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ABSTRACT 
 
Syftet med denna studie har varit att granska observationsmaterialet TRAS (tidig 
registrering av språkutveckling). Vi har undersökt vad pedagoger och rektorer anser 
om TRAS, dess innehåll och arbetet med materialet. Data består av intervjuer av sex 
pedagoger, på två olika förskolor, med erfarenheter av TRAS samt ansvarig rektor på 
dessa förskolor. Resultatet visar på att pedagogerna och rektorerna har uppfattningen 
om att det finns både fördelar och nackdelar med TRAS. Pedagogerna och rektorerna 
är övervägande positiva till TRAS och upplever att det är ett bra hjälpmedel och 
komplement i arbetet med barns språkutveckling.  
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1 INTRODUKTION 
 
Denna studie handlar om innehållet i TRAS och användningen av det materialet, där 
pedagogerna ska registrera barns språkutveckling. Vi har båda läst mycket om barns 
språkutveckling under vår utbildning men inte så mycket om just registrering av 
barns språkutveckling, däremot har vi erfarenheter av TRAS ur ett 
föräldraperspektiv. TRAS är ett material som finns ute på många förskolor och som 
pedagogerna själva inte valt att arbeta med och därför är huvudsyftet att göra en 
granskning av materialet.  
 
TRAS kommer ursprungligen från Norge och är resultatet av ett samarbete mellan 
Bredtvet och Eikelund kompentansesenter, Senter for leseforskning och Senter för 
atferdsforskning vid Högskolan i stavanger och Instututt för spesialpedagogik vid 
Universitetet i Oslo (Horn, Espenakk & Wagner 2006). TRAS är uppbyggt av 
fackpersoner, Espenakk, Frost, Horn, Solheim, Wagner, Faerevaag, Grove och Løge, 
som i många år jobbat med barn som kämpar med sin språkutveckling. Dessa 
fackpersoner, som är författarna till TRAS handbok, ansåg att hjälpinsatsen för barn 
med sen språkutveckling kom igång för sent och att språkutvecklingen kunde ha varit 
bättre om man hade observerat varningssignalerna tidigare i barnens liv (a.a.). Även 
Eriksen Hagtvet (2007) poängterar att det är viktigt att tidigt upptäcka barn med 
försenad eller avvikande utveckling så att stöd och hjälp snabbt kan sättas in. I likhet 
med detta så menar även Berglund (1999, s.62) att en viktig del i arbetet med barn 
som har språkförseningar, är just att identifiera dem.  
 
TRAS-materialet består av en handbok, ifyllningsschema och en vägledning. Dessa 
material kostar relativt mycket att köpa in för förskolorna. Varje barn måste ha ett 
eget schema. Däremot bestämmer rektorerna hur många handböcker och övrig 
material som ska köpas in till varje avdelning.  
 
TRAS är ett observationsmaterial och inte ett test och det är uppbyggt utifrån 
antaganden om de olika formerna för färdigheterna som observeras utifrån olika 
åldrar. Dessa antaganden baseras på erfarenheter från språkvetenskap, 
småbarnpedagogik och utvecklingspsykologi (Solheim, 2006). 
 
Enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö98) ska förskolan bland annat sträva efter att 
varje barn utvecklar ett rikt och mångsidigt talspråk, sin förmåga att kommunicera 
med andra samt utveckla sitt ord- och begreppsförråd (Utbildningsdepartementet, 
1998). TRAS-schemat är uppdelat i tre huvudområden och omfattar följande: 

1. Samspel, kommunikation och uppmärksamhet 
2. Språkförståelse och språklig medvetenhet 
3. Uttal, ordförråd och meningsbyggnad 

 
TRAS-schemat består av sammanlagt åtta ”tårtbitar” / färdigheter som bildar en 
cirkel med tre ringar. Varje ring svarar för ett utvecklingsstadium, 2-3 år, 3-4 år och 
4-5 år, och varje ”tårtbit” med respektive ålder består av tre frågor/moment som 
pedagogen ska titta på hos barnet.  Genom en observation menar Horn, m.fl. (2006) 
att pedagogen märker om ett barn har utvecklat en färdighet, om det är i färd med att 
utveckla en färdighet eller om det ännu inte påbörjat utvecklingen inom det aktuella 
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området. De menar att TRAS ger pedagogen en möjlighet att bedöma barnets 
utveckling i förhållande till vad som är att förvänta inom den aktuella åldersnivån.  
 
Horn m.fl. (2006.) betonar att ett av det mest betydelsefulla som sker i barns liv är 
när de utvecklar ett språk, som då leder till en identitetsutveckling samt tillhörighet i 
en gemenskap. Språket hjälper också barnet att förstå sig själv och omvärlden, vilket 
är avgörande för vidare intellektuell, social och emotionell utveckling (a.a.). 
Läroplanen för förskolan (Lpfö98) framhåller att språk och lärande går hand i hand 
med varandra, liksom språk och barns identitetsutveckling. Förskolan ska bland 
annat sträva efter att barnen utvecklar sin identitet och att de kan känna sig trygga i 
den, men även att de utvecklar självständighet och tilltro till sin egen förmåga. 
Arbetslaget ska också ansvara för att varje barn får stöd och stimulans i den egna 
sociala utvecklingen (Utbildningsdepartementet, 1998). 
 
Denna studie kommer att granska TRAS med syfte att undersöka pedagogers och 
rektorers uppfattningar om innehållet i materialet och arbetet med det. Fokus ligger 
på innehållet i TRAS handbok eftersom det är den som pedagogerna utgår ifrån i 
arbetet med TRAS. Eftersom TRAS är ett nytt material ute på förskolorna och 
handlar om att registrera barns språkutveckling, finner vi detta extra intressant att 
undersöka eftersom vi själva ska ut och arbeta med barn i förskolan och då eventuellt 
med TRAS. Vår förhoppning är att både kommande lärarstudenter och även 
pedagoger ska ha nytta av vårt arbete genom att kunna få mer information om 
materialet TRAS. Vi tror också att det kan vara intressant för dessa personer att få ta 
del av vad andra pedagoger och rektorer har för uppfattning och upplevelse av att 
arbeta med materialet. 
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2 BAKGRUND 
 
I bakgrunden kommer vi att kortfattat beskriva barns språkutveckling med fokus på 
innehållet i TRAS handbok och läroplanen för förskolan. Detta gör vi för att få en 
djupare förståelse för vad TRAS är och dess syfte och sedan granska det mot vad 
pedagogerna och rektorerna anser om TRAS. Vi har valt att lägga fokus på innehållet 
i handboken för TRAS eftersom det är den som pedagogerna använder och utgår från 
i sitt arbete med barns språkutveckling, men även Lpfö98 då det är förskolans 
styrdokument. Vi har inte kunnat hitta tidigare forskning om materialet TRAS. 
Däremot finns det forskning om barnspråkutveckling, men detta har vi medvetet valt 
bort då fokus ligger på TRAS och inte allmänt om barns språkutveckling.  
 
TRAS handbok omfattas till stort del av den generella språkutvecklingen, 
språksvårigheter, pragmatik samt de åtta ”tårtbitarna som tas upp i TRAS-schemat: 
samspel, kommunikation, uppmärksamhet, språkförståelse, språklig medvetenhet, 
uttal, ordproduktion och meningsbyggnad.  
 
Ett förtydligande görs här angående val av begrepp. Under hela arbetet har vi valt att 
skiva pedagog för de personer vi avser arbetar med barnen. Dels för att vi har valt att 
endast intervjua förskollärare samt att vi själva blir lärare men också för att 
förtydliga att ordet pedagog syftar till de personer som arbetat med barnen i den 
pedagogiska verksamheten.  

2.1 Generellt om barns språkutveckling  
 
Barn har en medfödd förmåga att tillägna sig språk men den förmågan kan endast 
utvecklas genom språklig stimulans av omgivningen (Rudberg, 1992). När man inom 
TRAS pratar om språkutveckling så menar Wagner (2006) att det syftar till 
utvecklingen av talspråket och språkförståelse. Inom TRAS är man också intresserad 
av de språkliga förhållanden som ligger till grund för senare utveckling av 
skriftspråket. Framförallt menas den språkliga medvetenheten men också 
förhållanden som rör berättarförmåga, språkförståelse och meningsproduktion. 
Sammansättningen av TRAS-schemat bekräftar att språkutveckling ska ses i 
samband med de grundläggande förhållandena som uppmärksamhet, samspel och 
kommunikation (a.a.).  
 
Språkforskare har under alla tider haft olika syn på hur barn utvecklar sitt språk men 
Wagner (2006) menar att författarna till TRAS handbok anser att den centrala 
aspekten av språk är att kunna förmedla ett innehåll och arbetar utifrån en 
konstruktivistisk språksyn. Med detta menas att språkinlärningen är en kreativ 
process och att barnet konstruerar språket från grunden, fast på flera olika sätt. Barn 
är både aktiva och kreativa i sitt tillägnande av språk. Tillsammans med egna 
erfarenheter, om hur språket ser ut, och i samspelet med omgivningen bygger de 
sakta men säkert upp sitt språk (a.a.).  
 
För att kunna stödja barn i deras språkutveckling anser Pramling Samuelsson och 
Sheridan (2006) att det krävs ett öppet förhållningssätt av pedagogerna inför barns 
nyfikenhet och lust att lära. Genom att pedagogerna låter barnen delta i sammanhang 
där vuxna samtalar med barnen om saker som intresserar dem, så skapas 
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meningsfulla situationer för barnet där denne kan utveckla sitt språk. Även Wagner 
(2006) poängterar att det viktigaste en pedagog bör göra, är att våga vara aktiv i 
barnets språkutveckling.  

2.1.1 Föreseningar i språkutvecklingen 
 
Både Rudberg (1992) och Espenakk (2006) menar att innan arbetet med barn med 
språkförseningar börjar så bör en noggrann utredning av både bakgrundfaktorer och 
den språkliga förmågan göras samt ett rutinmässigt hörselprov. Underliggande 
problem hos barn med språkförseningar kan exempelvis vara hörselproblem, fysiskt 
handikapp, avsaknad av miljömässig språkstimulering, låg intelligens eller känt 
syndrom så som Downs Syndrom eller autism (a.a.). Även Centerheim-Jogeroth 
(2004) menar att man bör kontrollera barnets hörsel noga eftersom den har stor 
betydelse för barnets tal och språkutveckling. I likhet med detta så menar även 
Berglund (1999, s. 63-64) att hörselproblem kan leda till en negativ effekt på barnets 
fortsatta kommunikativa utveckling. Tillsist så poängtera Rudberg (1992) och 
Eriksen Hagtvet (2007) att miljön är en avgörande faktor för att en normal 
språkutvecklingen ska ske.   
 
Om barn blir försenade i den tidiga språkutvecklingen så menar Horn, Espenakk och 
Wagner (2006) att det finns en ökad risk för svårigheter senare i utvecklingen. Detta 
på grund av att språkförmågan är starkt relaterad till bland annat andra kognitiva 
funktioner, framtida läs- och skrivsvårigheter, inlärningssvårigheter och psykosociala 
svårigheter (a.a.).  
 
Rudberg (1992) menar att det bland annat pedagogerna som brukar notera om barn 
har avvikelser i sin språkutveckling. Enligt Lpfö98 är det förskolans uppgift att i 
samarbete med föräldrarna arbeta för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter 
sina förutsättningar (Utbildningsdepartementet, 1998). Vidare menar Rudberg (a.a.) 
att det är båda talpedagogen och logopeden som kan hjälpa dessa barn med de 
språkliga problemen.  
 
Eriksen Hagtvet (2007) anser att det inte bara är positivt med att tidigt identifiera 
barns svårigheter och avvikelser. I vissa fall kan tidig identifiering av ett riskbarn 
bidra till att omgivningen börjar behandla barnet som svagt begåvat. Med detta som 
bakgrund bör man meddela diagnosliknande beskrivningar och observationer för 
vårdnadshavare på ett etiskt korrekt och professionellt sätt (a.a.). Även Berglund 
(1999, s.63) menar att när barn med en försenad kommunikativ utveckling är 
identifierad, ska detta tas upp med barnets föräldrar för att samtala om barnets 
fortsatta situation och utveckling. I Lfö98 står det att pedagogerna ska genomföra 
kontinuerliga samtal med barnens föräldrar om barnets utveckling och lärande både i 
och utanför förskolan (Utbildningsdepartementet 1998).  
 
Enligt Lpfö98 ska den pedagogiska verksamheten anpassas så att varje barn i 
förskolan får det stöd de kan behöva utifrån sina behov. Arbetslaget ska ansvara för 
att barnen utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda 
hela sin förmåga och samtidigt få stöd och stimulans i sin sociala utveckling. Det är 
även personalens förmåga att förstå och samspela med barnen och få föräldrarnas 
förtroende, som är viktig, så att dess vistelsetid på förskolan blir ett positivt stöd för 
barn med svårigheter (Utbildningsdepartementet, 1998). 
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2.2 TRAS – tidig registrering av språkutveckling  
 
År 2000 startade ett samarbetsprojekt i Norge mellan fackpersoner inom Bredtvet 
och Eikelund kompentansesenter, Senter for leseforskning och Senter för 
atferdsforskning vid Högskolan i stavanger och Instututt för spesialpedagogik vid 
Universitetet i Oslo. Dessa fackpersoner (som är grundarna till TRA: Espenakk, 
Frost, Horn, Solheim, Wagner, Faerevaag, Grove & Løge) ansåg att det inte fanns 
något lämpligt material ute på förskolorna för språkobservationer (Horn, Espenakk & 
Wagner 2006). Fackpersonerna ansåg att det var ett problem eftersom det inte fanns 
något material som kunde följa barnens utveckling under en längre tid. 
Projektgruppen utvecklade då observationsmaterialet TRAS - tidig registrering av 
språkutveckling och Horn, m.fl. (a.a.) menar att de tog med de traditionella 
områdena som de ansåg vara relevanta gällande språket. Dessa är språkförståelse, 
uttal, ordproduktion, meningsbyggnad och språklig medvetenhet. TRAS lägger även 
fokus på den kommunikativa aspekten av språket i form av samspel och 
kommunikation. I TRAS finns även en bedömning gällande barnets uppmärksamhet 
eftersom det är en viktig faktor som påverkar språkinlärningen och det ger 
information om hur barnet använder sin kognitiva resurs (Horn, m.fl., 2006.).  
 
