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Sammanfattning 

Syftet med studien har varit att undersöka behovet av att i förskolan kartlägga barns 

språkutveckling. Vi har även studerat i vilket syfte kartläggning sker och vilka metoder som 

används. Särskilt intresse har riktats mot TRAS - Tidig Registrering Av Språkutveckling, och 

några pedagogers uppfattning om detta material. Vår undersökning bygger på kvalitativa 

intervjuer av fyra specialpedagoger samt enkäter som besvarats av personal på totalt 32 

förskolor. 

Barns språkutveckling är komplex och påverkas av många faktorer. I enlighet med 

tidigare forskning visar vårt resultat att kartläggning är nödvändigt för att kunna se vilka 

behov en viss barngrupp har och därmed kunna anpassa verksamheten efter barnens 

utvecklingsnivå. Vår studie visar att observation och dokumentation är vanliga metoder för att 

kartlägga barns språkutveckling. Våra informanter har uppfattningen att TRAS är ett material 

som täcker hela barnets språkutveckling samtidigt som det kan användas för att pedagogerna 

ska bli medvetna om den egna verksamheten. 
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1 Inledning 

Målen i förskolans läroplan, Lpfö98 (2006), är formulerade som strävansmål och anger vad 

förskolan ska sträva efter. Läroplanens mål och riktlinjer ska vägleda verksamheten. Den 

fastställer inte hur målen ska nås, utan det är något som personalen själva måste fatta beslut 

om (Hedenquist & Håkansson 2009). I vårt arbete på förskolor har vi upplevt att det finns en 

osäkerhet om var gränsen går mellan kartläggning och bedömning. I förskolan är det 

verksamheten som ska bedömas, inte enskilda barn. Hedenquist & Håkansson menar att barn 

utvecklas olika och har olika behov och därför ska det enskilda barnets resultat inte bedömas 

eller utvärderas. ”Tyngdpunkten i förskolans läroplan ligger däremot på att barn ska utveckla 

lust och nyfikenhet samt en tilltro till sin egen förmåga – inte uppnå en viss bestämd 

kunskapsnivå” (2009:96). Samtidigt ska arbetslaget följa barns utveckling och då kan det 

finnas behov av att kartlägga barns språkutveckling för att kunna upptäcka eventuella 

språkstörningar och språkförseningar. Vi vill därför undersöka hur några pedagoger ser på 

behovet av kartläggning och i vilket syfte kartläggning av barns språkutveckling sker på några 

förskolor. 

Enligt Lpfö98 ska arbetslaget se till att varje barn ”får stöd och stimulans i sin språk- 

och kommunikationsutveckling, arbetslaget ska även ge stimulans och extra stöd till de barn 

som befinner sig i svårigheter av olika slag” (Lpfö98, 2006:10). Skolverket konstaterar i sin 

rapport (2008a) att användningen av diagnos- och bedömningsmaterial som fokuserar på 

enskilda barns utveckling har ökat i förskolan. Merparten av dessa material är kopplade till 

kommunernas satsningar på språk och språkutveckling. Skolverket menar att i praktiken 

innebär användningen av dessa material att enskilda barns prestationer blir föremål för 

bedömning. Skolverket konstaterar dock även att en konsekvens av diagnos- och 

bedömningsmaterial, är att personalen blivit mer observant på hur barnen utvecklas språkligt. 

De fallstudier som Skolverket gjort visar att diagnos- och bedömningsmaterial används olika i 

olika kommuner och förskolor. Vissa kommuner/förskolor använder materialen selektivt för 

att diagnostisera och ta fram åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd, medan andra 

använder dem generellt för alla barn (Skolverket 2008a). I flera av fallkommunerna i 

Skolverkets rapport används TRAS (Tidig Registrering Av Språkutveckling) för att observera 

barns språkliga utveckling. Skolverket konstaterar att små kommuner använder 

diagnosmaterial för att följa barns språk- och läsutveckling i större utsträckning än stora 

kommuner. Kommunenkäten och fallstudierna som Skolverket gjort visar också att många 

kommuner centralt beslutat att alla förskolor ska använda samma bedömningsmaterial 
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(Skolverket 2008a). Den kommun som är aktuell i den här studien, har gjort detsamma och 

med detta som bakgrund bestämde vi oss för att studera hur några av kommunens 

specialpedagoger ser på TRAS som kartläggningsmaterial. 

I förskolans läroplan anges att ”hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och 

behov. Detta innebär att verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt och att 

förskolans resurser därför inte ska fördelas lika” (Lpfö98 2006:4). Skolverkets rapport visar 

på stora variationer mellan kommuner men också inom kommuner när det gäller resurser, 

tillgång till utbildad personal, lokalers utformning samt barngruppers storlek. Den visar även 

att andelen högskoleutbildad personal i förskolan varit i stort sett oförändrad under senare år. I 

de kommunala förskolorna har utbildningsnivån ökat något medan den har sjunkit i de 

enskilda förskolorna i takt med att dessa har blivit fler (Skolverket 2008a).  

 

1.1 Syfte  
Med denna studie vill vi undersöka behovet av kartläggning när det gäller barns 

språkutveckling samt studera i vilket syfte kartläggning sker på några kommunala och 

enskilda förskolor och vilka metoder som används. Vi undersöker även hur några pedagoger 

ser på TRAS som kartläggningsmetod. 

 

1.2 Frågeställningar 
Vilket behov finns det av att kartlägga barns språkutveckling i förskolan? 

I vilket syfte sker kartläggning av barns språkutveckling på de undersökta förskolorna och 

vilka metoder används?  

Hur ser pedagoger på TRAS som kartläggningsmetod? 
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2 Bakgrund 

I bakgrunden framförs tidigare forskning om kartläggning och bedömning som är relevant för 

studien. Här ges en förklaring till begreppet kartläggning och hur man kan förstå barns 

språkutveckling samt vilken betydelse miljön har för denna. Till sist ges även en beskrivning 

av några material för kartläggning av barns språkutveckling. 

 

2.1 Behov av kartläggning 
Pehrsson & Sahlström (1998) skriver om begreppen kartläggning och att kartlägga och att 

dessa begrepp inte ska förväxlas med uttryck som diagnostisering och att diagnostisera samt 

testning och testa. Enligt Svensk ordbok (1986) betyder kartläggning att lägga en karta. 

Pehrsson & Sahlström (1998) menar att kartbilden kan variera beroende på vad och hur 

mycket den som lägger kartan vill synliggöra. Enligt författarna betyder kartläggning att 

systematiskt utforska. Detta kan utföras genom att använda olika analysverktyg t ex 

observationer och intervjuer. Beroende på vilka analysverktyg som används kommer 

kartbilden att se olika ut. Enligt Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) krävs en 

kontinuerlig observation av barns läroprocesser och en pedagogisk dokumentation. Genom 

dessa metoder kan barn och lärare följa det egna lärandet och förändringar i sätt att tänka och 

resonera. Dokumentation och analys av lärarens arbetssätt och barnets lärprocesser kan bilda 

underlag för utvärdering och individuella utvecklingsplaner. Detta kan relateras till förskolans 

kvalitet och de förutsättningar barnet haft till lärande. Författarna menar även att läraren 

behöver använda olika metoder för dokumentation, utvärdering och observationer, eftersom 

det i varje metod läggs huvudvikt vid olika saker. 

Åberg & Lenz Taguchi (2005) definierar begreppet observationer med att pedagogen 

har fokus på barnets styrkor, intressen och förmågor. Observationerna syftar till att öka 

förståelsen av hur barnen söker kunskap för att förstå sin omvärld. Författarna menar att 

observationer blir ett medvetet samlande av iakttagelser på vad som setts och hörts men ännu 

inte har reflekterats över. Åberg & Lenz Taguchi har uppfattningen att när pedagogerna 

dokumenterar skriver de ner det som väcker intresse samt att pedagogerna gör ett medvetet 

val av det de sett och hört i observationerna. Det absolut svåraste, menar författarna, är att 

välja ut vad som ska dokumenteras. Dokumentationsarbetet är en levande process som hela 

tiden upprepar sig, genom gemensamma reflektioner i arbetslaget som väcker nya frågor som 

leder till nya observationer och nya dokumentationer. 
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Enligt Lundberg (2007) bör kartläggning av arbetet ske regelbundet för att bedöma hur 

långt barnen har nått i sin utveckling. Han menar att kartläggningen kan ge vägledning om hur 

arbetet läggs upp och vilka barn som behöver särskilt stöd. Pehrsson & Sahlström (1998) 

menar att läraren måste utgå från det eleven redan kan och utifrån den kunskapen ge stöd och 

vägledning i relation till barnets erfarenheter så att en utveckling sker. Det kan ske genom att 

lärandemiljön utformas efter elevens behov. Det innebär att ta deltagarens perspektiv. 

Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) skriver att det tillhör pedagogens uppdrag att ta till 

sig olika teorier och perspektiv på barns lärande. De menar att pedagogerna kan ge barnen 

goda förutsättningar och skapa utmaningar för att hjälpa barnen i deras lärande.  

Wehner-Godée (2005) har skrivit om olika synsätt på bedömning och menar att 

metoderna för att följa barns utveckling behöver förändras. Hon är kritisk till hur individuella 

utvecklingsplaner används i förskolan och menar att pedagogerna bedömer barns utveckling 

från den dag de börjar i förskolan. Hon ställer frågan ”hur känns det för ett barn att bli 

bedömd och få det på pränt från förskolan upp till mellanstadiet?” (2005:94). Samtidigt menar 

hon att bedömningar är oundvikliga och dessa ger möjligheter att se och förstå världen ur 

olika synvinklar. Frågan är vilken synvinkel pedagogerna har och på vilken grund de 

bedömer. När checklistor används och fokus läggs på vad barnet kan/inte kan blir det en 

negativ bild som skapas. Kan vi istället genom pedagogisk dokumentation visa var ett barn 

befinner sig i kunskapsprocessen visas en helt annan bild. Wehner-Godée anser att 

”individuella utvecklingsplaner bör därför bytas ut mot pedagogiska handlingsplaner och 

checklistor mot pedagogisk dokumentation” (2005:108). Pramling Samuelsson & Sheridan 

(2006) menar att all dokumentation, utvärdering och uppföljning ska vägleda lärarna så att de 

har möjlighet att möta alla barnen i deras lärande. Lärarna behöver använda sig av 

utvärderingsmetoder som riktar sig direkt till barnen. 

