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Abstrakt 
 

TRAS - early registration of language development in preschool. A study about early 

registration of lanugage development in preschool. 

 

Denna kvalitativa studie har undersökt TRAS. Syftet med studien är att undersöka hur 

förskollärare använder sig av TRAS, hur det kan utveckla förskolans verksamhet och 

TRAS förtjänster samt hinder. Data har samlats in genom kvalitativa intervjuer med tre 

stycken förskollärare som arbetar med TRAS i deras verksamhet. Det teoretiska 

ramverket har använts för att analysera resultatet. Resultatet visar att förskollärare 

använder TRAS som ett observationsmaterial för att kartlägga språket. TRAS kan 

utveckla förskolans verksamhet genom att upptäcka barns proximala utvecklingszon. 

TRAS öppnar även upp för pedagogiska diskussioner som kan användas för att utveckla 

verksamheten såsom miljö och material. De förtjänster som kan ses med TRAS är att 

det kan användas som ett gemensamt observationsmaterial, kvalitetssäkra verksamheten 

och se hur de olika språkförmågorna påverka varandra. De hinder som kan ses med 

TRAS är att det krävs kunskap om TRAS för att kunna utföra det och att förskolor 

många gånger benämner att TRAS är ett bedömningsmaterial.  

 

Nyckelord 
TRAS, observationsmaterial, språkutveckling, kartläggning, bedömning.  
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1. Inledning 
 

Förskolan ska stimulera varje barns språkutveckling och förskollärare har ansvar för att 

arbetet sker i barngruppen enligt Lpfö98 (Skolverket, 2016).  

”Förskollärare ska ansvara för: 

att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen  

–   stimuleras och utmanas i sin språk och kommunikationsutveckling.” 

 (Skolverket, 2016, s. 11).  

Varje barns språkutveckling ska stimuleras och utmanas, för att göra detta bör det 

genomföras en kartläggning av språket i barngruppen. Genom att kartlägga språket kan 

förskolan erbjuda en språkstimulerande verksamhet. Ett observationsmaterial som finns 

för att kartlägga språket i förskolan är TRAS som står för Tidig registrering av 

språkutveckling.  

 

Min uppfattning var att TRAS utmärkte sig för att vara ett bedömningsmaterial som 

utifrån ålder mäter enskilda barns språkkunskaper. Under min utbildning till 

förskollärare har TRAS endast tagits upp vid enstaka tillfällen. Jag blev därav 

intresserad av vad förskollärare anser om TRAS och hur det används i verksamheten. 

Om det är möjligt att använda TRAS för att utveckla det språkliga arbetet i förskolan 

och om det finns några förtjänster eller hinder med TRAS.  

 

Salameh (2013) beskriver i TRAS handboken materialet som ett språkligt 

observationsmaterial för yngre barn. Det är ett observationsmaterial som ska ge stöd i 

det pedagogiska arbetet kring språkutvecklingen. 

”TRAS är ett språkligt observationsmaterial för yngre barn” (Salameh, 2013, s.9).   

Salameh (2013) skriver även att TRAS är ett åldersbaserat observationsmaterial och kan 

användas för att upptäcka språkförseningar. Det är viktigt att ge barn tidiga insatser för 

att stötta språkutvecklingen och genom TRAS olika språkområden (samspel, 

kommunikation, uppmärksamhet, språkförståelse, språkligmedvetenhet, uttal, 

ordproduktion och meningsuppbyggnad) ser förskollärare var insatserna behövs. Vidare 

menar Frost, Klepstad Færevaag, Horn och Espenakk (2013) att TRAS ska fungera som 

ett verktyg för förskollärare i den dagliga verksamheten som kvalitetssäkra arbetet med 

språkutvecklingen genom observationer. Det ska också fungera som ett verktyg för 

kompetensutveckling för personal eftersom TRAS kan användas för att öppna upp för 

reflektioner. Reflektionerna bidra sedan till det fortsatta språkliga arbetet inom 

verksamheten. 

 

Min studie har undersökt hur förskollärare använder observationsmaterialet TRAS och 

hur TRAS kan utveckla förskolans verksamhet. Studien har även undersökt TRAS 

förtjänster och hinder.  
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2. Syfte och frågeställningar 
Under detta kapitel presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Det presenteras 

även begreppsdefinitioner som är betydelsefulla för studien.  

 

2.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare använder observationsmaterialet 

TRAS och hur detta kan utveckla förskolans verksamhet. Studien kommer även att 

undersöka TRAS förtjänster och hinder. 

 

2.2 Frågeställningar 
 

• På vilket sätt används TRAS i förskolans verksamhet? 

 

• Hur kan förskolans verksamhet utvecklas med hjälp av TRAS? 

 

• Vilka förtjänster och hinder finns med TRAS? 

 

2.3 Begreppsdefinitioner 
Observation och observationsmaterial 

Observation kommer från latin och betyder iakttagelse eller undersökning. Observation 

och dokumentation kan ibland uppfattas som samma sak. Det som skiljer dem åt är att 

observation är iakttagelsen medan dokumentation är det som görs synligt genom att till 

exempel fota (Svenning, 2011). TRAS är ett observationsmaterial som används för att 

kartlägga barns språk. Förskollärare ska observera barnet vid flera olika sammanhang 

under en längre tid för att sedan fylla i TRAS schemat (Frost, Klepstad Færevaag, Horn 

& Espenakk, 2013). 

 

Bedömning och bedömningsmaterial 

Bedömning innebär att värdera eller utvärdera något. Bedömningar kan till exempel 

innefatta barns prestationer och kunskaper, de kan även innefatta omdömen om barns 

personlighet. Diagnos- och bedömningsmaterial för att följa barns språkutveckling är 

vanligt och TRAS är ett observationsmaterial som används på flera förskolor. Det 

används för att observera barns språkutveckling (Skolverket, 2010: Skolverket, 2012). 

 

Dokumentation 

Dokumentation innebär att samla in och sammanställa information. Det kan vara en 

portfolio, videofilm, foto, anteckningar eller loggböcker. Dokumentationer kan 

användas för att reflektera över de enskilda barnen och verksamheten. Det kan också 

användas för att synliggöra barns lärprocesser och förskolans verksamhet för både barn 

och föräldrar (Skolverket, 2010). 

 

Pedagogisk dokumentation 

Med pedagogisk dokumentation är syftet att synliggöra verksamheten, det ska även vara 

ett underlag för bedömning av utvecklingsbehov i verksamheten och dess kvalitet. När 

pedagogisk dokumentation används för gemensam reflektion blir den pedagogisk. 

Syftet med den pedagogiska dokumentationen är också att synliggöra barnen och 

verksamheten och vara en grund för utvärderingar av den pedagogiska miljön 

(Skolverket, 2010). 
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3. Bakgrund och tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras styrdokument utifrån förskolans läroplan. Sedan presenteras 

bakgrund och tidigare forskning om bedömning i förskolan och om TRAS. 

 

3.1 Styrdokument 

3.1.1 Utifrån läroplanen 

Varje barns språkutveckling ska stimuleras i förskolan och de ska ta till vara på barns 

intresse och nyfikenhet för den skriftspråkliga världen. Förskolan ska bidra till att barn 

med annat modersmål ska få möjlighet att utveckla både det svenska språket som sitt 

modersmål. Målen i läroplanen för förskolan anger inriktningen som förskolan ska 

arbeta med och förväntas även kvalitetsutvecklas utefter inriktningarna (Skolverket, 

2016).  

Mål för utveckling och lärande 

Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

- ”tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin 

omvärld.” 

- ”utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka 

tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.” 

- ”som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att 

kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.” (Skolverket, 2016, s. 10).  

Förskollärare har även ett ansvar i barngruppen att arbetet genomförs på ett sådant sätt 

att ”barn får stöd och stimulans i sin sociala utveckling och stimuleras och utmanas i 

sin språk- och kommunikationsutveckling” (Skolverket, 2016, s.11). 

Enligt läroplanen för förskolan måste barns utveckling och lärande följas, dokumenteras 

och analyseras för att utvärdera förskolans kvalitet. Det behövs kunskap om varje barns 

erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande över de olika målområden för att 

kunna stödja och utmana barn i deras lärande. Det behövs även kunskap om när de 

upplever verksamheten som intressant, rolig och meningsfull. Utvärderingens syfte är 

att få kunskap om förskolans kvalitet, hur verksamhetens organisation, innehåll och 

genomförande kan utvecklas för att ge varje barn den bästa förutsättningen för 

utveckling och lärande. Utvärderingen ska utgå från ett barnperspektiv och barn samt 

föräldrar ska vara delaktiga i utvärderingen (Skolverket, 2016). 

Riktlinjer för förskollärare är att de bland annat ska kontinuerligt och systematiskt 

dokumentera, följa upp och analyser varje barns utveckling och lärande. Det ska göras 

för att barnen ska få möjlighet att utvecklas och lära sig i överensstämmelse med 

förskolans läroplan. Förskollärare ska även enligt förskolans läroplan dokumentera, 

följa upp och utvärdera verksamheten i sin helhet (Skolverket, 2016). 

Förskollärare ska ansvara för 

- ”att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp 

och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens 

möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner.” 
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- ”att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, innehåll, 

aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas.” (Skolverket, 

2016, s.14–15)  

Arbetslaget tillsammans har även en skyldighet att systematiskt dokumentera varje 

barns utveckling och lärande för att se om förskolans verksamhet ger barnen möjlighet 

att utvecklas och lära sig i överenskommelse med förskolans läroplan. Det ska även 

användas olika former och sätt att dokumentera på, vilket ska ge möjlighet till att se 

barns fortsatta utveckling inom målområdena i förskolans läroplan. Dokumentationerna 

ska följa upp barns kommunikation och samspel för att analyseras. Dokumentationer 

ska även följa upp hur barns förmågor och kunskaper förändras inom målområdena i 

förskolans läroplan (Skolverket, 2016). 

Arbetslaget ska  

- ”kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och 

lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i 

enlighet med läroplanens mål och intentioner.” 

- ”använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om 

förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt gör det möjligt att följa 

barns förändrade kunnande inom olika målområden.” (Skolverket, 2016, s. 15) 

Dokumentera, följa upp och analysera:  

-  ”kommunikation och samspel med och mellan barn, barns delaktighet och inflytande samt vid 

vilka tillfällen som barnen upplever verksamheten som intressant, meningsfull och rolig.” 