TRAS innehåller inte alla områden kring barns utveckling som ska observeras i det 
dagliga arbetet med barnen, utan TRAS fokuserar på den språkliga utvecklingen och 
de områden som anknyter till den (Frost, 2006).  Däremot poängterar han att det inte 
är fel om förskolan kompletterar TRAS med annat avsiktligt organiserat 
observationsmaterial så att man kan belysa flera sidor av barnets utveckling i det 
dagliga arbetet (a.a.). För att pedagogen ska ha nytta av TRAS, så menar Horn, m.fl. 
(2006) att det måste läras in grundligt, förstås och praktiseras och pedagogerna måste 
även förstå syftet med dess användning. Handboken tar upp de olika områdena inom 
TRAS och kommer också med förslag på aktiviteter som kan genomföras i syfte att 
stimulera barnets språkutveckling (a.a.).  
 
Solheim (2006) skriver att det finns två sätt att använda TRAS och att dessa sätt ger 
olika information. Det första sättet handlar om observationer i de dagliga 
situationerna på förskolan. Först ligger intresset av observationen i att se vad barnet 
spontant behärskar utan hjälp och stöd. Tillsammans på förskolan kan pedagogerna 
dokumentera den information som krävs för att avgöra vad barnet behärskar, därför 
bör TRAS fyllas i av pedagogerna gemensamt (a.a.). Vidare menar Solheim (a.a.) att 
eftersom man är flera som observerar samma barn så får man hjälp i sina 
bedömningar om man skulle vara tveksam. Det andra sättet handlar om att ta reda på 
hur mycket hjälp och vilken slags hjälp, som barnet behöver för pedagogerna ska 
kunna hjälpa barnet vidare i deras utveckling (a.a.). Horn, m.fl. (2006) menar att 
TRAS-schemat kan användas som utgångspunkt vid utvecklingssamtal och som 
underlag för att söka experthjälp för barn med språksvårigheter. Genom kartläggning 
av barn med lätta språkförseningar kan förskolan i samarbete med föräldrarna 
underlätta och planera för åtgärder för barnets språkutveckling (a.a.).  
 
Delarna som tas upp i TRAS är samspel, kommunikation, uppmärksamhet, 
språkförståelse, språklig medvetenhet, uttal, ordförråd och meningsbyggnad och det 
är detta som kommer att beskrivas i kommande avsnitt. Vi kommer även att beskriva 
pragmatisk medvetenhet då den inte har en egen del i TRAS-schemat men 
poängteras i handboken.  
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2.2.1 Samspel  
 
Vi anser att det är svårt att särskilja sampel från social kompetens då det hör samman 
till stor del. Därför förklaras även social kompetens under denna punkt som berör 
samspel.  
 
TRAS riktar fokus mot att samspel, språk och uppmärksamhet hänger ihop och det 
måste vara ett mål för pedagogerna i förskolan att göra barn socialt kompetenta 
(Faerevaag, 2006). Med detta menas att pedagogerna ge dem lust till att bli språkliga 
och initiativrika och ”kapabla” till att skapa och upprätthålla en kontakt med andra 
människor (a.a.). Pape (2003) menar att social kompetens bland annat handlar om 
kunskaper, färdigheter och värderingar som krävs för att vi ska kunna samspela med 
andra människor. Vidare menar Faerevaag (2006) att barn genom samspel lär sig om 
gemenskap och de får kunskap om det sociala samspelet, som grundarna till TRAS 
anser återger grunden för utveckling av kommunikativa och språkliga färdigheter. 
Pape (2003) och Svensson (1998) poängterar även att språket har en stor roll i vår 
förmåga att umgås med varandra och det är med hjälp av språket som vi skapar 
kontakt med andra människor.  
 
Regellekar framträder oftast i 4-5års ålder och då bestäms leken av sociala spelregler 
som uppkommer i samarbete med vuxna eller andra barn sinsemellan (Faerevaag, 
2006). Dessa regellekar ställer krav på att barnet kan kontrollera både språkliga 
koder och sociala spelregler i lek och umgänge med andra (a.a.). I likhet med detta så 
menar Michélsen (2005) att barn inte automatiskt övertar de samspelsregler som 
vuxna står för utan barnen skapar sina egna gemensamma samspelsregler och prövar 
dessa i sampel med varandra. De normer och värderingar som finns i samspel med 
varandra och som vuxna försöker lära barnen, utmanas och testas i bland annat 
konflikter (a.a.). I Lpfö98 går det att läsa att lärandet ska bygga på samspelet mellan 
vuxna och barn men även på vetskapen om att barn lär av varandra. Därför bör 
pedagogerna se barngruppen som en viktig och aktiv del i barns utveckling och 
lärande (Utbildningsdepartementet, 1998). 
 
Barn som har en försenad språkutveckling leker gärna med yngre barn eller helt 
ensamma (Faerevaag, 2006). Därför menar de att det är viktigt att pedagogen förstår 
varför barnet inte leker som sig bör utifrån sin ålder. Även Pape (2003) menar att vi 
får sluta acceptera att barn som har svårt att samspela med andra alltid leker 
ensamma. Hon menar att man noga bör fundera på om barn som leker själva 
verkligen får någon social lärdom och om det ligger i linje med vår läroplan och dess 
mål och intentioner (a.a.).    
 
Vidare menar Faerevaag (2006) att man som pedagog kan stödja barnets utveckling 
av samspel genom att bland annat ger vuxenstöd och hjälpa barnet att vara med på 
”låtsaslek”. Enligt Lpfö98 ska barn i förskolan möta vuxna som engagerar sig och 
stimulerar det enskilda barnets samspel men också hela barngruppen. Lpfö98 betonar 
också att leken är en viktig del i barns utveckling och lärandet 
(Utbildningsdepartementet, 1998).  
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2.2.2 Kommunikation 
 
Kommunikation är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt men vi har 
valt att utgå ifrån vad man inom TRAS menar och tar upp angående kommunikation.  
 
Kommunikation är en interaktion mellan olika människor och kommunikationen i sig 
sker genom verbal och icke verbal användning (Grove, 2006). Vidare menar han att 
efter att den verbala formen av kommunikation har börjat användas så har den icke 
verbala kommunikationen en stor funktion. Med icke verbal kommunikation menas 
kroppsspråket, satsmelodi, röstläge, röststyrka och taltempo. Detta är viktiga element 
som behövs för att kommunikationen ska bli framgångsrik. I likhet med detta så 
menar Eriksen Hagtvet (2007) att kommunikation är när man gör något tillsammans 
och att ettåriga barns första ord endast är ett tillägg till andra icke-verbala sätt att 
kommunicera, så som ansiktsuttryck och gester. Hon menar att barnen i 
fortsättningen kommer använda dessa icke-verbala kommunikationsmedel och att 
ord endast kommer vara ett av barnens flera kommunikationsmedel (a.a.).  
 
Vidare menar Grove (2006) att man som vuxen ska vara en bra språkmodell för 
barnet och de får rikligt med språkstimulans genom naturlig språkpåverkan av de 
vuxna runtomkring dem. Söderbergh (1979) menar att om vuxna använder barnspråk 
så underlättar det utvecklingen av den verbala kommunikationsförmågan hos barn. 
Genom användning av ett förenklat språk så väcker man och upprätthåller barnets 
intresse för kommunikationen, förståelsen och för att de ska kunna lära sig språket. I 
likhet med Söderbergh (a.a.) så menar Eriksen Hagtvet (2007) att i samspelet mellan 
vuxna och barn, anpassar ofta vuxna sitt språk till barnets språkliga utvecklingsnivå.  
 
Pape (2003) menar att det är genom dialog med barnen som man stärker deras språk 
och kommunikationsförmåga. I sin tur menar Grove (2006) att det är när språket blir 
ett redskap för att kunna uttrycka och förstå mening med en kommunikativ handling, 
som barnets förmåga att förstå dubbla budskap börjar uppträda och då blir barnet 
mogen för att förstå vitsar och gåtor. Detta är något som tas upp i TRAS-schemat då 
barnen är mellan 4-5 år (a.a.).  Svensson (1998) menar dock att det är vanligt att barn 
brukar tycka om att gissa gåtor när de närmar sig skolåldern och många gåtor bygger 
ofta på språkliga klurigheter av olika svårigheter (a.a.).  
 
I arbetet med att utveckla och stimulera barnets kommunikativa kompetens menar 
Grove (2006) att det är viktigt att den vuxen tar initiativ till att upprätta en kontakt 
med barnet. Pape (2003) menar dock att många vuxna är bra på att prata till och om 
barn men inte med barn. Grove (2006) och Pape (2003) menar att vuxna måste låta 
barnen säga vad de vill och låta dem prata klart, men framför allt ska man visa sitt 
intresse för det som barnet vill förmedla och detta stödjer barnets kommunikativa 
utveckling . I Lpfö98 står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 
förmåga att lyssna och berätta. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 
förmåga att kommunicera med andra (Utbildningsdepartementet, 1998). Grove 
(2006) menar att man kan stimulera barnets kommunikationsförmåga genom att 
bland annat. leka med barnet och se till att barnet kan leka med andra, eftersom leken 
är viktig för den kommunikativa kompetensen. I Lpfö98 tas det upp att barnet kan får 
stöd och stimulans i sin språk- och kommunikationsutveckling genom lek 
(Utbildningsdepartementet, 1998). 
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2.2.3 Uppmärksamhet 
 
När grundarna till TRAS pratar om uppmärksamhet så menar Solheim (2006) att de 
egentligen syftar till två saker, då uppmärksamhet både kan vara ett tillstånd som vi 
är i och något som vi aktivt för och styr. Han menar att barn kan vara fullt 
uppmärksamma men koncentrera sig på fel saker. Hur mycket vi kan styra vår 
uppmärksamhet är beroende av två delar, förmågan till att välja ut (selektera) stimuli 
och förmågan till att hålla fast stimuli (koncentration). Solheim (a.a.) poängterar att 
det räcker med att det brister inom ett av dessa områden för att vår uppmärksamhet 
ska blir lidande. I förskolan är det viktigt att man som pedagog hjälper barnen att 
koncentrera sig genom att man begränsar onödig stimuli i en inlärningssituation 
(a.a.).  
 
Fischer & Madsen (1984) ställer sig frågan om vad uppmärksamhet är, vad det är 
som barn uppmärksammar. De menar att barn aktivt tar emot impulser från 
omvärlden och konstaterar att vissa impulser och sinnesintryck är mer värda att 
syssla med än andra. Barnet väljer bland de intryck som han/hon tar emot och det 
kan med sin vilja välja vad som ska uppmärksammas. Barns vilja till uppmärksamhet 
beror på tidigare erfarenheter. Vidare menar Fischer & Madsen (a.a.) att om vuxna 
anser att ett barn är ouppmärksamt kan det bero på att barnet är inriktat på något helt 
annat än vad de vuxna hade önskat. Den valda aktiviteten kanske inte passar ihop 
med barnet. Slutligen menar författarna att om ett barn är uppmärksammat beror det 
på att barnet är öppet och mottagligt för den aktuella händelsen eller aktiviteten 
(a.a.).  
 
Solheim (2006) skriver att motivation, sinnesstämning och förväntningar hos barn 
styr deras uppmärksamhet. Vidare så menar han att pedagogen kan hjälpa barnet till 
bättre uppmärksamhet genom att avskärma allt onödigt stimuli och se till att den 
viktiga informationen är tydlig och synlig för barnet. Det som fångar barns 
uppmärksamhet är det som är färgrikt och överraskande (a.a.). Det finns inget 
specifikt om uppmärksamhet i läroplanen för förskolan.  

2.2.4 Språkförståelse 
 
Under barnets första levnadsår menar Horn (2006) att barnets språkförståelse är 
beroende av situationen: den är knuten till ”här-och-nu”. Små barn förstår ord och 
yttrande i en situation om de har hjälp och stöd av en rad situationsbundna delar som 
gester, tonfall, tryck och mimik. Även Söderbergh (1979) menar att barn lutar sig 
mot de sammanhang som de nya orden uppkommer i. Horn (2006) menar också att 
beroende på den situation som språket används i, så bidrar den till att ge språket 
mening och det kan se ut som att barnet förstå budskapet utan att de egentligen vet 
ordens betydelse. Detta kan därför göra det svårt att skilja mellan vad som är 
språkförståelse och vad som är situationsförståelse (a.a.)  
 
Det vanligaste för barns utveckling, menar Horn (2006), är att språkförståelsen 
kommer före talspråket och hon menar att det är viktigt att skilja på dessa. Om barnet 
har en försenad talutveckling vid 2 års ålder behöver man inte oroa sig nämnvärt då 
dessa barn oftast hinner ikapp innan de blir 3 år. Hon poängterar dock att 
språkförståelse är grunden för vidare språkutveckling och om en försening i 
språkförståelsen upptäcks vid 2 års ålder så ska åtgärder sättas in så fort som möjligt.  