Tidig stimulering kan förebygga språksvårigheter, vilket sparar stora resurser menar 

Eriksen Hagtvet (2004). Hon grundar sin uppfattning på tidigare forskning som visar att ju 

tidigare insatser sker ju större möjlighet har barn i riskzonen att utvecklas i en positiv riktning. 

Eriksen Hagtvet lägger vikten vid en positiv miljö kring barnet där barnet får möjlighet att 

utveckla en god självtillit och tro på sina egna möjligheter. Hon menar att en sådan positiv 

tilltro utvecklas bäst genom att vuxna tillrättalägger situationer så att barnet får många 

upplevelser och erfarenheter av framgång av olika slag. Enligt Pramling Samuelsson & 

Sheridan (2006) är det de vuxnas uppgift på förskolan att skapa tillfällen och ta vara på 

situationer där barn kan samtala och utveckla sin språkliga förmåga. De anser att det är 

lärarens uppgift att möta och utmana varje barn där det befinner sig i sin språkutveckling. 
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Därför har förskolans pedagogiska verksamhet en stor betydelse för hur små barns språk 

stimuleras och utvecklas, menar Pramling Samuelsson & Sheridan (2006). Att ”vänta och se” 

när det gäller försenad språkutveckling menar Eriksen Hagtvet (2004) är en dålig strategi, då 

misslyckanden ger dålig självtillit och för barnet in i negativa cirklar. Med bakgrund av denna 

kunskap, menar Eriksen Hagtvet att det är viktigt att tidigt identifiera de barn som har en 

försenad eller avvikande språkutveckling.  

Piagets kognitiva inlärningsteori bygger på inlärning och utveckling. Han menar att 

dessa hänger samman, men för att kunna lära sig något måste man först ha nått ett visst 

utvecklingsstadium (Håkansson 1998). Enligt Håkansson delar Vygotsky flera av Piagets 

tankar om barns språkinlärning. Det som skiljer är att Vygotsky betonar interaktionens viktiga 

roll för språkinlärning. Det är i samspel med andra som barnet upptäcker språket (1998).   

Nordin-Hultman (2004) har i sin avhandling utgått från ett postmodernt synsätt. Hon menar 

att för henne har detta öppnat för ett nytt sätt att se på traditionella kunskapsteorier. I 

förskolan har det funnits ett dominerande synsätt som utgått från utvecklingspsykologiska 

teorier. I dessa teorier framstår barns utveckling som något naturligt och lagbundet, som sker i 

vissa stadier och är åldersbundet. Barn kan utifrån dessa antagande om den ”normala 

utvecklingen” bedömas och klassificeras. I den postmoderna kunskapsteorin lyfts de sociala 

och kulturella aspekterna fram. 

Enligt Svensson (2009) har språket en avgörande betydelse vad det gäller hela 

människans utveckling. Genom språket skapar vi kontakter med andra människor. Pramling 

Samuelsson & Sheridan (2006) skriver att ”den som inte kan uttrycka tankar och upplevelser i 

tal och skrift eller kan läsa, är på många sätt utestängd från gemenskapen med andra 

människor” (2006:71). När pedagoger pratar om barns språkutveckling har de ofta en 

uppfattning om vad som kan anses vara normalt för en viss ålder. Dessa uppfattningar tar sin 

utgångspunkt i utvecklingspsykologiska teorier om hur ett barns normala språkutveckling går 

till. Det normala är inte bara det vanliga utan också det moraliskt önskvärda (Börjesson 2002). 

När ett barn inte följer denna ”önskvärda utveckling” betraktas det som avvikande och 

pedagogerna reagerar med att söka efter orsaker till problemet. Ofta söks orsakerna hos barnet 

med hjälp av kartläggningar och diagnoser. Redan begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” 

menar Börjesson är symtomatiskt. Barnen definieras som avvikande, men Börjesson menar att 

barn inte kan vara avvikande i sig själva utan först i relation till kulturella normer, önskningar 

och strukturer. Att tidigt identifiera riskbarn kan ha en baksida menar Eriksen Hagtvet (2004), 

då detta kan leda till att göra barnet annorlunda. Om barnet får en diagnos eller en etikett på 

sig att det är annorlunda eller svagt begåvat kan omgivningens förväntningar på barnet leda 
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till att detta beteende förstärks. Det blir en själuppfyllande profetia. Eriksen Hagtvet menar 

därför att det inte är diagnosen i sig som är det viktiga utan stimuleringen av barnets 

språkförmåga. Barn lär sig mycket i samspel med andra och förskolans uppgift blir därför att 

organisera verksamheten så att barn med svag eller sen språkutveckling kan dra nytta av 

stimulansen (2004).  

Språklig medvetenhet är en benämning som ofta kommer upp när man talar om 

förskolepedagogik. Magnusson & Nauclér (1993) menar att forskare och pedagoger har insett 

betydelsen av språklig medvetenhet för hur läs- och skrivförmågan utvecklas. De skriver 

vidare: ”Med denna insikt har också följt ett behov av att bedöma språklig medvetenhet för att 

utifrån en sådan bedömning kunna planera sitt pedagogiska handlande” (Magnusson & 

Nauclér 1993:1). Enligt författarna är det viktigt att inte blanda ihop språklig medvetenhet och 

språkförmåga när man talar om barns språkutveckling. Det finns barn som har god språklig 

förmåga sett till hur de talar men som är språkligt omedvetna. Det förkommer även 

språkstörda barn som har en bristfällig språklig förmåga men som är språkligt medvetna. 

Svensson (2009) menar att det finns en mängd perspektiv att ta hänsyn till vid bedömning av 

språkutveckling. Svensson tar upp tre olika perspektiv när det gäller språket, dess funktion - 

pragmatik som innefattar regler och principer för hur språket används i olika situationer, dess 

innehåll - semantik som betyder kunskapen om ordens innehåll, samt dess form – fonetik och 

fonologi som innebär att språket består av olika delar eller byggstenar som språkljud, ord och 

längre fraser. 

 

2.2 Bedömning av barnet eller förskolans miljö 
Enligt förskolans läroplan ska personalen föra fortlöpande samtal med barnets föräldrar om 

barnets utveckling, lärande och trivsel samt genomföra utvecklingssamtal (Lpfö98, 2006). 

Detta kan te sig motsägelsefullt då det i samma läroplan står att det är verksamheten som ska 

bedömas och utvärderas, inte enskilda barns prestationer. Gars (2006) menar att det i 

förhållande till tidigare styrdokument har skett en förskjutning av innehållet i samtalet från 

trivsel och barnets vistelse i förskolan till betoning på utveckling och lärande. Ordet 

utvecklingssamtal, menar Gars, kan ges två innebörder. Det kan ses som positivt och 

framåtsyftande, men det kan också ses som något negativt, att det är något som brister som 

behöver utvecklas och åtgärdas. Frågan är vad det är som ska utvecklas och förändras, barnen 

eller verksamheten? 
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I den pedagogiska praktiken är det den kunskapsteoretiska bakgrunden som bestämmer 

inte bara hur ett barn kan förstås, utan pedagogens synsätt och praktiska handlande skapar vad 

ett barn kan och bör vara (Nordin-Hultman, 2004). Genom den pedagogiska miljöns 

utformning ges förutsättningar för barnet att utveckla olika förmågor. Med utgångspunkt i en 

postmodern kunskapssyn flyttas blicken från barnets förmågor till vilka förutsättningar 

omgivningen ger att utveckla förmågor. Nordin-Hultman menar att det läggs för mycket fokus 

på att bedöma individen när det istället är miljön runt omkring som borde bedömas och 

förändras (2004). 

I förskolan finns en tradition att se på barn som bygger på utvecklingsteoretiska teorier. 

Inför samtal med föräldrarna är det vanligt att personalen stämmer av var barnet befinner sig i 

sin utveckling. Ofta används olika underlag i form av checklistor där uppnådda färdigheter 

bockas av. Det är också vanligt att personalen beskriver hur barnet fungerar i olika 

rutinsituationer, som måltider, samling, av- och påklädning osv. Gemensamt för dessa 

underlag, menar Gars (2006), är att uppmärksamheten riktar sig mot det enskilda barnets 

förmåga att anpassa sig till förskolans normer och värderingar.  

Nordin-Hultman kommer i sin avhandling Pedagogiska miljöer och barns 

subjektskapande (2004) fram till att förskolepedagogikens starka reglering av tid och rum kan 

skapa vissa problem hos barn. Den bidrar till att vissa barn inte passar in och därför ses som 

avvikande. Som exempel ger hon koncentrationssvårigheter och problem med 

uppmärksamhet och samspel. Dessa problem, menar Nordin-Hultman, uppstår först i mötet 

med det som finns – och inte finns – att koncentrera sig på i förskolan. Det står i förskolans 

läroplan (Lpfö98, 2006) att verksamheten ska utformas med hänsyn till barnens olika 

förutsättningar och behov och att resurser därför inte ska fördelas lika. Forskning visar att det 

som har störst betydelse för den pedagogiska verksamhetens kvalitet är sättet att utforma 

miljön eftersom detta speglar den professionalitet som finns hos lärarna. I Sverige är det stora 

variationer både mellan och inom kommuner när det gäller resurser, tillgång till utbildad 

personal, lokalers utformning samt barngruppers storlek vilket framgår av Skolverkets rapport 

Tio år efter förskolereformen (2008a). Det forskarna finner vara det mest betydelsefulla i 

miljön är förhållningssättet mellan lärare och barn. Hit räknas lärarnas lyhördhet och 

engagemang i arbetet samt deras kunskap om varje enskilt barn och hur det lär sig. Det visar 

sig också vara betydelsefullt att ha tydliga mål för vad barnen ska lära sig och att dessa mål 

integreras i det dagliga arbetet (Pramling Samuelsson& Sheridan 2006). 
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2.3 Modeller och material för kartläggning 
2.3.1 Bornholmsmodellen 

År 1994 gavs ett pedagogiskt material ut, Språklekar efter Bornholmsmodellen - en väg till 

skriftspråket. Detta övningsmaterial har använts i stor omfattning inom de svenska 

förskolorna. Materialet är byggt på ett forskningsprojekt på Bornholm i Danmark som Ingvar 

Lundberg var vetenskaplig ledare för. Många av lekarna och övningarna i detta projekt utgick 

från mindre studier i Umeå. Bornholmsprojektet blev framgångsrikt och har ofta använts i 

internationell forskningslitteratur (Lundberg 2007). 