- ”hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till 

de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med.” (Skolverket, 2016, 

s.14) 

 

3.2 Bedömning i förskolan 
Begreppet bedömning innebär att värdera, utvärdera eller betygsätta något. Skolverket 

(2010) skriver att forskning visar exempel på bedömningar i förskolan och förskoleklass 

som är utvecklingspsykologiskt grundade, kunskaps- och betygsliknande bedömningar. 

Dessa bedömningar ska visa i vilken utsträckning barn når vissa mål. Det kan även vara 

personinriktade bedömningar där fokus ligger på barns personliga egenskaper som kan 

vara integritetskränkande. Dessa bedömningar och utvärderingar kan strida mot 

förskolans läroplan eftersom det kan vara grundande på enskilda barns resultat och 

prestationer. Vidare menar Skolverket (2010) att forskning även visar att det 

förekommer variationer av bedömningar. Det finns till exempel förskolor som har 

öppna och verksamhetsinriktade bedömningar. Det kan handla om prestationer av olika 

resultat och hur lärandet samt arbetet fortsätter under tiden det pågår (a.a.).  

 

Enligt Skolverket (2010) använder ca 60 procent av alla förskolor i Sverige sig av 

diagnos- och bedömningsmaterial för att följa barns språkutveckling. Olika 

bedömningsmaterial har utvecklats för förskolan och de flesta menar att syftet är att 

stödja och utveckla barns kompetens. Fokus riktas mot att det är verksamheten som ska 

bedömas och inte det enskilda barnet, men ofta är det barnets färdigheter samt förmågor 

som observeras och mäts. Om barnet behöver stöd riktas insatserna oftast mot det 

enskilda barnet. Vallberg Roth (2012) lyfter upp att ett observationsmaterial som 
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används för att följa barns språkutveckling är TRAS, det är baserat på att barns 

språkkunskaper är åldersbaserat. TRAS schemat är utformat efter standardiserande 

påståenden om barns kunskaper i olika åldrar. Läraren bedömer sedan barnet utifrån: 

har behärskat, har delvis behärskat eller har inte behärskat. Detta är ett exempel på ett 

test som använder riktlinjer i utvecklingspsykologiska stadier som visar vad som är 

specifikt för en viss ålder. Det blir därav lämpligt att barn ska lära sig specifika saker 

vid en viss ålder. Pramling Samuelsson (2010) skriver att Piaget och Vygotskij är 

exempel på forskare som studerade fram utvecklingstrender genom att belysa vad som 

kännetecknade olika stadier eller åldrar. De menade dock inte att varje barn, i en viss 

ålder, skulle vara på en viss nivå eftersom barn har egna erfarenheter och möjligheter 

till att lära sig. Utefter forskningsresultaten har tester skapats på grund av teorier som 

används som beskrivningar av barns utveckling i olika åldrar. Testerna används sedan 

för att se barnens specifika färdigheter eller brist på färdigheter (a.a.).   

 

Pramling Samuelsson (2010) menar i sin artikel att utvärderingsinstrument är utformade 

för att mäta barns kognitiva kunskaper i små avgränsade delar, vilket gör att de inte 

mäter barns förståelse för något. Förståelse är något som skapas i relation med 

omvärlden och andra människor. Hon menar vidare att eftersom test eller kartläggningar 

är skapade av någon vuxen spelar det stor roll hur situationen ser ut för barnet när testet 

görs. Det ges helt olika förutsättningar för barnet beroende på hur den vuxnes och 

barnets relation ser ut och hur den vuxne ställer frågor. Svenning (2011) rikta kritik mot 

TRAS hon menar att barnet görs till ett objekt. Det blir att de vuxna letar efter brister i 

barnens förmåga istället för att se vad de är bra på. Men att även fast förskollärare se 

barns förmågor eller brister så är det bedömning som ligger till grund. Bugge (2010) 

skriver att förskolor tycker att TRAS är ett test som lägger vikt på det som är minst 

viktigt i barnen språk. TRAS handlar istället om att hitta det som är fel i barns 

språkutveckling, vilket enligt dem inte syftar till barns bästa. Bugge 2010 och Johansen-

Lyngseth (2010) skriver att fördelar som finns med TRAS i förskolans verksamhet är att 

den systematiska analysen med hjälp av TRAS tydliggör barns språkutveckling. Det gör 

att behovet av stöd bli tydligare och ger lärare en möjlighet till reflektion samt en grund 

för att samtala med vårdnadshavare.  

 

En studie som har gjorts av Johansson (2016) om dokumentation och bedömning i 

förskola visar att observationsmaterialet TRAS används på lika och olika sätt. 

Förskolorna Apelsinen och Björnen i Johanssons studie använder TRAS en gång per 

termin för att kartlägga varje barns språkförmåga och språkutveckling. Under ett tillfälle 

på förskolan Apelsinen diskuteras ett barns förmåga att följa sociala spelregler, de 

hänvisar inte till situationer som skulle kunna ge exempel på ett barns förmåga utan 

använder istället tyst kunskap. Diskussionen blir därav abstrakt eftersom de inte 

hänvisar till konkreta situationer, det gör att det framkommer delade meningar av 

barnets förmåga. Det kommer överens om att genomföra fler observationer eftersom de 

inte är överens. Förskollärarna kommer att fokusera på de som de diskuteras och det gör 

att observationerna kan påverkas på grund av bedömningen i TRAS. Tillskillnad från 

Apelsinen så använder sig förskollärarna på förskolan Björnen sig av erfarenheter om 

hur barnet fungerar socialt i olika sammanhang. De observera även barn utifrån hur de 

fungerar tillsammans med andra barn. De använder olika observationer från den dagliga 

verksamheten i diskussionerna för att göra bedömning av ett barns sociala spelregler i 

TRAS schemat. Det förekommer dock att förskollärarna prata om barns intelligens och 
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personlighet. Det gör att barn kan bli bedömda i relation till teorier om språkutveckling 

och social förmåga men även antaganden om intelligens och personlighet (a.a.).  

 

3.3 Tidig registrering av språkutveckling 
TRAS presenteras utefter hur det skapades, vad det är och vilka olika språkområden 

som behandlas i TRAS schemat. 

 

Frost, Klepstad Færevaag, Horn och Espenakk (2013) skriver att TRAS som står för 

tidig registrering av språkutveckling skapades för att de ansåg att barn med 

språkförseningar inte uppmärksammades tillräckligt tidigt. Barn uppmärksammas oftast 

inte förens i skolan, när de får problem med att lära sig att läsa och skriva. Frost m.fl. 

(2013) fick en uppfattning om att förskollärare var osäkra på hur de skulle bedöma 

barns språkutveckling och hur de skulle arbeta med språkutveckling på ett målinriktat 

sätt. De valde att år 2000 att göra en enkätundersökning som 272 förskollärare deltog i. 

I undersökningen visade det sig att förskollärarna var intresserade av barns språk men 

att observationerna som genomfördes var osystematiska. De var också osäkra på vad 

som var viktigt att observera i barns språk och menade att de saknade ett 

observationsmaterial för detta (a.a.).  

 

Salameh (2013) beskriver TRAS är ett språkligt observationsmaterial för yngre barn 

som används för att följa barnens språkutveckling. Den språkliga utvecklingskurvan 

följs givetvis inte av alla barn, men det är ändå ett genomtänkt material som fungerar 

som ett pedagogiskt stöd i förskolans verksamhet. Hon menar att det också är viktigt att 

tidiga insatser sätt in för att kunna stötta de barn som är sena i språkutvecklingen. Frost 

m.fl. (2013) skriver att TRAS bör vara integrerat i arbetet, regelbundet diskuteras och 

bidra till en anpassning av verksamheten 

 

Frost m.fl. (2013) menar att det är den sociokulturella synen som ligger till grund för 

TRAS. Samspel och dialog är det aktiva arbetssättet i verksamheten enligt synen på 

inlärning. Vygotskijs tankar är kring den proximala utvecklingszonen enligt Frost m.fl. 

(2013) kopplade till användandet av TRAS. Begreppet observation kan tolkas på olika 

sätt, men att det kan beskrivas som ett test som det endast finns ett visst svar på som är 

det rätta. De påpekar dock att TRAS bör användas på ett brett och kvalitativt sätt. De 

påpekar även att observationer bör ske i barns naturliga situationer eftersom 

testsituationer kan påverka barns språk. Observationerna ska ske i flera sammanhang 

under verksamhetens dag. De ska också ske över en längre tid eftersom barnets 

dagsform ibland kan påverka i vissa situationer. Förskollärare brukar därför ofta 

anteckna när de kan koppla en observation till TRAS (a.a.) 

 

TRAS schemat ska fyllas i med jämna mellanrum. All personal ska bidra med 

observationer som ska fungerar som diskussionsunderlag när ett TRAS schema ska 

fyllas i. TRAS schemat består av en cirkel med olika färgområden som behandlar olika 

delar av språket. I schemat står även barns ålder med men när de första observationerna 

ske och ett schema ska fyllas i ska förskollärarna alltid utgå från frågorna i den innersta 

cirkeln. Det finns även ett schema som inte är åldersindelat som kan användas som det 

finns flerspråkiga barn. Schemat är sedan utformat efter åldern och behandlas 2–3 år, 3–

4 år och 4–5 år. Om barn har behärskat en färdighet fylls hela fältet i, om barn har delvis 

behärskat streckas fältet och om barn inte har behärskat lämnas fältet tomt. Det är 

viktigt att flera observationer ligger till grund för barns färdigheter. Observationerna 
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ligger till grund för diskussionerna och är ett stöd när ett schema fylls i. Dessa 

diskussioner är en fördel för personal eftersom det gör att de kan arbeta på ett 

kvalificerat sätt (Frost m.fl., 2013).   

 

TRAS behandlar åtta olika områden av språket som ska kvalitetssäkra det språkliga 

arbetet i förskolan. Det blåa området är kopplat till språkets användning, det handlar om 

samspel, kommunikation och uppmärksamhet. Det röda området kopplas till språkets 

innehållssida och handlar om språkförståelse och språkligmedvetenhet. Det gröna 

området kopplas till språkets formsida och handlar om uttal, ordproduktion och 

meningsuppbyggnad. (Frost m.fl., 2013). 