11 

 
För att barn ska kunna tillägna sig ett ordförråd behöver de lära sig vad orden betyder 
och hur orden används (a.a.). Söderbergh (1979) menar att barn kan använda sig av 
ord på ett korrekt sätt utan att egentligen förstå innebörden av ordet. Hon menar att 
detta beror på att barn använder ord som de hör av vuxna i ett enda, men specifikt, 
sammanhang. Vidare menar Horn (2006) att då barn ökar sin språkförståelse, genom 
att de lär sig nya ord och begrepp, sker det också en förändring av innehållet i de 
”gamla” ordens betydelse. Språklig utveckling förutsätter därför att barnen får nya 
upplevelser och erfarenheter genom att de agerar och använder sina olika sinnen. 
Barnen måste därför lyssna och leka med orden. De måste höra, röra och föra så att 
orden blir meningsfulla och användbara för dem (a.a.).  
 
Horn (2006) framhåller att det inte är lätt att bedöma barns språkförståelse och den 
kan endast mätas genom språkliga handlingar där pedagogen ser till barnen reaktion. 
I TRAS-schemat har grundarna till TRAS valt att ställa frågor av högre 
svårighetsgrad för att pedagogen ska kunna få en djupare syn på barnets begrepp och 
språkförståelse. Slutligen menar Horn (a.a.) att barns språkförståelse kan stimuleras 
genom att pedagogen besvarar barns nyfikenhet, prata med och lyssnar på barnen, 
hjälper barnen att sätta ord på sina känslor samt använder högläsning, sånger, 
rörelselekar samt rim och ramsor (a.a.). Språkförståelse nämns inte specifikt i 
Läroplanen för förskolan (Lpfö98). Det som Lpfö98 tar upp är, som tidigare nämnts, 
att barnen ska utveckla sitt ord- och begreppsförråd samt förmågan att leka med ord 
(Utbildningsdepartementet, 1998).  

2.2.5 Språklig medvetenhet 
 
Språklig medvetenhet innebär bland annat att man reflekterar över språkets innehåll 
och form (Frost, 2006 och Svensson, 1998). Barn och vuxna har i alla tider lekt med 
språket men kopplingen mellan dess betydelse och barns möjlighet till läsutveckling 
är dock ny. Frost och Svensson (a.a.) argumenterar för att det är av stor vikt att de 
olika formerna av språket utvecklas i samband eller innan läs- och skrivintresset 
visar sig, för att förebygga olika typer av läs- och skrivsvårigheter. Eriksen Hagtvet 
(2007) menar att en viss språklig medvetenhet är en förutsättning för att barn ska 
kunna lära sig läsa och skriva. Hon poängterar också att en tidig stimulering av 
språklig medvetenhet i förskoleåldern leder till en mer fördelaktig läs- och 
skrivutveckling eftersom barn som är språkligt medvetna har lättare för läs- och 
skrivutvecklingen.  
 
Barn med språklig medvetenhet kan förhålla sig till språket genom att uppleva det 
utifrån, som en observatör (Eriksen Hagtvet, 2007). Genom att samtala med barnen 
om språket blir barnen mer medvetna om att talet kan delas upp i olika delar så som 
meningar, ord och språkljud. I likhet med detta så menar även Svensson (2005) att 
det är viktigt för barns språkutveckling att de får daglig stimulans i form av samtal 
och språklekar. Genom språklekar gör man barnen medvetna om sitt språk på många 
olika sätt och det underlättar för den kommande läs- och skrivinlärningen.  
 
Som pedagogerna kan man hjälpa barn till större språklig medvetenhet genom att 
bland annat använda sånglekar, rimord och ramsor samt leka med rytmen i ord 
(Frost, 2006). I läroplanen för förskolan står det att förskolan ska sträva efter att varje 
barn utvecklar sin förmåga att leka med ord (Utbildningsdepartementet, 1998). 
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Däremot nämns inte språklig medvetenhet som en egen del i läroplanen för 
förskolan. 

2.2.6 Uttal 
 
Syftet med pedagogens observation av barns uttal handlar om att förskolan ska 
observera barnets språkutveckling och på så sätt tillrättalägga förhållanden runt 
omkring barnet och vid behov hänvisa barnet till vidare utredning (Espenakk, 2006). 
Vidare menar hon att en viktig del av barnets språkutveckling inkluderar att 
diskriminera, känna igen och producera de talljud som finns i det språk eller de 
språk, barnet växer upp med. Vid 1-2 års ålder börjar barnet utveckla ljudmönster 
som har ett bestämt innehåll. När barnet sedan blir 2 år börjar det vanligtvis att 
uttrycka sig förståeligt i ett- till tvåordsyttringar, så att omgivningen kan förstå vad 
det är de vill säga. Att barn så småningom behärskar och känner igen skillnaden 
mellan att producera ljuden kallas fonemutveckling. Ett fonem är den minsta 
ljudenhet som skiljer mellan två ord i ett språk. Genom att byta ett fonem kan ordets 
betydelse förändras (Espenakk, a.a.). 
 
Det kan förekomma variationer i ljudutvecklingen hos barn och en normal 
språkutveckling innebär att barn i förskoleålder förenklar vissa uttal (Espenakk, 
2006). Dock menar hon att som pedagog ska man vara uppmärksam på att dessa 
förenklingar bör upphöra när barnet är kring 4-5 år. Skulle de vara så att 
förenklingarna överskrider den åldern så kan det tyda på en omfattande 
språkförsening som kräver kontakt med talpedagog/logoped (a.a.). När man talar om 
barns språkutveckling så menar Svensson (2005) att det oftast är uttalet som man 
fokuserar på eftersom det är den lättaste delen att observera.  I likhet med detta så 
menar även Centerheim-Jogeroth (2004) att pedagogen bör oroa sig om barnet inte 
kan sätta ihop minst lika många ord som det är antal år gammalt och om barn som är 
i tre års ålder är svårförståeligt för de inom familjen. Vidare menar hon att 
pedagogen även bör oroa sig om barn vid fyra års ålder är svårförståeligt för 
utomstående och om de vid 5-6års ålder fortfarande har svårigheter med grammatik 
eller uttal (a.a.).   
 
Slutligen så menar Espenakk (2006) att pedagogen kan stimulera barns uttal genom 
att bland annat läsa för dem, leka med rim och ramsor. Vidare poängterar hon att 
språket tillägnas i samspel med andra och att det är lättare att stimulera barns 
språkglädje genom att ta till vara på barnets intresse (a.a.). Det finns inget specifikt 
om barns uttal i läroplanen för förskolan.  

2.2.7 Ordproduktion 
 
Ordproduktion har att göra med inlärningen av hur ord bildas och böjs dvs. 
morfologi, samt med ordförrådsutvecklingen (Wagner, 2006). Ordproduktion handlar 
också om barns ordförråd och är en mycket viktig del i språkinlärningen. Det är 
också detta som TRAS-schemat fokuserar på inom ordproduktion. Rudberg (1992) 
menar att ordförrådet utvecklas hela livet och är den del av språket som påverkas av 
och återspeglar miljön. I läroplanen för förskolan (Lpfö98) står det att lärmiljön ska 
vara öppen, innehållsrik och inbjudande så att den främjar leken och bidrar till ett 
lustfyllt lärande (Utbildningsdepartementet, 1998). 
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Både Eriksen Hagtvet (2006) och Wagner (2006) anser att det är positivt om 
pedagogen ger barn så många förstahandserfarenheter som möjligt. Med detta menas 
att man förklarar svåra vardagsord och sätter ord på det barnet gör, det de upplever 
och det de känner och tänker. Genom detta så ger man barnen ett nätverk, 
associationer och ger svåra ord ett liv (a.a.). I likhet med detta så menar även Pape 
(2003) att vuxna i samspelet med barn måste komma ihåg att man är en viktig 
språkförebild. Som pedagog bör man använda sig av språkets mångfald, förklara 
svåra ord, prata i fullständiga meningar och sätta ord på saker samt barns 
upplevelser. Eriksen Hagtvet (2007) och Wagner (2006) poängterar att en viktig 
faktor i barns inlärning av ord är vad vi kallar barnanpassat språk (som nämns under 
2.2.2 kommunikation).  
 
I Lpfö98 står det också att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 
förmåga att fungera i grupp och tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp. 
Förskolan ska också sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat och rikt 
talspråk samt sin förmåga att kommunicera med andra och utvecklar sitt ordförråd 
(Utbildningsdepartementet, 1998). Wagner (2006) menar att pedagogen kan 
stimulera barns inlärning av ord och begrepp genom att låta barnet använda så många 
sinnen som möjligt. Det viktigaste i arbetet med att stimulera ord- och 
begreppsförrådet är att fånga barns nyfikenhet och detta kan bland annat göras 
genom språkpåsar som innehåller t.ex. sånger, sagor, begrepp (a.a.).  

2.2.8 Meningsbyggnad 
 
Redan från födseln utvecklar barn ett språk i samspel med vuxna (Løge, 2006, & 
Söderbergh, 1979). De menar att det är ett synkroniserat samspel med ögonkontakt, 
rörelse, ljud och mimik och detta är en viktig grund för barnets fortsatta språk- och 
kommunikationsutveckling. Många barns talproduktion börjar med att de använder 
sig av enstaka ord. Meningsbyggnad handlar om hur barnet sedan lär sig sätta 
samman orden för att kunna förmedla sig (a.a.). 
 
Løge (2006) menar att meningsbyggnad även brukar kallas syntaktisk utveckling och 
denna utveckling brukar handla om hur barn lär sig sätta samman ord till meningar 
med olika innehåll. Hon menar att de steg som barnet genomgår när det lär sig 
använda tvåordsyttranden är grundläggande för den vidare språkutvecklingen. Det är 
när barnet är ca 18 månader som de börjar använda sig av tvåordskombinationer. 
 
För att stimulera barns meningsbyggnad poängterar Løge (2006) att pedagogen bör 
använda ord- och meningslängd som är anpassat till barnets språkliga kompetens. 
Meningarna bör vara korta och innehålla en enkel och grammatiskt korrekt 
meningsbyggnad. Hon menar också att pedagogen kan stimulera barns 
meningsbyggnad genom att bland annat använda böcker vid samtal och läsning samt 
sätta ord på det barnet ser, hör och det man gör tillsammans (a.a.). Det finns inget 
specifikt om meningsbyggnad i Läroplanen för förskolan (Lpfö98).  

2.2.9 Pragmatisk medvetenhet 
 
Pragmatik har inte ett eget fält i TRAS-schemat men pedagogen bör ändå rikta sin 
uppmärksamhet mot barns användning av språket i samband med observationen av 
bland annat samspel och kommunikation (Faerevaag, 2006). Hon menar att 
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pragmatik handlar om hur vi använder språket i sociala sammanhang. Med det menas 
att man vet vad man ska säga, hur man ska säga det och när det är lämpligt att säga 
det. Pragmatik redogör sambandet mellan yttrande, kontext, samtalsfärdigheter och 
till talarens intention. 
 
Pragmatisk kompetens kan i vår kultur bland annat betyda att man svara när någon 
frågar, att man kan delta i ett samtal och att man kan upptäcka och svara på icke 
verbala aspekter av språket (a.a.). Även Eriksen Hagtvet (2007) beskriver att 
pragmatisk utveckling handlar om att lära sig vår kulturs oskrivna regler för hur 
språket ska användas i samspelet mellan människor. Hon menar att det handlar om 
hur språket används beroende på sammanhang, sociala krav och förväntningar. 
Pragmatisk kompetens handlar också om förmågan att veta hur vi pratar och uppför 
oss i förhållande till olika människor (Faerevaag, 2006.). I likhet med detta så menar 
Svensson (1998) att pragmatik handlar om regler och principer som styr hur man 
använder språket i de sociala sammanhangen. Hon poängterar också att inom 
pragmatiken studerar man även hur lyssnaren uppfattar innehållet, samtalsämnet, 
turtagning, ordvalsregler, stilistisk variation, den emotionella tonen och 
kroppsspråket (a.a.).  
 
Ord och meningar får sin innebörd utifrån de sammanhang som man befinner sig i. 
Grundläggande pragmatiska regler, språkanvändningsregler, lär sig barnet tidigt, så 
som att tacka för maten och inte säga saker på ett otrevligt sätt (a.a.). Även Pape 
(2003) påpekar att vuxna tydligt måste visa barnen vilket slags uppförande som 
accepteras och vad som inte accepteras. Pragmatik är inget som nämns i läroplanen 
för förskolan.  
 
Sammanfattning 
 
Redogörelse för innehållet i TRAS ligger till grund för den förförståelse, för 
materialet, som krävs för att kunna genomföra en undersökning om pedagogers och 
rektorers uppfattningar om TRAS. Vi har gått igenom alla de delar som TRAS 
innehåller, pragmatisk medvetenhet, kortfattat beskrivit barns språkutveckling samt 
förseningar i språkutvecklingen. Vi har även belyst bakgrunden till TRAS och dess 
syfte för att få en djupare förståelse för materialet. Vi har dock inte belyst bedömning 
av barn mer än det som vi funnit i handboken. 
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3 PROBLEM OCH SYFTE 
 
Syftet med vår uppsats är att granska TRAS och bland annat ta reda på relationen 
mellan TRAS och läroplanen för förskolan (Lpfö98) som är förskolans 
styrdokument. Vi vill även ta reda på pedagogers och rektorers uppfattningar om 
TRAS och hur de ser på arbetet med materialet.  
 
