
 
 
 
 
Uppsala Universitet  Rapport 2013ht00643 
Institutionen för 
pedagogik, didaktik och utbildningsstudier   
Examensarbete i Utbildningsvetenskap 
inom allmänt Utbildningsområde,  
15hp 

 

Författare:  Handledare: 
Karlsson Emma & Skarstedt Therese  Andersson Fia 
  Examinator  
    
   

 

 

 

 

TRAS i förskolan 

En studie om pedagogernas mål och uppföljning av TRAS i förskolan 

 

http://www.uu.se/


 

  2 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka införandet och användandet av materialet TRAS (Tidig 

Registrering Av Språkutveckling) i några utvalda förskolor i en kommun. För att uppnå syftet 

användes samtalsintervjuer som metod. I studien medverkade tio pedagoger, som alla arbetar på 

förskolor med barn i åldrarna ett till fem år, samt en talpedagog. 

I denna studie framkommer att kommunens mål med användningen av TRAS, var att hitta ett 

material som kunde hjälpa pedagogerna på förskolorna att identifiera barn som löper risk för att 

utveckla språksvårigheter. Det har inte framkommit i den här studien om kommunen har gjort 

någon form av uppföljning av användningen av materialet. Resultatet visade att ett av 

pedagogernas mål med TRAS, är att använda materialet som ett verktyg i deras arbete på 

förskolan. Gällande pedagogernas uppföljning av TRAS, har det visat sig att de främst använder 

det kartlagda materialet till att utveckla sin verksamhet. I denna studie har vi använt oss av ett 

systemteoretiskt perspektiv när vi analyserat studiens resultat.  

 

Nyckelord: TRAS, förskola, kommun, samtalsintervju, uppföljning 
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Förord 

Vi vill först och främst tacka Er pedagoger och talpedagog som ville bidra till vår studie. Utan er 

hade detta aldrig gått vägen! Tack även till Fia Andersson för att du stöttat och haft tålamod med 

oss, under denna process. Ett stort tack vill vi även rikta till våra fantastiska familjer som ställt 

upp för oss. 

 

Emma Karlsson & Therese Skarstedt  
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Inledning  

Under våra år på lärarutbildningen har vi kommit i kontakt med materialet TRAS (Tidig 

Registrering Av Språkutveckling) under en föreläsning om bedömningsmaterial för förskola och 

skola, samt under vår verksamhetsförlagda utbildning. Intresset för TRAS, vaknade då vi började 

diskutera materialet utifrån våra egna erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen. Vi 

har även kommit i kontakt med materialet i och med att Emma Karlsson har arbetat med 

materialet tidigare och Therese Skarstedt blivit presenterad av TRAS i egenskap som förälder. 

Dessutom kom det till vår kännedom att kommunen tagit ett beslut om att alla kommunala 

förskolor skall använda sig av TRAS i verksamheten. Vi började fundera på anledningen till 

kommunens initiativ till ett sådant beslut och hur användningen av TRAS ser ut på förskolorna. 

Härmed föddes tanken kring ett examensarbete om TRAS. Vi valde att fokusera på, vilket eller 

vilka mål kommunen hade med införandet av TRAS på dess förskolor, samt uppföljning av 

beslutet. Därtill pedagogernas mål och uppföljning av materialet TRAS i förskolans verksamhet.   

Denna studie har genomförts i ett tätt samarbete mellan lärarstudenterna Emma Karlsson och 

Therese Skarstedt. Under processens gång har arbetet framskridit i dialog och diskussion mellan 

oss, och vi har aktivt arbetat, genomfört intervjuer och skrivit på uppsatsens alla delar 

tillsammans Dock har vi delat upp arbetet i analysdelarna, där Emma Karlsson har skrivit om 

pedagogerna mål och uppföljning av TRAS och Therese Skarstedt har skrivit om kommunens 

mål och uppföljning av TRAS.      
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Bakgrund 

I detta avsnitt presenterar vi bakgrunden till materialet TRAS och styrdokument, där vi lägger 

fokus på strävansmålen kring utvärdering, uppföljning och språk från förskolans läroplan, Lpfö98 

reviderad 2010 (Skolverket). Vi presenterar även en kommuns beslut om användningen av TRAS, 

i dess kommunala förskolor.  

 

TRAS, Tidig Registrering Av Språkutveckling  

TRAS som står för Tidig Registrering Av Språkutveckling, är ett forskningsbaserat material som 

arbetades fram genom ett samarbetsprojekt mellan Bredtvet och Eikelund kompetansesenter, Senter for 

leseforskning och Senter for atferdsforskning vid Högskolen i Stavanger och Institutt for spesialpedagogik vid 

Universitet i Oslo år 2000. Projektgruppens medlemmar består av fackpersoner som på något sätt 

arbetar med barn som är försenade i sin språk- och läsutveckling. Deras gemensamma 

uppfattning var att hjälpinsatser för barn med språkförseningar, satts in för sent. Därför ansåg 

gruppen att det var nödvändigt med ett material som kunde fånga upp barnens språkutveckling i 

ett tidigt stadie. Detta blev således projektgruppens utgångspunkt i utvecklandet av materialet, 

vilket kom att fungera som ett underlag till att systematiskt bedöma det enskilda barnets 

språkutveckling. Genom att kartlägga det individuella barnets språkutveckling i ett tidigt stadie, 

skulle man kunna stödja barnets fortsatta språkutveckling på ett bättre sätt, inom förskolans 

verksamhet (Espenakk.m.fl., 2004:8ff.). 

Innan utformningen av materialet påbörjades, gick projektgruppen igenom de observation- 

och kartläggningsmaterial som redan fanns kopplat till barns språkutveckling.  Det framkom att 

det inte existerade något material, där man kunde följa barns språkutveckling över längre tid 

(Espenakk.m.fl., 2004:12). Därmed skapades observationsmaterialet TRAS, som projektgruppen 

baserade på forskning om barns utvecklingsstadier inom språkutveckling. Materialet är uppbyggt 

som ett observationsmaterial, där kartläggningen av det enskilda barnets språkutveckling bedöms 

i relation till vad som förväntas utifrån barnets ålder. 

Materialet TRAS består av en handbok, en vägledning samt ett schema för registrering av det 

enskilda barnets språkutveckling. Detta schema är cirkelformat (se bilaga 1) och består av olika 

tårtbitar som är indelade i åtta olika kategorier: samspel, kommunikation, uppmärksamhet, 

språkförståelse, språklig medvetenhet, uttal, ordproduktion och meningsbyggnad. TRAS-cirkeln 

är därtill indelad i tre mindre cirklar baserad på åldrarna 2-3 år, 3-4 år samt 4-5 år. Under varje 

kategori finns tre olika färdigheter, som barnet ska uppnå till varje åldersinledning. 

Kartläggningen av det enskilda barnets TRAS-schema, baseras på pedagogens observationer av 

barnets språk. Behärskar barnet en färdighet fylls hela fältet i TRAS-schemat, om delvis streckas 
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fältet och annars lämnas fältet tomt. TRAS-schemat börjar alltid fyllas i inifrån (2-3 år) och utåt. 

På baksidan av TRAS-schemat finns utrymme för att anteckna datum, barnets ålder, signatur av 

pedagog samt kommentarer och beskrivningar av eventuella åtgärder på uppföljning av barnets 

språkutveckling (Espenakk.m.fl., 2003).   

 

Beslut om TRAS i kommunen 

Barn- och utbildningsförvaltningen, i den kommun där undersökningen genomförts, tar varje år 

beslut om vilka uppföljningar som ska göras i deras verksamhet. En av uppföljningarna, år 

2003/2004, till kommunens förskoleverksamhet, handlade om att hitta ”Former för att följa upp 

barnets språkutveckling” (BUN, 2005). En grupp bestående av rektorer för 

förskoleverksamheter, talpedagoger, specialpedagoger och förskolekonsulenter, arbetade under 

året med att hitta ett material som skulle kunna användas i förskolans verksamhet. Denna grupp 

enades om att föreslå det norska materialet TRAS, som presenterades för alla kommunens 

rektorer inom förskoleverksamheten. Under förvaltningschefens konferens med alla rektorer, 

beslutades att observationsmaterialet skall användas inom förskolans verksamhet. År 2005 

godkände Barn- och utbildningsnämnden förvaltningens rapport, om att arbeta med TRAS i 

förskoleverksamhet. Förskolornas rektorer med stöd av förvaltningens utvecklingsavdelning, 

tilldelades ansvaret för kompetensutveckling och genomförande.  

I sammanträdesprotokollet från Barn- och utbildningsnämnden (BUN, 2005), i kommunen 

där undersökningen gjordes, går det att läsa att TRAS-materialet är utvecklat för att användas i 

förskoleverksamheten, i syfte att fånga upp barn i riskzonen för utveckling av läs- och 

skrivsvårigheter. Syftet är även att det ska vara ett verktyg för att öka kompetensen bland 

pedagoger i förskolan, i form av observation och förståelse av hur barn utvecklar sitt språk.  

En form av uppföljning av införandet av TRAS, är att kommunen år 2007 tog en 

”Förvaltningsgemensam policy för överlämning av kunskap om barnet genom 

observationsmaterialet TRAS” (BUF, 2007). I protokollet, underskrivet av kommunens 

dåvarande skoldirektör, samt planerings- och försörjningschef, står det att TRAS är ett 

observationsmaterial. Dessutom ligger materialets syfte i linje med Lpfö98, där verksamhetens 

måluppfyllelse och inte det enskilda barnet ska utvärderas. Denna utvärdering skall göras för att 

se om målet med förskolans verksamhet har uppnåtts. Det är viktigt att synliggöra barnets 

utveckling och lärandeprocesser, med avsikt att se hur en verksamhet når de uppsatta målen. Det 

kan bland annat göras genom att förskolan använder sig av materialet TRAS.  

I protokollet framkommer det även att kommunen 2005 tog ett beslut, att TRAS ska användas 

av pedagogerna i förskolan. Detta för att de på ett tidigt och systematiskt sätt ska kunna följa upp 

det enskilda barnets språkutveckling. TRAS ska vara ett underlag och ett arbetsmaterial vid 

utvecklingssamtal med föräldrarna om barnets utveckling.  



 

  9 

 I en särskild punkt står det om överlämnandet av TRAS-materialet. Det kartlagda materialet 

skall lämnas mellan förskolor, samt från förskola till förskoleklass och grundskola och följa 

barnet genom skolåren. Detta sker i samråd med vårdnadshavarna som ger ett skriftligt 

godkännande, till att materialet skickas vidare. Om vårdnadshavarna inte godkänner detta, lämnas 

antingen materialet till föräldrarna eller så arkiveras handlingarna.  

 

Styrdokument om språk, utvärdering och uppföljning 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar, har vi valt att fokusera på följande strävansmål som 

rör barns språkutveckling, utvärdering och uppföljning från Lpfö98 reviderad 2010. Samtliga 

strävansmål anser vi fångar in färdigheterna i TRAS-materialet. 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan 

ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara 

barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. (Skolverket, Lpfö98 reviderad 

2010:6) 

Vidare står det i läroplanen under utveckling och lärande att förskolan ska sträva efter att varje 

barn ska utveckla sitt talspråk, ordförråd, begrepp, förmåga att leka med ord, kommunicera med 

andra, ställa frågor, utveckla intresse för skriftspråk, utveckla förståelse för rum, form, läge och 

riktning (Skolverket, Lpfö98 reviderad 2010:10). Samtliga av dessa strävansmål förekommer även 

som färdigheter som barnen ska klara av i TRAS-cirkelns olika delar. 

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och 

utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns 

utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras. För att stödja och utmana barn i deras 

lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande 

över och intresse för de olika målområdena…(Skolverket, Lpfö98 reviderad 2010:14).  
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras barns språkutveckling och eventuella svårigheter som kan förekomma 

när barn utvecklar sitt språk. Vi har valt att endast koncentrera oss på barns tidiga 

språkutveckling, som rör barn i förskoleåldern. Dessutom har vi valt att synliggöra barns 

inlärning ur ett sociokulturellt perspektiv, då vi anser att dagens förskola influeras av denna syn 

på lärande. I denna studie anser vi att det är relevant att lyfta detta då TRAS materialet bygger på 

forskning kring hur barn utvecklar sitt språk, samt att syftet med materialet är att hitta de barn 

som löper risk för språksvårigheter. Därtill kommer vi även ta upp tidigare forskning om 

bedömning och uppföljning, kopplat till förskolans verksamhet. Begreppet bedömning har 

framkommit när vi studerat och läst om materialet TRAS och därför anser vi att tidigare 

forskning om bedömning är väsentligt för denna studie. Vi har även valt att fördjupa oss i ämnet 

uppföljning, utifrån studiens syfte.  

 

Barns Språkutveckling 

Enligt Lindö (2009), börjar spädbarn uppleva kommunikation redan i mammas mage genom att 

höra röster, sånger och olika ljud. Från födseln får barnet uppleva ett språk, och det är av yttersta 

vikt att föräldrarna kommunicerar med sitt barn via joller (Lindö, 2009:45). Språkforskare har 

påvisat att nyfödda barn är mottagliga för världens alla språk. Att lära sig ett språk är att förstå en 

kod och hur lär sig då barnet ett språk? Enligt Lindö handlar det om att språkbada barnet, att 

barnet lyssnar till de vuxnas joller, den vuxne upprepar rim och ramsor, sjunger för barnet och 

bjuder in barnet i ett samtal. Språkforskare delar upp språket i en segmentell och en prosodisk 

nivå. I jollret kan man avläsa hur bebisar lär sig melodin i ett språk. När barnet senare lägger 

fokus på innebörder i talflödet, har de nått den segmentella nivån (Lindö, 2009:62ff). 

Utvecklingen efter de första orden går relativt långsamt enligt Strömqvist (1997), innan barnet 

kommer in i ordförrådsspurten, vilket innebär att barnet börjar leka med orden och använda sig 

av flerordssatser. Här förekommer det individuella skillnader. En del barn börjar spurta redan vid 

ettårsålder, andra barn kommer inte igång förrän fram emot treårsåldern (Strömqvist, 1997).  