 

3.3.1 Det blåa området 

Samspel gör att barn får erfarenhet av hur det är att vara tillsammans med andra 

människor. Det sociala samarbetet gör en grund för att utveckla barns kommunikativa 

och språkliga färdigheter. Genom samspel med en vuxen kan barn få ny kunskap och 

klara av mer än vad den skulle gjort utan en vuxen. Det stöd som vuxna ger genom 

dialog och samarbete är stöttning som också kallas för scaffolding. Scaffolding innebär 

att i början ge den vuxne mycket stöd i lärandesituationen och sedan kommer stödet att 

avta eftersom barnet kan börja behärska sina färdigheter (Klepstad Færevaag, 2013; 

Säljö, 2013). Frågor som förekommer i TRAS-schemat om samspel är till exempel  

  

”2–3 år, tar barnet intiativ till kontakt med andra på ett positivt sätt? 3–4 år, följer 

barnet regler i lekar som led av vuxna? 4–5 år, följer barnet sociala spelregler?” 

(Klepstad Færevaag, 2013, s. 73–75) 

 

Kommunikation kan vara både språklig och icke språklig. I den språkliga 

kommunikationen används symbolsystem som ord och tecken. I den icke språkliga 

används gester, kroppsspråk, ögonrörelser, mimik, handlingar eller föremål. I en 

kommunikation finns en sändare och en eller flera mottagare, sändaren är den som vill 

förmedla något till mottagaren. Syftet med kommunikation är att skapa en gemensam 

förståelse hos de som deltar (Horn & Klepstad Færvaag, 2013). Frågor om 

kommunikation i TRAS-schemat är till exempel  

 

”2–3 år, deltar barnet i en dialog under en kortare stund? 3–4 år, uttrycker barnet 

sina önskningar, känslor och behov verbalt? 4–5 år, berättar barnet en historia med 

ett visst sammanhang?” (Horn & K. Færvaag, 2013, s. 86–88) 

 

Uppmärksamheten hos barn utvecklas mycket under förskoleåldern i 

inlärningssituationer, men det är ändå en utmaning för dem att rikta sin uppmärksamhet 

mot det som är viktigt. Barn ska oftast rikta sin uppmärksamhet mot det som de ska lära 

sig, utan att störas av omgivningen som kan distrahera dem. Om förskollärare genomför 

en aktivitet måste barn uppleva att aktiviteten är meningsfull, eftersom barn har svårt att 

kontrollera sin uppmärksamhet. Det blir för barn svårt att kontrollera sin 

uppmärksamhet när miljön innehåller för många intryck. En del barn riktar ibland inte 

sin uppmärksamhet mot det förskollärare vill även fast de är vakna, medvetna och 

uppmärksamma. Det blir därför viktigt att till exempel begränsa olika intryck i 

inlärningssituationer, för att kunna rikta sig mot det som vi vill eftersom de kan ha svårt 
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att sortera när det blir för många intryck (G. Solheim, 2013). Frågor om uppmärksamhet 

som förekommer i TRAS-schemat är till exempel  

 

”2–3 år, riktar barnet uppmärksamheten mot en uppgift? 3–4 år, väntar barnet på sin 

tur utan att tappa uppmärksamheten? 4–5 år, leker barnet utan att störa eller avbryta 

andra?” (G. Solheim, 2013, s. 105–106) 

 

3.3.2 Det röda området 

Språkförståelsen utvecklas tidigare än det talade språket. För barn handlar det om att 

olika ljud ska sättas ihop till ord som sedan ska kännas igen och bli meningsfulla. Orden 

ska sedan sättas ihop till meningar som ska ge en förståelse av helheten. Orden samlas 

sedan i barns minnen, i det semantiska lexikonet som fungerar som ett ordförråd. Barns 

ordförståelse är från början enkel och endimensionell, när de får mer erfarenhet av språk 

utvecklas och fördjupas betydelsen av ord som ofta förekommer i deras vardag. 

Språkförståelsen är grunden för barns fortsatta språkutveckling och om det 

uppmärksammas att ett barn har en försening inom detta, bör åtgärder sättas in för att ge 

dessa barn goda förutsättningar för en fortsatt normal språkutveckling som följer den 

utvecklingspsykologiska teorin. Den utvecklingspsykologiska teorin följer barn olika 

utvecklingssteg som är i samma ordning. Utvecklingsstegen kan ske i olika takt ibland 

ligger ett barn lite före eller lite efter. Vuxna kan genom att ha kunskap om de språkliga 

komponenterna ha förväntningar på barns språk i de olika åldrarna (Horn, 2013). Frågor 

som är med om språkförståelsen i TRAS-schemat är till exempel  

 

”2–3 år, följer barnet instruktioner? 3–4 år, känner barnet till namnet på tre till fyra 

färger? 4–5 år, förstå barnet komparation av adjektiv (mindre, kortare, störst)?” 

(Horn, 2013, s. 119–121) 

 

Språklig medvetenhet är ett begrepp som står för förmågan att reflektera över språket. 

Det kan handla om till exempel att reflektera över ords betydelse, sätt att formulera 

meningar och att en del ord nästan låter likadant. Barn har en medfödd nyfikenhet på 

språket och kan därför ställa frågor om språket. Det är viktigt att uppmuntra detta till 

exempel genom att prata om nya eller ovanliga ord med barnet. Vid en viss ålder börjar 

barn även att leka med språket genom att till exempel rimma, det blir då viktigt att ge en 

bekräftelse genom att rimma tillbaka (Frost, 2013). Det frågor som finns om språklig 

medvetenhet i TRAS-schemat är till exempel  

 

”2–3 år, visar barnet intresse när ni tittar i bilderböcker? 3–4 år, rimmar barnet i 

samspel med andra? 4–5 år, rimmar barnet på egen hand?” (Frost, 2013, s. 133–134) 

 

3.3.3 Det gröna området 

Det är vanligt att både förskolan och föräldrar lägger mycket fokus på barns uttal. 

Under det första levnadsåret kan barn uttrycka olika behov eller känslor genom ljud, 

samtidigt tolkas och förstås detta av omgivningen. En viktig del av språkutvecklingen är 

förmågan att skilja mellan, känna igen och producera ljuden i det språk, eller de språk 

som barn växer upp med. Ljudutvecklingen hos barn är att de lär sig att känna igen, 

skilja mellan och producera de ljud som finns i språket i deras omgivning. Språk består 
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av egna uppsättningar av ljud och ljuden utgör ett system. Barn måste lära sig systemet 

av språkljud och förstå att skillnad mellan ljuden gör en skillnad i betydelse. När barn 

börjar använda ljudkombinationer för att förmedla budskap börjar den fonologiska 

utvecklingen. Det är vanligt att barn ersätter ”svåra” ljud med ljud som är lättare att 

uttala. Om ett barn är försenad i uttalsutvecklingen finns en risk för läs- och 

skrivsvårigheter och om ett barn är mellan 3–4 år har uttalsförseningar bör det utredas 

närmare av en logoped (Espenekk, 2013). Frågor i TRAS-schemat om uttal är till 

exempel  

 

”2–3 år, uttrycker sig barnet oftast så att man förstår det? 3–4 år, uttalar barnet ord 

med /k/ och /g/ på rätt sätt (till exempel ko, kaka, gott)? 4–5 år, uttalar barnet ljudet 

/s/ på rätt sätt?” (Espenekk, 2013, s. 141–144) 

 

Ordproduktion handlar om utveckling av kunskap om hur ord bildas och böjs samt om 

utveckling av ordförrådet. Utvecklingen av ordförrådet är en mycket viktig del av barns 

språkutveckling. Storleken på ordförrådet har ett sammanhang med senare grammatiska 

färdigheter till exempel morfologi och meningsbyggnad. Vuxna talar oftast med barn på 

ett barnanpassat sätt under tidig ålder, de vuxna talar mer tydligt, långsamt och med ett 

varierat tonläge. Det barnanpassade språket har visat sig vara viktigt för barns 

språkutveckling och om barn inte får uppleva den vuxenkontakten kan barn gå miste om 

delar av den grundläggande språkstimuleringen. Ordförrådsexplosionen kommer oftast 

efter de femtio första orden, vilket är en förutsättning för att kunna upptäcka ordens inre 

morfologiska struktur. När barn upptäcker att många verb slutar på –te och –de i 

preteritum kan de börja böja enstaka ord. Ett exempel är att barn börja böja ord ”ge” 

vilket blir ”gedde” i preteritum. Barn upptäcker systemet för att kunna böja och börjar 

arbeta mer med grammatiken (H. Wagner, 2013). Ordproduktionsfrågor i TRAS-

schemat är till exempel  

 

”2–3 år, använder barnet vardagliga verb? 3–4 år, använder barnet frågeord som 

vem, vad, var? 4–5 år, använder barnet ord för antal, form och storlek?” (H. 

Wagner, 2013, s. 157–158) 

 

Meningsbyggnad handlar om barns förmåga att sätta ihop ord till meningar av 

varierande längd och svårighetsgrad. Genom att lyssna och samspela med vuxna i sin 

omgivning tillägnar sig barn denna förmåga. Det tidiga samspelet är en viktig 

förutsättning för allas språk- och kommunikationsutveckling. I två till tre års ålder sker 

en snabb utveckling av ordsammansättningar till exempel ”nej bada”, vilket gör att barn 

kan uttrycka sig mer. Studier har visat att barns utveckling av meningsproduktion har ett 

samband med utveckling av ordförrådet, att ordförrådet är det säkraste tecknet på 

utveckling av den grammatiska kompetensen. När barn börjar använda flera ord i sina 

yttranden ökar också kravet på uttal, på att kunna hitta rätt ord i ordförrådet och att 

kunna utforma yttranden på ett planmässigt sätt. Planmässigt sätt innebär att använda 

ord och yttrande på ett genomtänkt eller planerat sätt som gör att barn kan förmedla sina 

önskningar. När sedan ordkapaciteten ökar kan barn börja producera mer varierande och 

längre yttranden (Løge, 2013). Frågor som förekommer i TRAS-schemat om 

meningsbyggnad är till exempel  
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”2–3 år, har barnet börjat ställa frågor? 3–4 år, använder barnet ibland meningar 

med prepositioner? 4–5 år, ställer barnet hur och varför frågor?” (Løge, 2013, s. 