Problemformuleringarna är: 

 
• Vilka uppfattningar har pedagoger och rektorer om användandet av TRAS?  

 
• Vilka uppfattningar har pedagoger och rektorer om innehållet i TRAS? 

 
• Vilka fördelar och nackdelar uppfattar pedagoger och rektorer att det finns 

med TRAS? 
 

• Hur uppfattar pedagoger och rektorer relationen mellan TRAS och läroplanen 
för förskolan (Lpfö98)? 
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4 METOD 
 
Syftet med denna studie är att granska TRAS och bland annat titta på relation mellan 
TRAS och läroplanen, samt vad pedagoger och rektorer har för uppfattningar om 
arbetet med och innehållet i TRAS.  Studien bygger på intervjuer som ska tolkas 
utifrån enskilda personers tankar kring ämnet och därmed ge slutsatser till våra 
frågeställningar. Detta arbete har därmed ett hermeneutiskt perspektiv och handlar 
enligt Thurén (2002) och Patel och Davidsson (2009) om vetenskap som bygger på 
tolkningar av texter och språkliga yttranden. De menar dock att detta kräver att den 
som gör studien har förkunskaper och förförståelse för ämnet.  

4.1 Kvalitativ metod 
 
Vår undersökning är av kvalitativ art. Det som är avgörande för om en undersökning 
är kvalitativ eller kvantitativ beror enligt Patel & Davidsson (2009) och Trost (2001) 
på vilka problemformuleringar undersökningen har. Om undersökningens syfte är att 
ta reda på människors upplevelser, åsikter och sätt att resonera om någonting 
och/eller att se varierande handlingsmönster, är en kvalitativ metod att föredra (a.a.). 
Vidare menar Lantz (2008) att genom en kvalitativ analys kan intervjuaren få en 
känslomässig och ökad förståelse för nya företeelser. Hon menar att detta gör det 
möjligt att beskriva företeelserna på ett särskilt sätt. Lantz (a.a.) poängterar dessutom 
att svårtolkade sammanhang blir möjliga att förstå och utifrån en analys av separata 
fall går det att bygga upp mallar som belyser företeelsen ur ett nytt perspektiv. 

4.2 Intervju som metod 
 
För att erhålla information om pedagogers och rektorers uppfattningar om TRAS 
genomfördes intervjuer. Vid en intervju kan man lättare vidareutveckla sina frågor 
och intervjupersonernas svar för att komma fram till det man verkligen vill ta reda 
på. Våra intervjufrågor är av öppet riktad art och Lantz (2008) skriver att i en riktad 
öppen intervju beskriver intervjupersonen öppet hur de uppfattar en företeelse och 
hur de resonerar med sig själva och beskriver sammanhang som han eller hon anser 
är betydelsefulla för beskrivningen av företeelsen. Man kan säga att intervjupersonen 
beskriver sin bild och version av verkligheten (a.a.). 
 
Frågorna som ställdes är baserade på problemformuleringarna och användes mest 
som en mall under intervjuerna, eftersom vissa intervjupersoner svarade på flera 
frågor samtidigt. Intervjufrågornas huvudsakliga syfte var att ta reda på vad 
pedagogerna och rektorerna har för uppfattningar om materialet och dess 
användning, både fördelar och nackdelar. Frågorna som ställdes till pedagogerna och 
rektorerna ligger som Bilaga 1 och Bilaga 2. 

4.3 Val av undersökningsgrupp 
 
Vi har valt att intervjua sammanlagt sex förskollärare (som vi i fortsättningen 
benämner som pedagoger) fördelade på två olika förskolor men som arbetar på olika 
avdelningar, samt respektive rektor på dessa förskolor. Intresset i att intervjua 
rektorerna ligger i att även se deras syn på arbetet och innehållet med TRAS och på 
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så sätt kunna koppla samman beslutfattarnas åsikter med dem som faktiskt arbetar 
med materialet. Vi valde förskolor och pedagoger utifrån vilka vi visste arbetade 
med TRAS, men också eftersom vi tidigare varit i kontakt med dess förskolor och 
pedagoger. Intervjupersonernas namn är fingerade för att läsaren inte ska kunna 
identifiera dem. Även rektorernas namn är fingerade, dock med siffror för att behålla 
anonymiteten då de är av skilda kön, men också för att i resultatet skilja på 
pedagogernas och rektorernas svar. Vi har gett pedagogerna följande namn: Karin, 
Anna, Stina, Britt, Siv och Kajsa. Pedagoger har varit i kontakt med TRAS i 2-3 år. 

4.4 Genomförande 
 
Vid intervjutillfället tillfrågades intervjupersonerna om intervjun fick bandas med 
hjälp av digital ljudinspelare, det var ingen som nekade till detta. Detta underlättade 
intervjun och vi kunde fokusera på själva intervjun och sedan förenkla bearbetningen 
av insamlat data. Patel & Davidsson (2009) menar att fördelen med att göra en 
ljudinspelning är att svaren registreras exakt.  
 
Intervjuerna med förskollärarna genomfördes på respektive förskola i olika rum. En 
del intervjuer genomfördes i lugn och ro, i t.ex. ett personalrum och en del 
genomfördes i rum där de fanns störningsmoment som kan ha påverkat 
intervjupersonens svar till att bli mindre uttömmande. Intervjuerna tog mellan 20-40 
minuter och vi fick tillåtelse att återkomma vid eventuella frågor och funderingar. 
Vissa personer har vi varit i kontakt med efter intervjun för att få svar på vissa 
funderingar och be om hjälp med andra frågor som vi stötte på under arbetets gång. 
Intervjuerna med rektorerna genomfördes på respektive arbetsrum, i lugn och ro.  

4.4.1 Bearbetning och analys av intervjuerna 
 
Vi har valt att transkribera intervjuerna direkt efter varje intervju för att lättare 
komma ihåg exakt vad som sades. Detta berodde på att bandspelaren, som var 
utrustad med ett digitaltminne, skulle lämnas tillbaka omgående och våra intervjuer 
var därför tvungna att raderas. Däremot har den transkriberade texten inte analyserats 
förrän alla intervjuerna var genomförda. Patel & Davidsson (2009) menar att när 
man gör en kvalitativ bearbetning arbetar man oftast med ett textmaterial från en 
intervju eller ljudinspelning som transkriberats. Inför slutbearbetningen bör man läsa 
igenom hela textmaterialet flera gånger. Det är också viktigt att avsätta en lång och 
sammanhängande tid så att man kan arbeta ostört (a.a.).  
 
När alla intervjuer var transkriberade så lästes de igenom flera gånger för att få en 
helhetsuppfattning. Därefter kategoriserades texten och vi valde ut de citat som 
karaktäriserade variationerna kring uppfattningarna om TRAS. Under tiden då 
intervjuarna kategoriserades plockades vissa delar bort, på grund av att de inte var 
relevant data. Patel och Davidsson (2009) skriver att när den hermeneutiske 
forskaren tolkar en text, t.ex. en utskriven intervju, så börjar denne med att läsa hela 
intervjun för att förstå helheten. Därefter väljs delar ut för att få en förståelse av 
dessa delar. Hela tiden används förförståelsen för att göra olika tolkningar. Thurén 
(2002) poängterar dock att man aldrig kan kontrollera om forskaren har gjort rätt 
tolkningar. 
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4.4.2 Etiska aspekter 
 
Intervjuerna började med att de tillfrågade personerna informerades om syftet med 
intervjun och undersökningen och att intervjun skulle vara anonym. Vi frågade också 
om de ville ta del av sammanställningen av intervjun innan vi använde det till 
resultatet men de ville hellre se det färdiga arbetet. Patel & Davidsson (2009) menar 
att när man gör en undersökning är det viktigt att man klargör på vilket sätt 
personernas svar kommer att användas och om det är anonymt eller konfidentiellt. 
Konfidentiellt betyder att vi som gör undersökningen vet vem vi har fått svar ifrån 
men att det endast är vi som har tillgång till den informationen (a.a.). För att behålla 
personernas konfidentiellitet i resultatet har vi gett intervjupersonerna ett fingerat 
namn. Av de citat som vi återger i resultatet ska det inte gå att identifiera vem av 
intervjupersonerna som sagt vad, förutom att läsaren ser skillnad på om det är en 
pedagog eller rektor som är citerad.  

4.5 Studiens giltighet 
 
Syftet med studien är inte att finna en absolut sanning utan skapa en förståelse för 
intervjupersonernas uppfattningar kring arbetet med TRAS. Validitet kan enligt 
Thurén (2002) benämnas som giltighet och innebär att man har undersökt det som 
man verkligen ville undersöka. Patel & Davidsson (2009) menar att begreppet 
validitet, i en kvalitativ studie, innebär ambitionen att upptäcka företeelser, tolka och 
förstå innebörden av livsvärden och att beskriva uppfattningar (a.a.).   
 
Relationen mellan oss som intervjuare och intervjupersonerna inte var helt obekant 
då vi träffas genom VFU och arbete. Intervjupersonerna var också väl medvetna om 
syftet med intervjun och vårt examensarbete och på grund av detta upplevde vi en 
trygghet mellan oss och att intervjupersonerna kunde vara ärliga i sina svar. 

4.5.1 Felkällor 
 
Vi är inte vana vid att genomföra intervjuer och detta kan ha påverkat genomförandet 
samt vilken information som framkom beroende på hur vi ställde våra frågor samt 
följdfrågor. Eftersom alla intervjuer utom en, genomfördes enskilt av oss kan detta 
också ha påverkat våra frågor och förklaringar till intervjupersonerna.  
 
Under en intervju med en av pedagogerna satt det ett barn med vilket gjorde att 
intervjun inte fick spelas in. Detta kan då ha påverkat pedagogens svar men också 
mängden information som vi kunde skriva ner under tiden. Under en annan intervju 
var det svårt att få fram svar på våra frågor eftersom intervjupersonen började berätta 
fritt om skolans arbetsplan för barns språkutveckling. Vi hade svårt att nå fram med 
våra frågor som gällde TRAS och förskolan. När den intervjun sedan skulle 
transkriberas var det väldigt svårt att sålla ut den information som var till användning 
för oss. 



19 

5 RESULTAT 
 
I detta avsnitt redogörs den variation av uppfattningar som det empiriska materialet 
innefattar. Resultatet av undersökningens data är uppdelat utifrån syftesfrågorna och 
genererade följande huvudkategorier.  
 

• Pedagogers och rektorers uppfattning om användandet av TRAS 
• Pedagogers och rektorers uppfattning om innehållet av TRAS 
• Fördelar och nackdelar med TRAS, utifrån pedagogernas och rektorernas 

uppfattningar om TRAS 
• Pedagogers och rektorers uppfattning om relationen mellan TRAS och 

läroplanen för förskolan (Lpfö98) 

5.1 Pedagogernas och rektorernas uppfattningar om 
användandet av TRAS 

 
Beslutet 
I insamlad data beskriver pedagogerna att beslutet för användningen av TRAS ligger 
hos rektorn och att detta beslut gäller för hela kommundelen. Pedagogerna 
poängterar att de själva inte valt att arbeta med TRAS men att de själva väljer i 
vilken omfattning arbetet ska genomföras. 

 
Vem som har beslutat vet jag inte men det kommer ifrån vår rektor. Så det är 
inget man väljer utan det ska vi jobba med (Karin). 
 
Det är vår rektor som gjort det, däremot är det ju upp till var och en i vilken 
utsträckning man vill arbeta med det (Stina). 

 
En av rektorerna förklarade att beslutet om användandet togs efter en föreläsning, 
som handlade om barns språkutveckling, där det framkom att ett viktigt kriterium i 
arbetet med barns språkutveckling handlade om att registrera barns språkutveckling 
så tidigt som möjligt. Utifrån detta så togs beslutet i samråd med specialpedagogen 
och övriga kollegor, att förskolorna skulle använda TRAS. Man ansåg att TRAS var 
det enda materialet som fanns och som passade för detta ändamål.  
 

Då började vi fundera på vad som fanns för något och då hade X träffat på det 
här, TRAS och då tittade hon på det och gick igenom det och pratade med sina 
kollegor och specialpedagoger och då tyckte vi att det var de enda som fanns 
egentligen och då beslutade jag här, eller då beslutade vi egentligen att hela X 
förskolor skulle använda det (Rektor 1) 

 
Endast en av pedagogerna nämnde att de fått en förklaring till varför rektorerna tog 
beslutat om användningen av TRAS. 
 

Först var det hur de uppkom, varför kommunen tyckte att vi skulle använda det, 
det var ju att när man gick ut grundskolan att de ansåg att många hade dåliga 
språkkunskaper och inte var godkända i svenska (Siv) 

 
Insamlad data visade dock inte heller på att pedagogerna ifrågasatt rektorernas beslut 
om att använda TRAS eller att pedagogerna frågat efter en förklarning till beslutet.  
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Utbildning 
I insamlad data framkom det att alla pedagoger har fått gå en utbildning med 
kommundelens specialpedagog, med inriktning tal och språk. Däremot var 
pedagogerna oense på utbildningens längd och innehåll. Data visade att utbildningen 
har utvärderats och ändrats under årens gång och därför var inte pedagogerna ense 
om detta. 
 

Vi fick gå vid flera tillfällen, man gick ju ett par gånger per termin, det var två 
terminer och sen uppföljning på det (Siv) 

 
Vägledning vid olika tillfällen ca 1,5 timme per gång (Anna) 

 
Eftersom att pedagogerna tyckte att träffarna var för teoretiska så fick X ändra 
om i innehållet och därför ser inte utbildningen ut på samma sätt idag som den 
gjorde från början (Rektor 1). 