Söderberg (1988) beskriver att barn i åldern två till fem år har en utpräglad förmåga, att ta till 

sig språkets grammatik, denna förmåga minskar i sexårsåldern. Därför anser Söderberg att denna 

period är av oerhörd vikt när det gäller barns språkutveckling (Söderberg, 1988:34ff).  

Tornéus (1986) beskriver barns språkutveckling utifrån en metalingvistiks syn, med andra ord, 

hur barn blir medvetna om språket. Enligt Tornéus måste barnet ha ett nära sampel mellan 
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kommunikation och olika människor, för att utveckla sin språkliga medvetenhet. Vidare berättar 

hon att barn, innan de ens lärt sig några ord, för dialoger med omgivningen i olika ”här-och-nu-

kommunikation” situationer. Till sin hjälp att uttrycka sig och göra sig förstådd, använder då 

barnet gester, mimik, ögonkontakt och olika läten (Tornéus, 1986:9). Tornéus anser att språklig 

medvetenhet är, när man kan reflektera över språket på ett distanserat vis och fokusera mer på 

språkets form och funktion, istället för betydelsen. Dock menar hon att denna medvetenhet för 

språket inte kommer som något självklart för alla barn, då barn utvecklar sitt språk så olika. 

Vidare berättar hon att en del barn väljer att leka med språket medan andra endast nöjer sig med 

att använda det vid kommunikation. Dessutom uttrycker Tornéus att barns språkliga 

medvetenhet har stor betydelse i den kommande läsinlärningen (Tornéus, 1986:11). 

Vid inlärning av språkets struktur, berättar Tornéus att barn hör språkljuden i olika ljudpaket, 

istället för i enheter. På så sätt tillägnas barnet flera olika ljud samtidigt. Detta resulterar i sin tur 

till att barnet uppfattar och lär sig språket förvånansvärt snabbt (Tornéus, 1986:17). Gällande 

uppdelning av ord, så kallat segmentering, menar Tornéus att barn i förskoleåldern ofta har svårt 

att dela upp ord i ljud. Dessa barn uppfattar enligt Tornéus orden som helheter och har därför 

svårt att exempelvis urskilja vilket ljud ordet börjar på. Dock anser hon att det är viktigt att barnet 

lär sig att skilja mellan ljudsegminering och särskilja ord, vilka skiljer sig från varandra, som till 

exempel orden bil och pil. Enligt henne brukar de flesta barn mellan fyra till fem år kunna höra 

skillnad mellan dessa två ord, utan att kunna genomföra en segmentering av dessa (Tornéus, 

1986:18ff.). Vidare uttrycker hon att om barnet från början har svårt att dela upp ord i ljud, 

resulterar det i att barnet får än svårare för att sätta samman ljud, för att bilda ord, kallat 

ljudsyntes. Därför anser hon att det är viktigt att barnet tidigt får leka med språket så att hen 

skapar en medvetenhet om ljuden, kallat språkets byggstenar (Tornéus, 1986:21).  

Under de fem, sex första åren av sitt liv lär sig barn ett regelsystem som är så komplicerat att 

vetenskapsmän ännu inte lyckats beskriva det till fullo. Oavsett vilket modersmålet är, så har barn i 

sexårsåldern utvecklat en avancerad syntaktisk kompetens. De behärskar md andra ord merparten 

av sitt språks regelsystem både vid tal och lyssnande (Thornéus, 1986:39).  

Strömqvist (2003)  anser att barn lär sig språket i samspel med andra personer i sin omgivning. 

Barns språkutveckling sker både utifrån ett kognitivt och sociokulturellt sammanhang. Han 

menar att barnets språk tar form utifrån både biologiska kommunikationsmönster och 

språkkulturer, som finns runt omkring i omgivningen. Han uttrycker även att ”alla barn som 

utvecklas normalt går igenom liknande utvecklingssteg” gällande ordförråd, böjningsmorfologi 

och grammatik (Strömqvist, 2003:58).  

Enligt Strömqvist (2003) utgår barnets sociala språkinlärningsprocess från fem olika 

nyckelbegrepp, nämligen ”inlärare, omgivning, samspel, språk och utveckling” (Strömqvist, 

2003:58). Dessa anser Strömqvist tillsammans utgör grunden till att få en mer fördjupad bild av 

barns språkutveckling. Dessutom anser Strömqvist att barnets språkutveckling hänger samman 

med barnets perceptuella, motoriska och kognitiva förmågor, barnets samspel med omgivningen, 
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vad språk är, hur språket är uppbyggt, kunskaper om hur man utvecklar ett språk och 

inlärningsprocessens utformning (Strömqvist, 2003:57ff).  

 

Språksvårigheter 

Enligt Espenakk (2004) kan det variera mycket vid vilken ålder barn börjar prata, men som en 

huvudregel ska man vara uppmärksam på de barn som inte börjat prata i tvåårsåldern. 

Förseningar i språkutvecklingen ger ofta ökad risk för svårigheter senare i barnets utveckling. 

Detta beror på att den språkliga utvecklingen hänger samman med andra förmågor, som till 

exempel inlärningssvårigheter och läs-och skrivsvårigheter (Espenakk, 2004:36). Bjar och Liber 

beskriver att språkstörning innebär att barnet inte utvecklar sitt språk som förväntat. Detta kan 

bero på olika faktorer och vara relaterat till olika typer av handikapp, såsom neuropsykiska 

sjukdomar, utvecklingsstörningar och hörselskador. Det finns de barn som inte utvecklar sitt 

språk trots att de inte visar någon form av de ovan listade funktionshindren (Bjar & Liber, 

2003:202ff).  

Med dagens språkforskning kan man identifiera barn med språksvårigheter vid allt tidigare 

ålder. Dessa barn tillhör en riskgrupp och behöver få det bästa möjliga stödet. Det handlar om att 

identifiera och hjälpa de barn som befinner sig i riskzonen så tidigt som möjligt (Bjar & Liber, 

2003a.a.). Idag finns det många olika material för att observera och mäta barns språkliga 

utveckling i förskolan. Många av dessa är utmärkta hjälpmedel, men samtidigt måste fokus ligga 

på hur barnens utveckling följs upp. Lindö anser att man i första hand ska leta efter problemet i 

den pedagogiska verksamheten och inte hos barnet (Lindö 2009, 93ff). 

 

Inlärning utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

Säljö (2000) skriver att enligt ett sociokulturellt perspektiv så sker en individs utveckling på två 

nivåer, först en biologisk mognad, där vi lär oss kontrollera våra kroppsliga funktioner, sedan en 

vidare kommunikativ och social utveckling. När barn föds är de från start intresserade av sin 

omgivning och av den språkliga kommunikation som finns runt den. Efterhand sker den 

kommunikativa utvecklingen för barn växelvis mellan de biologiska förutsättningarna och dess 

kulturella och sociala omgivning. Från början sker denna utveckling på liknande sätt för barn 

över hela världen, men det är först när barnet börjar kommunicera med omvärlden som barnens 

förutsättningar börjar skilja sig åt. Barn föds in ett samhälle och påverkas i samspel med andra, 

och enligt ett sociokulturellt perspektiv är kommunikationen den väsentliga länken mellan 

människor.  Även om ett barn från början kommunicerar med blickar och kroppskontakt, så är 

språket det mest kraftfulla sättet för ett barn att närma sig sin omgivning och förstå den (Säljö, 

2000:36ff).  
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Havensköld och Risholm Mothander (2010) berättar att enligt Chomsky så fungerar 

språkförmågan på samma sätt som en människas andning eller immunsystem. Språket är medfött 

anser Chomsky och barn överallt i världen lär sig språket vid ungefär samma ålder och på ett 

likartat sätt (Havnesköld & Risholm Mothander, 2010: 296).   

Dagens språkinlärningsforskare är enligt Lindö (2009), eniga om att barnets språkutveckling är 

förankrad både i ett kognitivt samt i ett sociokulturellt sammanhang, där alla barn som utvecklas 

normalt går igenom ungefär liknande utvecklingssteg (Lindö, 2009:37). I ett sociokulturellt 

perspektiv så utvecklas människor i samspel med andra människor. Samspelet för barnet sker 

genom lek och i annan form av samspel med människor i sin omgivning. Säljö beskriver att 

kommunikationen och språkanvändningen är helt dominerande och utgör bandet mellan barnet 

och omgivningen, ur ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2000:67–68).  

Benn (2003) berättar att Vygotsky betonar interaktionens viktiga roll för begreppsutbildning 

och språkutveckling. Det är genom den sociala samvaron med andra människor som barnet 

upptäcker språket. I samtal med den vuxna får barnet det stöd som behövs för att språket ska 

utvecklas. Avstånd mellan barnets egen språkliga nivå och den nivå som är närmast över, kallar 

Vygotsky den proximala utvecklingszonen (I: Johansson & Pramling Samuelsson, 2003:118).  

Enligt Arnqvist (1993) så anser Vygotsky att ett barns språk från första stund är socialt och 

kommunikativt, sen utvecklas barnets språk till att bli egocentriskt. Detta språk blir en viktig del i 

förskolebarns sätt att tillägna sig språket, och det kan lyfta barnet från sina konkreta handlingar. 

Här menar Vygotsky enligt Arnqvist, att när barnet tränar på att räkna, måste barnet först räkna 

högt för att konkretisera sin handling, senare klarar barnet att räkna tyst för sig själv. Vygotsky 

utvecklade även en teori om hur barn bildar begrepp, vetenskapliga begrepp och de spontana 

begreppen, som utgår ifrån barnens konkreta erfarenheter. Detta innebär att barnets språk ofta är 

situationsbundet, och språket får då sin betydelse genom vad barnet gör. Den här begränsningen 

innebär att barnet har svårt att beskriva något som de inte har framför sig eller som de upplevt 

själva. De vetenskapliga begreppen bygger på definitioner, och det är upp till bland annat 

pedagogerna på förskola att knyta an dessa vetenskapliga begrepp med barnens spontana 

begrepp. Efterhand utvecklas de spontana begreppen, med den vuxnes hjälp, till att bli mera 

vardagliga begrepp för barnet (Arnqvist, 1993:30ff). 

 Enligt Säljö (2003) utgör det sociokulturella perspektivet, länken mellan barnet och 

omgivningen, när det gäller kommunikation och språkanvändning.  Vidare uttrycker Säljö att 

pedagogens uppgift i en lärandemiljö utifrån ett sociokulturellt perspektiv, blir att kommunicera 

med barnet om vad som händer och sker i exempelvis leken (I: Johansson & Pramling 

Samuelsson, 2003:38). Genom den interaktiva kommunikationen mellan barnet och pedagogen, 

menar Pramling Samuelsson (2003) att båda blir delaktiga i barnets utveckling, samt att 

pedagogen lättare kan se, möta, stödja och utmana barnet vidare i sin språkutveckling. Detta 

innebär att man som pedagog måste vara ”här och nu” och fånga ögonblicket, för att kunna ta 
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tillvara på och stimulera barnets nyfikenhet vidare i sin utveckling (Johansson & Pramling 

Samuelsson, 2003:39).  

Enligt Lindö så anser Palmèrus m.fl. (1993) att forskning visar att små barn som känner 

trygghet till pedagoger under hela sin förskoltid, även känner grundtrygghet med andra 

människor i sociala sammanhang. Det sociala samspelet mellan barnet och pedagogerna blir en 

träning i fortsatta möten med omvärlden (Lindö, 2002:89). Enligt Lindö så anser Pramling m.fl. 

(1993) att pedagogens professionalitet i samspel med barnet, har betydelse för barnets fortsatta 

kommunikativa utveckling och begreppsuppfattning (I: Lindö, 2002:89).  

   

 

Bedömning 

Bedömning är enligt Nordberg (2011) ett centralt begrepp inom förskola och skolans 

verksamhet. De menar att bedömning tillhör pedagogens arbetsuppgift. Genom bedömning får 

pedagogen ett underlag som exempelvis kan användas för att stödja barnets individuella 

utveckling eller ligga till grund för barnets utvecklingssamtal. Bedömning kan ses som en 

”mjukare” form av att ”värdera” en företeelse. I jämförelse med en mätning anser de att 

bedömning innefattar hela processen, där resultatet även tolkas utifrån syfte och sammanhang (I: 

Hult & Olofsson, 2011:105ff).   

Enligt Pettersson (2011) kan bedömning vara en viktig del i det fortsätta arbetet, om syftet i 

bedömningen utgör en grund för vidare diskussion och åtgärder för att exempelvis stimulera 

fortsatt lärande. Genom att göra en bedömning anser hon att det finns underlag för vidare analys 

och utveckling. Om dessa två steg uteblir, finns det dock risk för att bedömningen övergår till att 

en förmåga exempelvis döms eller fördöms istället (Pettersson, 2011:32ff).  

Sheridan & Pramling Samuelsson hänvisar till vad Haug (2003) anser om bedömning. Haug 

uttrycker följande ”att utvärdera innebär alltid att bedöma ett tillstånd eller en situation i 

förhållande till normer och/eller värden” (I: Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009:53). 

Nyström (2003) menar att bedömning är ett väldigt kraftfullt begrepp, ”Bedömningar har 

kapacitet att hjälpa eller hindra, att vilseleda eller klargöra, att begränsa eller bemyndiga” (I: 

Vallberg Roth, 2011:140). Sheridan & Pramling Samuelsson (2009) anser att för att kunna 

utvärdera förskolans kvalité, måste man ha ett resultat av förskolans verksamhet, kopplat till 

läroplanens strävansmål och barns lärande för att höja kvalitén på bästa sätt (Sheridan & 

Pramling Samuelsson, 2009:53). Vidare menar de att man som pedagog måste ha ett 

helhetsperspektiv, då man arbetar med kvalitetsarbete inom förskolans verksamhet. Detta innebär 

att man måste beakta både barn, pedagoger, materiella resurser, den pedagogiska verksamheten 

och strävansmålen från läroplanen i utvärderingen (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009:99). 