168–170) 
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4. Teoretiskt ramverk  
I följande kapitel presenteras det teoretiska ramverket som ligger till grund för 

undersökningen och kopplas till studien. Det teoretiska ramverket har sedan använts för 

att analysera resultatet. 

 

Det teoretiska ramverket som har använts för att analysera resultatet är det 

sociokulturella perspektivet. Frost, Klepstad Færevaag, Horn och Espenakk (2013) 

menar att det sociokulturella perspektivet ligger till grund för TRAS och det är därför 

intressant att analysera utifrån det perspektivet. Det kan visa om förskollärare tänker 

utefter det sociokulturella perspektivet när TRAS används i verksamheten.  

 

4.1 Sociokulturellt perspektiv  
Säljö (2016) menar att Vygoskijs arbeten om utveckling, lärande och språk är grunden 

till den sociokulturella traditionen. Vygotskij arbetade med detta i cirka 10 år, vilket 

gjorde att han inte fick så mycket tid till att bygga upp en systematisk teori. Williams 

(2006) skriver att grunden till det sociokulturella perspektivet är betydelsen av kulturen 

och den sociala interaktionen för människans utveckling. I barns utveckling är socialt 

samspel drivkraften och språket är den utlösande processen för utveckling. Vygotskij 

menade att en stor del av det vi lär oss, lär vi oss av varandra. I den sociokulturella 

teorin är en central idé att för att de ge bästa möjligheterna för att lära sig bör barn 

handledas av en vuxen eller en kunnig kompis. Det gör det möjligt för barn att lära sig 

av varandra och de får öva i olika sociala sammanhang (a.a.).  

 

Socialt samspel och den proximala utvecklingszonen  

Säljö (2013) skriver att Vygotskij menade att lärande och utveckling inte är något som 

begränsas i en människas liv utan det är något vi alltid ägnar oss åt, vilket gör att 

människan utvecklas oavbrutet. Williams (2006) menar att Vygotskij talade för att barn 

lär sig mer i socialt samspel med andra som är mer kunniga inom ett aktuellt område. 

Genom att kommunicera och imitera varandra kan barn lär sig av varandra. Imitationen 

är en indikation på att utvecklingsprocessen är på gång. Genom att titta och imitera kan 

barn utan ett verbalt språk lära sig och det ske ganska omgående. Det är även 

upprepande och kan ske i olika miljöer. Imitation är oftast ett tecken på att visa 

samhörighet med sina kompisar, men barn försöker också förstå vad de andra barnen 

gör. När barn går in i problemlösningar med mer kunniga och erfarna kompisar blir det 

möjligt för dem att gå in i ett nytt område (a.a.). Det skapas då en möjlighet barn att gå 

in i den proximala utvecklingszonen, där barn är känsliga för instruktioner och 

förklaringar (Säljö, 2013).  

 

Williams (2006) menar att enligt Vygotskij finns det två nivåer i barns utveckling, den 

första nivån är den tillfälliga nivån där barnet befinner sig just nu och barnet klarar sig 

självständigt i denna nivån. Den andra nivån är där barnet behöver stöttning av en 

kunnigare vuxen eller kompis för att lösa en uppgift. I den andra nivån befinner sig 

barnet i den proximala utvecklingszonen, det finns i den nivån möjlighet för utveckling. 

Genom socialt samspel skapas en möjlighet för att utveckla kunskaper tillsammans. 

Vygotskij menade att barn kommer att kunna lösa uppgiften själv om barnet i den andra 

nivån klarat av att lösa en uppgift tillsammans med en kunnigare vuxen eller kompis 

(a.a.). Det kan bli viktigt för barn att en lärare finns tillgänglig eftersom att det i zonen 

behövs en kompetent person som kan ge stöd. Detta stödet benämns som scaffolding 

och det innebär att det till en början i en viss situation behövs mycket stöd, men att 
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stödet sedan avtar när barn börjar behärska sina färdigheter. Det socialkulturella 

perspektivet visar att det sociala samspelet är en viktig del för att kunna utveckla och 

lära sig nya saker för på det sättet får barn ta del av olika kunskaper och erfarenheter 

(Säljö, 2013) 

 

Mediering 

Säljö (2013) skriver att mediering är ett grundläggande begrepp i det sociokulturella 

perspektivet. Mediering innebär att för att människan ska förstå sin omvärld behöver 

människan använda redskap eller verktyg. Vygotskij nämner de som de språklig- och 

materiella redskapen, de språkliga redskapen används för att kunna tänka och 

kommunicera genom till exempel symboler eller tecken. Människor tänker och 

kommunicera med hjälp av våra kulturella redskap för att kunna förstå och analysera 

omvärlden. De materiella redskapen är redskap som används för att utföra olika arbeten 

till exempel kirurger. Kirurger använder olika redskap för att kunna utföra sitt arbete, 

men innan de fick det behövde de skapa kunskaper om autonomi och människans 

kropp. Det gör att de materiella redskapen också är kopplat till de språkliga. Språk är 

redskapens redskap enligt Vygotskij, genom språket kan människor uttrycka sig och de 

språkliga begreppen vi använder hjälper till att organisera vår omvärld. I de flesta 

situationer används språket av oss människor(a.a.).  

 

Frost, Klepstad Færevaag, Horn och Espenakk (2013) menar att mediering tillsammans 

med TRAS fungerar som förmedling i den proximala utvecklingszonen. Mediering sker 

när den vuxne ge så mycket stöd som barnet behöver. I TRAS handboken visas en 

modell över hur medieringen går till. Det första begreppet är modellering som innebär 

att den vuxne visar hur något genomförs eller uttrycks. Barnet imiterar sedan den vuxne. 

Barnet befinner sig då i aktivt lärande som den vuxne kan beskriva för barnet. Barnet 

blir då medveten om vad och hur en uppgift kan genomföras. Sedan kan barnet själv 

börja behärska färdigheten, men det kan krävas att den vuxne upprepar uppgiften (a.a.).  
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5. Metod 
I detta kapitel presenteras val av metod, urval, genomförande, databearbetning och 

redovisning samt det etiska ställningstagandet. Studiens trovärdighet och giltighet 

presenteras även i detta kapitel. 

 

5.1 Val av metod  
I studien har intervjuer med förskollärare valts som metod för att erhålla kvalitativa 

data. Denscombe (2016) menar att kvalitativa data innebär att data består av ord eller 

visuella bilder. Ett vanligt sätt att samla in kvalitativa data på är intervjuer. Intervjuer 

används oftast när forskaren vill komma åt åsikter, erfarenheter och tankar. Intervjuerna 

brukar oftast spelas in och behövs sedan transkriberas. Transkribera innebär att skriva 

ner samtalet, det gör det enklare för forskaren att analysera än att lyssna på 

ljudupptagningen. Analysen utgår sedan från texten och efter analysen skapas relevanta 

kategorier utifrån studiens syfte och frågeställningar (a.a.).  

 

5.1.1 Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativa intervjuer har formen av ett vanligt samtal men utgår från ett bestämt fokus. 

Om intervjun ska utgå från ett bestämt fokus krävs det att intervjuaren håller riktning 

för att hålla respondenten till ämnet. I en kvalitativ intervju ska intervjuaren inte ställa 

ledande frågor eftersom att din egna förförståelse inte ska begränsa respondentens svar. 

Under intervjun kommer du att få ta del av deras erfarenheter och olika situationer 

vilket gör data mer tillförlitlig (Kihlström, 2007). I denna studie är kvalitativa intervjuer 

en bra metod eftersom jag får ta del av förskollärare kunskaper och erfarenheter kring 

TRAS. Denscombe (2016) menar att fördelen med intervjuer är att frågor kan följas upp 

och det gör att data blir omfattande, djupgående och detaljrik. Det som kan bli en 

nackdel i studien är att data baseras på vad någon säger och inte gör. Denscombe (2016) 

skriver att det kan påverka validiteten i data eftersom uttryck och handling inte alltid 

stämmer överens i verkligenheten.  

 

5.1.2 Semistrukturerade intervjuer 

I studien utfördes semistrukturerade intervjuer som innebär att en intervjuguide 

formuleras med fokus på ett ämne. Denscombe (2016) menar att Semistrukturerade 

intervjuer är ett flexibelt sätt att samla in data på eftersom en intervjuguide med fördel 

kan användas. Det finns även möjlighet att utifrån intervjuguiden ställa andra frågor 

som inte finns med i intervjuguiden. Intervjuguiden består av öppna frågor, öppna 

frågor innebär att det inte finns något färdigt svar. Genom att ställa öppna frågor under 

en intervju kan respondenten utforma sina egna svar på sitt sätt (Kihlström, 2007: 

Bryman, 2011). Det kan göra att data blir omfattande eftersom det är fritt, men det kan 

vara en fördel när data ska analyseras. Studiens intervjuguide (se bilaga 1) formulerades 

efter att jag hade läst handboken om TRAS eftersom en förförståelse behövdes innan 

jag kunde formulera en intervjuguide om TRAS. Fokus låg på öppna frågor för att 

respondenterna skulle kunna formulera egna svar utifrån sina kunskaper och 

erfarenheter. 

 

5.2 Urval 
I studien har ett målinriktat urval använts för att det fanns ett önskemål att intervjua 

förskollärare som har kunskap om syftet och frågeställningarna. Bryman (2011) skriver 

att ett målinriktat urval innebär att ett val av respondenter har genomförts utifrån vad 

studien ska undersöka. En kommun kontaktades för att få information om vilka 
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förskolor som använder TRAS och jag kunde utefter det välja vilka förskolor som skulle 

kontaktas. Jag har intervjuat tre förskollärare som arbetar med TRAS i deras 

verksamhet. Namnen som presenteras i studien är fiktiva (påhittade) namn enligt 

konfidentialitetskravet (Björkdahl Ordell, 2007).  

 

• Anette, 64 år  

Arbetat som förskollärare i 35 år, har arbetat med barn med behov av särskilt 

stöd i 25 år. 

 

• Åsa, 53 år  

Arbetat som förskollärare i 25 år, som specialpedagog i 5 år. 