 
Utbildningens innehåll 
Det framkom i insamlad data att utbildningen bland annat hade handlat om innehållet 
i handboken, det hade varit en genomgång av det teoretiska samt genomgång om 
varför pedagogerna ska använda TRAS och hur pedagogerna kan använda materialet.  
 

Det var väldigt, väldigt grundligt (Siv) 
 

Utifrån handboken – förkortat ner det då och gick igenom det teoretiska (Stina) 
 
Vikten av utbildning 
En av pedagogerna poängterade vikten av att få gå utbildningen ganska snart när 
man blir uppmanad att jobba med TRAS för att kunna genomföra ett så bra arbete 
som möjligt. 
 

Jag tror att det är viktigt att när man kommer som ny att man får gå utbildningen 
direkt istället för få vänta som jag gjorde, för det är jättesvårt att kunna ta till sig 
materialet utan att känna sig överväldigad utan att ha fått en klar insyn in hur 
man använder materialet (Kajsa).  

 
I insamlad data framkom det att om pedagogerna behöver stöd och hjälp i arbetet 
med TRAS och barns språkutveckling, efter utbildningen, så kan de vända sig till 
talpedagogen och/eller specialpedagogen.  
 

Då komtaktar vi vår talpedagog X, framförallt henne, men sen har vi ju också vår 
sepecialpedagog  X som även hon har mycket med spårk på sina fingrar  (Siv) 

5.2 Pedagogernas och rektorernas uppfattningar om 
innehållet i TRAS 

 
Insamlad data omfattar pedagogernas arbete med TRAS, TRAS-schemat, TRAS som 
hjälpmedel för barns språkutveckling, förseningar i språkutvecklingen, pragmatisk 
medvetenhet, uppföljning av TRAS samt komplement till TRAS. I följande avsnitt 
kommer det ovan nämnda att lyftas fram. 
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Arbetet med TRAS 
Pedagogerna har uppfattningen om att de använder TRAS i det dagliga arbetet med 
barnen och att alla delar finns med någon gång under dagen, antingen i den fria 
leken, samlingen eller i den styrda verksamheten. Pedagogerna säger också att man 
inte alltid tänker att de ska arbeta med TRAS, utan de menar att det ändå kommer in 
som en naturlig del i verksamheten.  
 

Vi använder den dagligen. Om man utgår från materialets olika delar så finns 
alla delar med någon gång under vecka. (Anna) 

 
Pedagogerna använder sig av lådor/påsar som de själva har utformat utifrån de delar 
som TRAS tar upp. Detta material innehåller allt från sånger, sagor, rim och ramsor 
till andra språkliga övningar så som kategoriseringsövningar, språkförståelse, 
begreppsuppfattning osv.  
 

När man samtalar om delarna i TRAS så blir det tydligt att det finns med i den 
dagliga verksamheten. Lådorna vill man ha för sin egen skull men också för att det 
väcker barnets intresse och lust. (Anna) 

 
Pedagogerna väljer ut delar och arbetar inte med TRAS alla ”tårtbitar” samtidigt.  
Alla pedagoger tycker att mycket av TRAS kommer automatiskt upp i den dagliga 
verksamheten och menar att visa delar vet man ju på grund av att man bara träffar 
barnet varje dag. Genom ”tårtbitarna” menar pedagogerna att de ser vad barnen kan 
behöver jobba extra med. 
 

Det är ju olika, på varje tårtbit gör man olika, för vissa delar kommer ju 
automatiskt genom den fria leken… vissa grejer jobbar man ju mer med i 
samling… men också i den vardagliga verksamheten… (Karin) 

 
TRAS-schemat 
Pedagogerna menar att de fyller i TRAS-schemat 1-2 gånger per år och då oftast 
inför utvecklingssamtalen. Pedagogerna fyller delvis i schemat själva men om de är 
osäkra så diskuterar de med sina kollegor. Ingen av pedagogerna upplever sig göra 
enskilda observationer av barnen. Däremot om pedagogen känner sig osäker på 
någon del så kan de utforma en aktivitet för hela gruppen men som tydliggör just den 
delen de är osäkra på för ett speciellt barn.  

 
När vi har planering så går vi ju igenom TRAS och tittar på, nu behöver vi kolla 
det här och det här...(Siv) 

 
En annan uppfattning är att man som pedagog kan fylla i TRAS-schemat av att bara 
har spenderat tid med barnen under en längre tid och på så sätt lärt känna dem.   
 

Mycket ger ju sig av att man vet hur barnet är. (Karin) 
 
Ytterligare en uppfattning som kom fram av insamlat data, är att man som pedagog 
måste vara försiktig med att visa TRAS-schemat för föräldrarna vid 
utvecklingssamtalen eftersom föräldrarna kanske ser mer på barnets svagheter istället 
för att se det som deras barn faktiskt kan, det positiva. Detta kan även ses på omvänt 
sätt, att man som pedagog fokuserat på barnets svagheter och förseningar istället för 
att lyfta fram och fokusera på barnet styrkor. 
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… men de viktigaste med TRAS gentemot föräldrar är att man visar vad barnen 
kan och inte vad de inte kan och det är det viktigaste för oss också (Siv) 

 
Hjälpmedel 
Pedagogerna är av en enad uppfattning om att TRAS är ett bra hjälpmedel i arbetet 
med barns språkutveckling. Genom TRAS kan pedagogerna få tips på hur man kan 
arbeta vidare med barn, vilka barn som avviker och vad man behöver arbeta lite extra 
med. TRAS gör det lättare för pedagogerna att tidigt fånga upp barn med förseningar 
i språkutvecklingen 
 

Det lämnar ju inget åt slumpen egentligen, även om man inte hade haft TRAS så 
jobbar man ju med språket. På andra ställen där jag jobbat, arbetar man ju med 
språk det är ju jätteviktigt och det står ju i våra styrdokument. men här blir de så 
tydligt, vad det är barnen behöver lite extra av kanske när man ser ett TRAS-
schemat.(Karin)  

 
En uppfattning är också att pedagogerna alltid har arbetat med delarna i TRAS men 
att det nu är lättare med eftersom TRAS är uppdelat och det går lätt checka av då 
man misstänker en försening i barnets språkutveckling. Pedagogerna upplever att 
TRAS underlättar arbetet med barns språkutveckling eftersom det blir tydligt vad 
man ska lägga fokus på. 
 

Alla delar som finns i TRAS är ju inget nytt men nu finns det på papper, mer 
uppdelat (Siv) 

  
Rektorerna har den uppfattningen att TRAS fungerar olika ute på de olika 
förskolorna beroende på hur pedagogerna har tagit materialet till sig. Det finns de 
avdelningar som knappt har börjat och det finns de avdelningar som har kommit 
väldigt långt i arbetet och utvecklingen av TRAS.  
 

Många som har jobbat länge ute på förskolorna har svårt att förstå meningen 
med TRAS, det gäller att tänka och förstå meningen med TRAS för att det ska ge 
resultat (Rektor 1) 

 
Av insamlad data framkommer det att rektorerna är av den uppfattningen att TRAS 
ska vara ett stöd för den enskilde pedagogen och för hela arbetslaget. Pedagogen ska 
inte ha en övertro till TRAS, utan TRAS handlar om en allmän uppfattning om barns 
utveckling.  
 
Förseningar  
Pedagogerna var överens om att beroende på vad det är som avviker hos barnet eller 
vilken försening det handlar om, lägger de upp fortsatt arbete.  
 

Är det bara några luckor, så får man ju se till barnets helhet, hela barnets 
utveckling så är det ju ingen större fara, då ser man vad som händer terminen ut. 
Det beror väl på vad barnet har för tidigare utveckling, om de är andra saker som 
också brister (Karin)  

 
Är det inom den sociala biten med kommunikation och samspel så kan de ofta 
vara bakomliggande faktorer och är i det flesta fall svåra att jobba bort själva. I 
värsta fall får vi ha en kontakt med föräldrarna och habilitering för eventuell 
utredning (Britt) 
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Pedagogerna menar att de antingen kan arbeta med barnet själva, eftersom de anser 
sig ha mycket bra material, men är de stora avvikelser så behöver de oftast hjälp och 
tar då först kontakt med rektor som sedan skickar vidare ärendet till resursteamet. 
Däremot så poängterar en av pedagogerna att de oftast ber föräldrarna kolla barnets 
hörsel först om de tror att det endast är talet som är försenat. 
 

Först pratar vi med föräldrarna, sedan kontaktar vi rektorn som ber oss skriva en 
uppdragsrapport där vi fyller i vad vi är oroliga för, vad vi har gjort och gör och 
har för plan för arbetet med detta barn. Sedan fyller rektorn i och skickar det 
vidare till resursteamet (Stina) 

 
Först tar de kontakt med mig som rektor och i de flesta fall så hänvisar jag dem 
vidare till specialpedagogen (Rektor 1) 

 
Pragmatisk medvetenhet 
I intervjuerna med pedagogerna ställdes frågan ”på vilket sätt fångar ni upp de barn 
som har pragmatiska svårigheter?”. Eftersom samtliga pedagoger ställde sig 
undrande vad som menas med pragmatik gjordes en förklaring utifrån vad som står i 
handboken för TRAS. Efter att pedagogerna fått förklaringen framkom det att 
uppfattningen hos pedagogerna är att detta är något som man märker i det dagliga 
arbetet med barnen.  

  
Förhoppnings så är man en bra förebild… man vet hur barn beter sig i olika 
sociala sammanhang. (Anna) 

 
Uppföljning 
Rektorerna är av en uppfattning om att en uppföljning av arbetet med TRAS är svår 
att genomföra eftersom man inte mäter på individnivå på samma sätt i förskolan som 
man gör i skolan. Däremot så gör specialpedagogen en uppföljning av utbildningen. 
En annan uppfattning är att det är för tidigt för att göra en uppföljning eftersom 
pedagogerna inte har arbetat tillräckligt länge med materialet.  
 

Jag tror inte vi har kommit så långt med barnen, medvetandet att jobba med 
TRAS har nog inte kommit så långt (Rektor 1) 

 
X gör uppföljning men inte utvärdering. Svårt att göra en då vi inte mäter på 
individnivå. Det är jättesvårt att gör en vetenskaplig utvärdering (Rektor 2).  

 
Komplement 
I insamlad data framkom det att alla pedagoger inte använde något komplement till 
TRAS för att belysa hela barnets utveckling. Det fanns dock pedagoger som använde 
sig av eget material som innehöll de flesta delar inom barnets utveckling och som 
användes inför utvecklingssamtalen.  
 

… inför utvecklingssamtalen tittar vi på normer och värden, barnets utveckling 
och lärande… vi måste ju fullfölja läroplanen (Anna) 

 
Vi har arbetat fram ett material där det finns allt ifrån finmotorik till social 
utveckling… delar som man kan känna sig osäkra på, ett arbetsverktyg för att för 
att vi inte ska missa något (Siv). 
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En annan intressant uppfattning som kom fram i våra data, huruvida pedagoger 
använder något komplement till TRAS, var den att utöver läroplanen så används inte 
något komplement då det inte är den barnsynen idag.  
 

Nej de gör vi inte, inte mer än att man utgår från läroplanen, och de är ju inte, det 
finns ju inga såna observationsscheman, det är ju inte den tiden idag heller eller 
den barnsynen och därför går ju TRAS lite, lite emot dagens pedagogik eller vad 
som är inne just nu (Karin) 

 
Vidare är samma pedagog av den uppfattningen om att TRAS är ett omfattande 
material och att det kan vara tillräckligt att arbeta med ett material åt gången. 
 

… just nu så måste vi utföra det här på ett bra sätt, innan vi kan gå vidare men 
nått ytterligare, så att vi gör de här bra från början. Sen är det ju ganska 
omfattande TRAS tycker jag. Det handlar ju om det sociala samspelet, social 
kompetens och då har man ganska mycket inom det (Karin) 

5.3 Fördelar och nackdelar med TRAS 
Insamlad data visade att pedagogerna och rektorerna har uppfattningen om att det 
finns både fördelar och nackdelar med TRAS. Nedan redogörs dessa uppfattningar. 

5.3.1 Fördelar 
 
Hjälpmedel 
Insamlad data visade en övervägande positiv inställning till användningen av TRAS. 
Pedagogerna menar att man måste undvika att se TRAS som en belastning utan se 
det som ett komplement och hjälpmedel istället för en börda.  
 

Poängen med det tror jag blir att i slutänden så blir det mindre jobb för oss, ju 
mer vi jobbar med materialet ju mer vana blir vi och det blir liksom en naturlig 
del i verksamheten (Kajsa)  
 
Nej jag kan inte säga att jag ser några nackdelar utan jag ser bara möjligheter att 
kunna utveckla det hur långt som helst om man bara sinnen öppna och ett 
brinnande intresse och om man är engagerad. Det räcker inte med att få de 
teoretiska kunskaperna – man måste koppla det till praktiken, det är din uppgift 
att omvandla det till de barn du jobbar med (Stina) 

 
Stöd för barnet 
Rektor 2 var ej med och tog beslutet om att använda TRAS, men förklara att 
utgångsläget med TRAS handlar om att hitta de barn som tar sig igenom hela 
skolsystemet utan att kunna läsa och skriva. Om dessa barn uppmärksammas tidigt så 
kan förskolan/skolan se vilka resurser som de kan sätta in för att ge stöd och hjälp att 
stötta barnen i deras utveckling.  
 

Vi ska hitta de barn som tar sig igenom ända upp till högstadiet utan att de kan 
läsa och skiva. Vad kan vi göra för att hindra detta? Hitta de barn och stötta dem 
i utvecklingen (Rektor 2). 