Zetterström (2005) tar upp en syn på bedömning utifrån ett exempel, där en förälder frågar 

pedagogen på barnets förskola hur barnet ligger till, i jämförelse med de andra barnen i gruppen. 
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Pedagogen svarar att de inte gör några jämförelser mellan individerna, utan har fokus på 

gruppens utveckling mot läroplanens strävansmål. Zetterström menar här att förälderns syfte inte 

är att veta om barnet presterar sämre eller bättre än de andra barnen, utan hur pedagogen 

bedömer barnets kunskaper och utveckling i relation till barnets ålder och mål. Därför anser 

Zetterström att det är viktigt att pedagogerna inom förskolans verksamhet är medvetna om och 

kan bedöma barnets utveckling, så de kan delge i detta fall föräldern, om vilka förväntningar och 

mål det finns att sträva efter, i barnets fortsatta utveckling (Zetterström, 2005:30). 

 Vallberg Roth (2011) beskriver att det finns många goda skäl till att få en ökad medvetenhet, 

och kritiskt reflektera över den dokumentation och bedömning som idag äger rum på förskolan. I 

läroplanen för förskolan finns inga kunskapskrav, inte heller några mål att uppnå. Därför anser 

Vallberg Roth att en evidensreleterad bedömning som TRAS, som utgår ifrån vetenskapliga 

kunskapssteg baserade på barnens ålder, kan tolkas som motsägande utifrån förskolans läroplan. 

Vallberg Roth skriver om frågor som blir aktuella när det kommer till bedömning och 

dokumentation i förskolan. Frågor som Vallberg Roth ställer sig är; ”Vad som ska bedömas?” 

”Resultatet eller processen?” ”Barnet eller verksamheten?” (Vallberg Roth, 2011). 

 Det framhålls att det inte är barnen som ska bedömas utan själva verksamheten, men Vallberg 

Roth menar på att det inte allt för sällan är barnens färdigheter och förmågor som observeras och 

bedöms. Likaså att åtgärderna riktas mot det enskilda barnet istället för verksamheten (Vallberg 

Roth, 2011).  

 

Uppföljning 

Mårdsjö Olsson (2010) anser att det är betydelsefullt för förskolans verksamhet om man 

kontinuerligt dokumenterar och utvärderar sin verksamhet i relation till läroplanens strävansmål. 

Därför anser hon att det är viktigt att pedagogerna vid utvärderingstillfällena tar beslut om vad 

som behöver förändras och hur man ska arbeta, för att nå de gemensamma målen i 

verksamheten. Därtill poängterar Mårdsjö Olsson att utvärdering är en pågående process som 

måste ske kontinuerligt, för att bibehålla och utveckla kvalitén i förskolans verksamhet (Mårdsjö 

Olsson, 2010:112).  

Genom att använda kartläggning som metod för dokumentation, menar Mårdsjö Olsson 

(2010), att man som pedagog har goda möjligheter att kunna utveckla och utvärdera sin 

verksamhet, då man får ett konkret material, att utgå ifrån till vidare uppföljning. Dock uttrycker 

hon att det även kan uppstå en viss problematik med kartläggning som dokumentation, om man 

som pedagog inte håller sig till att observera en sak i taget. Dessutom anser hon att alla pedagoger 

i arbetslaget, måste vara med i arbetet med att utveckla verksamheten genom att observera, 

diskutera, utvärdera och följa upp ”problemet” tillsammans. Likaså tycker Mårdsjö Olsson att det 

är viktigt att man i arbetslaget väljer att förändra ett problem i taget och låter resten vara 

oförändrat, för att man lättare ska kunna urskilja och se mönster i utvecklingsarbetet. Därtill blir 
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det även lättare att uppmärksamma utvecklingen, när man vid nästa tillfälle observerar samma 

problem (Mårdsjö Olsson, 2010:114).  

 

Teoretiska utgångspunkter 

Utifrån vårt syfte och frågeställningar har vi valt att basera vår analys av resultatet utifrån ett 

systemteoretiskt perspektiv. Vi har även utgått utifrån ett hermeneutiskt perspektiv, i denna 

studie, då vi båda äger en förförståelse för materialet TRAS.  

 

Systemteoretiskt perspektiv 

”Systemteori har ambitionen att beskriva skeenden mellan individer i en grupp eller mellan olika 

grupper i en organisation eller mellan olika organisationer” (Svedberg, 2003:45). Systemteorins 

fader är Ludwig von Bertalanffy. Han definierar systemteorin med ett system som ”varje 

arrangemang eller kombination av delar till en helhet” (Svedberg, 2003:45). Ett system kan enligt 

Svedberg (2003) vara ett kompisgäng, en kommun, ett land eller hela vårt jordklot. Allt hänger 

samman enligt ett systemteoretiskt perspektiv. Det är forskaren eller individen som sätter upp 

gränser för systemet (Svedberg, 2003:45). Systemtänkandet handlar enligt Öqvist (2010) om att 

förstå världen i begrepp som ”helhet, relationer, funktioner, sammanhang och mönster”. I det 

moderna systemtänkandet är det samspelet mellan formen och funktionen, mellan delen och 

helheten, som är det intressanta (Öqvist, 2010:27). 

Bruzelius och Skärvad (1983) beskriver systemets uppbyggnad utifrån olika komponenter, som 

är bundna och skapar relationer till varandra. Därtill menar författarna att systemets struktur 

byggs upp och påverkas av de olika komponenterna och mängden av dess relationer till varandra. 

Bruzelius och Skärvad sammanfattar hur vi kan förstå ett system utifrån dessa punkter; 
 

 förstå det från flera perspektiv och utgångspunkter, 

 förstå systemets relation till sin miljö och hur systemet interagerar med denna miljö, 

 förstå systemets olika delar samt beroendeförhållandet mellan dessa delar, 

 förstå hur systemet har vuxit fram och utvecklats och hur systemets nuvarande struktur 

och funktionssätt är beroende av händelser i systemets historia, 

 förstå de ledande delsystemen dvs de delar som är mest avgörande för ett systems 

effektivitet, inlärningsförmåga etc (Bruzelius & Skärvad, 1983:34). 

Enligt Öqvist (2010) är ett huvudsakligt begrepp i systemteorin nivåer, och när vi vill förstå 

hur organisationer är uppbyggda eller när det gäller kommunikation mellan människor, är det 

viktigt att tänka i nivåer. I alla system finns det en hierarkisk uppbyggnad av olika nivåer.  Denna 

uppbyggnad menar Öqvist, kan liknas vid en spiraltrappa, där trappstegen blir bredare och större 

desto högre upp man kliver. Uppbyggnaden gäller inte bara stora system som samhällen, utan 

även små system inom familjer. Detta innebär rent konkret att beslut som tas på de högre 

trappstegen, har en stor räckvidd vilket kan uppfattas abstrakt och inte så specifikt i de lägre 
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trappstegen av systemet. Dock poängterar Öqvist att dessa nivåer inte borde hindra 

kommunikationen mellan de olika delarna av systemet (Öqvist, 2010:13ff.).    

Öqvist (2010) beskriver att utifrån ett systemvetenskapligt perspektiv, så måste det finnas 

kopplingar mellan de olika nivåerna och delarna i systemet. Dessa kopplingar kan vara 

gemensamma värderingar, normer och regler som utgör länkar mellan de olika delarna i systemet. 

Enligt författaren kan skolan beskrivas som ett löst kopplat system. Ledningen saknar ofta 

organisatoriskt stöd för en gemensam precisering av målen. I skolan saknas tydliga 

effektivitetsmått och gemensamma överenskommelser hur man ska konstatera måluppfyllelse.  

Ledarskapet i skolan behöver, för att bli effektivt, få en starkare koppling till lärarnas 

yrkesutövning, det professionella området. Detta innebär att skolutveckling och ämnesutveckling 

behöver knytas närmare varandra utifrån ett lärandeperspektiv. Uppgiftssystemet, uppdraget 

behöver också stöttas av ett av alla omfattande normsystem. Systemet skolan bärs inte upp av ett 

gemensambärande ide på samma tydliga sätt som inom ett varuproducerande företag. Många 

skolors problem är just glappet mellan uppgiftssystemet (målen, uppdraget), normsystemet och 

yrkesidentiteten (Öqvist, 2010:76ff.) 

Ahrenfelt (1995) menar att systemteorin fokuserar på rörelse, interaktion och dynamik mellan de 

olika nivåerna, för att kunna förklara processer i sin helhet. För att åstadkomma detta anser 

Ahrenfelt att det krävs en dialog i systemet. De olika delarna i systemet är på så sätt beroende av 

varandra och kräver interaktion med varandra för att utveckling ska ske. Vid förändrings- och 

utvecklingsarbete anser författaren därför att systemteorin kan vara ett bra verktyg att använda sig 

av (Ahrenfelt, 1995:83–84).  

Enligt Svedberg (2003) är en tanke i systemteorin att alla system strävar efter någon sorts 

balans, och om någon del av systemet förändras påverkar det alla delarna i systemet (Svedberg, 

2003:46). Stagnation och rundgång i ett system, är enligt Öqvist (2010) en följd av att det saknas 

strategiska länkar inom systemet, eller mellan systemet och omvärlden (Öqvist, 2010:78). Maltén 

(2000) beskriver att i en organisation måste delsystemen samordnas om målen ska uppnås. En 

ändring i ett delsystem, innebär ofta en förändring i alla delsystem, i den totala organisationen. 

Allt hänger ihop och feedback är en viktig del av processen. I slutändan gäller det att få ihop alla 

delarna i en jämvikt (Maltén, 2000:115).   

Ett annat scenario som Öqvist (2010) tar upp, handlar om att få alla delar i en organisation till 

en helhet. Ett exempel på detta är när en ledare vill göra en förändring i en organisation. Vikt 

måste då läggas vid hur denna förändring genomförs. Om ledaren driver igenom förändringen i 

form av ett dokument, en order eller ett direktiv, kommer chanserna till att lyckas med 

förändringen, att avta desto längre ned i organisationen som beslutet omfattar. På lägre nivåer 

kommer man inte att ta till sig förändringen, eftersom den inte är förankrad i alla led. För att 

medarbetarna ska ta till sig förändringen, måste de känna entusiasm och engagemang för målet, 

samt en frihet att själva kunna göra en bedömning av förändringen. ”Attraktionen med målet och 

friheten att välja självständigt är grundläggande förutsättningar för människor att ansluta sig till 

visionen" (Öqvist, 2010:91).   
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Därtill anser Ahrenfelt (1995) att det är av stor vikt att alla delar i ett system ”drar åt samma 

håll”(Ahrenfelt, 1995:71). Exempelvis nämner författaren att det är oerhört viktigt att individerna 

i de lägsta delarna av ett system, vet och uppfattar de mål som bestäms och utformas av 

ledningen i ett system (Ahrenfelt, 1995:71). 

 

   

Hermeneutik 

Enligt Patel och Davidson (2011) är hermeneutiken en tolkningslära, där man studerar och 

försöker att förstå människors tillvaro, genom att använda sig av språket. Hermeneutiken står för 

förståelse och tolkning, där forskaren är öppen, entusiastisk och subjektiv. När man är 

hermeneutiker anser man att det är via språket man skaffar sig kunskap om det mänskliga. Det 

går att förstå andra människor och vår egen livssituation, genom att tolka människors handlingar 

och innebörder. En hermeneutisk forskare har en förförståelse till sitt forskningsobjekt, vilket är 

en tillgång och inte ett hinder i forskningsprocessen (Patel & Davidson, 2011:28).  

Den kunskap, tankar, känslor och vetskap som forskaren har om sitt forskningsobjekt, kallas 

enligt Patel och Davidson (2011) för förförståelsen. Forskaren har en helhetssyn på hela 

forskningsprocessen och växlar mellan att titta på delarna till ett helhetsperspektiv. För att hitta 

en så fullständig förståelse som möjligt, ställer sig forskaren öppen till olika synsätt och använder 

sig av sin förförståelse som ett verktyg under forskningen. När man använder sig av 

hermeneutisk forskning, är avsikten inte komma fram till en slutpunkt, utan det är en process 

som fortsätter leva och utvecklas (Patel & Davidson, 2011:28ff.). Kvale (2009) beskriver den 

hermeneutiska tolkningen, som att, i en text växla mellan delar och helhet och att tolkningen 

avslutas när forskaren kommit fram till ett sammanhang i texten. Som forskare ska man ha 

kunskap om textens tema och texten ska förstås utifrån sin egen referensram (Kvale, 2009: 

226ff).   
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka införandet och användandet av materialet TRAS i 

förskolorna i en kommun.   

 

Frågeställningar 

 Vad var kommunens mål med införandet av TRAS i förskolans verksamhet? 

 Hur följer kommunen upp beslutet om användningen av TRAS i förskolans 

verksamhet? 

 Vilket är pedagogernas mål med användningen av TRAS i förskolans verksamhet? 

 Hur följer pedagogerna upp den språkliga kartläggningen med TRAS i förskolans 

verksamhet? 
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Metod  

Utifrån studiens syfte kommer vi i detta avsnitt presentera hur vi gått tillväga för att kunna 

besvara våra frågeställningar. Genom kvalitativa samtalsintervjuer har vi samlat in empiri till vår 

studie.  

  

Metod för datainsamling  

I studien används som metod en kvalitativ samtalsintervju, vilket enligt Patel och Davidson 

(2011) innebär att både intervjuare och intervjupersonen är medskapande av samtalsintervjuns 

utformning. Dock anser Patel och Davidson att det är en fördel om man som intervjuare är påläst 

och har förkunskaper om ämnet, så man lättare kan hjälpas åt att föra samtalet vidare genom 

sammanhängande resonemang och följdfrågor. Patel och Davidson anser att syftet med att 

använda sig av kvalitativ samtalsintervju, är att få en inblick i och uppfattning om den 

intervjuades erfarenheter (Patel & Davidson, 2011:81–84). 