I sin forskning visar Lundberg (2007) att språklig medvetenhet är en viktig 

förutsättning för god läsinlärning. Han menar att de barn som ägnar en liten stund varje dag åt 

språklekar klarar läs- och skrivinlärningen bättre i skolan. I sin studie visar Lundberg att även 

de barnen som löpte risk att få lässvårigheter i skolan klarade sig bra, om de fick öva varje 

dag med språklekarna under det sista förskoleåret. Enligt Lundberg kunde språklekarna både 

förebygga lässvårigheter och underlätta läsinlärningen. Han menar att barn som på ett lekfullt 

sätt får upptäcka språklekarnas ljudmässiga formsidor har ett mer glädjefullt möte med 

skriftspråkets krav när de kommer till skolan. Lundberg skriver att språklekarna leder till 

språklig medvetenhet, att barnen börjar uppmärksamma sitt eget språk, hur det låter och hur 

det är uppbyggt av ord och meningar. Han tar även upp fonologisk medvetenhet som visar att 

man är medveten om språkets ljudmässiga uppbyggnad. Ett exempel på fonologisk 

medvetenhet är att känna igen vilket av följande ord som inte passar in: katt, ratt, kotte eller 

skatt. Fonemisk medvetenhet innebär att vi riktar uppmärksamheten på språkets minsta 

betydelseskiljande byggstenar som t ex: vad blir kvar om du tar bort det första ljudet i ordet 

”ris”? För att svaret ska bli rätt ”is” behöver barnet kunna identifiera det första fonemet i ordet 

menar Lundberg (2007).  

Enligt Lundberg (2007) bör man regelbundet göra en bedömning av hur långt barnen 

har nått i sin utveckling. Han menar att man bör göra en kartläggning innan man har kommit 

igång med lekarna samt efter ungefär halva tiden. Detta kan ge en vägledning i hur man kan 

lägga upp arbetet och om det finns barn som behöver särskilt stöd. Lundberg menar att ”man 

bör dock komma ihåg att en provsituation av det här slaget alltid innebär krav på barnet att 

vara uppmärksamt och koncentrerat, att kunna följa instruktioner och att kunna arbeta 

självständigt. Ett dåligt resultat behöver således inte alltid betyda att man har låg nivå på den 

fonologiska medvetenheten” (Lundberg, 2007:94).  
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2.3.2 Nya språket lyfter! 

Nya språket lyfter! är ett material från Skolverket (2008b) som har utvecklats vid Uppsala 

universitet av Birgitta Garme och Caroline Liberg m.fl. Detta material är en vidareutveckling 

av det tidigare observationsmaterialet Språket lyfter! Materialet ger lärarna möjlighet att 

observera och systematiskt iaktta elevernas förmågor inom olika områden för 

språkutveckling. Materialets syfte är bl.a. att ge lärarna analysverktyg för att kartlägga 

elevernas förkunskaper och brister inom det aktuella kunskapsområdet. Detta hjälper lärarna 

att skapa goda förutsättningar för språkutveckling och gör att de kan följa den enskilda 

elevens utveckling. Många elever är nyfikna och de flesta ser fram emot att lära sig att läsa 

och skriva. Inlärningen går olika fort beroende på elevernas olika förutsättningar. Skolverket 

skriver att ”Poängen med att använda ett observationsmaterial av det här slaget är att alla 

elevers framsteg syns och att läraren ser hur undervisningen ytterligare kan anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov” (Skolverket 2008b:9).  

Om läraren känner en osäkerhet om en viss elevs utveckling är ett råd från Skolverket 

(2008b) att ta hjälp av kolleger som specialpedagog, talpedagog och psykolog, vilka utifrån 

sina kompetensområden kan bidra med en vidare syn på eleven. Skolan behöver 

uppmärksamma elevers behov av extra stöd så tidigt som möjligt. Att vänta och se är inget 

som Skolverket rekommenderar. Skolverket skriver vidare att det är skolans ansvar att 

undanröja känslan för eleven att ”alla kan utom jag” (2008b:9). De anser att lika viktigt som 

det är att uppmärksamma den enskilda elevens svårigheter är det för läraren att analysera sin 

undervisning i förhållande till eleven. Läraren kan ställa sig frågan om undervisningen ligger 

på rätt nivå samt om den förenar innehållet med elevens intresse och förkunskaper. 

Skolverket (2008b) anser att det är viktigt att fortlöpande följa elevernas utveckling och 

dokumentera deras framsteg. Olika former av dokumentation ger pedagogerna möjlighet att se 

elevens kunskaper, förmågor och strategier, vilket sedan kan ligga till grund för vidare arbete 

tillsammans med eleven. Dokumentationen kan bestå av foton av arbetet, elevens egna 

produkter och inläsningar på band. Enligt Skolverket är det dokumentationen som ger en 

grund att stå på när en elev av någon anledning stannar upp i sin utveckling.  

 

2.3.3 TRAS - Tidig Registrering Av Språkutveckling 

TRAS är ett observationsmaterial som är tänkt att användas på förskolor för att kartlägga 

barns språkutveckling. Det utvecklades i Norge som ett samarbetsprojekt mellan Bredtved 

och Eikelund kompetansesenter, Senter for leseforskning och Senter for atferdsforskning vid 

Høgskolen i Stavanger och Institutt for spesialpedagogikk vid Universitetet i Oslo. 
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Bakgrunden till projektet är att de fackpersoner som representerar de olika institutionerna i 

samarbetsprojektet, alla har erfarenhet av att man kommit igång försent med olika 

hjälpinsatser. Fackpersonerna som arbetar med barn med försenad språk- och läsutveckling 

menar att barnens språkinlärning skulle med tidigare tillrättaläggning av förhållanden kunnat 

bli bättre (Horn, Espenakk & Wagner, 2004). 

TRAS är uppbyggt utifrån ett antagande att de färdigheter som ska observeras är 

beroende av ålder och detta antagande är baserat på erfarenheter från språkvetenskap, 

småbarnspedagogik och utvecklingspsykologi. Materialet består av ett cirkelformat schema 

med åtta utvecklingsområden där varje område delas in i tre åldersnivåer. 

Utvecklingsområdena är samspel, kommunikation, uppmärksamhet, språkförståelse, språklig 

medvetenhet, uttal, ordproduktion och meningsbyggnad. Till varje åldersnivå finns det tre 

frågor till hjälp för observationerna. Behärskar barnet alla tre frågorna fylls fältet i cirkeln i. 

Till hjälp finns det en handbok som tar upp hur man kan förstå barns utveckling i de olika 

områdena utifrån språkforskning. Det poängteras i handboken att det är viktigt att se barnet i 

relation till sin omgivning och kulturella bakgrund. 

Frost (2004) beskriver syftet med TRAS på följande sätt ”Meningen med schemat är att 

följa barns språkliga utveckling och att säkerställa att barn med försenad språkutveckling inte 

förbises som följd av osäkerhet omkring vad som är ‘normalt’ och vad som är tecken på en 

svårighet som det ska sättas in en åtgärd för” (2004:18). Han menar också att det är viktigt att 

hela arbetslaget har en gemensam grund för att kunna anta ett observerande förhållningssätt. 

I handboken till TRAS ger Gees Solheim (2004) två förslag om hur TRAS- 

observationerna ska användas. Det första sättet innebär att man observerar barnet i vardagliga 

situationer under några dagar. Schemat fylls i gemensamt av personalen, för att man ska få en 

så bred bild av barnet som möjligt. Med detta sätt får man reda på vad barnet behärskar utan 

stöd eller hjälp. Det andra sättet att använda TRAS- observationerna är om man vill undersöka 

vad barnet klarar när situationen är tillrättalagd. Detta kan enligt författarna ge värdefull 

information om var barnet befinner sig i sin utveckling och hur man kan hjälpa barnet att 

komma vidare. 

3 Metod 

I detta avsnitt beskrivs valet av metod samt etiska principer, urval och genomförande. Vid vår 

studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ undersökning i form av enkäter och 

intervjuer. De intervjuer som genomförts är av semi-strukturerad art. Detta innebär att vi 

utgått från specifika frågor vilket intervjupersonerna fått besvara på sitt eget sätt, som har 
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kunnats kompletteras med följdfrågor. Denna metod lämpar sig, enligt Bryman (2002), vid 

kvalitativ forskning då syftet med undersökningen är att utforska intervjupersonernas 

uppfattningar och synsätt. 

Enkäter är lätta att administrera då man kan skicka ut många vid samma tillfälle. Det är 

även bekvämare för respondenterna då de kan besvara enkäten när de har tid och möjlighet 

(Bryman, 2002). Nackdelarna med enkäter är att det kan dröja att få in svaren samt att 

frågorna måste formuleras tydligt då det inte finns möjlighet för respondenterna att få 

frågorna förklarade. 