 

• Sofie, 55 år  

Arbetat som förskollärare i 5 år, tidigare arbetat som barnskötare i cirka 25 år.  

 

5.3 Genomförande 

Första kontakten togs via mail eftersom det fanns en osäkerhet över vilka som använde 

TRAS. Två av förskolorna svarade inte på mailen därför kontaktades förskolecheferna 

över telefon istället. Genom förskolecheferna fick jag kontakt med förskollärare som 

kunde ställa upp på en intervju. Över mail och telefon bokades intervjutider in och 

samtliga intervjuer genomfördes enskilt på deras förskolor. Intervjuerna genomfördes i 

rum som vi kunde prata ostört i. Respondenterna fick innan intervjun ta del av 

intervjufrågor och missivbrev (se bilaga 1 och bilaga 2) via mail. Missivbrevet fick de 

skriva under vid intervjutillfället för att godkänna att de blev intervjuade och deltog i 

studien. Intervjuerna spelades in med hjälp av röstmemo på mobilen. 

 

5.4 Transkribering  

Dovemark (2007) menar att transkribering är när intervjuer skrivs utefter respondentens 

exakta ord och meningar. Under transkriberingen har jag lyssnat på ljudinspelningen för 

att skriva ner det som respondenten säger. Det som inte ansågs relevant för studien har 

inte transkriberats eftersom det ger onödig data. Ett problem som uppstod under 

transkriberingen är att respondenterna inte talade i fullständiga och avslutade satser.  

Denscombe (2016) skriver att om det förekommer att respondenterna talar i 

ofullständiga satser kan forskaren lägga till skiljetecken och skapa en 

meningsuppbyggnad som blir förståelig i resultat. Vid de tillfällen har jag formulerat 

meningar som gör det möjligt att använda intervjusvaren som citat i resultatet. 

Denscombe (2016) menar att transkribering kan göra det lättare att genomföra 

detaljerade sökningar och jämförelse mellan data. De transkriberade texterna har 

underlättat för studien när databearbetning och redovisning har genomförts. 

 

5.6 Databearbetning och redovisning 
Vid databearbetningen har de transkriberade texterna av intervjuerna granskats flera 

gånger om. Genom att granska texten har jag även tolkat respondenternas svar. Data har 

sedan analyserats för att hitta likheter, skillnader och mönster för att kunna hitta teman.  

Texterna har skrivits ut för att kunna markera detta med färgkoder. Kategoriseringar har 

formulerats utifrån frågeställningarna i studien användning, utveckling, förtjänster och 

hinder. Under kategoriseringarna har teman skapats för att framföra likheter, skillnader 
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och mönster. Dessa teman är ett observationsmaterial, olika situationer under 

verksamhetens dag, kartläggning av barn, den pedagogiska verksamheten, barnens 

utvecklingszon, gemensamt observationsmaterial, kvalitetssäkra verksamheten, hur 

språkförmågor påverkar varandra, kunskap om materialet och bedömningsmaterial.  

För att tematisera resultatet har jag utgått från en frågeställning till exempel hur 

används TRAS i förskolans verksamhet? Som skapat kategorin användning. Utefter 

frågeställningar har jag tematiserat data till tre olika rubriker: ett observationsmaterial, 

olika situationer under verksamhetens dag och kartläggning av barn. Resultatet 

presenteras sedan i löpande text med stöd av citat från intervjuerna. Denscombe (2016) 

skriver om D3.1 tabellen som kan användas för att analysera kvalitativa data genom fem 

steg. Det första steget är att transkribera och sedan skriva ut texten, andra steget är att 

leta efter återkommande teman och kommentera data. Steg tre är att koda data för att 

kunna gruppera till kategorier eller teman för att kunna jämföra dem med varandra. Steg 

fyra är att framställa resultatet genom text och styrka genom citat. Steg fem är att 

validera data (a.a.). Denna tabell har varit till hjälp under databearbetning och 

redovisning av resultat.  

 

5.7 Etiska ställningstaganden 

Studien har utgått från Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande kravet. 

 

Informationskravet innebär att informera de som är berörda om vilket syfte studien har 

(Björkdahl Ordell, 2007). Information om studiens syfte gavs redan vid första kontakten 

över mail och telefon till respondenterna. Jag berättade mer ingående om studien vid 

intervjutillfällena.  

 

Samtyckeskravet innebär att de som berörs av studien ska ge samtycke om att delta i 

studien. De som deltar har även rätt till att avbryta sin medverkan i studien (Björkdahl 

Ordell, 2007: Vetenskaprådets, 2002) De berörda fick ta del av missivbrev (se bilaga 2) 

innan intervjutillfället. Deltagarna fick skriva under detta innan intervjun genomfördes 

för att ge samtycke till studien. De informerades även att de har rätt till att avbryta sin 

medverkan. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagande i studien ska ges 

konfidentialitet (anonymitet). Obehöriga ska inte kunna ta del av studiens deltagande 

eller material. Det bör därför förvaras på ett sådant sätt (Björkdahl Ordell, 2007). I 

studien har fiktiva namn använts för att ge de berörda anonymitet. Studiens uppgifter 

har bevarats på ett sätt som gjorde att endast jag hade tillgång till dem.   

 

Nyttjande kravet innebär att uppgifterna som samlas in endast ska användas till den 

berörda studien (Björkdahl Ordell, 2007). Materialet som samlats in har endast använts i 

denna studie, vilket gör att nyttjande kravet har uppfyllts. 

 

5.8 Validitet och reliabilitet 
Validitet innebär att något är allmänt giltigt, att något gäller. De validitetskriterier som 

finns är att resultatet är trovärdigt, att det går att lita på och att det går att bekräfta. 

Forskningsresultatet bör därför grunda på empiriskt material och metoderna ska vara väl 

valda och tillämpade. Reliabilitet handlar om tillförlitligheten, för att undersöka en 

studies reliabilitet är det vanligaste att någon annan person undersöker om den kan få 
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samma resultat. Personen får ta del av kategorier och intervjusvaren för att sedan se om 

samma kategorier skapas. Resultatet anses tillförlitligt om det finns en 

överensstämmelse med resultatet (Allwood & G. Erikson, 2017: Kihlström, 2007).  

 

Min handledare har granskat och godkänt mitt undersökningsinstrument vilket enligt 

Kihlström (2007) ökar giltigheten eftersom undersökningsinstrumenten är granskat av 

någon vetenskapligt skolad person. Vanligtvis genomförs oftast studier tillsammans 

med någon. Tillförlitligheten ökar när det är två som intervjua eftersom den ena kan 

intervjua och en andra kan anteckna kroppsspråk och gester. Ibland kan dock 

respondenterna besväras av att två personer är närvarande vid intervjun (a.a.). 

Jag har genomfört min studie själv vilket inte har varit ett problem vid intervjuerna, 

respondenterna kändes trygga och lugna när de intervjuades. Jag kunde även ta del av 

deras kroppsspråk och gester vid intervjutillfället.  

 

För att öka reliabiliteten har intervjuerna spelats in. Kihlström (2007) skriver att genom 

att spela in intervjuerna kommer allt som sagts med och du behöver inte anteckna. 

Genom att anteckna kan egna tolkningar uppkomma i svaren men det är även svårt att 

hinna skriva ner svaren (a.a.) Respondenterna fick delge sig av kunskaper och 

erfarenheter vid intervjuerna, enligt Kihlström (2007) kan detta förbättra 

tillförlitligheten i studien. Ett mått på validitet är kommunicerbarheten i studier, den bör 

skrivas så att utomstående och deltagare förstå vad som beskrivs och resultatet (a.a.) 

Studien har försökt skrivas på ett tydligt och begripligt sätt för att utomstående och 

deltagare ska förstå innehållet av undersökningen. I studien har citat använts i resultatets 

olika delar. Kihlström (2007) lyfter upp att det stärker trovärdigheten i studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 21 

6. Resultat 
I kapitlet redovisas resultatet utifrån studiens frågeställningar. Data har analyserats och 

kategoriserats i tre olika kategorier: användning, utveckling och förtjänster samt hinder 

med TRAS. Under kategorierna finns teman som sammanfattar hur TRAS används, hur 

det kan utveckla verksamheten och förtjänster samt hinder med TRAS. Analysen av 

resultatet presenteras sist i detta kapitel. 

 

6.1 Användning  
Under användning presenteras teman om hur TRAS används i respondenternas 

verksamheter. 

 

6.1.1 Ett observationsmaterial  

Respondenterna förklarade att TRAS används som ett observationsmaterial i deras 

verksamheter för att kunna kartlägga språket hos barn. Sofie arbetar på en förskola som 

använder TRAS som ett systematiskt observationsmaterial. Hon berättade att för att 

kunna fylla i ett TRAS schema krävs material därför antecknar dem när de observera 

barnen i deras verksamhet. Under dagen har de papper och penna med sig för att kunna 

skriva ner situationer som är kopplat till TRAS. Hon förklarade även att de har arbetat 

länge med TRAS och är därför välmedvetna om vilka språkdelar som ingår.  

Det kallas datainsamling och då är det observationer, vi skriver anteckningar och 

kanske fota, sen lägger vi det i olika mappar och då finns det en för språket då, men 

det är ju ett observationsmaterial för oss. - Sofie 

Under dagen så har vi med papper och penna och sen så efter vi har jobbat så länge 

med TRAS så vet vi vad som ingår alltså de här delarna. – Sofie 

 

Åsa och Anette påpekade också att TRAS är ett observationsmaterial, men på deras 

förskolor används det endast vid behov och inte som ett systematiskt 

observationsmaterial.  

Det är genom observationer i verksamheten då, och de ska helst då göras 

systematiskt och där är vi inte riktigt än eftersom alla inte har den kunskapen och 

erfarenheten. – Åsa 

För oss är det ett helt vanligt verktyg som man kan göra observationer med, ett 

observationsmaterial. – Anette 

Anette förklarade att det är ett vanligt verktyg som kan användas för att göra 

observationer och det är endast till för förskollärarna. På Åsas förskola är det mer 

vanligt att arbetslagen skriver loggböcker för att kunna kartlägga språket och ibland kan 

de använda vissa delar i TRAS schemat. Hon förklarade att i deras handlingsplan från 

kommunen finns det olika verktyg som kan användas för att kartlägga barns 

språkutveckling. Det används därför olika verktyg på enheten eftersom det finns olika 

kunskaper och erfarenheter på de olika avdelningarna.  