Därför är det viktigt att frågorna är utformade med en låg grad av strukturering, vilket ger den 

intervjuade aktören större utrymme till att kunna svara på frågorna med egna ord (Patel & 

Davidson, 2011:81ff.). I denna studie har vi valt att använda oss av en tematisk utformad 

intervjuguide, med tillhörande frågor, för att uppnå en hög grad av standardisering. Vid 

utformning av intervjuguiden utgår man från syftet samt frågeställningarna och skapar därefter 

olika huvudteman med tillhörande underteman. Intervjuguiden (Bilaga 3) som används till 

samtalsintervjuerna med pedagogerna i denna studie, utgår från Metodpraktikan (Esaiasson m fl. 

2012:266).  

I studien har vi i även utgått ifrån vår förförståelse av TRAS. Enligt Patel och Davidsson 

(2011), är den förförståelse som forskaren har, en fördel och inte ett hinder för forskningen. 

Under samtalsintervjuerna säger Patel och Davidsson att forskaren kan pendla mellan 

respondentens synvinkel och sin egen, för att nå fram till en god förförståelse av 

forskningsproblemet. När man genomför kvalitativa intervjuer ur en hermeneutisk synvinkel, är 

forskarens erfarenheter och teoretiska kunskaper en naturlig del, och det går inte att bortse från 

forskarens förförståelse (Patel & Davidsson, 2011:28ff).     

 

Urval 

I och med att det år 2005 togs ett beslut om att alla förskolor inom kommunen, ska använda sig 

av materialet TRAS, föll valet på att kontakta tio kommunala förskolor från olika 

rektorsområden, samt någon ansvarig inom Barn- och utbildningsförvaltningen inom 
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kommunen. Utifrån möjligheten att genomföra samtalsintervjuerna valde vi att begränsa det 

geografiska området, till en stadsdel i en kommun i Sverige.  Varje förskola kontaktades om 

studien per post, där de fick en kort presentation av oss, studiens syfte och upplägg, samt bifogad 

intervjuguide, allt i enlighet med Esaiasson m fl. (2012:267). I brevet informerade vi även om de 

forskningsetiska aspekter som tillhör en vetenskaplig studie enligt vetenskapsrådets 

rekommendationer (Vetenskapsrådet, 2002). I informationen till förskolorna, framgick även att 

de skulle bli kontaktade per telefon under följande vecka, för godkännande av att medverka i 

studien samt bokning av tider för samtalsintervju. Förskolorna fick själva utse vem av 

pedagogerna som skulle delta i studien. Per e-post informerades också samtliga förskolechefer 

om studien (Bilaga 2).  

Av de tio förskolor som tillfrågades, tackade totalt tio stycken förskolor ja till att medverka i 

studien. Begreppet pedagoger omfattar i denna studie barnskötare, förskollärare och lärare för de 

yngre åldrarna samt lärare F-åk 7. Totalt deltog tio pedagoger med varierad utbildning. Av dessa 

var sju pedagoger förskollärare, en barnskötare och två F-åk 7 lärare.  

 

Pedagog/Talpedagog Utbildning Antal år i yrket 

Pedagog 1 Förskollärare 16år 

Pedagog 2 Förskollärare 32år 

Pedagog 3 Förskollärare 5år 

Pedagog 4  Förskollärare 30år 

Pedagog 5 F-åk 6 8år 

Pedagog 6 F-åk 6 8år 

Pedagog 7 Åk 1-7 lärare 16år 

Pedagog 8 Barnskötare 14år 

Pedagog 9 Förskollärare 10år 

Pedagog 10 Förskollärare 22år 

Talpedagog  Arbetat i Kommunen sedan 1999 

 

Kontakt med Barn- och utbildningsförvaltningen skedde genom att vi ringde upp kommunens 

växel för att få prata med någon ansvarig person för frågor och beslut rörande TRAS i 

kommunen. Det var svårt att få tag i någon ansvarig person inom området. Vi hänvisades vidare 

ett flertal gånger, innan vi slutligen fick kontakt med en talpedagog som kunde vara behjälplig 

med våra frågeställningar. Via telefonsamtal informerades talpedagogen om studiens syfte och 

våra frågeställningar samt att tid för samtalsintervju bokades. Talpedagogen informerades även 

om att vårt primära syfte med samtalsintervjun, var att få reda på bakgrunden till kommunens 

beslut om införandet av TRAS, i kommunens förskolor.   

 

 



 

  22 

Genomförande  

Samtliga tillfrågade pedagoger kontaktades via telefon, angående förfrågan om medverkan i 

studien. Tider för samtalsintervjuer med de pedagoger som ville medverka, bokades in under 

följande två veckor. Vid varje enskild samtalsintervju deltog Emma Karlsson och Therese 

Skarstedt, där en av oss höll i samtalsintervjun, medan den andra förde anteckningar. Samtliga 

platser för samtalsintervjuer valdes av respondenterna och skedde på respektive förskolor, i ett 

avskilt samtalsrum. Innan påbörjad intervju, informerades respondenterna återigen om studiens 

syfte, de etiska aspekterna av sin medverkan, samt upplägg och tidsramar för intervjun. Därtill 

upplystes respondenterna om att resultatet av studien kommer att redovisas genom en tematisk 

sammanställning av samtalsintervjuerna, där likheter och olikheter lyfts fram kring studiens syfte 

och frågeställningar. Respondenterna tillfrågades även om de accepterade inspelning via mobil-

telefon, av samtalsintervjun, vilket samtliga gjorde. 

Varje samtalsintervju inleddes med huvudtemat, som innefattar uppvärmningsfrågor 

(Esaiasson m fl., 2012:265), där pedagogen fick berätta lite allmänt om sig själv.  Därefter följde 

ytterligare fyra huvudteman, som behandlar studiens syfte och frågeställningar. Intervjuguiden 

som tillhandhölls av både intervjuaren och respondenten, var utgångspunkten under 

samtalsintervjun.    

Samtalsintervjun med talpedagogen från kommunen skedde på hens arbetsplats, där vi båda 

medverkade. Här utgick vi ifrån fem öppna frågor (Bilaga 4). En av oss ställde frågor medan den 

andra förde anteckningar. Respondenten tillfrågades om godkännande av att spela in samtalet, 

vilket accepterades.  Innan samtalsintervjun påbörjades, informerades respondenten om de etiska 

aspekterna vid sin medverkan i studien. Tid för vardera samtalsintervjun begränsades till en 

timme. Utgångspunkten för samtalsintervjun var att vi bad talpedagogen berätta om bakgrunden 

till införandet av TRAS i kommunens förskolor.  

 

Databearbetning och analysmetod 

Vid bearbetningen av vår insamlade empiri, började vi med att transkribera samtliga inspelade 

samtalsintervjuer med pedagogerna och talpedagogen, från samtal och anteckningar till text. Vid 

transkribering av talpedagogens samtalsintervju, har vi valt att lyfta svar gällande bakgrunden till 

beslutet av användning av TRAS.  Vi har även letat efter mönster mellan samtliga 

samtalsintervjuer kring kommunens mål med införandet av TRAS, kontra pedagogernas mål med 

användningen av TRAS i förskolans verksamhet.  

Därefter utgick vi från Patel och Davidson (2011) rekommendationer vid databearbetning och 

skrev ut varje samtalsintervju i text och klippte därefter isär svar för svar. Detta för att lättare 

kunna laborera fritt med materialet och finna mönster med relevans till studiens frågeställningar 

(Patel & Davidson, 2011:122). Med mönster menar Esaiasson m.fl. (2012) att finna och urskilja 
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likheter och olikheter i respondenternas svar, för att därefter kunna kategorisera pedagogernas 

svar i olika teman (Esaiassonm.fl., 2012:228). Dessa mönster valde vi att analysera tema för tema, 

utifrån studiens teoretiska utgångspunkt, systemteoretiskt perspektiv.   

I studiens sammanställda resultat, har vi valt att skriftspråksnormera respondenternas svar vid 

citering, för att skriva om eventuella felsägningar, pauser och upprepningar. Detta val gjordes för 

att få en mer sammanhängande text. 

Enligt Kvale (2009) finns det sju principer att utgå ifrån när man ska analysera en kvalitativ 

studie. Dessa sju principer innefattar följande; förstå helheten, växla mellan helhet och del, vid 

bearbetning av samtalsintervju ska forskaren söka efter ”en konsistens i hur respondenten 

beskriver fenomenet i samtalsintervjuns delar”, samtalsintervjun ska kunna förstås oberoende av 

annan information, intervjupersonen behöver förförståelse om forskningsproblemet, det går inte 

att analysera resultatet objektivt på grund av intervjuarens förförståelse, tolkningarna och 

analysens giltighet (Kvale, 2009: 226).   

 

 Reliabilitet och validitet 

För att uppnå en god validitet i studien valde vi att utforma en intervjuguide baserad på studiens 

syfte och frågeställningar, som vi utgick ifrån, i våra samtalsintervjuer med pedagogerna. Detta 

för att skapa ett gemensamt mätverktyg till samtliga samtalsintervjuer, så att vi ”undersökte det vi 

tänkt undersöka” (Esaiasson.m.fl., 2012:57–58). Enligt Esaiasson m.fl. (2012) är det viktigt att 

man har en hög grad av reliabilitet i en kvalitativ studie. Därför måste man exempelvis vara 

noggrann och korrekt i sina mätningar under processens gång (Esaiasson.m.fl., 2012:63). Enligt 

Patel och Davidson (2011) är det svårt att i en kvalitativ studie skilja begreppen validiteten och 

reliabiliteten åt. Detta eftersom de är väl knutna till varandra under processens gång (Patel & 

Davidson, 2011:106).  

De medverkade i studien fick redan vid förfrågan om samtalsintervju, ta del av studiens syfte 

och frågeställningar samt intervjuguide. Detta för att kunna bilda sig en uppfattning om studien i 

sin helhet. Vi valde även att vara två personer under samtliga samtalsintervjuer, då en höll i 

samtalsintervjun medan den andra förde anteckningar. Därtill valde vi med respondentens 

godkännande, att spela in samtalsintervjun via mobiltelefon. Patel och Davidson (2011), uttrycker 

att inspelningar underlätta transkriberingen från samtalsintervju till text, då man på ett smidigt 

sätt kan spela upp samtalet igen, för att avstämma om man uppfattat respondentens svar korrekt 

(Patel & Davidson, 2011:104).  
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 Reflektion över samtalsintervju som metod   

Vi fann att det var positivt att vi valde att bifoga intervjuguiden i brevet, som skickades ut till 

varje utvald förskola. Detta på grund av att flertalet av respondenterna uttryckte att de tyckte det 

var skönt att kunna förbereda sig. Vid utformningen av intervjuguiden valde vi att utgå från fem 

olika huvudteman med tillhörande underteman, kallat följdfrågor. Medvetet valde vi att formulera 

den halvstrukturerade intervjuguiden med korta frågor och avslutade exempelvis frågorna i 

samtalsintervjun med fraserna, kan du berätta för mig eller kan du ge ett exempel på, för att få ett 

mer utförligt svar kring pedagogernas arbete med TRAS i verksamheten. Genom att vi använde 

oss av samtalsintervju som metod, hade vi även möjlighet att förklara våra tankar om någon 

oklarhet uppstod i anslutning till frågorna från intervjuguiden. Vi anser att det har varit en fördel 

med att välja samtalsintervju, framför andra metoder, vid insamling av empiri till studien. 

En annan fördel vi nu ser i efterhand, var att den utsatta tiden för respektive samtalsintervju 

räckte. Vi skrev redan i förfrågan om medverkan i studien, att samtalsintervjun beräknades ta en 

timme. Detta för att vi ville ha gott om tid under samtalsintervjuerna och inte skapa en stressande 

situation. Dock var vi samtidigt oroliga för att vissa pedagoger skulle avböja medverkan, om de 

ansåg att det var för lång tid att vara ifrån den egna verksamheten. Det visade sig att alla 

pedagoger accepterade förslaget och samtalssituationerna kändes avslappnade. Därtill upplevde vi 

att pedagogerna som deltog i studien allmänt kände sig väldigt intresserade och ville förmedla 

sina åsikter om arbetet med TRAS, i deras verksamhet till oss. 

Vid varje samtalsintervju spelade vi in samtalet med hjälp av en mobiltelefon. Vi anser båda att 

det varit en stor hjälp att ha dessa inspelningar som stöd vid transkribering av 

samtalsintervjuerna. Även om en av oss tog anteckningar vid varje samtalsintervju, märkte vi att 

inspelningarna kompletterade materialet avsevärt. Dock tvekade vi till en början att använda oss 

av inspelning till samtalsintervjuerna. Vi var oroliga för att inspelningen skulle hämma 

respondenten att våga uttrycka sig. Samtliga respondenter accepterade dock inspelning och vi 

upplevde aldrig att situationen blev ansträngd. Troligen var det en fördel att vi använde oss av en 

mobiltelefon som hjälpmedel, då den smälte in i omgivningen. Därtill funderade vi på om svaren 

påverkades något utifrån att vi var två personer som deltog under samtalsintervjun med 

respondenten. Kunde respondenten uppleva ett underläge, när vi var två personer mot en? Dock 

hade vi delat upp uppgifterna emellan oss, vilket medförde att en av oss hade en mer 

framträdande roll, med fokus på samtalet mellan intervjuaren och respondenten. Den andra av 

oss satt i bakgrunden och skötte anteckningarna.  

