 

vis möta eleverna efter deras förutsättningar och att inte alla individer lär sig läsa och skriva 

på samma sätt eller med hjälp av samma metod. Det hade varit intressant att se hur våra 

intervjuade lärare hanterade och samtalade om Trullemetoden inför eleverna, men vi har 

fokuserat på lärarnas tankar, erfarenheter och perspektiv istället. 

6.2 Avslutande diskussion 

Avslutningsvis med hänsyn till vår studie har nya frågor framkommit och vi har kommit på 

nya följdfrågor som hade varit givande att få svar på. Så som att vi skulle vilja vara med under 

en undervisningslektion där läraren använder sig av Trullemetoden, för att se hur läraren och 

elever förhåller sig till Trulle och hur läraren hjälper nyanlända och utländska elever med 

svenska språket i arbetet med Trulle. Vår frågeställning om hur lärare förhåller sig till 

Trullemetoden och om vi har uppfattat någon skillnad i lärarnas arbete med Trulle, har vi fått 

fram att de flesta lärarna anser att Trullemetoden är ett bra material. Dock kan frågan ändå 

kvarstå varför lärarna inte reflekterar mer över att de har metoden i skolan. Såsom vi har 

uppfattat lärarna skulle Trullemetoden kunna främja elevers läs- och skrivlärande och 

förebygga elevers läs- och skrivsvårigheter. 
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6.3 Fortsatt forskning  

Efter avslutad undersökning om hur lärare förhåller sig till Trullemetoden har vi kommit fram 

till att en fortsatt forskning skulle kunna ske med observationer, då vi ser att det finns stor 

potential av att se hur lärare lär ut och samtalar om Trulle med eleverna. Likaså skulle vi 

kunna genomföra intervjuer med eleverna också, för att få datamaterial både från ett 

lärarperspektiv samt från ett elevperspektiv. Nu genomförde vi studien i fyra skolor, men i 

fortsatt forskning kan möjligen intervjuer förekomma i fler skolor för att visa hur många 

skolor som använder sig av Trullemetoden och samtidigt se hur ”populär” eller ”vanlig” 

Trullemetoden är i svenska skolor. Ytterligare frågor att forska vidare om är på vilket sätt 

elever med olika modersmål kan utveckla sitt läs- och skrivlärande genom Trullemetoden. 
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Bilagor 

Intervjubrev bilaga 1 
 
Hej 
 
Vi är två lärarstudenter som heter Helena Frohm och Ulrika Kandelid. Vi läser på Örebro 

universitet och gör nu vårt examinationsarbete. C-uppsatsen har inriktning mot läs- och 

skrivinlärning genom verktyget Trullemetoden. Vi vill gärna intervjua dig, intervjun är på 

frivillig basis och den berör din erfarenhet, tankar och kunskap om Trullemetoden. För att 

underlätta för oss kommer vi att spela in samtalet, underlaget förvarar vi oåtkomligt för andra. 

Vi transkriberar och tolkar det inspelade underlaget och vid genomförd termin kasseras sedan 

materialet.  

 
 
Tack på förhand och hör gärna av dig om du har funderingar. 
 
 
 
___________________________________________ 
 
Med vänlig hälsning 
Helena & Ulrika 
 
 
 
 
 
Helena Frohm   Ulrika Kandelid 
Örebro    Örebro 
019-xxxxxxx    019-xxxxxx 
07xxxxxxxxx   07xxxxxxxx 
helfrh081@studentmail.oru.se  ulrkah082@studentmail.oru.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
Frågeunderlag bilaga 2 

 
 
Underlag för intervjufrågor om Trullemetoden 
 
Hur många år har Du arbetat som förskollärare/lärare?  
 
Vad har Ni för Trullematerial i skolan? Använder Du allt?  
 
Varför använder Du Trulle i undervisningen? 
 
Hur använder Du Trulle? 
 
Såsom Du uppfattar det, finns det något positivt med Trullemetoden? 
 
Såsom Du uppfattar det, finns det något negativt med Trullemetoden? 
 
Hur långt upp i skolåren följer Trulle med eleven? 
 
Hur upplever Du att Trulle-arbetet påverkar eleven? 
 
Har Du hel- halvklass eller är det gruppdiskussioner när Du arbetar med Trulle? 
 
Övriga synpunkter? Tankar och reflektioner? 
 
 