För att underlätta för läsaren kommer intervjupersonerna i fortsättningen att benämnas 

informanter och personerna som besvarat enkäten för respondenter. 

 

3.1 Forskningsetik 
I den här undersökningen har vi följt de grundläggande etiska principer som gäller för svensk 

forskning vad det gäller informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 

nyttjandekrav (Bryman 2002). Informanterna kontaktades per telefon. Alla fyra samtyckte till 

att bli intervjuade samt fick bestämma tid och plats för intervjun. Informanterna fick ett brev 

med information om studien samt vilka frågor skulle komma tas upp under intervjun (se 

bilaga 3 och 4). Intervjuerna spelades in efter samtycke av informanterna, vilka informerades 

om att inspelningarna kommer att förstöras när undersökningen är avslutad och rapporten är 

godkänd.  

Med enkäterna skickades ett missiv där studiens syfte framgick. Det informerades även 

om att svaren kommer att behandlas konfidentiellt (se bilaga 1). Varken informanterna eller 

respondenterna kommer att kunna identifieras i den slutliga rapporten.  

 

3.2 Urval 
Som underlag för undersökningen har vi valt att intervjua fyra kommunala specialpedagoger 

varav två är inriktade på förskola och en är inriktad på grundskola från förskoleklass till och 

med år 5 medan en är tal- och språkpedagog som arbetar mot både förskola och grundskola. 

De specialpedagoger som valts ut för intervju är kommunalanställda och verkar i samma 

områden som studiens författare. 

Som underlag till undersökningen har det lämnats ut enkäter till 30 kommunala och 14 

enskilda förskolor i en kommun samt 14 enskilda förskolor i grannkommunen. Urvalet 

gjordes med syftet att underlätta distribueringen av enkäterna till de kommunala förskolorna 
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då denna kunde ske med internpost. De enskilda förskolorna valdes för att kunna undersöka 

om det finns skillnader mellan kommunala och enskilda förskolors sätt att arbeta med 

kartläggning av språkutveckling. Då kommunen som undersökningen avser endast har hälften 

så många enskilda förskolor som kommunala skickades enkäten även till enskilda förskolor i 

grannkommunen för att få ett jämnt underlag.  

 

3.3 Genomförande 
Intervjuerna spelades in för att underlätta bearbetningen. Bryman (2002) menar att det är 

viktigt att kunna gå tillbaka och lyssna på intervjun för att man ska kunna fånga 

intervjupersonernas svar i deras egna ordalag. Nackdelen med inspelade intervjuer är att 

metoden är tidskrävande eftersom allt material måste transkriberas innan det kan bearbetas.  

Intervjuerna genomfördes enskilt och det inspelade materialet transkriberades sedan. 

Sammanlagt finns 135 minuters inspelat material, vilket resulterade i 23 sidor skriven text. Vi 

genomförde två intervjuer var och bearbetade sedan det skrivna materialet tillsammans.  

Enkäterna skickades ut i brevform, ett exemplar till respektive förskola med 

medföljande missiv och frankerat svarskuvert (se bilaga 1 och 2). I missivet framgick syftet 

med undersökningen. Enkäterna numrerades för att underlätta administrationen av utskick och 

påminnelser vilket också framgick i missivet. Enligt Skolverket (2000) bör man räkna med en, 

ibland två påminnelser när man lämnar ut enkäter.  

Vi valde att använda oss av strukturerade frågor där det var möjligt att ange ett eller 

flera svarsalternativ. Det fanns även med några frågor där det fanns möjlighet att ange egna 

svarsalternativ. Enkäter med slutna frågor är enligt Bryman (2002) lättare för respondenterna 

att svara på än öppna frågor. Vid det datum som var satt som sista dag för inlämning av 

enkäter hade 24 stycken av 58 utskick returnerats. Efter att svarsdatumet passerat skickades 

påminnelser ut till de förskolor som inte besvarat enkäten. Totalt fick vi tillbaka 32 av 58 

enkäter.  

 

4 Resultat och analys  

I följande avsnitt redovisas de resultat av undersökningen som är relevanta för syfte och 

frågeställning. Resultaten av intervjuerna och enkäterna redovisas var för sig. 
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4.1 Resultat av intervjuer 
Alla fyra informanter har förskollärarutbildning i grunden och har sedan vidareutbildat sig till 

specialpedagog. En av dem har dessutom fortbildning inom tal och språk. De har alla arbetat 

6-8 år som specialpedagoger. Två av informanterna besöker regelbundet förskolorna i sitt 

område. En specialpedagog samt tal- och språkpedagogen arbetar mer riktat mot skolan och 

kommer ut till förskolan när de blir tillfrågade av förskolans pedagoger. 

På förskolorna arbetar informanterna i första hand med att handleda förskolans 

pedagoger, observera barngruppen samt tillhandahålla material. Informanterna arbetar som 

regel inte med enskilda barn i förskolan, men kan vid behov arbeta med en mindre barngrupp.  

Informanterna kan hjälpa till att skriva remiss till logoped eller föreslå att föräldrarna tar 

kontakt med BVC.  

I den kommun där informanterna är verksamma, finns ett beslut att alla kommunala 

förskolor ska arbeta med kartläggning av barns språkutveckling. I kommunens riktlinjer står 

det att förskolorna ska använda TRAS eller annat likvärdigt material. Samtliga av 

informanterna i undersökningen har fått utbildning i TRAS-materialet och några av dem ingår 

i ett nätverk i kommunen som har som syfte att tillsammans med förskolornas personal 

utveckla metoden. Informanternas uppgift är att handleda personalen i arbetet med TRAS. På 

några förskolor har en av informanterna haft en form av studiecirkel, där pedagogerna till 

varje träff har observerat något barn utifrån TRAS-materialet. Under ledning av 

specialpedagogen diskuteras sedan observationerna utifrån frågeställningarna i TRAS. 

Informanten menar att det är viktigt med dessa diskussioner i grupp, eftersom pedagogerna 

förstår barns utveckling på olika sätt. 

 

4.1.1 Synpunkter på behov av kartläggning  

Samtliga informanter i undersökningen anser att kartläggning är nödvändigt för att bli 

medveten om den egna verksamheten samt vilka insatser som behövs för enskilda barn. De är 

överens om att de inte vill bedöma barnen och värdera deras förmågor. Bedömning utgår från 

en mall där man har ett ”normalt barn” i grunden och detta tycker informanterna inte passar 

för yngre barn. Bedömning blir det senare i skolan för de äldre barnen, där deras prestationer 

bedöms. I förskolan kan kartläggning ske för att se vad barnet har för svårigheter i vissa 

situationer och hur pedagogerna ska kunna utgå från barnets förutsättningar. Tal- och 

språkpedagogen säger: ”En bedömning för mig är att man bedömer hur något är. Det är ingen 

värdering om det är bra eller dåligt eller om man nått upp till ett visst mål”. Det framkommer 
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hos flera av informanterna att de förordar tidiga insatser för att stimulera barns 

språkutveckling. Att ”vänta och se” om barnet utvecklas av sig självt är inget de 

rekommenderar. 

När informanterna kommer ut till förskolorna observerar de ofta hela gruppen. Ibland 

föreslår de att förskolans pedagoger ska göra observationer utifrån TRAS-materialet, när de 

ser att något barn har svårigheter. Utan kartläggning menar flera av informanterna att det lätt 

blir godtyckliga bedömningar, att man går på känsla. En av informanterna uttrycker sig med 

orden ”för det är ju lätt att tycka väldigt mycket om olika barn”. Ofta läggs problemet då hos 

barnet fast det kanske är miljön runt barnet som ger svårigheterna. Ibland har förskolans 

pedagoger förutfattade meningar om barnen och deras föräldrar. En kartläggning kan då ge en 

objektivare syn på barnets utveckling och förutsättningar. Två av informanterna ser ett 

bekymmer med att pedagogerna inte ser sin egen del i barnets svårigheter. Förskolans 

pedagoger är inte alltid villiga att förändra sitt arbetssätt utan är nöjda med att få bekräftelse 

från specialpedagogen att de delar samma misstankar. En av informanterna säger: ”Det är 

väldigt ofta faktiskt som jag funderar på vem personalen är där för, för deras skull eller för 

barnen”. Hon upplever tillfällen där förskolans pedagoger sätter sina egna behov före barnens. 

Som exempel tar hon upp kafferasten, går den att flytta på för att det ska blir bättre för barnen 

även om det blir obekvämt för personalen? Genom att skriva ner sina observationer och göra 

en kartläggning blir det tydligare i vilka situationer barnet har eventuella svårigheter och vilka 

förutsättningar verksamheten ger barnet att utveckla och visa sina förmågor. 

 

4.1.2 Syftet med kartläggning 

Informanterna vill kartlägga verksamheten för att se hur miljön påverkar barnets sätt att visa 

sina förmågor. De menar att genom en kartläggning av hela gruppen blir det tydligt var 

behoven finns och hur verksamheten fungerar. Om det inte finns en miljö där man kan föra ett 

samtal i lugn och ro kan man heller inte begära att barnen ska lära sig prata, menar en av 

informanterna. Genom att observera både det enskilda barnet och gruppen kan personalen bli 

uppmärksam på vad som fungerar bra och vad som behöver förändras. Informanterna menar 

att dokumentation är viktigt för att sedan kunna reflektera över situationer. När flera personer 

har observerat och dokumenterat samma situationer kan det bli en gemensam reflektion kring 

verksamheten. 