Eftersom vi utgick från vår förförståelse under samtalsintervjuerna så ställde vi oss frågande 

till hur pass denna förståelse, påverkat våra samtalsintervjuer. Enligt Patel och Davidsson (2011) 

så spelar medkänsla en stor roll om samtalsintervjun har en hermeneutisk inriktning. Avsikten är 

att enligt Patel och Davidsson ”nå en djupare förståelse av individen och dess livsvärld” (Patel & 

Davidsson, 2011:84). Här innebär även den hermeneutiska tolkningsläran att den som intervjuar 

kan ge respondenten egna exempel från till exempel sitt arbetsliv. Det är här förförståelsen visar 
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sig, att genom att dela med sig av egna erfarenheter så kan intervjun berikas och den intervjuades 

åsikt kan framstå ännu tydligare (Patel & Davidsson, 2011:84ff). Vi anser att vår förförståelse för 

TRAS, har varit oss behjälplig i samtalsintervjuerna och utfallet under samtalsintervjuerna har 

visats sig positivt.    

Det hade varit givande att genom observation få tal del av hur pedagogerna arbetar med 

TRAS i verksamheten. Vi anser i efterhand att det hade varit svårt att göra observationer i denna 

studie. Det visade sig nämligen utifrån samtalsintervjuerna, att pedagogerna lägger upp arbetet 

med TRAS på olika sätt, från en bestämd vecka, till att arbeta kontinuerligt med TRAS under hela 

året. 

    

Etiska principer 

Denna studies etiska principer baseras på de fyra grundläggande kraven för forskningsverksamhet 

utifrån forskningsetiska principer inom humanistisk - samhällsvetenskaplig forskning, utgiven av 

Vetenskapsrådet (2002:6), vilket innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentalitets-

kravet och nyttjandekravet. De medverkade fick upplysning om dessa krav, dels via brevet vi 

utsände, samt innan samtalsintervjun startade. I enlighet med dessa krav, informerade vi de 

medverkande pedagogerna om studiens syfte, utformning och metod. Pedagogerna tillfrågades 

även om de gav sitt samtycke att delta i studien samt informerades om att de hade rätt att avbryta 

sin medverkan under processens gång. Därtill delgavs de berörda personerna att deras medverkan 

var helt anonym, vilket innebär att deras namn, förskola, åsikter och svar, inte kommer att kunna 

identifieras i studien. De medverkande pedagogerna informerades även om att den insamlade 

empirin, endast kommer att användas till den här studien och att den förvaras på sådant sätt att 

inga obehöriga personer kan ta del av den (Vetenskapsrådet, 2002:7–14).  
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Resultat  

Nedan redovisas studiens resultat utifrån talpedagogen samt de tio genomförda 

samtalsintervjuerna med pedagogerna. Samtalsintervjun med talpedagogen, redovisas med 

utgångspunkt från bakgrund till beslutet om TRAS inom kommunens förskolor. Svaren från 

samtalsintervjuerna med pedagogerna, har sammanställts och presenteras tematiskt utifrån några 

av intervjuguidens rubriker.  

 

Resultat av samtalsintervju med talpedagog 

Bakgrund till kommunens beslut 

Talpedagogen berättar att det i kommunens tidigare skolplan för förskolan stod, att de barn som 

löper en risk för en sämre språkutveckling, ska vara upptäckta senast vid fem års ålder. De 

talpedagoger som fanns i kommunen då, ställde sig frågande till vem som hade ansvaret för att 

upptäcka dessa barn. Barn- och utbildningsnämnden ville att förvaltningen skulle ta fram ett 

material för att kunna kartlägga barns språkutveckling. Därför tillsatte förvaltningen, år 2003, en 

grupp bestående av tjänstemän, rektorer från några av kommunens förskolor, förskolechefer, 

talpedagoger och specialpedagoger. 

  Gruppen fann att man i Norge hade haft samma behov av ett material, som stöd för barns 

språkutveckling, men inte funnit något. På grund av detta hade de satt samman en 

tvärvetenskaplig grupp, bestående av experter inom pedagogik och psykologi. Projektgruppen i 

Norge arbetade fram observationsmaterialet TRAS, Tidig Registrering Av Språkutveckling, vilket 

översattes till svenska år 2004.  

Gruppen undersökte och diskuterade materialet noggrant tillsammans, och gjorde därefter ett 

pilotförsök på en avdelning på en förskola. Efter detta bestämde gruppen att TRAS, var ett bra 

material och förvaltningen presenterade det för Barn- och utbildningsnämnden, som gav sitt 

bifall. År 2005 togs beslutet om införandet av TRAS på alla kommunens förskolor. Efter att 

beslutet hade tagits, var det upp till var och en av förskolrektorerna att införa TRAS på respektive 

förskolor, berättar talpedagogen.  

 

Användningen av TRAS 

Talpedagogen berättar, förutom bakgrundsfakta till hur beslutet togs i kommunen, sina åsikter 

om användningen av TRAS. Hen anser att det är ett jättebra material, som inte nått sin fulla 

potential ännu.  ”TRAS är uppbyggt så att den stora mängden av barnen klarar det, det är en liten 
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grupp som faller igenom och som pedagogerna måste fånga upp” (Talpedagog). Enligt hen så är 

materialet uppbyggt så att den större delen av barnen på förskolan, två till fem år, ska behärskar 

de språkliga färdigheterna som materialet innefattar med lätthet. Det är en liten grupp barn som 

faller igenom, och det är dessa barn som pedagogerna ska fånga upp och hjälpa. TRAS är 

uppbyggt utifrån den vanliga ”normala” utvecklingen, anser talpedagogen, som de allra flesta 

barn går igenom. Det är de barn som har svårigheter med språket, som lättare ska upptäckas 

genom användningen av TRAS och få hjälp och stöd i sin språkutveckling.  

I samtalsintervjun framkom att hen anser att det finns en skillnad i arbetet med barns 

språkutveckling sedan TRAS infördes på de kommunala förskolorna. Exempelvis tycker hen att 

pedagogerna har fått ett metaspråk, ett så kallat yrkesspråk, att se på barns språkutveckling. Hen 

märker även att många pedagoger är mer medvetna om de yngre barnens språkutveckling, när det 

handlar om kommunikation.  

  Enligt hen kan användningen av TRAS vara ett sätt att försäkra den pedagogiska kvalitén i 

förskolans verksamhet. I frågan huruvida TRAS är att ses som ett bedömningsmaterial eller 

observationsmaterial, ställer sig hen frågande till hur pedagogerna ska kunna planera, utvärdera 

och följa upp en verksamhet, om de inte först gör en bedömning. ”Bedöma betyder inte att döma 

ut” (Talpedagog). Hen uttrycker vidare att bedömning för hen, innebär att man analyserar det 

man ser och därefter utformar en handlingsplan.  ”Jag kan inte se hur man kan göra en 

pedagogisk planering utan att göra en bedömning” (Talpedagog).  Det optimala vore att använda 

det på gruppnivå och samtidigt utgå ifrån individen. Pedagogernas ansvar är att utifrån det 

individuella barnet, göra en pedagogisk planering på gruppnivå. Planeringen måste leda till 

handlingar och åtgärder för att hjälpa barnet med språkutvecklingen.  

 

Uppföljning av TRAS  

Talpedagogen berättar att det har varit ett par tillfällen där föreläsningar har skett, om materialet i 

kommunen. Vidare har det även arrangerats olika informationsträffar om TRAS sedan beslutet 

togs. Både nyanställda och övriga pedagoger, som behövde en nystart till materialet, var inbjudna 

till dessa informationsträffar. Dessa träffar upphörde efter ett tag, sedan intresset svalnade. I 

dagsläget används i princip TRAS i alla förskolor i hela kommunen och det används på olika sätt, 

enligt talpedagogen.  

Enligt hen har det inte skett någon utvärdering av TRAS från kommunens sida, vilket hen 

tycker är synd. Hen fortsätter att berätta att det saknas någon som har haft det övergripande 

ansvaret, för det fortsatta arbetet med TRAS ute på förskolorna. Hen anser att det måste vara 

någon som engagerar sig, för att det skall fungera i verksamheterna. När beslutet togs om att 

använda TRAS i förskolans verksamhet, bestämdes det inte från början att materialet skulle 

utvärderas, vilket var synd. Ansvaret har inte legat på någon specifik person eller myndighet. 

Hade inte talpedagogerna tyckt att materialet var bra, hade nog inte användningen av materialet 
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fortsatt ute i förskolans verksamhet. Dock anser hen att det vore synd om materialet försvann, då 

det har innefattat ett stort arbete i letandet efter material. Ett material som skulle vara till hjälp för 

pedagogerna att hitta de barn som behöver extra stöd i sin språkutveckling.  Personligen anser 

hen att det inte finns något annat material som är likvärdigt med TRAS. 

 

 

Resultat av samtalsintervjuer med pedagogerna 

Utbildning på TRAS 

De tio intervjuade pedagogerna berättar att de alla har fått någon form av introduktion eller 

utbildning på materialet TRAS, samt tillgång till en handbok. Därtill berättar en pedagog att hen 

ingick i den ursprungliga projektgruppen, som startade upp användningen av TRAS i kommunen.  

Denna projektgrupp bestod av cirka 30 pedagoger från olika rektorsområden inom kommunen. 

Dessa pedagoger fick i sin tur i uppdrag att presentera och förmedla användningen av TRAS 

vidare till kollegorna, inom förskolans verksamhet. Pedagogerna som ingick i projektgruppen fick 

därmed en tvådagarsutbildning som presenterades av föreläsare från Norge. Under åren som gått, 

har kommunen vid ett tillfälle bjudit in alla pedagoger under en kompetensutvecklingsdag med 

fokus på TRAS, något pedagogerna anser har varit för lite i utbildningsväg.  

 

Mål & Syfte med TRAS 

Ett av pedagogernas mål med användningen av TRAS, är att materialet används som ett verktyg i 

arbetet med barns språkutveckling i verksamheten. ”Ett redskap för hur vi ska arbeta i vår 

verksamhet” (Pedagog 5). Pedagogerna återkommer till att TRAS inte får ses som ett 

bedömningsmaterial, utan att syftet är att det ska användas som ett observationsmaterial. ”Ett bra 

material så länge det inte används som ett bedömningsmaterial av det enskilda barnets 

språkutveckling” (Pedagog 10). Pedagog 10 tillägger ”Det är farligt med bedömning av små 

barn”. Flertalet pedagoger tycker att TRAS-cirkeln ger en bra överblick över vad barnet bör 

kunna vid en viss ålder, utifrån barnets utveckling. Pedagog 8, säger att ” Personligt tycker jag att 

TRAS är ett verktyg, med riktlinjer och ett stöd för mig hur jag kan hjälpa barnen” (Pedagog 8).  

 ”Det känns tryggt att ha TRAS som ett stöd i bakgrunden, att kunna luta sig mot”, säger en 

av pedagogerna” (Pedagog 6). ”Genom att använda TRAS i vår verksamhet har det gett mig som 

pedagog en ännu bättre koll och djupare medvetenhet i barns språkutveckling” (Pedagog 10).  

”TRAS har gett mig en mer medveten syn på barns språkutveckling och jag anser att vi 

förskollärare och barnskötare har fått en gemensam syn på barnets språkutveckling”. ”Vi har en 

grund att stå på, att alla är delaktiga och ser vikten av TRAS” (Pedagog 9).  Pedagogerna förklarar 
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även att de tillsammans fått en mer enhetlig syn på barns språkutveckling, oavsett pedagogisk 

utbildning. 

En pedagog berättar att syftet med användning av TRAS på deras förskola, är att ”Hitta 

brister i vår verksamhet, så vi kan hitta möjligheter för barnen att utvecklas språkligt i vår 

verksamhet” (Pedagog 2). ”Personligen tycker jag att TRAS är ett superverktyg för oss 

pedagoger, så länge vi inte lägger fokus på schemat”, fortsätter pedagog 2. ”Det är en hit för mig 

som förskollärare hur jag ska tänka” (Pedagog 2). I ett flertal samtalsintervjuer framkom att 

pedagogerna använde informationen från kartläggningen till att förbättra deras verksamhet. 

Gemensamt för flertalet av pedagogerna, är att de anser att syftet med användningen av TRAS är 

att upptäcka och identifiera barnens språkutveckling så tidigt som möjligt, för att kunna sätta in 

eventuella stödinsatser så tidigt som möjligt. ”Det är ett stöd för mig att hjälpa barn med 

eventuella språksvårigheter” (Pedagog 3).  

 De flesta pedagogerna är överens om att stödinsatserna bör sättas in i verksamheten för hela 

barngruppen och inte bara till det enskilda barnet. ”Om man jobbar kontinuerligt med 

språkutveckling så anser jag att TRAS är en hjälp” (Pedagog 4). Hen fortsätter ”att syftet med 

TRAS, är att hitta brister i vår verksamhet, det är inte barnen som har brister utan vi som inte gett 

dem möjlighet” (Pedagog 4).  

En av pedagogerna anser att det känns professionellt att använda sig av TRAS för att se alla 

barns utveckling. ”Det visar på att vi idag är en förskola och inte ett dagis” (Pedagog 7). Några av 

pedagogerna berättar att användningen av TRAS stämmer väl överens med förskolans 

strävansmål i Lpfö98 reviderad 2010. De poängterar särskilt att de inte tycker TRAS är något 

merarbete, tvärtom kompletterar det verksamheten.  

Majoriteten av pedagogerna berättar att målet med den språkliga kartläggningen är att den ska 

vara gjord innan det är dags för utvecklingssamtal. Dock skiljer sig upplägget åt på pedagogernas 

förskolor. Exempelvis har en del pedagoger utvecklingssamtal en gång per termin, medan några 

har en gång per år. Några pedagoger uttrycker att kartläggningen i TRAS-cirkeln sker 

kontinuerligt under hela året. På en förskola har de en särskild TRAS-månad, berättar en av de 

intervjuade pedagogerna. ”Vi har en TRAS-månad, den här gången bestämde vi att varje 

avdelning hade varsin dag för kartläggning medan vi andra tog hand om deras barn” (Pedagog 8). 

Under denna månad observeras barnen utifrån TRAS och kartläggningen sker därefter 

gemensamt i arbetslaget under en dag. En pedagog berättar att ett syfte med användningen av 

TRAS, är att det har blivit ålagda att arbeta med materialet från kommunens sida, vilket hen är 

positiv till.  