 

6.1.2 Olika situationer under verksamhetsdagen  

När respondenterna observera för att kartlägga barn med TRAS sker det i både naturliga 

vardagssituationer och organiserade aktiviteter enligt respondenterna. Sofie berättade att 

eftersom de använder det som ett levande material används det i alla situationer. Hon 
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förklarade också att de inte sitter med enskilda barn, men att de observera barnet i grupp 

eller individuellt beroende på situationen.  

vi sitter ju inte med ett enskilt barn utan vi observerar olika sammanhang under 

dagen. – Sofie 

Åsa lyfte upp att det enskilda barnet ska ses i sitt naturliga sammanhang, att det är 

viktigt att få en rätt bild genom att kolla på barnet i det sociala samspelet med andra. 

Anette berättade att de också oftast observera barnet i naturliga vardagssituationer men 

det också kan hända att de observera organiserade aktiviteter.  

Det är ju hur barnet fungerar i gruppen, hur det enskilda barnet fungerar i gruppen. 

Man ser på individen i sitt naturliga sammanhang. - Åsa  

Ibland är det individuellt ibland är det i grupp. Oftast har man tittat på de här 

frågeställningarna innan och då kan man använda det i själva gruppen. Det är oftast 

naturliga vardagssituationer. – Anette 

Anette förklarade också att innan de observera barnet väljer de ut olika frågeställningar 

från TRAS schemat. Det gör att förskollärarna vet vad de ska titta på när de observera 

det enskilda barnet. Sedan är det beroende på om det enskilda barnet befinner sig i 

gruppen eller själv. 

 

6.1.3 Kartläggning av barn 

På Anettes förskola utförs inte TRAS på alla barn utan om personal känner att de 

behöver göra en kartläggning av språkutvecklingen. I Åsas verksamhet utförs inte heller 

TRAS på alla barn. Hon berättade att en önskning hon har är att TRAS ska bli ett 

levande observationsmaterial som används systematiskt på alla barn i verksamheten. I 

dagens läge användes TRAS för att kartlägga språket om de känner att de inte har koll 

eller är osäkra. 

Vi använder det ju inte det på alla barn, utan speciellt. – Anette  

Men vi använder TRAS här och gör observationer och om man känner någonting 

man är osäker på någonting eller känner att man inte har riktigt koll på så är det bra 

att gå in och göra den. Dom hinner inte med att observera alla barn, egentligen ska 

det ju vara alla. – Åsa 

I Sofies verksamhet däremot kartlagdes alla barn med hjälp av TRAS som tidigare 

nämndes används det som ett systematiskt observationsmaterial i deras verksamhet.  

Vi har alla barn för det här ska vara ett sätt för oss att se vad behöver vi arbeta med i 

våran verksamhet. Men har inte vi ett exakt datum vi fyller i allas TRAS, utan vi har 

det som en punkt i vår dagordning under planeringstillfället. – Sofie 

Hon sade att under deras planeringstillfällen finns det under dagordningen med en punkt 

om att de ska fylla TRAS scheman vilket gör att de måste ha tillräckligt med material. 

Hon förklarade att fylla i TRAS scheman blir viktigt för dem eftersom de lättare kan se 

om det skett någon utveckling eller om de måste arbeta vidare med delar av 

språkutvecklingen. 
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6.3 Utveckling 
Under utveckling förklaras hur TRAS kan användas för att utveckla verksamheten i 

förskolan.  

 

6.3.1 Den pedagogiska verksamheten 

Sofie lyfte upp att TRAS är ett av verktygen som de använder för att utveckla den 

pedagogiska verksamheten, miljön och material. Genom att de använder TRAS kan de 

förändra miljö och material för att barnen ska kunna ta del av de olika områdena i 

språkutvecklingen.  

Det är att TRAS är ett av våra flera verktyg som vi använder till att utveckla 

den pedagogiska verksamheten, miljön och materialet. – Sofie 

Hon berättade att deras egna reflektioner har blivit bättre sen de började använda TRAS. 

Hon sa att det öppnade upp för frågor som hur, var och vad som ska erbjudas i deras 

verksamhet. Hon förklarade också att det inte bara handlar om språkutveckling utan att 

verksamheten ska erbjuda en stimulerande miljö. 

I verksamhetsutvecklingen ligger inte TRAS till grund utan för oss är det ett helt 

vanligt verktyg som man kan göra observationer med, ett observationsmaterial. – 

Anette 

I Anettes verksamhet användes inte TRAS som en grund för att utveckla varsamheten 

utan hon sade att det endast är ett verktyg som ska hjälpa till att möta barnen och se 

deras utvecklingsbehov. Hon berättade att de istället arbetar med läroplansplaneringar 

och egna mål för att utveckla verksamheten.  

 

6.3.2 Barnens utvecklingszon. 

Både Åsa och Anette talar om att möta eller hitta barnens utvecklingsbehov. Åsa menar 

att genom TRAS kan du hitta barnens utvecklingszon och det gör du genom att 

observera och kartlägga vart barnen befinner sig. Hon menar att för att få en utveckling 

och hitta den proximala utvecklingszonen måste observationer och kartläggning ske, 

annars blir det omöjligt att hjälpa barnen. Det gäller även barn som inte är i behov av 

hjälp eller stöd.  

Genom att vi lättare hittar barnens utvecklingszon, var ligger dom, den proximala 

utvecklingzonen. Hur ska jag kunna veta var barnet befinner sig om jag inte gör 

observationer och kartlägger. - Åsa 

 

Anette påpekade som tidigare nämnt att TRAS inte är ett underlag för 

verksamhetsutveckling. Men det är ett verktyg för att kunna se hur de ska möta barnen 

och se deras utvecklingsbehov.  

Det är ju ett verktyg, för att du ska kunna möta barnen och se deras 

utvecklingsbehov, här är vi nu och så jobba vi såhär och så stämmer man av sen 

senare. – Anette 

Hon sade att först stämmer de av vart barnet befinner sig med hjälp av TRAS för att 

sedan bestämma hur de ska arbeta vidare med de olika språkområdena som berörs för 

att senare stämma av igen. 
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6.2 Förtjänster och hinder med TRAS 
Under förtjänster och hinder med TRAS lyfts de förtjänster och hinder som kan ses med 

TRAS. 

 

6.2.1 Förtjänster 

Gemensamt observationsmaterial 

Sofie påpekade att en förtjänst med TRAS är att de har ett gemensamt 

observationsmaterial att arbeta med när det gäller barns språkutveckling. 

vi har ett gemensamt och tydligt observationsmaterial att använda oss av och när vi 

då har det så behöver vi inte känna oss osäkra, att det är rätt saker vi observera. – 

Sofie 

Hon berättade att det gör att det inte blir någon osäkerhet kring materialet. Hon 

förklarade även att det hjälper dem att erbjuda en språkstimulerande miljö som hjälper 

barnen med deras språkutveckling. 

 

Kvalitetssäkra verksamheten 

Åsa berättade att det är ett sätt att kvalitetssäkra verksamheten att den erbjuder det som 

barnen behöver och har rätt till. Hon förklarade också att det är ett bra verktyg för att 

uppmärksamma språkförseningar och hon lyfte upp att det gör att barn får tidigare 

insatser, vilket förbättra situationen för dem.  

En möjlighet att uppmärksamma förseningar i språkutvecklingen. Vi vet att tidiga 

insatser förbättra möjligheterna avsevärt för att lyckas senare. – Åsa 

Hon förklarade att för att stötta dessa barnen bör åtgärder sättas in i barngruppen inte 

individuellt eftersom det kan peka ut barnet. Hon påpekade att man istället bör använda 

olika hjälpmedel i samlingar eller i smågrupper. 

 

Hur påverka språkförmågorna varandra 

Anette förklarade att det är en förtjänst att kunna se hur de olika områdena påverka 

varandra. 

Fördelen är som jag kan se är att du kan titta om samspelet t.ex. påverkas av 

språkförståelsen, hur meningsuppbyggnaden, hur kommunikationen ser ut mot 

språklig medvetenhet. – Anette 

Hon berättade om att samspelet kan påverkas av språkförståelsen eller hur 

meningsuppbyggnaden och kommunikationen kan se ut mot den språkliga 

medvetenheten.  

 

6.2.2 Hinder 

Kunskap om materialet 

Åsa lyfte upp hindret med att all personal inte har fått gå TRAS utbildningen vilket gör 

att de inte är insatta i hur materialet ska användas. Hon påpekade att om personal inte 

har utbildning kan TRAS användas på fel sätt och resultatet kan bli missvisande. För att 

få en systematik med TRAS sade Åsa att all personal på förskolan skulle behöva gå 

utbildningen för att få kunskap om materialet.  

Nackdelen är att alla inte fått utbildningen och är insatta i hur man använder 

verktyget. Använder man det på fel sätt, kan resultatet bli missvisande. - Åsa 
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Sofie förklarade att hon också såg ett hinder med att när det kommer ny personal till 

deras enhet har de inte kunskap om TRAS, vilket gör att det kollegiala lärandet blir 

viktigt.  

Egentligen ser jag inga nackdelar eftersom vi då har hittat en systematik och också 

att alla i arbetslaget ser fördelarna då att det är ett verktyg. Det som kan bli ett 

hinder då eller en svårighet det är att nya pedagoger inte har gått utbildningen inom 

TRAS. – Sofie 

Hon berättade att de istället måste inom arbetslagen hjälpa varandra och delge varandra 

kunskaper. De har inom enheten diskuterat detta med deras förskolechef eftersom 

utbildningen inte längre finns inom deras kommun. Hon påpekade att på deras enhet 

tycker de att förvaltningen och kommunen bör hjälpa dem för att alla ska kunna få en 

utbildning inom TRAS. Hon sade att det är viktigt med utbildning för att TRAS inte ska 

användas på fel sätt. Hon talade även om att du bör vara klar med vad materialet ska 

användas till, att det är för att utveckla verksamheten och erbjuda det som behövs. Hon 

sade att eftersom de har hittat en systematik i det hela är detta det enda hinder hon ser 

med TRAS i verksamheten.  