Även om informanterna anger att det primära syftet med kartläggningen är att få en bild 

av verksamheten så menar de att pedagogerna samtidigt kan bli uppmärksamma på enskilda 

barns svårigheter. De språksvårigheter som informanterna tycker är viktigast att 
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uppmärksamma på förskolan är problem med samspel, kommunikation och förståelse. De 

tycker att förskolans pedagoger bör vara uppmärksamma på barn som inte talar eller har få 

ord när de är tre till fyra år. Enligt en av informanterna bör man kunna förstå en treåring 

ganska enkelt. Barnet behöver inte tala rent, men bör visa att det har något att förmedla. Det 

är lätt att missa barn som inte är aktiva i språket och dessa kan bli synliga genom 

kartläggning. Det är också viktigt att dokumentera ett barns utveckling för att kunna följa den 

över tid. Genom att gå tillbaka och se vad barnet kunde vid samma tid förra året kan man se 

om det skett någon utveckling. Utan dokumentation blir det bara en subjektiv känsla och det 

gagnar inte barnet, menar en av informanterna.  

En av informanterna menar att det är viktigt med ordförståelse. ”Man måste kunna 

förstå orden för att kunna säga dem.” Det är också viktigt att kunna tolka situationen och det 

sociala sammanhanget. Genom att kartlägga barnets språk kan förskolans pedagoger bli 

medvetna om var svårigheterna finns för barnet. Ett barn som är verbalt och pratar mycket 

kan ändå ha problem med t ex ordförståelse. En av informanterna tycker även att pedagogerna 

bör vara uppmärksamma på om ett barn inte alls visar intresse för att lyssna på saga, rim, 

ramsor, sång eller musik. Uttal menar en informant är ”toppen på isberget”. Det är inte 

oväsentligt men det är inte det man behöver vara mest oroliga för. Om barnet har stora 

svårigheter med uttal kan föräldrarna informeras om att en logoped kan vara till god hjälp. 

Alla informanter tycker att det är viktigt att ta tag i uttalssvårigheter när det blir ett bekymmer 

för barnet själv. Det kan handla om svårigheter att göra sig förstådd i leken och svårigheter 

med kamratrelationer. Detta blir ofta viktigare ju äldre barnet blir. 

 

4.1.3 TRAS och andra metoder 

Alla fyra informanter har erfarenhet av TRAS-materialet. De tycker att det är ett bra material 

om det används på rätt sätt. De har lite olika syn på TRAS-schemat där man fyller i cirklar om 

vad barnet klarar av. En av informanterna tycker det är olyckligt att det står registrering på 

TRAS-schemat. Flera av informanterna frågar sig om man behöver ett schema till varje barn 

och tänker att man istället kan göra TRAS-observationer på gruppnivå. 

Det mest positiva med TRAS-materialet tycks vara att det är så heltäckande. Det tar inte 

bara upp uttal och språkförståelse utan även samspel och kommunikation, vilket 

informanterna menar är den viktigaste grunden för en god språklig förmåga. Åldersnivåerna 

kan verka bedömande tycker två av informanterna medan en tycker att de ger en tydlig bild av 

var barnet befinner sig i sin utveckling. Flera av informanterna menar att det finns en 

förväntan att barn ska kunna vissa saker och ha kommit till en viss nivå när de kommer till 
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skolan. Även om nivåerna i TRAS-schemat inte behövt vara åldersknutna så ger de ändå en 

bild av i vilken ordning barns språkutveckling normalt sker. En av informanterna uttrycker det 

som att ”vi måste bygga inifrån och ut”. Hon menar att alla barn måste få grunden först innan 

de kan gå vidare. Därför rekommenderar hon alltid att man börjar observera utifrån de 

innersta cirklarna i TRAS-schemat oavsett barnets biologiska ålder. 

Genom att fylla i TRAS-schemat blir det tydligt var varje barn befinner sig i sin 

utveckling och man kan se över tid hur det utvecklas. Om barnet står kvar på samma nivå 

under en längre tid kan man reflektera över varför det inte skett någon utveckling. Har vi gett 

barnet rätt stimulans och erfarenheter? En av informanterna vill lägga till hur, på vilket sätt, 

hur gör vi det möjligt för barnet att visa den här förmågan när man besvarar frågorna till 

TRAS-observationerna. Fokus flyttas då från det enskilda barnets prestationer till vilka 

förutsättningar verksamheten ger barnet. 

Informanterna anser att det är bra frågeställningar i TRAS-handboken, eftersom svaren 

på frågorna ger en helhetsbild av barnets språkliga förmåga. De känner inte till något annat 

material som är lika heltäckande där även samspel, kommunikation och uppmärksamhet 

kommer med. Andra material fokuserar på enskilda delar av språket, ex fonologisk 

medvetenhet eller uttal. 

Fördelen med att ha samma material i hela kommunen för att kartlägga barns 

språkutveckling, menar en av informanterna, är att man kan träffas och lära av varandra. 

Genom att diskutera materialet och hur man använder det får man nya förslag och idéer. 

TRAS är ett omfattande material som det tar tid att sätta sig in i. Informanterna föreslår därför 

att man börjar i liten skala med att observera några enskilda barn eller en åldersgrupp utifrån 

några frågeställningar och successivt utökar. Har man för stora ambitioner i början är det lätt 

att uppdraget känns övermäktigt. Det är också viktigt att det finns tid i arbetslaget för 

gemensamma reflektioner om hur observationerna tolkas och hur materialet ska användas. En 

fråga som informanterna har upplevt att det varit mycket diskussion om, är huruvida det 

ifyllda TRAS-schemat ska visas för föräldrarna eller inte. Här går åsikterna isär, några menar 

att man bockar av barnets färdigheter i schemat och att det kan uppfattas som bedömning, 

medan andra menar att schemat är ett bra underlag att visa för föräldrarna och som man kan 

diskutera. En av informanterna tycker att pedagogerna ska vara stolta över att ha gjort en 

kartläggning och hon har svårt att se att föräldrarna skulle uppleva det negativt att de har 

dokumenterat barnens utveckling. 
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4.2 Resultat av enkätundersökning 
Enkäterna (bilaga 2) skickades ut till 30 kommunala förskolor och 28 enskilda förskolor. Av 

dessa besvarade 16 kommunala och 16 enskilda förskolor enkäten, vilket ger en svarsfrekvens 

på drygt 50 %.  

Utbildningsnivån mellan de kommunala och enskilda förskolornas personal skiljer sig åt 

i vår undersökning. Av de kommunala förskolorna har 13 av 16 svarat att 50 % eller fler av 

personalen har förskollärarutbildning eller likvärdig akademisk utbildning. Motsvarande siffra 

för de enskilda förskolorna är 7 av 16. På 2 av de enskilda förskolorna har färre än 25 % av 

personalen förskollärarutbildning eller likvärdig akademisk utbildning. Övriga förskolor i 

undersökningen ligger på mellan 25 och 50 %. 

Några frågor kunde besvaras med flera alternativ vilket gör att summan av svaren ibland 

överstiger antalet besvarade enkäter. En fråga som skulle besvaras med endast ett alternativ 

misstolkades av flera respondenter och därför utgår några svar på denna fråga från resultatet. 

 

4.2.1 Kartläggning 

Resultatet av hur förskolorna kartlägger barns språkutveckling skiljer sig tydligt mellan 

kommunala och enskilda förskolor i vår undersökning. Det är betydligt vanligare med 

kartläggning bland de kommunala förskolorna än bland de enskilda. Se Tabell 1. 

 

Tabell nr 1 Antal förskolor som kartlägger barns språkutveckling 
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Av de 16 kommunala förskolor som besvarat enkäten är det 15 som använder TRAS för 

kartläggning, några kombinerat med annat material som Trädboken, Språket lyfter! och 

Bornholmsmaterial medan 1 kommunal förskola anger att de använder eget material efter 

”språkhjulsmall”. 

Av de 16 enskilda förskolor som besvarat enkäten är det 3 som använder TRAS för 

kartläggning medan 5 av dem använder annat material: Montessorimaterial, Språkeri och 

språkera eller eget material. 1 av de enskilda förskolorna har angett att de kartlägger enstaka 

barns språkutveckling men har inte markerat vilket material som används. 

På frågan om på vems initiativ kartläggningen sker svarar de flesta kommunala 

förskolorna att de är ålagda av kommunen (11 av 16) eller rektorn (12 av 16) att genomföra 

kartläggning. Drygt hälften (9 av 16) svarar att kartläggningen sker på personalens initiativ 

medan endast 4 av 16 anger att det sker på inrådan av specialpedagog. Dessa svar skiljer sig 

markant från de enskilda förskolorna i vår undersökning på så vis att ingen av de enskilda är 

ålagd av kommun eller ledning att genomföra kartläggning. Däremot svarar samtliga enskilda 

förskolor som använder kartläggning (9 av 16) att det sker på personalens initiativ. Endast 1 

av de enskilda förskolorna har angett att kartläggning sker på initiativ av en specialpedagog. 

 

4.2.2 Syftet med kartläggning och åtgärder vid misstänkt språkförsening 

Bland samtliga förskolor visar sig det huvudsakliga syftet med kartläggningen vara att den 

ligger till grund för planering av verksamheten samt som underlag till utvecklingssamtal. 

Övriga syften som framkommer är att ge enskilda barn stöd och stimulans samt att se både 

enskilda barns och gruppens behov. 

Vid misstänkt språkförsening hos ett barn svarar merparten av de kommunala 

förskolorna att de tar kontakt med specialpedagog (12 av 16) samt ber föräldrarna att kontakta 

BVC/logoped (13 av 16). 4 av 16 upprättar åtgärdsprogram tillsammans med föräldrarna 

medan 3 av 16 avvaktar för att se om barnet utvecklas av sig självt. 

Av de enskilda förskolorna är det endast 4 av 16 som tar kontakt med specialpedagog 

medan 14 av 16 ber föräldrarna ta kontakt med BVC/logoped. 6 av 16 enskilda förskolor 

upprättar åtgärdsprogram tillsammans med föräldrarna och 3 av 16 avvaktar för att se om 

barnet utvecklas av sig självt. Andra åtgärder som respondenterna har angett är att medvetet 

planera aktiviteter som tränar språket samt använda TRAS för att anpassa verksamheten efter 

de barn som har någon form av språkförsening. 
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Den här undersökningen visar att det är vanligare bland de kommunala förskolorna att 

ha kontakt med specialpedagog för enskilda barn än bland de enskilda förskolorna. Det är få 

av förskolorna som anger att de har kontakt med specialpedagog för handledning av personal. 