Pedagog 7, uttrycker att man borde ha som mål att utveckla en gemensam policy för TRAS i 

sin verksamhet, så att pedagogerna i arbetslaget strävar åt samma håll samt använder sig av 

materialet TRAS på samma sätt. ”Med alla sådana här bedömningsmaterial, om man kommer 

som ny personal och inte får någon utbildning, eller om man inte pratar så mycket om materialet, 

gör att alla gör olika bedömningar. Man måste ha en gemensam policy för detta” (Pedagog 7).  
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En pedagog berättar att de tyvärr inte använder TRAS-materialet till så mycket, ”Jag skäms för 

att säga det” (Pedagog 1). En annan pedagog anser att TRAS, ” Inte är ett så levande material, 

man tar fram det och gör kartläggningen, men det skulle vi göra utan TRAS” (Pedagog 9). Hen 

anser att de skulle arbeta med barns språkutveckling, utifrån läroplanens strävansmål, oavsett 

materialet.  Dock anser hen att TRAS gett dem en gemensam syn på språket, alla pedagoger på 

hens arbetsplats. ”Jag tror inte allmänt att vi inte skulle göra så mycket åt det om TRAS försvann, 

det låter negativt, men jag tror det” (Pedagog 9).  

 

Uppföljning av TRAS 

Pedagog 2, berättar att i sin verksamhet följer pedagogerna upp kartläggningen av det enskilda 

barnets språkutveckling, genom att diskutera tillsammans hur de kan utveckla förskolans 

verksamhet för att språkstimulera hela barngruppen. En pedagog är tydlig med att uppföljningen 

av TRAS handlar om att hitta brister i deras verksamhet. Enligt hen är det inte barnet som har 

brister, utan det är pedagogerna som inte har gett barnet möjlighet att utvecklas. 

Pedagog 6, beskriver att man som pedagog på dennes förskola, följer samma barns 

språkutveckling, från inskolning fram till att barnet ska börja förskoleklass. En naturlig följd av 

detta enligt hen, är att deras fokusering inte ligger på åldersindelningen i TRAS, utan att de istället 

utgår från vad barnen kan. ”Vi har väldigt många olika språk, nationer på förskolan därför har vi 

stor hjälp av TRAS, båda den språkliga och sociala utvecklingen” (Pedagog 6). Pedagog 6 

beskriver fortsättningsvis att barnets språkutveckling utifrån TRAS, sker i direktkontakt med 

föräldrarna samt med modersmålslärare (för de barn som har modersmålsundervisning). Utifrån 

TRAS, diskuterar pedagogerna med modersmålslärare hur de tillsammans kan hjälpa barnet att 

träna sin språkutveckling. I slutet av läsåret sammanstrålar pedagogerna och modersmålslärare, då 

en utvärdering görs av vad som åstadkommits i verksamheten för att stödja barnens 

språkutveckling, samt hur de ska gå vidare för att stödja dessa barn.    

Pedagog 2, poängterar att det är hens skyldighet som pedagog att synliggöra och visa rent 

konkret hur de arbetar med barnens språkutveckling, vilket TRAS skapar förutsättningar för. 

Pedagoger på hens förskola, sitter i reflektionsmöte och diskuterar hur de kan stimulera hela 

barngruppens språkutveckling utifrån TRAS. Hen anser att användningen av TRAS ska vara ett 

”Extra stöd till hela gruppen, inte peka ut något barn samt att”, ”Alla barn tjänar på att träna vissa 

saker” (Pedagog 2). 

 Flertalet av pedagogerna berättar att en form av uppföljning sker genom att de 

uppmärksammar de ”tomma luckorna” i arbetslaget och därefter gör en verksamhetsplanering 

upp hur de ska arbeta vidare, för att stödja barnens språkutveckling. Pedagogerna beskriver att de 

följer upp de barn som behöver extra stöd med språket, genom att koppla in en talpedagog, vilket 

givetvis sker i samråd med föräldrarna. Flera pedagoger nämner särskilt att de i arbetslaget 

regelbundet får hjälp, stöd, tips och råd av talpedagogen, som är med i barngruppen.  
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  Pedagog 1 uttrycker att det är svårt med uppföljning av TRAS, ”Det kanske hade varit 

enklare med uppföljning om det fanns ett material till hjälp”. Pedagog 1 fortsätter, ”Det finns 

inget arbetsmaterial till TRAS, och det är lite luddigt utformat och därför svårt att arbeta med”. 

”Materialet saknar djup och bredd anser hen och blir därför väldigt platt” (Pedagog 1). I dagsläget 

har de på hens avdelning ingen plan för hur de ska arbeta vidare med kartläggningen. 

Flertalet av pedagogerna uttrycker att det har varit många diskussioner kring huruvida det 

individuella barnets språkliga kartläggning av TRAS, skall följa med barnet vid byte av pedagogisk 

verksamhet eller arkiveras på förskolan. Diskussionen har kretsat kring om TRAS bedömer det 

enskilda barnet eller förskolans verksamhet om det lämnas vidare. I nuläget berättar flertalet av 

pedagogerna att deras förskolechefer beslutat att materialet skall arkiveras på förskolan eller 

förstöras. En grund till detta beslut berättar en pedagog, kan vara att det funnits en viss oro över 

att skicka vidare det enskilda barnets TRAS-cirkel, vid byte till annan pedagogisk verksamhet. 

”Det kan finnas en risk för missförstånd, eller i värsta fall att något i kartläggningen inte 

stämmer” (Pedagog 5). 

  Majoriteten av pedagogerna berättar att de har valt att fylla i TRAS-cirkeln 

åldersöverskridande, medan resten valt att hålla sig inom respektive åldersring, när de gör den 

språkliga registreringen. När det gäller färgval på pennor vid ifyllnad av den språkliga 

registreringen, tycker de flesta pedagoger att det är viktigt att byta färg efter varje registrering, så 

att man kan se utvecklingen. Ett fåtal pedagoger anser att färgen inte spelar någon roll, då man till 

och med kan använda sig av blyerts. En pedagog berättar att de bortser från ålderscirklarna när de 

observerar barnens språkutveckling, detta på grund av att de anser att alla barns språkutveckling 

ser olika ut. De anser att huvudsaken är att varje barn har täckt de olika delarna i TRAS-cirkeln, 

när de lämnar förskolan för F- klass.  

En annan form av uppföljning, som nämns vid flera samtalsintervjuer, är att pedagogerna 

skulle vilja veta om det finns någon forskning på om barns språkutveckling har höjts, efter att 

man infört användningen av TRAS på förskolorna i kommunen. Därtill anser pedagogerna att det 

har varit alldeles för lite information kring användningen av TRAS. De saknar även en 

vidareutveckling av materialet samt i behov av fler utbildningar. Samtliga pedagoger poängterar 

särskilt att de saknar uppföljning av materialet TRAS, från kommunens sida.  
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Analys av resultat 

Vi har valt att analysera studiens resultat utifrån studiens frågeställningar. Therese Skarstedt har 

analyserat frågeställningarna; Vad var kommunens mål med införandet av TRAS i förskolans verksamhet? 

Hur följer kommunen upp beslutet om användningen av TRAS i förskolans verksamhet? . I denna analys 

representerar talpedagogen kommunens talan, då personal från Barn- och 

utbildningsförvaltningen i kommunen hänvisade oss till hen. Emma Karlsson har analyserat 

frågeställningarna; Vad är pedagogernas mål med användningen av TRAS i förskolans verksamhet? Hur 

följer pedagogerna upp den språkliga kartläggningen av TRAS i förskolans verksamhet?  Dessa 

frågeställningar kommer att analyseras utifrån ett systemteoretiskt perspektiv.  

 

Kommunens mål med TRAS 

Kommunens mål med införandet av TRAS, baserades på att det i kommunens skolplan för 

förskolan, fanns riktlinjer om att upptäcka de barn med språksvårigheter innan fem års ålder. 

Talpedagogerna inom kommunen ställde sig frågande till vem i systemet som skulle ta ansvaret, 

för att dessa barn skulle upptäckas. Enligt Öqvist (2010) finns det inom varje system olika nivåer 

som hänger samman, där delarna bildar en helhet. Alla system är uppbyggda på ett hierarkiskt 

sätt, där kommunikationen mellan nivåerna har stor betydelse för helheten i systemet. Öqvist 

liknar detta vid en spiraltrappa. Trappstegen blir bredare och större desto högre upp man 

befinner sig. Detta kan praktiskt liknas med att ett beslut som tas högre upp i ett system, kan 

uppfattas som otydligt, medan beslutet uppfattas som abstrakt i de lägre delarna av systemet 

(Öqvist, 2010:13–15). 

 Det tillsattes en grupp bestående av tjänstemän, rektorer från ett flertal förskolor, 

förskolechefer, talpedagoger och specialpedagoger, för att hitta ett lämpligt material. Gruppen 

fann materialet TRAS som de gick igenom noga, innan de bestämde sig för att göra ett 

pilotförsök av materialet, på en utvald förskoleavdelning. Efter pilotförsöket bestämde gruppen 

att materialet TRAS var passande och Barn- och utbildningsförvaltningen presenterade materialet 

för Barn- och utbildningsnämnden, som år 2005 tog beslut om att TRAS skulle användas inom 

kommunens förskolor. Efter att beslutet togs, var det upp till respektive rektor för förskolorna att 

introducera materialet för pedagogerna. Maltén (2000) beskriver att det i ett system är viktigt att 

samordna delarna i systemet, för att nå det gemensamma målet. Vid en förändring i ett delsystem, 

resulterar detta i att det måste ske en förändring i samtliga delar av systemet. Detta på grund av 

att alla delar i ett system påverkar varandra och bildar tillsammans en helhet (Maltén, 2000:115).   
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Kommunens uppföljning av TRAS 

I och med att det i beslutet saknas någon person eller myndighet med det övergripande ansvaret 

av det fortsatta arbetet med TRAS, har det heller inte blivit någon uppföljning av beslutet. Vid 

beslutets införande bestämdes aldrig om och när en eventuell utvärdering av materialet skulle ske. 

Enligt Öqvist (2010), kan en följd av brister i ett delsystem leda till att hela systemet avstannar 

och inte utvecklas vidare. Öqvist menar att en förutsättning för att systemet ska vara funktionellt, 

är att alla delar synkroniserar med varandra (Öqvist, 2010:78). Därtill menar Öqvist att när en 

förändring sker i en organisation så är det viktigt att en ledare driver igenom förändringen i alla 

led, annars finns det en risk för att medarbetarna i de lägre nivåerna inte känner engagemang och 

entusiasm inför beslutet och dess mål (Öqvist, 2010:78).  

  

Pedagogernas mål med TRAS 

Pedagogernas mål med TRAS är bland annat att materialet är ett verktyg i arbetet med barns 

språkutveckling. Vidare fortsätter pedagogerna att TRAS har gett dem en djupare medvetenhet 

och bättre koll samt en gemensam syn på barns språkutveckling. Några pedagoger uttryckte även 

att målet med användningen av TRAS, är att materialets innehåll stämmer väl överens med 

förskolans läroplan. Några pedagoger uttryckte särskilt att målet med användningen av TRAS, är 

att upptäcka och identifiera barnens språkutveckling så tidigt som möjligt, för att kunna stötta 

dessa barn. Det framkom även ur en samtalsintervju, att den förskolan inte använde TRAS till så 

mycket, då de kände att materialet var luddigt att arbeta med. Därtill uttryckte en annan pedagog 

att det inte skulle göra så mycket om TRAS togs bort ur verksamheten, de skulle arbeta med 

barns språkutveckling oavsett.  

Som resultatet visar framkommer det att pedagogernas mål med TRAS är många, varierande 

och skiljer sig åt, trots att förskolorna går under samma kommun och riktlinjer. Ur 

samtalsintervjuerna nämnde ingen av pedagogerna kommunens mål med TRAS. Ahrenfelt (1995) 

menar att i ett system måste de olika delarna ha ett gemensamt mål och ”dra åt samma håll” för 

att fungera. Det innebär att det måste finnas en kommunikation mellan de olika nivåerna i 

systemet (Ahrenfelt, 1995:71). Öqvist (2010) anser att de beslut som tas uppifrån i systemet, kan 

uppfattas abstrakt lägre ner i systemet, då de oftast har en stor räckvidd och inte så specifik 

utformad för varje enskild del i systemet. Dock poängterar Öqvist att detta inte borde förhindra 

kommunikationen mellan systemets olika nivåer (Öqvist, 2010:13).   

Flertalet pedagoger nämner att TRAS gett dem en mer enhetlig syn på barns språkutveckling 

oavsett utbildning och erfarenhet, i deras arbete. Flertalet pedagoger berättar att deras mål med 

användningen av TRAS är att hitta brister i deras verksamhet och åtgärda dem. Dessa åtgärder 

och stödinsatser, riktas inte bara till det enskilda barnet utan till hela barngruppen, då 

pedagogerna anser att detta gynnar samtliga barns språkutveckling.  
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Pedagogernas uppföljning av TRAS 

Pedagogerna utrycker att den språkliga kartläggningen ligger till grund till deras vidare arbete att 

utveckla förskolans språkmiljö. De anser att uppföljningen av TRAS handlar om att utveckla 

deras verksamhet, för att stimulera barnens språkutveckling på bästa sätt. Pedagogerna berättar 

vidare att de följer upp arbetet med TRAS, genom att de uppmärksammar och diskuterar barnens 

eventuella språksvårigheter och därefter planerar upp hur de ska arbeta vidare med barnens 

språkutveckling i hela barngruppen. Under samtalsintervjuerna nämner ingen av pedagogerna 

kommunens beslut om användandet och överlämnandet av TRAS (BUN, 2005 & BUF, 2007). 

Ahrenfelt (1995) däremot poängterar vikten av interaktion och dialog mellan de olika delarna i 

systemet för att utveckling ska kunna ske. Detta på grund av att delarna i ett system är beroende 

av varandra i ett förändrings- och utvecklingsarbete (Ahrenfelt, 1995:83–84).   