 

Bedömningsmaterial 

En problematik som lyftes upp av respondenterna är att flera personer som arbetar inom 

förskolan ser TRAS som ett bedömningsmaterial. De påpekade att TRAS inte är ett test 

om det används på rätt sätt och om du har kunskap om det. Åsa lyfte till exempel upp att 

talpedagoger tycker att det är ett bra material. Hon sade att det dock är många förskolor 

som tycker att det är ett test. Hon berättade att för att kvalitetssäkra verksamheten är 

TRAS ett hjälpmedel som gör att alla barn få det som det har rätt till.  

Det är många förskolor som tycker att det är ett test och det är absolut inget test det 

är ett observationsmaterial ett verktyg för att hjälpa pedagogerna för att se hur ska vi 

kvalitetssäkra, får alla barn det de har rätt att få. – Åsa 

Som tidigare nämnts berättade Sofie att du bör vara klar över vad materialet ska 

användas till. Hon påpekade att det är ett material som ska användas för att utveckla 

verksamheten. Hon berättade att på deras enhet talade de i början om att de skulle sitta 

och bedöma barnen eftersom de hört andra diskutera TRAS som ett 

bedömningsmaterial. 

För jag kommer ihåg i början så var de några som tyckte men usch vi sitter ju här 

och bedömer barnen. - Sofie 

Man ska vara medveten om att man inte använder det som något 

bedömningsmaterial utan endast ett hjälpmedel, för att vi som pedagoger ska kunna 

bygga på barns kunskaper. – Anette 

Anette förklarade också att det är ett observationsmaterial som används som hjälpmedel 

för att kunna bygga på barns kunskaper. 
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6.4 Analys av resultat 
 

I följande tabell presenteras en tolkning av resultatet i studien utifrån kategorierna. 

 

Tabell 1. Resultatanalys 

 
Användning  Utveckling  Förtjänster och hinder med TRAS 

Respondenterna berättade att TRAS 

används som ett 

observationsmaterial i olika 

situationer under verksamhetensdag. 

Respondenterna lyfte även upp att 

de oftast sker observationer när 

barnen befinner sig i socialt samspel 

men även i individuella situationer.  

TRAS utförs enligt en av 

respondenterna på alla barn och två 

respondenter berättade att de endast 

användes på barn om de är osäkra 

på deras språkutveckling. 

Resultatet visar att TRAS till stor del 

används för att utveckla och anpassa sin 

verksamhet. En respondent menar att 

TRAS öppna upp för fler pedagogiska 

diskussioner över vad som ska erbjudas 

i deras verksamhet. Respondenterna 

talar om den proximala 

utvecklingzonen. De berättar att det är 

lättare att hitta utvecklingzonen om 

barn kan observeras och kartläggas 

utifrån TRAS. De talar också om att 

det gör att verksamheten kan erbjuda en 

mer språkstimulerande miljö.  

På en förskola ligger TRAS inte till 

grund för att utveckla verksamheten 

utan är endast ett verktyg för att 

observera och kartlägga barns 

språkutveckling.  

Förtjänster som framkommer i 

resultatet med TRAS är att det på en 

förskola används som ett 

systematiskt observationsmaterial, 

vilket gör att de kan erbjuda en 

språkstimulerande miljö. Det är 

också ett bra material för att 

upptäcka språkförseningar som 

skapa möjlighet till att sätta in 

tidigare insatser som gynnar barnen i 

framtiden. Det är enligt 

respondenterna ett bra material för 

att se hur de olika språkområden kan 

påverka varandra. Hinder som 

respondenterna lyfte upp med TRAS 

är att det ses som ett 

bedömningsmaterial. Det lyftes även 

upp att alla inte har kunskap och 

erfarenheter kring materialet som 

gör att det kan bli fel bedömningar.   

 

Tabellen visar hur jag har tolkat resultatet utifrån kategorierna som kan kopplas till 

studiens syfte och frågeställningar. Tabellen har använts för att få en översikt över 

resultatet för att kunna analysera det utifrån det sociokulturella perspektivet.  

 

Resultatet visar att genom att observera och kartlägga barns språkutveckling kan 

förskollärarna lättare hitta barns utvecklingszon. Williams (2006) menar att Vygotskij 

talade om två nivåer i barns utveckling. I den första nivån är där barnet befinner sig just 

nu (a.a.). Det är då förskollärare observera barnet för att se var barnet befinner sig och 

gör en kartläggning i TRAS schemat. Det som ske är att förskollärare behöver hjälpa 

barnet att utveckla vidare sitt språk, det gör att efter kartläggningen kan förskolläraren 

finnas till hjälp för att stötta barnet. Williams (2006) menar vidare att i andra nivån 

befinner sig barnet när utveckling kan ske. Det är här barnet behöver hjälp och stöttning 

av en förskollärare för att utveckla sitt språk. Williams (2006) och Säljö (2013) skriver 

att det är i den nivån barnet hamnar i den proximala utvecklingszonen. Inom det 

sociokulturella perspektivet är den proximala utvecklingszonen ett fenomen om när barn 

befinner sig i en zon där utveckling kan ske. Barn blir särskilt känsliga för instruktioner 

och förklaringar (Säljö, 2013) 

 

Resultatet visar även en bild av att genom kartläggning av TRAS kan språkförseningar 

upptäckas. Barn kan därför få tidiga insatser som helst ska sättas in i barngruppen vilket 

poängteras i resultatet. Williams (2006) påpekar att det sociokulturella perspektivet talar 

tydligt om det sociala samspelet som en viktig del för barns lärande och utveckling 

(a.a.). Det sociala samspelet kan bli en viktig del av de tidiga insatserna, att ett barn inte 
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tas ur gruppen för att arbeta enskilt. Det stödet kan istället sättas in i barngruppen enligt 

en respondent. Skolverket (2010) påpekar dock att stöd oftast riktas till det enskilda 

barnet. Williams (2006) skriver att imitation är en del av utvecklingsprocessen och att 

barn utan verbalt språk kan lära sig saker omgående. Hon menar också att imitation är 

ett tecken på att visa samhörighet med sina kompisar (a.a.). I förskolans verksamhet 

förekommer flera tillfällen där barn kan ta del av detta i till exempel samlingar, 

aktiviteter eller rollekar. Dessa tillfällen kan också kopplas till åtgärder för det är i dessa 

situationer det kan sättas in.  

 

I resultatet visas även en bild av att när förskollärare observera sker detta i både 

naturliga vardagssituationer och organiserade aktiviteter. Det som poängteras av en 

respondent är att när förskollärarna observera ska de ske i det sociala samspelet. 

Williams påpekar att socialt samspel kan göra att barn utveckla kunskaper tillsammans. 

Det som kan påverka situationer är när förskollärare observera ett barn är förskollärare 

och barnens relation och även hur förskolläraren ställer frågor (Pramling Samuelsson, 

2010) Resultat visar dock ingen bild på att det är ett test där barn behöver kunna svara 

på specifika frågor, utan att de observeras i de dagliga aktiviteter som sker i 

verksamheten. 

 

I resultatet beskrivs TRAS som ett verktyg för att utveckla förskolans verksamhet. En 

av respondenterna nämnde att de har hjälpt till med att öppna upp för diskussioner om 

förskolans verksamhet. Dessa diskussioner kan ses som fördelar med att arbeta med 

TRAS (Bugge, 2010: Lyngseth-Johansen, 2010). Genom att erbjuda en 

språkstimulerande miljö blir det är även viktigt med stöd från förskollärare. Frost, 

Klepstad Færevaag, Horn och Espenakk (2013) menar att tillsammans med TRAS ska 

mediering också användas, det ska finnas en förmedling i den proximala 

utvecklingszonen. Det innebär att när barnet befinner sig i den proximala 

utvecklingzonen ska en förskollärare finnas tillgänglig eftersom att för att utveckling 

ska ske behövs stöd ges. Säljö (2013) skriver att det stödet kan benämnas som 

scaffolding som innebär att till en början ges mycket stöd. Stödet avtar sedan när barnet 

börjar behärska sina färdigheter.  
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7. Diskussion 
I detta kapitel presenteras en diskussion utifrån studiens frågeställningar, bakgrund, 

resultat och analys. Diskussionen tas upp utefter rubrikerna användning och utveckling 

samt förtjänster och hinder. I slutet presenteras pedagogiska konsekvenser för 

verksamheten och förslag till fortsatt forskning. 

 

7.1 TRAS – användning och utveckling 
 

Resultatet visar att TRAS används på två olika sätt, det första är att det används som ett 

systematiskt observationsmaterial. Det var grundtanken när TRAS skapades efter att ha 

utfört en enkätundersökning där förskollärare lyfter upp att det saknades ett systematiskt 

observationsmaterial för språkutveckling (Frost, Klepstad Færevaag, Horn och 

Espenakk, 2013). Det andra sättet det används på är att barn observeras vid behov om 

det finns en osäkerhet kring språkutvecklingen. I resultatet visar sig detta vara en fördel, 

eftersom det gör att språkförseningar kan upptäckas tidigt. Vilket gör att tidiga insatser 

kan sättas in. Det kan dock framstå av resultatet att TRAS används som ett 

diagnosmaterial för att upptäcka språkförseningar.  

 

Resultatet visar en vilja av att använda TRAS på alla barn, men att tiden inte finns till 

eller att alla inte har kunskaper om materialet. Frost m.fl. (2013) menar att TRAS 

rekommenderas att integreras i arbetet eftersom de ska hjälpa till att anpassa 

verksamheten. Salameh (2013) skriver att TRAS är skapats för att observera och 

kartlägga barns språkutveckling. Vilket kan kopplas till det Sofie berättade om sin 

verksamhet, att de kartlägger alla barn för att de tycker att de öppna upp för 

diskussioner som kan hjälpa dem att utveckla deras verksamhet.  

 

Pramling Samuelsson (2010) skriver att barn som observeras kan påverkas av 

situationer när kartläggningsmaterial är skapade av någon vuxen. Respondenterna 

förklarade att deras observationer sker i barns naturliga situationer. Det är alltid det 

enskilda barnet som observeras men barnet ska ses i olika situationer. Det kan vara 

planerade aktiviteter, i naturliga situationer, i grupp eller individuellt. En respondent 

sade att det kan vara beroende på vad som ska observeras, eftersom det kan påverkas av 

frågeställningar i TRAS schemat. Utifrån respondenternas svar ska inte kartläggning av 

språket i TRAS påverkas av att det är skapat av någon vuxen. Tolkningen av resultatet 

är att respondenterna observera det enskilda barnet vid flera olika tillfällen under 

verksamhetens dag för att kunna fylla i ett TRAS schema. Vilket Frost m.fl. (2013) 

menar är en viktig aspekt med TRAS, att barn ska observeras i flera olika sammanhang 

under verksamhetens dag eftersom barns dagsform kan påverkar dem i olika situationer.  