3 av 12 kommunala förskolor och 4 av 11 enskilda förskolor har ingen kontakt med 

specialpedagog. (5 av de enskilda förskolorna samt 4 av de kommunala har angett mer än ett 

svarsalternativ på denna fråga och utgår därför ur resultatet, se bilaga 2). 

5 Diskussion 

I följande avsnitt förs en diskussion om hur metod och urval kan ha påverkat resultatet, samt 

en diskussion kring de viktigaste resultaten från både intervjuer och enkäter i förhållande till 

den litteratur och forskning som redovisats i bakgrunden.  

 

5.1 Metoddiskussion 
När man gjort en undersökning finns det alltid anledning att ställa sig frågan hur valet av 

metod och urval har påverkat resultatet. Vi har använt både intervjuer och enkäter i 

undersökningen för att få fram ett resultat som svarar mot frågeställningen.  

Urvalet är ett så kallat bekvämlighetsurval, då det har bestämts i förväg vilka som ska 

ingå i undersökningen (Bryman 2002). De specialpedagoger som har intervjuats, har varit 

kända personer för oss. De specialpedagoger som valdes ut för intervju har vi tidigare haft 

kontakt med i vårt arbete på respektive kommunala förskolor, vilket innebär att de endast 

representerar två skolområden i den undersökta kommunen. I efterhand har vi funderat över 

vilken tillgång till specialpedagoger de enskilda förskolorna har. Vi borde ha informerat oss 

bättre om hur resurserna ser ut och om det hade varit möjligt att intervjua någon 

specialpedagog med anknytning till de enskilda förskolorna. Därför kan inga slutsatser dras 

som kan anses representativa för hela kommunen eller specialpedagoger i allmänhet. Vi har 

försökt att vara objektiva när intervjuerna genomförts samt vid analysen av dessa, men vår 

förförståelse kan ha påverkat resultatet då kontakt med dessa personer förekommit tidigare i 

vårt arbete, vilket gör att vi känner till en del om deras arbetssätt. Vår uppfattning är dock att 

detta inte har varit ett hinder i genomförandet utan snarare har bidragit till djupare 

diskussioner kring frågorna. Syftet med intervjuerna har varit att ta reda på 

intervjupersonernas uppfattningar och synsätt. Därför valdes semi-strukturerade intervjuer då 

Bryman (2002) menar att dessa lämpar sig för kvalitativ forskning. 

   22 



 

Vår uppfattning är att sättet att ta kontakt med informanterna via telefon, då de fick 

bestämma tid och plats för intervjuerna, var positivt för intervjuklimatet. Detta bidrog till att 

det fanns gott om tid avsatt för intervjuerna och ingen kände sig stressad eller obekväm i 

miljön. Det var också bra att de fått frågorna i förväg, så att de var väl förberedda inför 

intervjuerna. Alla fyra informanter gav sitt medgivande till att intervjuerna spelades in med 

diktafon. Anledningen till att spela in intervjuerna var till stor del att det är lättare att bearbeta 

materialet i efterhand. För att man ska kunna fånga intervjupersonernas svar med deras egna 

ordalag, menar Bryman (2002) att det är viktigt att kunna gå tillbaka och lyssna på intervjun. 

Nackdelen med inspelade intervjuer är att metoden är tidskrävande då allt material måste 

transkriberas innan det kan bearbetas. 

Som tidigare har beskrivits under avsnitt 4 Metod (sid 16), valdes enkäter som 

undersökningsmetod för att det är lätt att administrera. Det underlättar även för 

respondenterna då de kan besvara enkäten när de har tid och möjlighet (Bryman, 2002). 

Fördelarna med denna metod uppvägde i denna undersökning nackdelarna med att det kan 

dröja att få in svaren samt att frågorna måste formuleras tydligt då det inte finns möjlighet för 

respondenterna att få frågorna förklarade. Enkäterna lämnades ut till samtliga förskolor i 

kommunen där specialpedagogerna i vår undersökning är verksamma samt till samtliga 

enskilda förskolor i grannkommunen. Svarsfrekvensen var drygt hälften för både de 

kommunala och enskilda förskolorna vilket gör att ett jämnt underlag finns när resultaten 

jämförs. Detta är dock en liten undersökning vilket gör att det inte kan dras några generella 

slutsatser om skillnader mellan kommunala och enskilda förskolor. Det går heller inte att veta 

hur de förskolor som valt att inte besvara enkäten ställer sig till frågorna.  

Det kan ifrågasättas om distributionen av enkäterna som skedde i brevform var rätt 

metod. Kanske hade fler enkäter kommit in om personlig kontakt tagits med förskolorna. Det 

skickades endast ut en påminnelse, vilket gjordes först när svarstiden som angetts gått ut, 

vilket också kan ifrågasättas om det var tillräckligt. Valet av enkät med strukturerade frågor 

gjordes för att det var lätt att besvara slutna frågor samtidigt som detta har påverkat vad 

respondenterna har kunnat ge för svar. Sannolikt har formuleringen av frågorna och 

anvisningarna spelat en roll för hur respondenterna uppfattat frågorna. I enkäten blandades 

frågor där ett eller flera svarsalternativ var möjliga. Dessa anvisningar var inte tillräckligt 

tydliga, vilket gjorde att några enkäter fick räknas bort vid sammanställningen. 

I missivet till enkäten stod det att vi ville undersöka hur förskolorna arbetar med 

kartläggning och språkstimulering. Frågan om språkstimulering togs dock bort från enkäten 

innan den skickades ut då vi inte längre ansåg att den var relevant för vår frågeställning.  
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5.2 Resultatdiskussion 
Avsikten med undersökningen var att ta reda på om det finns behov av att kartlägga barns 

språkutveckling och vilka metoder som används på förskolor idag. Vårt intresse har varit 

speciellt riktat mot en metod, TRAS (tidig registrering av språkutveckling), och vilka 

uppfattningar det finns om detta material. En anledning till vårt intresse för just detta material 

är att det varit i fokus i vår kommun de senaste åren. Det är också ett material som är vanligt i 

flera andra kommuner vilket Skolverket nämner i sin rapport (2008a).  

 

5.2.1 Behov av kartläggning 

Specialpedagogernas uppgift på förskolorna är enligt dem själva i första hand att handleda 

personalen och observera barngruppen. De uppger att det är ovanligt att de arbetar med 

enskilda barn även om det händer i enstaka fall. Vi ställer oss frågande till dessa uppgifter då 

vår enkätundersökning visar att få förskolor får handledning av specialpedagogerna. Våra 

resultat pekar på att det är vanligare att förskolorna kontaktar specialpedagog för enskilda 

barn än för handledning av personal. Undersökningen är dock för liten för att vi ska kunna dra 

några säkra slutsatser av detta resultat. 

Specialpedagogerna ger uttryck för en uppfattning att bedömning är när man värderar 

barnets förmågor efter om de är bra eller dåliga och detta tar de avstånd ifrån. Att kartlägga 

menar de är endast en beskrivning av var barnet befinner sig och innehåller ingen värdering. 

Denna uppfattning stöds av Pehrsson & Sahlström (1998) som ger kartläggning betydelsen att 

systematiskt utforska. Författarna menar att kartläggning kan utföras genom att använda olika 

analysverktyg. Beroende på vilka analysverktyg som används kommer kartbilden att se olika 

ut. Gars (2006) menar att det finns en tradition i förskolan att se på barn som bygger på 

utvecklingsteoretiska teorier. Det är enligt henne vanligt att personalen stämmer av var barnet 

befinner sig i sin utveckling med hjälp av checklistor, eller beskrivningar av hur barnet 

fungerar i olika rutinsituationer. Gemensamt för dessa underlag är att uppmärksamheten riktas 

mot barnets förmåga att anpassa sig till förskolans normer och värderingar.  

Undersökningens resultat ger svar på vår fråga om behov av att kartlägga barns 

språkutveckling. I enlighet med tidigare forskning (Lundberg 2007, Pramling Samuelsson & 

Sheridan 2006, Pehrsson & Sahlström 1998) anser våra informanter att kartläggning är 

nödvändigt. De specialpedagoger vi har intervjuat har likartade uppfattningar vad det gäller 

kartläggning och bedömning av barns språkutveckling. De anser alla att kartläggning behövs 
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för att se vilka behov barngruppen har och kunna anpassa verksamheten efter barnens 

utvecklingsnivå. Vi tolkar specialpedagogerna som att de är kritiska till hur personalen ser på 

sin egen roll när det gäller barns språkutveckling. Någon av specialpedagogerna upplever att 

personalen sätter sina egna behov före barnens och att de inte är villiga att ändra 

verksamheten efter barnens behov. Specialpedagogerna anser att fokus ska ligga på 

verksamheten och inte på enskilda barns svårigheter. Denna uppfattning delas av Gars (2006) 

som ställer frågan om vad det är som ska utvecklas och förändras, barnen eller verksamheten? 

 

5.2.2 Syftet med kartläggning 

De specialpedagoger vi har intervjuat, menar att kartläggning är ett sätt att bli medveten om 

miljön och vilka förutsättningar verksamheten ger barnet att visa sina förmågor. Den här 

uppfattningen liknar den som Nordin-Hultman (2004) uttrycker, att fokus behöver riktas mer 

mot miljön och mindre mot individen. Resultatet från enkätundersökningen visar att det är 

vanligt att kartläggning av barns språkutveckling ligger till grund för planering av 

verksamheten men också som grund för utvecklingssamtal. Vi tolkar detta som att förskolorna 

förändrar verksamheten efter barnens behov samtidigt som kartläggning tycks användas för 

att visa enskilda barns förmågor. Vår undersökning ger inget svar på om kartläggningen visas 

för föräldrarna eller om den endast är ett stöd för pedagogerna. Vi ser ändå en koppling till 

Gars (2006) som anser att det är vanligt inför samtal med föräldrar att personalen stämmer av 

var barnet befinner sig i sin utveckling. 