Ur resultatet framkom även att det varit många diskussioner om TRAS-materialet ska 

överlämnas vid byte av pedagogisk verksamhet eller arkiveras på förskolan. Diskussionen har 

enligt pedagogerna handlat om TRAS är till för att bedöma det enskilda barnets språkutveckling 

eller förskolans verksamhet gällande språkutveckling. Flertalet av pedagogerna berättade att deras 

förskolechefer beslutat att man i dagsläget ska arkivera eller förstöra TRAS-materialet efter barnet 

lämnat förskolan. Ingen av pedagogerna nämner under samtalsintervjuerna, Barn- och 

utbildningsförvaltningens beslut om; Förvaltningsgemensam policy för överlämning av kunskap om barnet 

genom observationsmaterialet TRAS (BUN, 2007). Maltén (2000) menar att i ett system måste alla 

delar samordnas för att uppnå de gemensamma målen. Vidare uttrycker Maltén att alla delar 

hänger ihop i systemet och en viktig del i processen är feedback. I slutändan gäller det att få ihop 

alla delar till en helhet (Maltén, 2000:15).    

Samtliga pedagoger poängterar att de saknat uppföljning av materialet TRAS från kommunens 

sida under åren.  Därtill anser flertalet pedagoger att det har varit alldeles för lite information och 

vidareutbildning kring användandet av TRAS. Avsaknaden av kommunikation mellan kommunen 

och pedagogernas användning av TRAS, kan ur ett systemteoretiskt perspektiv enligt Öqvist 

(2010) ses som att det sker en stagnation och rundgång i ett system.  Detta är enligt Öqvist (2010) 

en följd av att det saknas strategiska länkar inom systemet, eller mellan systemet och omvärlden 

(Öqvist, 2010:78).    
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att ta reda på vilket mål kommunen hade med införandet av TRAS 

och hur de följt upp sitt beslut. Syftet med studien var även att undersöka vilket mål pedagogerna 

på kommunens förskolor, har med användningen av TRAS, samt hur de följer upp arbetet med 

TRAS i deras verksamhet. I detta avsnitt har vi utgått utifrån våra frågeställningar och diskuterat 

dessa i förhållande till vårt bakgrundsavsnitt, tidigare forskning samt vår teoretiska utgångspunkt.  

Diskussionen har vi valt att presentera utifrån studiens frågeställningar.  

 

Kommunens mål med TRAS  

Ur analysen framkom det att kommunens mål med införandet av TRAS, baserades på ett beslut 

om att hitta ett observationsmaterial som skulle hjälpa pedagogerna på förskolan att upptäcka 

barn som löper risk för språksvårigheter, före fem års ålder. Vår avsikt var att intervjua någon 

ansvarig på Barn- och fritidsförvaltningen i kommunen, om bakgrunden till TRAS. Det visade sig 

dock vara svårt, då vi slussades vidare i kommunen och slutligen fick kontakt med talpedagogen. 

Hen hade mycket kunskap om införandet av TRAS, dock anser vi att det hade varit av betydelse 

att intervjua någon ansvarig från kommunens sida. Detta för att få ytterligare information om hur 

kommunen såg på införandet och uppföljning av TRAS. För att ta reda på studiens 

frågeställningar har vi även haft ett kommunalt beslut om införandet av användningen av TRAS 

(BUN, 2005), samt ett beslut om kommunens ”Förvaltningsgemensam policy för överlämning av 

kunskap om barnet genom observationsmaterialet TRAS” (BUF, 2007).  

I sammanträdesprotokollet från Barn- och utbildningsnämnden (2005) framkommer det även 

att syftet med införandet av TRAS, var att ge pedagogerna ett verktyg, samt att öka deras 

kompetens gällande observation, förståelse och förhållanden, som har samband med barns 

språkutveckling (BUN, 2005). Bjar och Liber (2003) beskriver att barn med språksvårigheter inte 

utvecklar sitt språk som förväntat. Det behöver inte bero på att barnet har någon form av 

funktionshinder, utan att de istället är försenade i sin språkutveckling (Bjar & Liber, 2003:202ff).  

Vidare menar Bjar och Liber (2003) att tack vare dagens språkforskning och kunskap, lyckas 

man hitta de barn som löper risk för språksvårigheter mycket tidigare och allt lägre ner i åldrarna. 

Detta resulterar i sin tur att det är lättare att uppmärksamma, stödja och stimulera dessa barns 

språkutveckling vidare (Bjar & Liber, 2003: 202ff). Detta går i linje med Espenakk m.fl. (2004) 

forskning om att hitta barn med försenad språkutveckling så tidigt som möjligt, för att förebygga 

läs- och skrivsvårigheter (Espenakkm.fl., 2004).  

Kommunens tillsatta grupp, fann i sitt sökande efter ett verktyg som skulle vara lämpligt att 

följa och stödja barns språkutveckling i förskolan, materialet TRAS. Utifrån samman-
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trädesprotokollet (2005) kan det tolkas som att den tillsatta gruppen ansåg att utformningen på 

TRAS stämde överens med kommunens syfte gällande att stärka, stödja, följa upp samt att hitta 

de barn som löper risk för en sämre språkutveckling.  Kommunen ansåg även att materialet skulle 

vara en hjälp att öka kompetensen bland pedagoger på förskolan gällande observation, förståelse 

av språk samt dess samband i barns språkutveckling (BUN, 2005).   

 

Kommunens uppföljning av TRAS 

Enligt talpedagogen har det inte skett någon uppföljning av införandet av TRAS i kommunen. 

Dock kan man i ett sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsförvaltningen (2007), läsa 

att man tagit ett beslut om en ”Förvaltningsgemensam policy för överlämning av kunskap om 

barnet genom observationsmaterialet TRAS” (BUF, 2007). Denna policy innebär bland annat att 

det är förskolans verksamhet som skall utvärderas och inte det enskilda barnet, med hjälp av 

TRAS. Syftet med utvärderingen enligt Barn- och utbildningsförvaltningen, var att se om målet 

med förskolans verksamhet har uppnåtts, genom att synliggöra barnens utvecklings- och 

lärprocesser. Detta i relation med läroplanen för förskolan 98, Lpfö98. Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2009) anser att man måste ha ett resultat av förskolans verksamhet, som man utgår 

ifrån, för att kunna utvärdera och följa upp kvalitén i förskolan, i enighet med läroplanens 

strävansmål (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009:53). 

Vidare i policyn (2007) står det att den kunskap som finns om barnet genom TRAS, ska följa 

med barnet vid byte av förskola, samt från förskola till förskoleklass och följa barnet i deras 

skolgång. Dock kräver detta vårdnadshavarens medgivande skriftligt. Vid ett icke godkännande, 

överlämnas materialet till vårdnadshavaren och i andra hand arkiveras materialet på förskolan 

(BUF, 2007). Ur samtalsintervjuerna med pedagogerna framkom att majoriteten av förskolorna i 

första hand arkiverar TRAS-materialet på respektive förskola och därmed inte följer policyn från 

2007. Det framkom inte heller i samtalsintervjuerna om pedagogerna hade vetskap om denna 

policy från 2007. Ur ett systemteoretiskt perspektiv kan detta tolkas som att det är ett löst kopplat 

system, där delarna inte länkar samman från det högsta till det lägsta trappsteget. Detta resulterar 

enligt Öqvist (2010) till att hela systemet avstannar och inte utvecklas vidare (Öqvist, 2010:78). 

Ur resultatet från samtalsintervjuerna med pedagogerna framkom det att alla pedagoger 

saknade uppföljning av TRAS från kommunens sida. Därtill fanns det en efterfrågan angående 

forskning om barns språkutveckling förändrats, efter införandet av TRAS, i den berörda 

kommunens förskolor. När det gäller kommunens uppföljning av TRAS verkar det inte finnas 

någon, som framkommit i denna studie. Den uppföljning som finns är policyn från 2007, där det 

bland annat står om överlämnandet av TRAS. Det står att det kartlagda materialets ska lämnas 

mellan förskolor, samt från förskola till förskoleklass och grundskola och följa barnet genom 

skolåren. Med vårdnadshavares medgivande och om de inte medger sitt tillstånd så ska materialet 

arkiveras på förskolorna (BUF, 2007). Detta kan tolkas som att kommunen vill ha en kontinuitet i 
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deras förskolor som fortsätter i skolans verksamhet, genom att de vill uppmärksamma barn med 

språksvårigheter redan på förskolan, för att det sedan ska följa barnet genom skolåren. I 

samtalsintervjuerna från pedagogerna framkommer det att policyn på flertalet av pedagogernas 

förskolor var, att det kartlagda materialet stannar kvar i verksamheten. Ett skäl till detta beslut 

berättar en pedagog, kan vara att det funnits en viss oro över att skicka vidare det enskilda 

barnets kartläggning, vid byte till annan pedagogisk verksamhet.   

 Här skulle detta kunna tolkas ur ett systemteoretiskt perspektiv att det fattas en koppling 

mellan de olika nivåerna i ett system. Det måste enligt Öqvist (2010) finnas kopplingar mellan de 

olika nivåerna och delarna i ett system (Öqvist, 2010:76ff). Vi har tidigare påpekat i vår studie att 

det inte är till vår vetskap om pedagogerna och förskolecheferna är medvetna om kommunens 

policy, det enda som framkommit i studien är att kommunens policy från 2007, visar på ett sätt 

och pedagogernas hanterande av det kartlagda materialet, på ett annat sätt (BUN, 2007).  

Här skulle vi även kunna se det som Öqvist (2010) påpekar, att när en ledare vill göra en 

förändring i ett system, är det viktigt hur denna förändring genomförs. Chanserna att en 

förändring ska lyckas i alla led av systemet avtar desto längre ned i systemet, dokument, ordern 

eller ett direktiv kommer. Det här innebär enligt Öqvist att på de lägre nivåerna av systemet, 

kommer man inte att ta till sig förändringen, eftersom den inte är förankrad i alla led (Öqvist, 

2010:91).  

 

Pedagogernas mål med TRAS 

I denna studie har det framkommit att flertalet av pedagoger anser att ett av deras mål med 

TRAS, är att använda det som ett verktyg på förskolorna i deras arbete med barns 

språkutveckling. Här visar även analysen på att TRAS är ett bra stöd för pedagogerna när de 

arbetar med barns språkutveckling, och de anser även att det sker i enlighet med förskolans 

läroplan. Här verkar det finnas en samstämmighet mellan kommunens mål med införandet av 

TRAS och pedagogernas mål med uppföljningen av TRAS i deras verksamhet. Enligt 

kommunens beslut, är TRAS menat att vara ett verktyg för att öka kompetensen bland pedagoger 

i förskolan, i form av observation och förståelse av hur barn utvecklar sitt språk (BUN, 2005).  

Pedagogerna ansåg även att eftersom materialet TRAS är baserad på forskning om barns 

språkutveckling, ger materialet en bra överblick över vilka färdigheter barnet bör kunna vid en 

viss ålder. Enligt Espenakk m.fl. (2004) är TRAS uppbyggt på ett sådant sätt, att man genom 

observation ska kunna kartlägga och bedöma det enskilda barnets språkutveckling, i förhållande 

till vad barnet bör kunna i en viss ålder.  Det ger pedagogerna ett stöd till att fånga upp de barn 

som behöver extra stöd i sin utveckling och ge dem möjlighet att stödja barns språkutveckling på 

bästa sätt på förskolan (Espenakk, 2004:8ff.). Enligt Bjar och Liber (2003) är det främsta syftet 

med att göra tidiga kartläggningar är att förebygga språksvårigheter. Det handlar om att identifiera 

och hjälpa de barn som befinner sig i riskzonen så tidigt som möjligt (Bjar & Liber 2003:202ff). 
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En ytterligare aspekt som framkom i analysen är att flertalet av pedagogerna anser att TRAS 

ska användas som ett observationsmaterial och inte som ett bedömningsmaterial. Det här öppnar 

upp för hur komplex frågan om bedömning är. Det framkom även tydligt i samtalsintervjuerna 

att pedagogerna var försiktiga med hur de skulle använda sig av TRAS, bara för att det kan verka 

som att de bedömer barnet och inte förskolans verksamhet.   

 I samtalsintervjun med talpedagogen framkom det att hen ställer sig frågande till hur 

pedagogerna ska kunna planera, utvärdera och följa upp sin verksamhet, om de inte först gör en 

bedömning av barnens utveckling. Hen anser vidare, att göra en bedömning av ett barns 

utveckling innebär inte att man dömer ut barnet. I sin bedömning av det individuella barnet, gör 

man en analys och därefter en handlingsplan samt en pedagogisk planering (Talpedagog).   

Hult och Olofsson (2011) hänvisar till Nordberg som anser att bedömning tillhör 

pedagogernas arbetsuppgift på förskolan. Enligt Nordberg är bedömning ett centralt begrepp i 

förskolans verksamhet. Ur bedömningen får pedagogen ett underlag som exempelvis kan 

användas för att stödja barnets individuella utveckling (Hult & Olofsson, 2011:105). Bedömning 

är enligt Pettersson (2011) en viktig del i det fortsätta arbetet på förskolan. Detta om syftet med 

bedömningen är att utveckla lärandet och ligga till grund för vidare diskussion för hur detta ska 

möjliggöras. Om detta inte är syftet, finns det dock risk för att bedömningen övergår till att en 

förmåga exempelvis döms eller fördöms istället (Pettersson, 2011:32ff). Här kan resultat från 

samtalsintervjuerna med pedagogerna tolkas i linje med Petersson farhågor, att de inte vill göra 

bedömningar av de enskilda barnet, utan istället se på hela barngruppen i sin användning av 

TRAS.  

