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ABSTRACT 

Johanna Lindvall 

Hur resultatet av TRAS används för att designa verksamheten i förskolan 

     Antal sidor 29 

___________________________________________________________________________ 

 

Jag har undersökt hur ett par förskollärare och en specialpedagog använder sig 

av resultatet av TRAS för att designa sin verksamhet. Jag har även undersökt hur 

resultatet av TRAS påverkar den pedagogiska miljön i verksamheten samt hur 

förskollärare och specialpedagoger ser på arbetet med TRAS. För att genomföra 

studien och samla information har jag använt mig av en kvalitativ ansats med 

strukturerade intervjufrågor i mötet med förskollärare och specialpedagoger.  

Förskollärarna är eniga om att det är viktigt att utveckla sin verksamhet och de 

tar hjälp av TRAS- materialet för att kunna genomföra detta. Även om enstaka 

av de tillfrågade förskollärarna är kluvna till TRAS- materialet så anser de att 

materialet är bra att använda i verksamheten. Specialpedagogen såg däremot 

bara positivt på användandet av TRAS- materialet. 

___________________________________________________________________________ 
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INLEDNING 
Min studie handlar om innehållet i TRAS (TRAS = tidig registrering av språkutveckling) och 

hur förskollärare och specialpedagogen ser på materialet som ett observationsmaterial. 

Materialet används för att registrera barns språkutveckling. Solheim (2005) menar att TRAS 

är ett observationsmaterial och inte ett ”test”. Han menar vidare att det är uppbyggt utifrån 

antaganden om de olika formerna för färdigheter som observeras vid olika åldrar. Dessa 

antaganden baseras på erfarenheter från språkvetenskap, småbarnspedagogik och 

utvecklingspsykologi (Solheim 2005).  

 

Jag kom i kontakt med TRAS- materialet vid flera olika tillfällen och som blivande 

förskollärare blev jag blivit nyfiken på hur materialet uppfattas ute i verksamheterna och hur 

förskollärare använder materialet för att utveckla verksamheten. Dokumentationer och 

observationer är en viktig del i förskolan då vi genom att observera och dokumentera kan se 

barns lärande och med hjälp av detta utveckla verksamhetens kvalitet på ett tillfredsställande 

sätt. Jag vill få en djupare förståelse för hur verksamheterna kan ta tillvara på TRAS- 

materialet. Anledningen till detta är att jag under mina VFU-perioder uppmärksammat att 

flera av de förskolor jag varit på har använt sig av TRAS som ett dokumentations- eller 

observationsmaterial. I Läroplanen för förskolan står det att arbetslaget ska ”…kontinuerligt 

och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt 

utvärdera hur förskolan tillgodoser barns möjligheter och utvecklas och lära i enlighet med läroplanens 

mål och intentioner” (lpfö98/10, 2010:15). 

 

 

BAKGRUND   
Selander och Svärdemo Åberg (2009) skriver att lärandets villkor ändras när samhället 

förändras, förskolan är inte som den var förr, varje pedagog måste med sin person erövra en 

auktoritet. Förskolan ändras genom att nu bli mer mångkulturell och Selander och Svärdemo 

Åberg (2009:24) säger att ”…läroplanen är tämligen kortfattad och måste på varje nivå i 

skolsystemet tolkas och omsättas till lokala villkor. Statens styrning sker numera genom 

utvärdering och uppföljning snarare än genom direktiv”. Genom detta finns det 

förutsättningar för hur miljön ska se ut och hur materialet ska användas, förskollärarna måste 

själva vara aktiva för att utforma denna miljö för att utveckla verksamheten till det bättre för 

barnen i förskolan (Selander & Svärdemo Åberg ,2009). Frågan är ju om det går att uppnå 

med hjälp av till exempel TRAS- materialet.  
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TRAS 

I följande text beskriver jag hur TRAS kom till och vad det handlar om. Jag har hämtat 

underlaget till beskrivningen ur TRAS handbok (2005). Boken har åtta författare Unni 

Espenakk är logoped. Jörgen Frost är lärare och skolpsykolog. Margaret Klepstad Farevaag är 

cand. Ed. med logopedi och hörselpedagogik som specialområde. Hans Grove är logoped. 

Erna Horn är utbildad förskollärare, hörselpedagog och can.paed.spec. Inger Kristine Löge är  

logoped och har doktorerat i specialpedagogik. Ragnar Gees Solheim är psykolog. Åse Kari 

H. Wagner är filosof med doktorsgrad i nordisk språkvetenskap. Dessa åtta ingick i en 

projektgrupp vars undersökningar ligger till grund för materialet.   