Samtliga resultat som har framkommit i våra båda undersökningar stöder uppfattningen 

att man inte bör vänta och se när man misstänker språkförsening hos barn. Precis som 

Skolverket (2008b) och Eriksen Hagtvet (2004) menar specialpedagogerna att det är en dålig 

strategi. Eriksen Hagtvet menar att tidig stimulering kan förebygga språksvårigheter. Hon 

grundar sin uppfattning på tidigare forskning som visar att ju tidigare insatser sker ju större 

möjlighet har barn i riskzonen att utvecklas i en positiv riktning. Av vår enkätundersökning 

framgår att det flesta av förskolorna arbetar efter samma princip. Få av förskolorna uppgav att 

de väntar och ser om barnet utvecklas av sig självt när de misstänker språkförsening. De flesta 

kommunala förskolorna tar istället kontakt med specialpedagog eller ber föräldrarna kontakta 

BVC eller logoped. När det gäller de enskilda förskolorna visar det sig vara vanligast att man 

ber föräldrarna kontakta BVC eller logoped. Kontakt med specialpedagog är ovanligare. Vad 

dessa skillnader beror på kan inte vår studie svara på. 

Wehner-Godée (2005) är kritisk till vilka metoder som används för att bedöma barns 

utveckling i förskolan. Samtidigt menar hon att bedömningar är oundvikliga och ger oss 
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möjligheter att se och förstå världen ur olika synvinklar. Frågan är vilken synvinkel vi har och 

på vilken grund vi bedömer. Det är när fokus läggs på vad barnet kan eller inte kan som det 

skapas en negativ bild. De specialpedagoger vi intervjuat ger uttryck för liknande 

uppfattningar. De menar att dokumentation behövs för att kunna följa barns utveckling över 

tid, och se om det sker en utveckling. Skolverket (2008b) stöder denna uppfattning och anser 

att det är viktigt att fortlöpande följa elevernas utveckling och dokumentera deras framsteg. 

Detta menar Skolverket är ett sätt för pedagogerna att se elevernas kunskaper och förmågor 

för att sedan kunna bygga vidare på dessa i sitt arbete tillsammans med eleven. 

Vår slutsats är att ett syfte med att kartlägga barns språkutveckling kan vara att tidigt 

identifiera barn med sen språkutveckling. Ett annat syfte är att bli medveten om sin egen 

verksamhet och hur den kan förändras för att möta barnens behov. 

 

5.2.3 Metoder och material för kartläggning 

De fyra specialpedagoger som ingår i vår undersökning har alla erfarenheter av TRAS- 

materialet. De tycker alla att frågeställningarna och handboken är bra, men har lite olika 

uppfattningar om själva schemat. Tal- och språkpedagogen tycker att åldersnivåerna ger en 

tydlig bild av var barnet befinner sig i sin språkutveckling medan de andra är något 

tveksamma just till åldersindelningen. Samtidigt ger alla uttryck för att det är bra med nivåer 

och de menar att det finns en förväntan att barnen har kommit till en viss nivå när de kommer 

till skolan. Precis som Börjesson (2002) skriver, så finns det en uppfattning om vad som kan 

anses normalt för en viss ålder, vilket tar sin utgångspunkt i utvecklingspsykologiska teorier 

om hur barns språkutveckling går till. En av specialpedagogerna vill lägga till hur, på vilket 

sätt, hur gör vi det möjligt för barnet att visa den här förmågan när man besvarar frågorna till 

observationerna. Detta sätt att se på barns kunskapande kan knytas till Piagets och Vygotskys 

teorier om att barn lär i interaktion med sin omgivning (Håkansson 1998).  

Det finns några språksvårigheter som vi bör vara extra uppmärksamma på, menar 

samtliga informanter. Det är svårigheter med samspel, kommunikation och förståelse. Dessa 

utgör grunden för vår språkliga förmåga. Enligt Svensson (2009) har språket en avgörande 

betydelse vad det gäller hela människans utveckling. Det är genom språket vi skapar 

kontakter med andra människor. ”Den som inte kan uttrycka tankar och upplevelser i tal och 

skrift eller kan läsa, är på många sätt utestängd från gemenskapen med andra människor” 

(Pramling Samuelsson & Sheridan 2006:71). Enligt specialpedagogerna känner de inte till 

något annat kartläggningsmaterial än TRAS som tar upp samspel och kommunikation. Detta 

är en anledning till att de tycker att TRAS är bra, eftersom de anser att det är så heltäckande. 
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Av enkätundersökningen framgår det att användningen av kartläggningsmaterial 

varierar mellan kommunala och enskilda förskolor. Resultatet i vår studie visar att 

kartläggning är vanligare förekommande bland de kommunala förskolorna än hos de enskilda 

förskolorna. Av de kommunala förskolorna använder merparten TRAS men även Språket 

lyfter och Bornholmsmodellen nämns. Hos de enskilda förskolorna är det vanligare med egna 

material. En reflektion vi gör angående resultatet är att i kommunens riktlinjer står det att 

kartläggning ska ske, antingen med hjälp av TRAS eller med annat likvärdigt material. Dessa 

riktlinjer gäller inte de enskilda förskolorna vilket visar sig i undersökningen, där över hälften 

av de enskilda förskolorna uppger att de inte kartlägger några barns språkutveckling. En fråga 

som kan ställas är hur detta speglar likvärdigheten i förskolan och vilka konsekvenser det får 

för barnen. Att specialpedagogerna är så genomgående positiva till TRAS kan också ha sin 

grund i kommunens mål, då flera av dem ingår i kommunens nätverk för att utveckla 

metoden. Om vi hade intervjuat andra specialpedagoger hade vi kanske fått ett annat resultat. 

Andra skillnader vi ser mellan kommunala och enskilda förskolor är personalens 

utbildningsnivå och i vilken utsträckning förskolorna har kontakt med specialpedagog. De 

kommunala förskolorna har både högre andel personal med förskollärarutbildning eller annan 

likvärdig akademisk utbildning och mer kontakt med specialpedagog. Detta förhållande 

speglar den undersökning som Skolverket (2008a) gjort där samma förhållande gör sig 

gällande i landet som helhet.  

En sammanfattning av vår studie om pedagogers uppfattningar om TRAS är att även 

om deras åsikter går isär om åldersnivåerna i materialet så är de övervägande positiva till 

materialet i sin helhet. De delar alla uppfattningen att det är ett heltäckande material som kan 

användas dels för att följa enskilda barns språkutveckling men också för att bli medveten om 

sin egen verksamhet. De är överens om att det är ett stort material som kräver utbildning och 

reflektion i arbetslaget för att fungera på ett bra sätt. 

Slutsatsen utifrån resultatet är att TRAS kan fungera bra på gruppnivå för att kartlägga 

verksamheten och som diskussionsunderlag i arbetslaget. Vi ställer oss mer tveksamma till 

om det är lämpligt att kartlägga enskilda barns språkutveckling med detta material, då det är 

lätt att hamna i bedömningar av prestationer i stället för att se vilka möjligheter verksamheten 

ger barnet att utveckla sina förmågor. 
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5.3 Förslag till fortsatt forskning 
Vår studie visar att det är skillnad mellan kommunala och enskilda förskolor både vad det 

gäller personalens utbildningsnivå och förskolans tillgång till specialpedagogisk resurs. Det 

skulle vara intressant att studera om lärare i skolan upplever någon skillnad mellan barns 

språkutveckling beroende på vilken typ av förskola barnet har gått på.  

 

   28 



 

Referenslista 

Bryman, Alan (2002) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB 

Börjesson, Mats (2002). Barn i behov av särskild korrigering. I. Att arbeta med särskilt stöd. 

         Några perspektiv. Skolverket. Stockholm: Liber Distribution Publikationstjänst 2002.  

         Sid.85–102 

Eriksen Hagtvet, Bente (2004). Språkstimulering del 1. Stockholm: Natur och kultur 

Frost, Jørgen (2004) Observation vid användning av TRAS-schema. I TRAS – Tidig 

registrering av språkutveckling. En handbok i språkutveckling hos barn. 

Specialpedagogiskt förlag 2004. sid 18–19. 

Gars, Christina (2006). Utvecklingssamtal – en berättelse om barn, föräldrar och  

         förskollärare.  Stockholms universitets förlag. 

Gees Solheim, Ragnar (2004) Statistisk bearbetning av TRAS-materialet. I TRAS – Tidig 

registrering av språkutveckling. En handbok i språkutveckling hos barn. 

Specialpedagogiskt förlag 2004. Sid 18–19. 

Hedenquist, Jan-Anders & Håkansson, Jan (2009). Formulera och utvärdera mål. 

Uppdaterad och utvidgad version. Kristianstads Boktryckeri AB. 

Horn, Erna & Esbenakk, Unni & Wagner, Åse Kari H. (2004) Bakgrund till utveckling av 

TRAS. I TRAS – Tidig registrering av språkutveckling. En handbok i språkutveckling 

hos barn. Specialpedagogiskt förlag 2004. Sid 8–14. 

Håkansson, Gisela (1998). Språkinlärning hos barn. Studentlitteratur. 

Lpfö98 Läroplan för förskolan (2006). Stockholm: Fritzes. 

Lundberg, Ingvar (2007). Bornholmsmodellen – Vägen till läsning, språklekar i förskoleklass. 

          Stockholm: Natur och Kultur. 

Magnusson, Eva & Nauclér, Kerstin (1993). Bedömning av språklig medvetenhet hos 

         förskolebarn och skolbarn. Löddeköpinge: pedagogisk design.  

Nordin-Hultman, Elisabeth (2004). Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. 

         Stockholm: Liber. 