 
Trots att Rektor 2 är mycket tveksam till att kartlägga barnen så måste pedagogerna 
ändå fånga upp barn med språksvårigheter så tidigt som möjligt för att stötta och 
hjälpa dem i deras utveckling och anser då att TRAS ett bra material. Rektor 2 menar 
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dock att arbetet med barns språkutveckling ska ligga på gruppnivå och inte 
individnivå. 
 

Förskolan uppdrag ligger inte på individnivå utan anpassa verksamheten efter 
den barngruppen – inte diagnostisera utan upptäcka barnen tidigt, många som 
behöver jobba med språket och då jobbar vi med alla barnen eftersom alla har 
glädje av det (Rektor 2) 

 
Pedagogerna poängterade att TRAS ska ses som ett hjälpmedel och absolut inte som 
en risk, utan möjligheten till att sätta in åtgärder så tidigt som möjligt. Även om det 
kan vara en risk att karlägga barnen så ska inte detta ses som något negativt, utan 
som en resurs och stöd för att kunna utgår från barnets bästa hela tiden. 
 

Det skulle i så fall vara att kategorisera in barnen i fack, där bråkar jag lite med 
mig själv, om detta är rätt eller inte, men samtidigt om det hjälper barnet så kan 
det ju inte vara fel (Karin). 

5.3.2 Nackdelar  
 
Diagnosmaterial 
Insamlad data visade att rektorerna poängterade att TRAS inte är något 
diagnosmaterial men att risken är just att man använder det som ett diagnosmaterial 
och att pedagogerna tror att det är ett test på barnens utveckling. Det framkomm att 
rektorerna anser att TRAS ska användas som grund för att utforma den pedagogiska 
verksamhten.  
 

Inte diagnos utan som stöd för att forma verksamheten (Rektor 2) 
 

Det är ju imget diagnosmaterial utan ska användas för att se hur vi arbetar med 
våra barn så att barnets språk kan utvecklas (Rektor 1) 

 
Fackindelning 
Insamlad data visa att pedagogerna ser en stor risk i att registrera och kartlägga 
barnen på ett sådant sätt att de fållas in i olika fack.  
 

Risker som jag ser det är ju att det kanske är lätt att man låter barnen bli 
placerade i fack från så tidig ålder, men det kan nog också bero på hur man 
arbetar med materialet (Kajsa). 
 
Det skulle i så fall vara att det kategoriserar in barnen i fack, där bråkar jag lite 
med mig själv... om det är rätt eller inte, men samtidigt om det hjälper barnet så, 
så är de ju inte fel (Karin) 

 
Individuell utveckling 
I insamlad data belyses att man i arbetet med att kartlägga barnens språkutveckling 
är tvungen att tänka på den individuella utveckling som finns hos barnen. En annan 
uppfattning hos pedagogerna är att det inom TRAS kan ställas för höga krav på vad 
barnen ska kunna.  
 

… ställer ganska höga krav på vad en femåring sa kunna (Siv).  
 

Det finns risker, absolut finns det… om man inte använder det på ett sund sätt att 
man fålla in barnen på olika saker, utvecklingen är ju så individuell (Rektor 2)  
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Resultatet av barns språkutveckling med eller utan TRAS – med tanke på 
kostnaderna 
Resultatet av insamlad data visade att rektorerna upplever att TRAS är ett dyrt 
material att köpa in och de har uppfattningen att det finns en möjlighet att nå samma 
resultat utan TRAS, men att det då krävs en större medvetenhet hos pedagogerna för 
vad det är man arbetar med.  

 
Ja, jag tycker det är jättedyrt (Rektor 2) 

 
Inte medvetet, dagens pedagoger som jobbar med TRAS är mer medvetna än de 
dom inte jobbat med TRAS eftersom de inte kopplar samma teori med praktik 
(Rektor 1) 

 
Däremot så upplever rektorerna att det ändå finns pedagoger ute på förskolorna som 
har medvetenheten för arbetet med TRAS och barns språkutveckling. 
 

Jag tror nog den finns på många håll och kanter, det finns många pedagoger som 
har den medvetenheten (Rektor 1) 
 

En stor poäng, som framkom av insamlad data, understryker att om nu ett beslut är 
taget om att använda sig av TRAS i sin verksamhet, så får inte ekonomin vara ett 
hinder för att utföra det arbetet.  

 
Ska man alltid ställa allt gentemot ekonomin, då kan vi lika gärna lägga ner 
(Rektor 1) 

5.4 Pedagogernas och rektorernas uppfattningar om 
relationen mellan TRAS och läroplanen för 
förskolan (Lpfö98) 

 
Insamlad data visade att pedagogerna och rektorerna har den uppfattningen att det 
finns kopplingar mellan TRAS och Lpfö98, att TRAS är ett komplement till Lpfö98 
och att TRAS är ett stort hjälpmedel i arbetet med barns språkutveckling.  
 
Kopplingen  
Pedagogerna och rektorerna är av den uppfattningen att det finns kopplingar mellan 
TRAS och Lpfö98, detta beror dock på hur man tolkar arbetet med och innehållet i 
TRAS samt hur man tolkar Lpfö98. 
  

TRAS är en del i det arbetet (Rektor 1) 
 
TRAS är ju inte bara en liten bit i läroplanen och du måste kunna se att du kan 
väva in alla bitarna och mål som vi är ålagda att göra (Stina) 
 
Läroplanen är ju det som styr vår verksamhet och där tar de ju upp både om 
spårk och matte. TRAS har ju med spårket att göra men jag tycker ändå att man 
kan få in matte där. (Britta) 

 
Det finns ju jättemycket kopplingar, med det finns ju spårk i läroplenen, så de 
kopplas ju väldigt bra. Läroplanen är ju inte så specificerad som TRAS, men de 
beror ju på hur man tolkar dem (Siv) 
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Komplement och hjälpmedel  
Pedagogerna och rektorerna är av den uppfattningen att TRAS är ett väldigt bra 
komplement till Lpfö98 och i arbetet med barns spårkutveckling.  

 
TRAS är ett bra komplement till Lpfö98 (Anna) 

 
Jag kan inte säga att de ena utesluter det andra, TRAS är ett stort hjälpmedel och 
verktyg som man kan utveckla hur långt som helst egentligen (Stina)  
 
Om man använder TRAS rätt så tror jag att det kan vara fantastiskt och barnen 
får gå fram i sin egen takt. Läroplanen finns ju med i allt vi gör i verksamheten 
och TRAS tar ju upp så många olika delar så jag tycker man får med mycket av 
det som står i läroplanen i TRAS-arbetet. (Kajsa) 

5.5 Sammanfattning 
 
Insamlad data visade att pedagogerna till största del är nöjda med TRAS och 
upplever det som ett bra och innehållsrikt material, som kan användas som stöd i 
deras arbete med barns språkutveckling. Resultatet visade att det var rektorerna som 
tagit beslutet om användandet av TRAS och att pedagogerna fick det tilldelat till sig 
genom en liten kurs som förskolornas specialpedagoger höll i. I den insamlade data 
framkom det att både rektorer och pedagoger upplever att man måste vara väldigt 
försiktigt med att visa materialet för föräldrar på t.ex. utvecklingssamtal därför att det 
finns risk att föräldrarna endast fokuserar på det/de områden som barnet eventuellt 
avviker ifrån. Överlag anser rektorerna att TRAS är ett material som ska användas 
med stor försiktighet så att det ej blir ett diagnosmaterial utan ett hjälpmedel för 
pedagogerna i arbete med språkutveckling. Vidare visar resultatet på att både 
rektorer och pedagoger ser kopplingar mellan TRAS och läroplanen för förskolan 
(Lpfö98) och att de upplever att TRAS är ett komplement till Lpfö98 i den dagliga 
verksamheten. Framförallt verkar pedagogerna och rektorerna se TRAS som ett bra 
hjälpmedel i arbetet med barns språkutveckling.  
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6 DISKUSSION 
 
Syftet med undersökningen var att ta reda på vad pedagogerna och rektorerna har för 
uppfattningar om TRAS. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer med två rektorer 
och sex pedagoger för att få fram den informationen. Denna information behövdes 
för att kunna göra en granskning av TRAS, som används på flera förskolor. I 
diskussionen kommer vi att dra slutsatser mellan det som tas upp i bakgrunden med 
vad insamlad data påvisade om innehållet i och arbetet med TRAS. Vi vill dock inte 
framställa slutsatsen som fullständig eftersom att studien endast omfattas av åtta 
intervjuer och bearbetningen av materialet bygger på våra tolkningar. 
 

• Pedagogers och rektorers uppfattningar om användandet av TRAS 
• Pedagogers och rektorers uppfattningar om innehållet i TRAS 
• Fördelar och nackdelar med TRAS, utifrån pedagogernas och rektorernas 

uppfattningar om TRAS 
• Pedagogers och rektorers uppfattningar om relationen mellan TRAS och 

läroplanen för förskolan (Lpfö98) 

6.1 Pedagogers och rektorers uppfattningar om 
användandet av TRAS 

 
Beslutet 
Horn m.fl. (2006) menar att TRAS utvecklades då flera fackpersoner ansåg att det 
fanns ett problem då det inte fanns något lämpligt material ute på förskolorna för att 
observera barns språk och utveckling under en längre tid. TRAS ger pedagogen en 
möjlighet att bedöma barnets utveckling i förhållande till vad som är att förvänta 
inom den aktuella åldersnivån (a.a.) Insamlade data visade att beslutet om 
användningen av TRAS ligger hos rektorerna. Pedagogerna är av uppfattningen om 
att TRAS inte är ett material som de själva valt att arbeta med men att de själva 
väljer i vilken utsträckning de vill utveckla arbetet med TRAS. En av rektorerna 
förklarade att man upplevde att TRAS var de enda material som fanns för att 
registrera barns språkutveckling och därför tog man beslutet att hela kommundelen 
skulle använda sig av TRAS. Horn, m.fl. (2006), Eriksen Hagtvet (2007) och 
Berglund (1999) menar att det är viktigt att upptäcka barn med språkliga förseningar 
eller avvikelser tidigt och att språkutvecklingen kunde ha varit bättre om man hade 
observerat varningssignalerna tidigare i barnens liv (a.a.). En av rektorerna nämnde 
att man måste hitta de barn som har språksvårigheter så tidigt som möjligt för att 
kunna stötta dem i deras utveckling genom att se vilka resurser och åtgärder som 
måste sättas in. 
 
Resultatet av insamlad data stämmer bra överens med syftet av TRAS. Vi kan 
däremot inte uttala oss om TRAS är ett lämpligt material för att registrera barns 
språkutveckling eftersom vi inte har erfarenheter kring andra registreringsmaterial. 
Utifrån intervjun med en av rektorerna, fick vi uppfattningen om att beslutet att 
använda sig av TRAS togs på rätta grunder. Syftet med TRAS stämmer till stor del 
överrens med Lpfö98 som menar att förskolan bland annat sträva efter att varje barn 
utvecklar ett rikt och mångsidigt talspråk, sin förmåga att kommunicera med andra 
samt utveckla sitt ord- och begreppsförråd. Den pedagogiska verksamheten i 
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förskolan ska enligt Lpfö98 anpassas så att varje barn får det stöd och hjälp som de 
kan behöva utifrån sina behov (Utbildningsdepartementet, 1998). Däremot går TRAS 
emot Lpfö98 på det sättet att det inte står någonting om att registrera barns 
språkutveckling i förskolans styrdokument och detta anser vi att man borde lyfta 
fram till diskussion. 
 
Utbildning 
Av insamlad data framkom det att alla pedagoger har fått gå en kortare utbildning 
som handlade om arbetet med och innehållet i TRAS. För att pedagogen ska ha nytta 
av TRAS, så menar Horn, m.fl. (2006) att det måste läras in grundligt, förstås och 
praktiseras och man måste även förstå syftet med dess användning (a.a.) 
Pedagogerna hade den uppfattningen att det inte räcker med att få de teoretiska 
kunskaperna, utan man måste kunna koppla det till praktiken. Rektorerna 
poängterade att det kan vara svårt för de som har jobbat länge ute på förskolorna att 
förstå meningen med TRAS. Att pedagogerna har fått gå en utbildning stämmer bra 
överens med vad Horn m.fl. (2006) menar att pedagogerna behöver lära in om TRAS 
för att förstå syftet med användningen av materialet. Vår uppfattning är dock att en 
utbildning på 5-10 timmar inte räcker för alla pedagoger för att kunna genomföra ett 
bra arbete och kunna använda TRAS som en naturlig del i det dagliga arbetet med 
barns språkutveckling och inte bara som ett registreringsschema.  

6.2 Pedagogers och rektorers uppfattningar om innehållet 
i TRAS 

 
Arbetet med TRAS 
Solheim (2006) poängterar att TRAS är ett observationsmaterial och att TRAS ger 
pedagogen en möjlighet att bedöma barnets utveckling i förhållande till vad som är 
att förvänta inom den aktuella åldersnivån. Insamlad data visade att rektorerna 
uppfattar att förskolans uppdrag inte ligger på individnivå utan man ska anpassa 
verksamheten efter den barngrupp man har. Tanken är inte att diagnostisera utan 
upptäcka barnen tidigt eftersom många behöver arbeta med språket. Insamlad data 
visade också att pedagogerna är av den uppfattningen att de använder TRAS i det 
dagliga arbetet med barnen och att alla delar finns med någon gång under dagen, 
antingen i den fria leken, samlingen eller i den styrda verksamheten. Solheim (2006) 
menar att TRAS ska användas i det dagliga arbetet på förskolan, genom dagliga 
observationer ser man vad barnet spontant behärskar om det behövs gör man 
enskilda observationer (a.a.). Pedagogerna uppfattar att TRAS innehåller delar som 
de alltid arbetar med däremot så är det lättare med TRAS eftersom det är uppdelat 
och man kan lätt kolla om något avviker hos barnet. En av rektorerna menar dock att 
många som har arbetat länge ute på förskolorna har svårt att förstå meningen med 
TRAS, det gäller att tänka och förstå meningen med TRAS för att det ska ge resultat. 
 