 Vallberg Roth (2011) beskriver att det är bra att kritiskt reflektera över den dokumentation 

och bedömning som idag äger rum på förskolan. Vallberg Roth anser vidare att en 

evidensreleterad bedömning som TRAS, som utgår ifrån vetenskapliga kunskapssteg baserade på 

barnens ålder, kan tolkas som motsägande utifrån förskolans läroplan. I läroplanen för förskolan 

finns inga kunskapskrav, inte heller några mål att uppnå, utan bara mål att sträva emot. Det finns 

uppenbara frågor med användningen av TRAS enligt Vallberg Roth, ”Vad är det som ska 

bedömas, är det resultatet eller processen som ska bedömas?” ”Är det barnet eller verksamheten 

på förskolan som ska bedömas?” (Vallberg Roth, 2011). Det Vallberg Roth beskriver stämmer 

överens med de farhågor som pedagogerna i studiens samtalsintervjuer utryckt med 

användningen av TRAS i förskolan, där de känner att de bedömer det enskilda barnet som 

bedöms och inte förskolans verksamhet. Det framkom tydligt i samtalsintervjuerna att 

pedagogerna ansåg att det finns en risk att användningen av TRAS, skulle kunna bli en 

bedömning av det enskilda barnet.     
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Pedagogernas uppföljning av TRAS 

I studien framkommer det att pedagogerna utgår ifrån den språkliga kartläggningen av det 

enskilda barnet för att vidareutveckla förskolans språkmiljö. Flertalet pedagogerna menar på att, 

när de går igenom barnens kartläggningar, handlar det i första hand om att hitta brister i deras 

verksamhet som de kan förbättra.  Detta stöd riktas till i hela barngruppen, inte bara det enskilda 

barnet.  

Att använda sig av kartläggning som metod för dokumentation anser Mårdsjö Olsson (2010) 

är ett bra sätt för pedagoger att kunna utveckla och dokumentera sin verksamhet. Enligt Mårdsjö 

Olsson underlättar det för vidare uppföljning om pedagogerna har ett konkret material att utgå 

ifrån (Mårdsjö Olsson, 2010:114).   

Enligt Lindö (2009), finns det många olika utvärderings- och diagnosmaterial för att observera 

och mäta barns språkliga utveckling i förskolan. Många av dessa är utmärkta hjälpmedel. Här 

poängterar dock Lindö, att de viktigaste åtgärderna för barnens språkutveckling är att ge stöd. 

Det måste i första hand letas efter problem i den pedagogiska verksamheten och inte hos det 

enskilda barnet, anser Lindö (Lindö, 2009:93ff). Här kan det ses som att pedagogernas syfte med 

uppföljningen av kartläggningen stämmer överens med vad Lindö säger, det handlar om att 

åtgärda brister i deras verksamhet, inte hos det enskilda barnet. En pedagog berättar i 

samtalsintervjun, att det inte är barnet som har brister, utan pedagogerna på förskolan som inte 

gett barnen möjlighet att utvecklas. Mårdsjö Olsson (2010) anser att det är viktigt att pedagoger 

kontinuerligt dokumenterar och utvärderar sin verksamhet i relation till läroplanens strävansmål, 

detta för att bibehålla och utveckla kvalitén i förskolans verksamhet (Mårdsjö Olsson, 2010:112).  

I kommunens förvaltningsgemensamma policy (2007) står det att det är viktigt att synliggöra 

barnets utveckling och lärandeprocesser, på förskolan. Vidare står det om beslutet från BUN 

2005, att TRAS ska användas av pedagoger på förskolan, för att på ett systematiskt sätt kunna 

följa upp det enskilda barnets språkutveckling. Enligt beslutet är detta med avsikt att se hur 

förskolors verksamhet når de uppsatta målen, det kan bland annat göras genom att förskolan 

använder sig av materialet TRAS (BUF, 2007). Här kan det påvisa ett samband mellan 

kommunens tanke med införandet av TRAS och pedagogernas uppföljning av materialet i deras 

verksamhet. Genom att pedagogerna följer upp kartläggningen av det enskilda barnet till att 

vidareutveckla sin verksamhet, blir det ett sätt att synliggöra barns lärandeprocesser och 

utveckling. 

Vid uppföljning av TRAS i form av var materialet tar vägen när barnet slutar förskolan finns 

det inte ett entydigt svar på var materialet tar vägen. Flertalet av pedagoger berättar att policyn på 

deras förskola är att arkivera eller förstöra det enskilda barnets språkliga kartläggning. Endast 

några få pedagoger berättar att materialet går vidare till ny förskola eller F-klass.   

I kommunens ”Förvaltningsgemensam policy för överlämning av kunskap om barnet genom 

observationsmaterialet TRAS” (2007), står det bland annat att det kartlagda materialet skall 

lämnas mellan förskolor, samt från förskola till förskoleklass och vidare till grundskola, för att 
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härigenom följa barnet genom skolåren (BUF, 2007). I denna undersökning framkommer inte om 

denna policy är till pedagogernas och förskolechefernas kännedom.  

Gemensamt framkom det från samtalsintervjuerna med pedagogerna, att alla saknar en 

uppföljning av införandet och användandet av TRAS, från kommunen sida.  
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Konklusion  

Syftet med denna studie var att undersöka införandet och användandet av materialet TRAS, i en 

kommuns förskolor. För att besvara studiens syfte tog vi hjälp av verksamma pedagoger inom tio 

olika kommunala förskolor, samt en talpedagog. Som underlag till studien har vi även haft två 

kommunala beslut om TRAS i de kommunala förskolorna. Ett från Barn- och 

utbildningsnämnden (2005) om införandet av TRAS i kommunen, där det står att syftet med 

TRAS, är att det skall fungera som ett verktyg och öka kompetensen bland pedagogerna i 

förskolan, gällande barns språkutveckling. Det andra beslutet gäller en policy för överlämning av 

kunskap om barnet genom observationsmaterialet TRAS (BUF, 2007). I beslutet framgår att 

barnets enskilda kartläggning skall följa med barnet vid byte av förskola eller från förskola till 

förskoleklass vidare till grundskola, förutsatt att vårdnadshavaren godkänner detta.  

Resultatet från studien visar att kommunens mål med införande av TRAS stämmer bra 

överens med pedagogernas mål och användning av TRAS på förskolorna. Dock skiljer sig 

kommunens beslut om uppföljning och överlämning av materialet från förskolornas användning 

av TRAS. Flertalet pedagoger berättar exempelvis, att deras chef i nuläget beslutat att varje barns 

enskilda kartläggning skall arkiveras på förskolan, istället för att följa med barnet till annan 

pedagogisk verksamhet.  

Studien visar även på att det inte verkar finnas någon i kommunen med det övergripande 

ansvaret för TRAS. Inte heller har vi lyckats finna några beslut om uppföljning, utveckling samt 

utvärdering av införandet av TRAS. Pedagogerna i studien poängterar alla en avsaknad av 

uppföljning från kommunens sida gällande TRAS. Flertalet av de medverkande pedagogerna 

skulle även vilja veta om användandet av materialet gett något positivt resultat gällande barns 

språkutveckling.  

Denna studie visar på att det finns ett glapp mellan kommunens beslut om införandet av 

TRAS i teorin, och användandet av TRAS på förskolorna i praktiken. Från beslutet togs 2005, har 

det varit få utbildningar, och vidareutbildningar på TRAS. Flertalet pedagoger nämner även i 

studien behovet av tydligare riktlinjer kring hur de ska använda sig av materialet i verksamheten. 

Dessutom har det framkommit i denna studie att kommunen inte gjort någon form av 

återkoppling eller besök i verksamheterna, efter införandet av materialet. Detta anser vi är en 

brist från kommunens sida, då man enligt oss, inte tagit sitt ansvar eller följt upp sitt beslut 

gällande TRAS. Under denna process har vi fått klarhet i hur betydelsefullt och viktigt det är att 

det finns någon ansvarig, som följer upp och utvärderar de beslut som fattas.   
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Vidare forskning 

Efter denna studies gång skulle vi finna det intressant att undersöka glappet mellan kommunen 

och pedagogernas mål med TRAS i förskolorna. Därtill skulle det vara intressant att forska vidare 

kring, om det har skett någon förändring i barns språkutveckling sedan införandet av material 

TRAS på förskolorna.    
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Bilaga 1 TRAS-schema 

 

                                                                    Exempel: (Prototyp av TRAS) 

Språklig medvetenhet 

Ålder 2-3 år 

1) Visar barnet intresse när ni tittar i bilderböcker? 

2) Deltar barnet med intresse i rim och ramsor? 

3) Tycker barnet om att vara med i sånglekar? 

 

Ålder 3-4 år 

1) Kommer barnet ihåg rim, ramsor, sånglekar som används ofta? 

2) Kan barnet leka med språket? 

3) Hör barnet skillnad på ord som bil-pil, hus-mus, katt-hatt? 

 

Ålder 4-5 år 

1) Kan barnet rimma på egen hand? 

2) Visar barnet intresse för lekskrivning? 

3) Kan barnet skriva sitt namn? 
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Bilaga 2 Brev   

Hej!  

Vi är två lärarstudenter, Emma Karlsson och Therese Skarstedt, som studerar på 

Lärarprogrammet för de yngre åldrarna. Nu läser vi vår sista termin, som innefattar att skriva ett 

examinationsarbete. Vi har valt att skriva om TRAS, Tidig Registrering Av Språkutveckling, i 

förskola, med inriktning på mål och uppföljning i användandet av TRAS. 

 

 Vårt syfte med denna studie är: 

 Syftet med denna studie är att undersöka införandet och användandet av materialet TRAS 

i förskolorna i en kommun.   

 

Vi kommer att utgå ifrån dessa frågeställningar: 

 Vilket är pedagogernas mål med användningen av TRAS i förskolans verksamhet? 

 Hur följer pedagogerna upp den språkliga kartläggningen med TRAS i förskolans 

verksamhet? 

 

I vår studie har vi valt att använda oss av intervjuer som metod för insamling av data. Totalt 

kommer studien att baseras på 10 stycken enskilda intervjuer, med pedagoger inom förskolans 

verksamhet i kommunen. Därför undrar vi nu, om vi kan få genomföra en intervju med en 

pedagog från er förskola. Intervjun kommer att ske under vecka 47, efter ert önskemål om tid 

och plats. Intervjun kommer att begränsas till högst en timme.  Under vecka 45 kommer vi att 

kontakta er om möjlig bokning av tid och plats. Vi bifogar här vår intervjuguide, så ni kan läsa 

igenom frågorna i förväg om ni så önskar.  

 

Studien är baserad på de fyra grundläggande regler för forskningsverksamhet, vilket innefattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentalitetskravet och nyttjandekravet. Det innebär att 

du som respondent innan beslut om medverkan ska informeras om följande: 

 Studiens syfte, metod och utformning. 

 Att din medverkan är frivillig och du har rätt till att avbryta din medverkan när som under 

processens gång. 

 Din medverkan kommer att vara helt anonym, vilket innebär att dina personuppgifter och 

svar, inte ska kunna gå att identifiera i den slutliga studien. 

 Det insamlade materialet kommer att förvaras på ett sådant sätt att inga obehöriga 

personer ska kunna ta del av det. 

 Det insamlade materialet kommer endast att användas till denna studies 

forskningsändamål. 
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 Vi hoppas att ni har möjlighet att medverka i vår studie. Vid frågor tveka inte att ta kontakt.  

 Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Emma Karlsson & Therese Skarstedt  
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Bilaga 3 Intervjuguide till pedagogerna 

Huvudtema 1: Allmänna frågor om pedagogens bakgrund 

Undertema 1: Utbildning 

Vad har du för utbildning?  

Undertema 2: Arbete 

Hur länge har du arbetat som förskollärare/lärare?   

Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats?  

Hur ser utformningen på barngruppen ut på din avdelning?  

Har ni någon särskild profilering på din förskola? 

 

Huvudtema 2: Allmänt om TRAS 

Undertema 1: TRAS 

Hur länge har ni arbetat med TRAS i er verksamhet? 

Fick du någon presentation/utbildning av materialet innan du började arbeta med det? 

Vet du om någon annan i arbetslaget fått det? 

Vad har ni för mål med användningen av TRAS i verksamheten?  

 

Huvudtema 3: Hur sker arbetet med TRAS i er verksamhet? 

Undertema 1: Vem ansvarar för registreringen? 

Vem/ vilka av pedagogerna gör den språkliga registreringen på barnen? 

Har ni ansvarsbarn ni fokuserar på när ni använder TRAS? 

Diskuterar ni kollegor emellan eller är det en enskild dokumentation?  

Undertema 2: TRAS i verksamheten 

Hur sker den språkliga registreringen av barnen när ni använder er av TRAS? 

Vid vilka tillfällen i verksamheten görs kartläggningen av barns språkutveckling? 

Hur ofta sker den språkliga registreringen av barnen? 

Fylls TRAS-schemat i efter ålderindelningen eller är på annat sätt?  

 

Huvudtema 4: Syftet med TRAS 

Undertema 1: Förskolans syfte med TRAS 

Vilka/ vilket syfte anser du att materialet TRAS har i er verksamhet på förskolan? 

Undertema 2: Uppföljning av TRAS 

Hur följer ni upp den språkliga kartläggningen i er verksamhet? (Det enskilda barnet och 

verksamheten?) 

Hur går ni tillväga rent praktiskt? 

Hur går ni tillväga för att synliggöra uppföljningen för föräldrar?   

Vad gör ni av det kartlagda materialet, när barnet slutar på förskolan? 
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Huvudtema 5: Vad anser du om TRAS i förskola? 

Undertema 1: Personliga åsikter 

Ser du några fördelar med användningen av TRAS i förskolans verksamhet? 

Ser du några nackdelar med användningen av TRAS i förskolans verksamhet? 

Har du något du vill tillägga om TRAS? 
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Bilaga 4 Intervjufrågor till talpedagog 

1) Kan du berätta bakgrunden till införandet av materialet TRAS i kommunens förskolor? 

2) Vem tog beslutet? Varför togs beslutet? 

3) Hur presenterades materialet för pedagogerna ute på förskolorna? 

4) Vad anser du personligen om materialet? 

5) Något du vill tillägga? 

 