 

TRAS kan med fördel användas för att utveckla förskolans verksamhet eftersom det kan 

öppna upp för diskussioner. De diskussionerna kan bidra till att verksamheten anpassas 

och blir en språkstimulerande miljö (Bugge, 2010: Lyngseth-Johansen, 2010: Frost 

m.fl., 2013). Resultatet visar utifrån en av respondenterna att TRAS kan användas för 

att utveckla verksamheten. Respondenten förklarade att TRAS har hjälpt dem att öppna 

upp för fler pedagogiska diskussioner som gör att de har kunnat utveckla en verksamhet 

som är mer språkstimulerande. En av respondenterna förklarade dock att TRAS används 

inte för att utveckla deras verksamhet, utan är ett vanligt observationsmaterial för dem.  
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Observationsmaterialet TRAS skapades för att kunna kvalitetssäkra arbetet med språk i 

förskolan (Frost m.fl., 2013). Resultatet visar att det också används för att upptäcka 

språkförseningar hos barn som enligt resultatet är en fördel eftersom det gör att barn kan 

få tidiga insatser. I resultatet bör det dock uppmärksammas att förskolläraren inte 

menade att det enskilda barnet ska plockas ut ur gruppen för att få sina insatser, utan de 

ska appliceras i barngruppen. Skolverket (2010) skriver att insatser oftast riktas mot det 

enskilda barnet och inte i hela barngruppen. Det blir i verksamheten viktigt att tänka på 

hur insatserna ska genomföras för att hjälpa barn som behöver mer stöd i sin 

språkutveckling, utan att det blir ett utpekande.  

 

7.2 TRAS - Förtjänster och hinder 
 

En förtjänst som lyftes upp i resultatet är att när ett material kan användas gemensamt 

på en enhet blir det lättare för förskollärarna att vända sig till varandra och öppna upp 

för nya pedagogiska diskussioner. De har ett gemensamt observationsmaterial som gör 

det möjligt för dem att diskutera. Vilket enligt respondenten hjälper erbjuda barnen en 

miljö som de kan utvecklas i. 

 

I resultatet visar det sig att respondenterna ofta får höra att TRAS är ett 

bedömningsmaterial. TRAS är ett språkligt observationsmaterial för yngre barn som ska 

användas för att följa barns språkutveckling (Salameh, 2013). Det benämns inte som ett 

bedömningsmaterial, men enligt resultatet är detta en påverkan av att personal inte ha 

tillräckligt med kunskaper om TRAS vilket skapa en bild av att det är ett 

bedömningsmaterial eftersom att det enskilda barnet kartläggs. 

 

Enligt Skolverket (2016) ska varje barns utveckling och lärande följas, dokumenteras 

och analyseras för att utvärdera förskolans kvalitet. För att kunna stödja och utmana 

barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och 

delaktighet samt inflytande över de olika målområdena. Observationerna blir därmed 

möjliga att göra enligt TRAS schemat eftersom det används som ett stöd i pedagogiska 

arbetet (Salameh, 2013).  

 

Respondenterna berättade att kunskap om TRAS är en aspekt som är viktig när de ska 

användas i verksamheten. En av respondenterna påpekade att de saknas kunskap på 

deras förskola och därför används de inte på ett systematiskt sätt. Resultatet tyder att om 

TRAS används som ett systematiskt observationsmaterial bör ny personal också få 

utbildning eftersom att om TRAS används utan kunskap kan resultatet bli missvisande. 

Frost m.fl. (2013) beskriver nämligen observationer som ett test där det finns ett rätt 

svar. Vilket inte precisera vad observation är enligt begreppsdefinitionen. 

 

7.3. Pedagogiska implikationer 
Resultatet visar att en konsekvens för arbetet med TRAS är att alla barn inte får 

möjlighet till att få en kartläggning av språket. Det är ett verktyg som tar tid, både att 

observera barnet i tillräckligt många situationer och att sätta sig ner för att diskutera de 

olika språkområdena. En annan konsekvens som visar sig i resultatet är att det krävs 

kunskap om material för att kunna använda det. Respondenterna talade för att när den 

kunskapen inte finns kan resultaten bli missvisande.  
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När TRAS endast används vid behov eller när förskollärare är osäkra blir min 

uppfattning att det enskilda barnet pekas ut. Det är endast ett barn det blir fokus på 

istället för att fokusera på en hel barngrupp. Det skapas därför en bild av att TRAS kan 

användas som ett diagnos- eller bedömningsmaterial eftersom de behandlar alla 

språkområden. Enligt respondenten i resultatet lyftes dock fördelarna med att om 

språkförseningar upptäcks kan tidiga insatser sättas in. Dessa insatser bör då enligt 

respondenten sättas in i barngruppen inte individuellt.  

 

7.4 Fortsatta studier 
Fortsatta studier som kan genomföras om TRAS är att utföra en observationsstudie för 

att följa upp hur TRAS faktiskt används i praktiken. Det ger en bild av användandet av 

materialet, från när förskollärare observera barn i verksamheten till det att de fyller i 

TRAS schemat. Det ger en rättvisare bild av hur TRAS används i förskolan 

verksamheter eftersom att genom en intervjustudie är resultatet baserat på svar och inte 

på ett genomförande. I en sådan typ av studie kan skillnader säkerligen skillnader 

uppstå i resultatet.  

 

En annan typ av studie som kan genomföras är en jämförelse studie genom enkäter och 

intervjuer. Det kan med fördel nå ut till fler förskollärare utan att behöva befinnas sig på 

plats för att intervjua. Jämförelsen kan ske mellan förskolor som använder TRAS och 

förskolor som använder något annat verktyg för att kartlägga barns språkutveckling. 
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8 Metoddiskussion  
I detta kapitel presenteras metoddiskussionen, vilka fördelar metoden har haft och vilka 

problem som har uppstått under studien. 

 

Valet av metod har fungerat bra och data har hjälpt mig att svara på mina 

frågeställningar. Genom användning av semistrukturerade intervjuer kunde fokus ligga 

på mitt ämne där öppna frågor formulerades för att kunna få ta del av deras erfarenheter 

med TRAS. Bryman (2011) menar att vid semistrukturerade intervjuer kan följdfrågor 

ställas med fördel av flexibiliteten. Vid intervjutillfällena gick det ställa följdfrågor till 

respondenterna för att få mer kunskap om TRAS.  

 

Det som var en svårighet under undersökningen var att hitta deltagare med kunskap och 

erfarenheter av TRAS. Det var till en början endast tänkt att intervjua förskollärare som 

arbetar med TRAS i deras verksamhet, men i kontakt med förskolorna blev jag hänvisad 

till en specialpedagog och en förskollärare som har i uppdrag att arbeta med barn i 

behov av stöd. En förskollärare intervjuades med fördel att TRAS användes 

systematiskt i deras verksamhet. Kihlström (2007) påpekar dock att vid en kvalitativ 

intervju bör du intervjua personer som har erfarenheter om de intervjun ska handla om. 

Respondenterna fick ta del av intervjufrågorna innan intervjutillfället vilket ha kunnat 

ge de möjlighet att läsa på om TRAS innan. Det gjorde dock att de va väl förberedda för 

intervjutillfället vilket jag kan anse är en fördel.  

 

Det som hade kunnat genomförts annorlunda är metodvalet. Studien hade kunnat 

genomförts med enkäter tillsammans med intervjuer för att få mer data och flera 

perspektiv på hur TRAS används. De skulle även kunna visa mer skillnader och likheter 

på hur TRAS utvecklas samt TRAS förtjänster och hinder. Björkdahl Ordell (2007) 

menar att enkäter är ett snabbt sätt att nå ut till flera personer. Enkäter hade med den 

fördelen även kunnat skickas ut till förskolor som inte använder TRAS för att se om de 

har kunskap om TRAS eller om de använder ett annat material för att kartlägga barns 

språkutveckling. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1  
 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

 

1.Hur gammal är du? 

 

2. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 

3. Hur många förskolor har du arbetat på innan denna? 

 

4. Hur stor erfarenhet har du av TRAS?  

 

Användning av TRAS 

 

1. Hur arbetar ni med TRAS i er verksamhet? 

 

2.1 Vilken fördel/förtjänst ser du med TRAS?  

 

2:2 Vilka nackdelar/hinder ser du med TRAS? 

 

3. Varför har ni valt att arbeta med TRAS i er verksamhet?  

 

4. När ni använder er av TRAS observera ni det individuella barnet eller barnen i grupp?  

 

5. Observerar ni naturliga vardagssituationer eller organiserade aktiviteter? 

 

6. Hur kan ni utveckla verksamheten genom att arbeta med TRAS? 
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Bilaga 2 
 

Missivbrev 

 

Hej  

Jag heter xxx xxx och går sjunde terminen på förskollärarutbildningen på Linnéuniversitetet, 

Kalmar. Under denna terminen ska jag skriva ett examensarbete på 15hp om 

bedömningsverktyget TRAS (tidig registrering av språkutveckling) som blivit ett vanligt 

verktyg som används i svenska förskolor. Syftet med studien är att undersöka hur TRAS 

används i förskolan och hur detta kan utveckla förskolans verksamhet. Jag kommer att 

genomföra individuella intervjuer med förskollärare som arbetar med TRAS. Intervjuerna 

beräknas att ta cirka 30–45 minuter och spelas in med hjälp av ljudupptagning. Studien 

kommer att utgå från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Studien kommer att presenteras 

inom Linnéuniversitetet och för att få genomföra intervjun behöver jag ditt tillstånd.  

 

 

Namnunderskrift: 

Datum: 

 

Med vänliga hälsningar 

Xxx xxx 

Mail: xxx 

Telefon: xxx 

 

Handledare: xxx xxx 

Linnéuniversitetet, Kalmar 
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