Vi fick uppfattningen om att det skiljer sig mycket i hur man använder TRAS ute på 
förskolorna men att detta inte spelar någon större roll, eftersom arbetet med TRAS 
och Lpfö98 beror på hur man tolkar dem. Pedagogerna upplever att de hade arbetade 
med de olika delarna i TRAS innan de fick materialet tills sig men rektorerna var 
dock av en annan uppfattning och menade att många pedagoger inte har den 
medvetet i arbetet med språkutvecklingen, som de får i arbetet med TRAS.   
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TRAS-schemat består av sammanlagt åtta ”tårtbitar” / färdigheter: samspel, 
kommunikation, uppmärksamhet, språkförståelse, språklig medvetenheten, uttal, 
ordförråd och meningsbyggnad. Varje ”tårtbit” innehåller tre olika delar/frågor inom 
varje åldersgrupp, som pedagogen ska observera hos varje barn. Faerevaag, Grove, 
Solheim, Horn, Frost, Wagner, Espenakk och Løge (2006) menar att alla delar i 
TRAS (samspel, kommunikation, uppmärksamhet, språkförståelse, språklig 
medvetenheten, uttal, ordförråd och meningsbyggnad) kan stödjas genom att 
pedagogen stimulerar dem på olika sätt. I arbetet med att stimulera barns utveckling 
av de olika delarna i TRAS, bör pedagogerna använda högläsning, sagor, sånger, 
rörelselekar samt rim och ramsor (a.a.). Insamlad data visade att pedagogerna 
använder sig av lådor och annat material som de har utformat själva, utifrån de delar 
som TRAS tar upp. Pedagogernas material innehöll allt från sånger, sagor, rim och 
ramsor till andra språkliga övningar så som kategoriseringsövningar, språkförståelse, 
begreppsuppfattning osv. De har den uppfattningen att lådorna väcker barnets 
intresse och lust. Solheim (2006) menar att det som fångar barns uppmärksamhet är 
sådant som är färgrikt och överraskande (a.a.).  
 
Av insamlad data framkom det att pedagogerna använder sig av material och 
övningar som stärker och stimulerar de delar som TRAS omfattar. Pedagogerna 
upplever också att de får med TRAS olika delar i den dagliga verksamheten, utan att 
de egentligen tänker på det.  Vi upplever TRAS som väldigt tydligt och 
lättöverskådligt. Det ger bra med information och tips och vad vi tror stärker eller 
minskar misstankar om evetnuellt förseningar i barns spårkutveckling. Teorier är bra 
och ger ett större kunskap och medvetenhet, däremot är det minnst lika viktigt att 
kunna omsätta teorirna till praktiken.  
 
TRAS-schemat 
Solheim (2006) skriver att det finns två sätt att använda TRAS och att dessa sätt ger 
olika information. Det ena sättet handlar om observationer i de dagliga situationerna 
på förskolan. Först ligger intresset av observationen i att se vad barnet spontant 
behärskar utan hjälp och stöd. Vidare menar Solheim (a.a.) att eftersom man är flera 
som observerar samma barn så får man hjälp i sina bedömningar om man skulle vara 
tveksam (a.a.). Det framkom av insamlad data att pedagogerna fyller delvis i schemat 
själva, men om de är osäkra så diskuterar de med sina kollegor. Solheim (2006) 
menar att tillsammans på förskolan kommer de vuxna över den information som 
krävs för att avgöra vad barnet behärskar, därför bör TRAS fyllas i av personalen 
gemensamt (a.a.). Här går tanken med TRAS och verkligenheten åt skilda håll 
eftersom de flesta pedagoger uppger att de fyller i schemat själv, förutom de delar 
som de är osäkra på. Frågan är då om man behöver vara två personer till att fylla i 
hela schemat eller om det räcker med att diskutera tveksamma fall med sina kollegor. 
Det som vi upplever skulle vara en fördel är om man fyller i TRAS-schemat tidigt på 
våren och hösten för att då se vad barnen kan eller inte kan och därifrån planerar för 
den kommande terminen utifrån den kunskap som TRAS-schemat ger.  
 
Horn, m.fl. (2006) menar att TRAS-schemat kan användas som utgångspunkt vid 
utvecklingssamtal och som underlag för att söka vidare hjälp för barn med 
språksvårigheter. Genom kartläggning av barn med lätta språkförseningar kan 
förskolan i samarbete med föräldrarna underlätta och planera för åtgärder för barnets 
språkutveckling (a.a.). Samtliga pedagoger och rektorer påpekade att man måste vara 
försiktig med att visa schemat för föräldrarna för de kanske ser mer på barnets 
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svagheter istället för att se det som deras barn faktiskt kan, det positiva. Vi upplever 
inte att schemat behöver visas för föräldrarna, oavsett om ens barn har språkliga 
svårigheter eller inte. Skulle det visa sig att något barn har språkliga förseningar kan 
man samtala med föräldrarna om detta utan att påvisa TRAS-schemat. Vi själva har 
fått se våra barns TRAS-schema och det är lätt att man som förälder fokuserar på det 
som ej är ifyllt, än resterande som är ifyllt, även om man vet att ens barn inte har 
några större eller omfattande språkliga förseningar eller avvikelser.  
 
Hjälpmedel 
Om man ser till varje del och fråga i TRAS-schemat så är den väldigt tydlig och 
omfattar barns språkutveckling på övergripande sätt. Det upplevs vara ett bra 
hjälpmedel med tanke på dess tydlighet av vad man som pedagog ska titta efter. 
Även TRAS handbok tar upp olika varningssignaler som är kopplade till frågorna i 
TRAS-schemat, allt detta är till hjälp i arbetet med barns språkutveckling. Vår 
insamlade data visade att alla pedagoger är eniga om att TRAS är ett bra hjälpmedel i 
arbetet med barns språkutveckling. De menar att de genom TRAS får tips på hur de 
kan arbeta vidare med barnen som har en försening eller avvikelse. Vi upplever att 
TRAS gör det lättare för pedagogerna att tidigare fånga upp barn med 
språksvårigheter eftersom den så tydligt visar på vad barn bör kunna vid en viss 
ålder. Vår uppfattning är att om man utgår från TRAS delar och planerar för sin 
verksamhet utifrån den, så kommer man långt i arbetet med barns språkutveckling. 
Frågan är dock om man som pedagog får en övertro till TRAS och fokusera för 
mycket på barnen med förseningar och avvikelser.  
 
Förseningar 
Om barn blir försenade i den tidiga språkutvecklingen så menar Horn, m.fl. (2006) 
att det finns en ökad risk för svårigheter senare i utvecklingen. Rudberg (1992) 
skriver att förskolepersonalen är bland dem som brukar notera om barn har 
avvikelser i sin språkutveckling (a.a.). Resultatet av vår insamlade data visade att om 
pedagogerna upptäcker en avvikelse hos ett barn kan de arbeta med barnet själva, 
eftersom de anser sig ha mycket bra material, men om det är stora avvikelser så 
behöver de oftast hjälp och tar då först kontakt med rektor som sedan skickar vidare 
barnet till resursteamet. Rudberg (1992) menar att det är båda talpedagogen och 
logopeden som kan hjälpa dessa barn med deras språkliga problem (a.a.). Vi 
upplevde att pedagogerna var säkra på hur de skulle gå tillväga om de själva inte 
klarade av att hjälpa ett barn med större språkliga svårigheter. Skulle de vara så att de 
var osäkra och behövde mer stöd och hjälp kan de alltid vända sig till 
specialpedagogen eller rektorn. Av insamlad data framkom det även att pedagogerna 
ber föräldrarna att kolla barnets hörsel om de tror att det endast är talet som är 
försenat. Både Rudberg (1992), Espenakk (2006) och Centerheim-Jogeroth (2004) 
menar att innan arbetet med barn med språkförseningar börjar så bör det göras en 
noggrann utredning av både bakgrundfaktorer och den språkliga förmågan samt att 
ett rutinmässigt hörselprov. Rudberg (1992) och Eriksen Hagtvet (2007) att miljön är 
en avgörande faktor för att en normal språkutvecklingen ska ske (a.a.). En av 
rektorerna menade att TRAS ska användas för att utvärdera den pedagogiska miljön 
så att den kan stärka barnets språkutveckling. Det vi funderar på är hur lång tid man 
som pedagog väntar innan man går vidare, väntar man för länge eller är man för 
snabb med att stämpla barn med förseningar eller avvikelser? 
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Pragmatisk medvetenhet 
Pragmatik har inte ett eget fält i TRAS-schemat men Faerevaag (2006) menar att 
pedagogen ändå bör rikta sin uppmärksamhet mot barns användning av språket i 
samband med observationen av bland annat samspel och kommunikation (a.a.) Vi 
upplevde att detta inte var något som pedagogerna hade uppmärksammat och vi fick 
därför förklara för en del, vad vi menade med ”pragmatiska svårigheter” och gjorde 
det då utifrån vad som står i TRAS handbok. Vi har därför inte så mycket att gå efter 
gällande denna fråga. Faerevaag (2006), Svensson (1998), Eriksen Hagtvet (2007) 
och Pape (2003) beskriver vad som menas med pragmatik på likvärdiga sätt. De 
menar bland annat att det handlar om hur vi använder språket i sociala sammanhang. 
Grundläggande pragmatiska regler, språkanvändningsregler, lär sig barnet tidigt, så 
som att tacka för maten och inte säga saker på ett otrevligt sätt. Vuxna måste tydligt 
visa barnen vilket slags uppförande som accepteras och vad som inte accepteras 
(a.a.). Det var endast en av sex pedagoger som gav oss ett svar som stämmer 
överrens med vad pragmatik handlar om. Pedagogen svarade att man 
förhoppningsvis är en bra förebild för barnen och man vet hur barn beter sig i olika 
sociala sammanhang. Vi upplever dock att pedagogerna arbetar och ser dessa delar 
med barnen varje dag, men att de inte är medvetna om att det handlar om pragmatik. 
För oss handlar pragmatik om sunt förnuft och social kompetens och vi förmodar att 
det detsamma gäller för pedagogerna. Frågan är då om man som pedagog 
uppmärksammar barn med pragmatiska svårigheter när den inte är en del av TRAS-
schemat och behöver den då vara en del för att man inte ska missa dessa barn? Kan 
man upptäcka barn med pragmatiska svårigheter i andra delar av TRAS, i tillexempel 
samspel eller kommunikation. 
 
Uppföljning 
En av intervjufrågorna handlade om ifall det gjorts någon uppföljning av TRAS för 
att se om det gett resultat. Båda rektorerna upplever att det är svårt att göra en sådan 
uppföljning eftersom man inte mäter på individnivå på samma sätt i förskolan som 
man gör i skolan. De menade också att det är för tidigt för att följa upp om TRAS 
resultat för arbetet med barns språkutveckling. Pedagogerna som jobbar med TRAS 
idag har inte kommit så lång med sin medvetenhet med TRAS, men de tittar lite på 
vad som händer med språkutvecklingen och så vidare men om det är TRAS eller inte 
det kan rektorerna inte svara på. Vi får uppfattningen av att det kan vara svårt att 
göra en uppföljning och utvärdering då det inte finns annat material att jämföra med. 
TRAS är ett så pass nytt material att det inte finns någon forskning på det eller 
registrering av barns språkutveckling. Däremot upplever vi att det är väldigt viktigt 
att man följer upp pedagogernas arbete med TRAS för att kunna se om TRAS 
verkligen är ett stöd och hjälp för barnen i deras språkutveckling. 
 
Komplement  
TRAS innehåller inte alla områden kring barns utveckling som ska observeras i det 
dagliga arbetet med barnen, utan TRAS fokuserar på den språkliga utvecklingen och 
de områden som anknyter till den (Frost, 2006).  Däremot poängterar han att det inte 
är fel om förskolan kompletterar TRAS med annat avsiktligt organiserat 
observationsmaterial så att man kan belysa flera sidor av barnets utveckling i det 
dagliga arbetet, eftersom TRAS inte tar upp alla delar i barns utveckling (a.a.). I 
insamlad data framkom det att ingen av de intervjuade pedagogerna använde något 
komplement till TRAS för att belysa hela barnets utveckling. Det fanns dock 
pedagoger som använde sig av eget material som innehöll de flesta delar inom 
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barnets utveckling och som användes inför utvecklingssamtalen. Detta gjorde dem 
för sin egen skull, för att de inte skulle missa något. Det var väldigt intressant att 
höra att TRAS går emot dagens barnsyn men att det ändå ska användas, kanske är det 
därför man bör använda TRAS med stor försiktighet och eftertänksamhet, i alla fall 
den delen som handlar om registrering. 

6.3 Fördelar och nackdelar med TRAS 
 
Av insamlad data framkom det att rektorerna och pedagogerna har uppfattningen om 
att det finns både fördelar och nackdelar med arbetet och innehållet i TRAS.  
 