Pehrsson, Anita & Sahlström, Eva (1998). Kartläggning av läsning och skrivning ur ett 

         deltagarperspektiv: analysverktyg för alla. (2:a upplagan). Göteborg: Universitet,  

         Institutionen för specialpedagogik. 

Pramling Samuelsson, Ingrid & Sheridan, Sonja (2006). Lärandets grogrund.  

         Lund: Studentlitteratur. 

Skolverket (2000). Att samla in och bearbeta data. Stockholm: Liber Distribution. 

   29 



 

Skolverket (2008a). Rapport 318. Tio år efter förskolereformen – Nationell utvärdering av 

          förskolan. Stockholm: Fritzes. 

Skolverket (2008b). Nya språket lyfter! Stockholm: Elanders Sverige AB.         

Svensk ordbok (1986). Stockholm: Språkdata och Esselte Studium. 

Svensson, Ann-Katrin (2009). Barnet, språket och miljön. Lund: Studentlitteratur. 

Wehner-Godée, Christina (2005). Att bedöma små barns kunnande. I Pedagogisk bedömning. 

          Lindström, Lars & Lindberg, Viveca (red). Stockholm: HLS förlag 2005. Sid. 93–110. 

Åberg, Ann & Lenz Taguchi, Hillevi (2005). Lyssnandets pedagogik – etik och demokrati i  

          pedagogiskt arbete. Stockholm: Liber. 

 

   30 



 

Bilagor 

Bilaga 1 
 
Hej 
 
Vi är två yrkesverksamma barnskötare som läser till förskollärare vid Linnéuniversitetet i 
Växjö. Vår utbildning är en distansutbildning, vilket innebär att vi läser på deltid samtidigt 
som vi arbetar på våra ordinarie arbetsplatser. Nu återstår vårt examensarbete där vi ämnar 
skriva om kartläggning och bedömning av barns språkutveckling. 
 
I förskolan är det verksamheten som ska bedömas, inte enskilda barn. Samtidigt ska vi följa 
barns utveckling och det finns ett behov av att kartlägga barns språkutveckling för att kunna 
upptäcka eventuella språkstörningar och språkförseningar. I vårt arbete på förskolor har vi 
upplevt att det finns en osäkerhet om var gränsen går mellan kartläggning och bedömning. Vi 
vill därför undersöka vilka metoder för kartläggning det finns idag på förskolorna och hur de 
används.  
 
Vårt syfte med enkäten är alltså att undersöka om det förekommer kartläggning av barns 
språkutveckling och vilka metoder som i så fall används. Vi vill också ta reda på om förskolor 
använder någon speciell metod för språkutveckling. Vi är också intresserade av att se om det 
föreligger någon skillnad mellan enskilda och kommunala förskolors sätt att arbeta med dessa 
frågor.  
 
Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i en rapport vid Linnéuniversitetet i 
Växjö i september 2010. Rapporten är en offentlig handling som ni gärna får ta del av. 
 
För att få ett brett urval skickas enkäten ut till alla förskolor i xxxx kommun samt enskilda 
förskolor i angränsande kommuner. 
 
Svaren i enkäten kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att det i vår rapport inte 
kommer att kunna utläsas vad enskilda förskolor har svarat. Den kod för identifiering som 
finns på enkäten är endast till för att underlätta distribueringen av enkäten och eventuella 
påminnelser. Svaren kommer att avidentifieras och ingen annan än vi kommer att behandla 
svaren. 
 
Vi hoppas att du vill ta dig tid att svara på enkäten och skicka tillbaka den i bifogat kuvert 
senast 28 maj 2010. 
 
Med vänliga hälsningar  
Anette Bengtsson tel. xxxxxxxxxx 
Ingrid Dahlberg tel. xxxxxxxxxx 
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Bilaga 2 

Enkätformulär 
Kartläggning  
Vi vill genom följande frågor få en bild av hur förskolor arbetar med kartläggning av barns 
språkutveckling och om något specifikt material används. Med kartläggning menar vi att 
barnets språkutveckling dokumenteras efter en bestämd mall. 
Svara genom att markera ett alternativ. 
 
Fråga 1. 

A. Vi kartlägger alla barns språkutveckling 
B. Vi kartlägger enstaka barns språkutveckling 
C. Vi kartlägger inte något barns språkutveckling 

 
Fråga 2 

A. Vi använder TRAS för kartläggning av barns språkutveckling 
B. Vi använder annat material. Skriv vilket………………………………………………. 

 
Om kartläggning av barns språkutveckling förekommer vill vi att ni svarar på följande frågor 
som avser syftet med kartläggningen samt på vems initiativ kartläggningen sker. 
Du kan ange flera alternativ. 
 
Fråga 3 

A. Kartläggning av barns språkutveckling ligger till grund för planering av verksamheten 
B. Kartläggning av barns språkutveckling ligger till grund för utvecklingssamtal 
C. Annat syfte. Skriv vilket………………………………………...................................... 

…………………………………………………………………………………………. 
 
Fråga 4  

A. Vi är ålagda av kommunen att genomföra kartläggning av barns språkutveckling 
B. Rektorn har beslutat att vi ska kartlägga barns språkutveckling 
C. Kartläggning av barns språkutveckling sker på personalens initiativ 
D. Kartläggning av barns språkutveckling sker på initiativ av specialpedagog 

 
 

Språkutveckling och språkstimulering 
Ibland sker inte ett barns språkutveckling i den takt eller omfattning som vi förväntar oss. Vi 
vill att ni svarar på följande frågor som avser hur ni då går vidare.  
Du kan ange flera alternativ 
 
Fråga 1. 
Vid misstänkt språkförsening/språkstörning hos ett barn 

A. tar förskolan kontakt med specialpedagog 
B. ombeds föräldrarna ta kontakt med BVC/ logoped 
C. upprättar förskolan ett åtgärdsprogram tillsammans med föräldrar 
D. avvaktar förskolan för att se om barnet utvecklas av sig självt 
E. Annan åtgärd. Skriv vilken……………………………………………………………. 
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Tillgång till och samarbete med specialpedagoger ser olika ut på olika förskolor. 
Specialpedagoger kan arbeta direkt mot enskilda barn eller med hjälp av handledning stötta 
personalen i deras arbete med barnen. 
Markera ett alternativ som stämmer bäst med era förutsättningar. 
 
Fråga 2  

A. Vi har regelbunden kontakt med specialpedagog för enskilda barn 
B. Vi har regelbunden kontakt med specialpedagog för handledning av personal 
C. Vi har enstaka kontakt med specialpedagog för enskilda barn 
D. Vi har enstaka kontakt med specialpedagog för handledning av personal 
E. Vi har ingen kontakt med specialpedagog  

 
 
 

Förskoleform och utbildning 
 
Till sist vill vi veta vilken typ av förskola ni är, samt personalens utbildningsnivå 
Markera ett alternativ 
Fråga 1 

A. Kommunal förskola 
B. Enskild förskola 

 
Fråga 2 

A. 50 % eller fler av personalen har förskollärarutbildning eller likvärdig akademisk 
utbildning 

B. 25-50% av personalen har förskollärarutbildning eller likvärdig akademisk utbildning 
C. Färre än 25 % av personalen har förskollärarutbildning eller likvärdig akademisk 

utbildning 
 

 

Tack för er medverkan 
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Bilaga 3 
 

Hej! 

Vi är två yrkesverksamma barnskötare som läser till förskollärare vid Linnéuniversitetet i 
Växjö. Vår utbildning är en distansutbildning, vilket innebär att vi läser på deltid samtidigt 
som vi arbetar på våra ordinarie arbetsplatser. Nu återstår vårt examensarbete där vi ämnar 
skriva om kartläggning och bedömning av barns språkutveckling. 
 
I förskolan är det verksamheten som ska bedömas, inte enskilda barn. Samtidigt ska vi följa 
barns utveckling och det finns ett behov av att kartlägga barns språkutveckling för att kunna 
upptäcka eventuella språkstörningar och språkförseningar. I vårt arbete på förskolor har vi 
upplevt att det finns en osäkerhet om var gränsen går mellan kartläggning och bedömning. 
 
Vi kommer att genomföra intervjuer med fyra specialpedagoger inom kommunen. Resultatet 
av undersökningen kommer att presenteras i en rapport vid Linnéuniversitetet i Växjö i 
september 2010. Rapporten är en offentlig handling som ni gärna får ta del av. 
 
Ditt deltagande i intervjun är självfallet frivillig. Du kan när som helst under processen välja 
att avbryta din medverkan. 
 
Intervjun beräknas ta ca 45 till 60 minuter. Som en bilaga till detta brev finner du de områden 
som vi kommer att vilja diskutera och höra dina synpunkter och tankar om. 
 
Resultatet av intervjun kommer inte att användas för något annat syfte än denna studie. Detta 
innebär att uppgifter du lämnar kommer att avidentifieras i rapporten och ingen annan än vi 
kommer att behandla svaren. 
 
 
Med vänliga hälsningar  
Anette Bengtsson tfn xxxxxxxx 
Ingrid Dahlberg tfn xxxxxxxxx 
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Bilaga 4 

Intervju av specialpedagog 
 
Inledande frågor 
Hur länge har du jobbat som specialpedagog? 

Vad har du för yrkesbakgrund? 

Vilka utbildningar har du gått? 

När tog du examen för specialpedagog? 

Arbetssätt 

Vad är din uppgift när personalen misstänker språkförsening? 

Vägleder personal? 

Observerar barn? 

Hur ser du på skillnaden mellan bedömning och kartläggning? 

Behövs kartläggning? Varför? 

Använder du dig av ett speciellt material vid kartläggning av barns språkförsening? 

Vad tycker du om TRAS är det kartläggning eller bedömning? 

Har du erfarenhet av andra metoder och arbetssätt för kartläggning? 

Vilka svårigheter i språkinlärning ska vi vara uppmärksamma på? 
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