Fördelar 
Horn m.fl. (2006.) menar att ett av det mest betydelsefulla som sker i barns liv är när 
de utvecklar ett språk. Språket hjälper också barnet att förstå sig själv och 
omvärlden, vilket är avgörande för vidare intellektuell, social och emotionell 
utveckling (a.a.). Pedagogerna upplevde att TRAS inte bara grundlägger för barnets 
läs- och skrivutveckling utan även för hela den övriga utvecklingen och att materialet 
är bra om det bara används på rätt sätt och ses som ett komplement och hjälpmedel 
istället för en börda. Horn, m.fl. (2006) menade att fackpersoner ansåg att 
hjälpinsatsen för barn med sen språkutveckling kom igång för sent och att 
språkutvecklingen kunde ha varit bättre om man hade observerat varningssignalerna 
tidigare i barnens liv. Även Eriksen Hagtvet (2007) och Berglund (1999) menade att 
det är viktigt att tidigt upptäcka barn med försenad eller avvikande utveckling så att 
stöd och hjälp snabbt kan sättas in (a.a.). Båda rektorerna upplever att TRAS är en 
stor hjälp i att fånga upp barn med språksvårigheter så tidigt som möjligt för att stötta 
och hjälpa dem i deras utveckling. Även om pedagogerna och rektorerna ser det som 
en risk att kartlägga barnet tidigt menar dem samtidigt att TRAS ger möjlighet till att 
sätta in åtgärder så tidigt som möjligt. Vår uppfattning, precis som bland annat 
Eriksen Hagtvet (2007) och Berglund (1999), är att det är oerhört viktigt att man 
upptäcker de barn som har språksvårigheter tidigt för att kunna sätta in det stöd och 
den hjälp som barnet behöver. Dock ställer vi oss undrande till om pedagogerna inte 
kan upptäcka dessa barn tidigt utan att använda sig av TRAS? Vi fick den 
uppfattningen när vi intervjuade pedagogerna att de hade god koll på vad barn och de 
olika åldersgrupperna bör kunna och när man som pedagog behöver hjälpa ett barn 
lite mer i den språkliga utvecklingen.  
 
Nackdelar 
Rektorerna poängterade att TRAS inte är något diagnosmaterial och att det kan vara 
en risk att registrera och kartlägga barnet på ett sådant sätt att de fållas in i olika fack. 
Även pedagogerna såg detta som en stor risk, men menar att det beror lite på hur 
man arbetar med materialet. Eriksen Hagtvet (2007) anser att det inte bara är positivt 
med att tidigt identifierar barns svårigheter och avvikelser. I vissa fall kan tidig 
identifiering av ett riskbarn bidra till att omgivningen börjar behandla barnet som 
svagt begåvat. Med detta som bakgrund bör man meddela diagnosliknande 
beskrivningar och observationer för vårdnadshavare på ett etiskt korrekt och 
professionellt sätt (a.a.). Samtliga pedagoger och rektorer kommenterade att man 
måste vara försiktig med att visa schemat för föräldrarna för de kanske ser mer på 
barnets svagheter istället för att se det som deras barn faktiskt kan. 
I insamlad data framkom det att en uppfattning var att det i TRAS ställs ganska höga 
krav för vad barnen ska kunna. Under ”tårtbiten” kommunikation ska barn som är 4-
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5 år kunna berätta gåtor och vitsar. Detta menar bland annat Svensson (1998) att det 
är vanligt att barn brukar tycka om när de närmar sig skolåldern. Pedagogerna 
upplevde att det kan vara en stor risk om man totalt fokuserar på att TRAS är TRAS 
och endast är till för att ge instruktioner i en språksamling, eftersom språket handlar 
om så mycket mer. Vi håller verkligen med om denna uppfattning för det är väldigt 
lätt att se alla fördelar med TRAS och att det endast handlar om språket. Men när 
man går ner på djupet och analyserar alla delar kan TRAS troligen utvecklas väldigt 
långt. Om det ska vara möjligt så upplever vi att man som pedagog behöver se TRAS 
med stora öppna ögon, men det är nog inte alla pedagoger som gör. Inom förskolans 
värld behöver man alltid vara öppen och mottaglig för nya saker och synvinklar. Om 
man då har arbetat i många år kan det bli tufft om man helt plötsligt blir tillsagd att 
arbeta med ett material som kräver stor teoretisk kunskap med också vetskap om att 
omsätta det till praktiken.  
 
Resultatet av barns språkutveckling med eller utan TRAS – med tanke på 
kostnaderna 
I insamlad data kom det fram att rektorerna upplever att TRAS är ett dyrt material att 
köpa in. De har också en uppfattning om att pedagoger kan nå samma resultat med 
barns språkutveckling utan TRAS, men att de då krävs en större medvetenhet hos 
pedagogerna för vad det är man arbetar med. Rektorerna försvarar utgifterna med att 
om ett beslut är taget att hela kommunen ska arbeta med TRAS, så får inte ekonomin 
vara ett hinder för att utföra det arbetet. Utifrån detta kan vi ställa oss tveksamma till 
om TRAS verkligen behövs ute på förskolorna. Vi ställer oss undrande till om man 
inte skulle kunna nå samma resultat i arbetet med barns språkutveckling och för att 
upptäcka barn med förseningar i tid utan TRAS. Skulle man inte kunna utveckla ett 
eget material som omfattar hela barnets utveckling och inte bara den språkliga delen, 
som inte heller skulle kosta förskolan så mycket pengar. Eller är det så som insamlad 
data visar, hur pedagogerna uppfattar arbetet med TRAS, att det är ett stort 
hjälpmedel och stöd i arbetet med barns språkutveckling och i så fall inte kan 
uteslutas från förskolorna.  

6.4 Pedagogers och rektorers uppfattningar om relationen 
mellan TRAS och läroplanen för förskolan (Lpfö98) 

 
I insamlad data framkom det att pedagogerna har den uppfattningen att TRAS är ett 
väldigt bra komplement till läroplanen och att det finns väldigt många kopplingar 
mellan Lpfö98 och TRAS. Rektorerna upplever att läroplanen är ett bra stöd i arbetet 
med TRAS. Vi hade till en början svårt att se kopplingen mellan TRAS olika delar 
med Lpfö98. Detta beror förmodligen på att TRAS är så detaljerad och läroplanen är 
mer övergripande. TRAS olika delar går in i varandra väldigt mycket och Lpfö98 
nämner inte alla delarna var för sig. Däremot så poängterade några pedagoger att det 
handlar om hur man tolkar arbetet och innehållet i TRAS och läroplanen eftersom 
det ena inte behöver utesluta det andra. Detta skulle då kunna förklaras med att de 
krävs mycket arbete med både Lpfö98 och TRAS för att kunna omsätta det till den 
pedagogiska verksamheten. 
 
Insamlad data visade att pedagoger och rektorer upplever att Lpfö98 och TRAS går 
att kopplas samman bra. Detta skulle man kunna ställa sig frågande till eftersom det 
inte finns något specifikt om uppmärksamhet, språkförståelse, meningsbyggnad, uttal 
eller pragmatik i Lpfö98. Läroplanen för förskolan tar upp barns språkutveckling i 
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övergripande drag genom att säga att förskolan ska sträva efter att varje barn 
utvecklar ett nyanserat och rikt talspråk (Utbildningsdepartementet, 1998). Vidare 
finner vi kopplingar mellan TRAS och Lpfö98 då det i Läroplanen för förskolan ska 
ge varje barn stöd och stimulans i sin språk- och kommunikationsförmåga. Lpfö98 
nämner också att förskolan ska hjälpa barnen att utveckla sitt ord- och 
begreppsförråd samt förmågan att leka med ord, som är en del av språklig 
medvetenhet. Barnen i förskolan ska också möta vuxna som engagerar sig och 
stimulerar det enskilda barnets samspel men också hela barngruppen 
(Utbildningsdepartementet, 1998).  
 
Enligt Lpfö98 är det förskolans uppgift att i samarbete med föräldrarna och arbeta 
för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.  Det står också 
att pedagogerna ska genomföra kontinuerliga samtal med barnens föräldrar om 
barnets utveckling och lärande (Utbildningsdepartementet, 1998). Horn, m.fl. (2006) 
menar att TRAS-schemat kan användas som utgångspunkt vid utvecklingssamtal och 
som underlag för att söka experthjälp för barn med språksvårigheter. Genom 
kartläggning av barn med lätta språkförseningar kan förskolan i samarbete med 
föräldrarna underlätta och planera för åtgärder för barnets språkutveckling (a.a.). Det 
vi funderar på utifrån insamlad data är hur TRAS och TRAS-schemat används eller 
kan användas utan att pedagogerna visar det för föräldrarna, vilket vi förstod att 
pedagogerna helst inte skulle göra. På vilket sätt hjälper då TRAS pedagogerna i 
arbetat med att samtala med föräldrarna om eventuella förseningar och avvikelser. 

6.5 Sammanfattning och förslag till fortsatt forskning 
 
Sammanfattningsvis tror vi att arbetet med TRAS kan bli väldigt omfattande och 
tidkrävande men att man får överväga om fördelarna som finns med TRAS är fler än 
nackdelarna. Detta är dock inget som framkom i vårt resultat och beror förmodligen 
på att alla pedagoger vi intervjuade hade en övervägande positiv inställning till 
TRAS.  Viktigt att poängtera, utifrån insamlad data, är att i arbetet med barn och 
TRAS måste man som pedagog akta sig för att inte placera in barnen i fack. Att barn 
har en försenade språkutveckling kan bero på olika saker, problemet och felet 
behöver inte ligga hos barnet, det kan ligga i miljön och framför att så kan det vila i 
pedagogens händer. Språket är viktigt, det har vi förstått, därför upplever vi att 
TRAS är ett bra material eftersom det är så tydligt för oss vad barn kan ha 
svårigheter. Utifrån TRAS-schemat kan man som pedagog även granska sig själv och 
se vad man missat att arbeta med och därmed behöver lägga mer tid på. Vi upplever 
TRAS som ett gynnsamt material för både barn och pedagog. 
 
Det som förvånade oss, var det att det inte framkom mer negativa aspekter ur arbetet 
med TRAS eller innehållet i materialet. Kanske beroende på att materialet är så pass 
nytt och inte implementerats till fullo på förskolorna. TRAS är ju också, som det 
framkom i resultatet, ett brett material som kan tolkas på många olika sätt. Kanske är 
det därför som pedagogerna inte upplever arbetet med det som något negativt.  
 
Så här i efterhand fundera vi på om vi borde ha tagit med mer om registrering och 
bedömning av barn i förskolan. Eftersom TRAS är ett så pass nytt material och inte 
funnits på förskolorna så länge har det inte gjorts några större utvärderingar av 
materialet. Detta arbete skulle möjligen kunna vara en start till vidare forskning kring 
observation och registrering av barnsspråkutveckling på förskolan.  
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BILAGA 1 
 

Intervjufrågor till pedagogerna  
 
1. Hur länge har Ni varit i kontakt med TRAS? 
 
2. Vem har beslutat att Ni ska använda er av TRAS? 

 
3. Hur har TRAS implementerats i verksamheten? 
 
4. Har Ni fått någon utbildning i att använda TRAS? 

– Om JA vilken sorts utbildning har Ni fått? 
– Om det är så att ni behöver ha mer stöd och hjälp, om ni har frågor och 
funderingar vem vänder ni er till då? 
 

5. Hur ser du på TRAS i relation till läroplanen?  
– Finns de något som TRAS tar upp som inte finns i läroplanen? 
 

6. När använder Ni TRAS? 
– Hur ofta tittar Ni på TRAS-schemat? 
– Är Ni ensamma om att fylla i schemat eller diskuterar ni varje barn 
tillsammans? 

 
7. Hur använder Ni använder TRAS? 

 
8. På vilket sätt anser Ni att ni är hjälpta av TRAS i ert arbete med barns 

språkutveckling?  
 

9. Hur arbetar Ni med de olika delarna i TRAS? (samspel, kommunikation, 
uppmärksamhet, språkförståelse, språklig medvetenhet, uttal, ordproduktion och 
meningsbyggnad). 
 

10. Hur upplever Ni arbetet med TRAS? (ser du själv några poänger, risker, 
möjligheter med det)? 

 
11. Vad sker om Ni upptäcker en avvikelse hos barn, utifrån de delar som 

registreringsschemat tar upp?  
 

12.  På vilket sätt fångar ni upp de barn som har pragmatiska svårigheter?  
 
13. Finns det något i innehållet i TRAS som Ni ställer er kritiska till? 

 
14.  Använder ni något komplement till TRAS för att observera hela barnets 

utveckling? 
 
 



 

BILAGA 2  
 
Intervjufrågor till rektorerna  

1. Vem har beslutat att Er förskola ska använda TRAS? 
 
2. På vilka grunder vilar det beslutet? 
 
3. Hur har TRAS implementerats i förskolorna? 
 
4. Vilken fortbildning har pedagogerna fått inom TRAS? 

 
5. På vilket sätt är det tänkt att förskolan ska använda sig av TRAS? 

 
6. Hur upplever du att arbetet med TRAS fungerar ute i förskolan? 

 
7. Hur ser du på TRAS i relation till läroplanen? 

 
8. Vad ser du för poänger, risker, möjligheter med att arbeta med TRAS? 

 
9. Vilka erfarenheter har hittills gjorts i arbetet med TRAS? 

 
10. ÄR det kostsamt att köpa in TRAS?  

– Anser ni att det är det ekonomiskt försvarbart att köpa in TRAS?  
– Skulle man kunna nå samma resultat med barns språkutveckling utan TRAS?  
– På vilket sätt och med vilka metoder skulle man kunna nå samma resultat? 

 