 

När denna projektgrupp startades 2000 så studerade de olika material för kartläggning som 

fanns ute på förskolorna. Målet för detta var att hitta något som var bra att använda sig av på 

förskolorna. De märkte då att det inte fanns så mycket lämpligt material att använda sig av när 

det gällde språkobservationer. Det fanns inget material där barnen observerades en längre tid. 

På denna grund så bestämde sig projektgruppen för att undersöka vilka material som användes  

på förskolorna och detta undersöktes genom att ställa frågor till förskollärarna. 

 

När de studerade svaren så såg de att de metoder som var tänkta att användas inte användes så 

mycket. Detta på grund av att förskolorna inte visste hur materialen skulle användas, 

pedagogerna hade bristfällig insikt i vad de olika observationsmetoderna mäter och hur de ska 

tolkas men även vilka pedagogiska åtgärder som var meningsfulla att använda. På egna 

värderingar och val, genom att studera resultaten av intervjuerna så började projektgruppen att 

utveckla en lämplig observationsmetod för förskolan. Det blev TRAS (tidig registrering av 

språkutvecklingen). De valde att ta med de traditionella områdena som är relevant när det 

gäller språk; språkförståelse, uttal, ordproduktion, meningsbyggnad och språklig 

medvetenhet. TRAS är fokuserat på hur barnet använder sitt språk. Vid observationen blir 

barnets uppmärksamhet bedömt. Om barnet har god uppmärksamhet så gynnar detta 

språkinlärningen. TRAS ger möjlighet att registrera det enskilda barnets utveckling på flera 

sätt. Genom att observera ett barn kan förskollärarna registrera om barnet har utvecklat en 

färdighet, om barnet är i färd med att utveckla en färdighet eller om det ännu inte har börjat 

sin utveckling inom det aktuella området. 
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TRAS ger också möjlighet att bedöma barnets utveckling i förhållande till vad som är att 

förvänta inom de olika åldersnivåerna. Används TRAS regelbundet så får förskollärarna en 

uppfattning av hur barnet utvecklas över en tid. Genom att titta på de åtta olika områdena som 

ingår i TRAS så får de ett intryck av om barnet har en jämn utveckling eller om barnet har 

speciellt starka eller svaga sidor. 

 

Författarna till TRAS menar att verksamheten måste lära sig materialet grundligt och förstå 

syftet med dess användning för att ha nytta av kartläggningsmaterialet. De menar också att det 

är därför de har gjort en handbok till materialet. I handboken finns tips på olika aktiviteter 

som kan genomföras för att barnens språkutveckling ska stimuleras. Utan en systematisk 

kartläggning av barnets språkutveckling finns det en risk att inte kunna erbjuda barnen med 

svårigheter hjälp på ett tidigt stadium i deras liv. 

 

Det finns två sätt att använda TRAS, därför menar författarna att det är viktigt att den som 

använder metoden vet på vilket sätt de ska använda TRAS när observationerna ska ligga som 

underlag för bedömning av barnens utveckling. Det första sättet att använda materialet för att 

observera barnet i en naturlig miljö utan inblandning av observatörer. Här syns barnets 

spontant behärska saker utan hjälp eller stöd. Allt som ingår i schemat ska vara möjligt att 

besvara genom att vara tillsammans med barnet en eller några dagar. I och med att 

barngrupperna är stora så är det svårt för en förskollärare att observera ett enskilt barn utan 

förskollärarna ska i efterhand gå samman några stycken och fylla i TRAS- schemat 

tillsammans. När detta görs så kan de få hjälp av varandra med sina bedömningar när de är 

tveksamma. Anledningen till de dagliga observationerna är att tillrättalagda situationer till 

exempel när barnet är ensamt med en vuxen lätt kan leda till att barnet kan en bestämd sak, 

men kan inte överföra detta i en daglig situation. Detta kan leda till att förskollärarna får ett 

felaktigt intryck. 

 

Det andra sättet att använda materialet är för att se hur mycket ett barn behöver hjälp med för 

att visa vad det behärska inom ett område. Här undersöks hur långt barnet har kvar till att det 

behärskar en situation som man har uppmärksammat att det inte behärskar. Här tillrätta lägger 

man situationen och kontrollerar vad barnet kan. Här kan barnet vara ensam med en vuxen 

person och då avskärmat från det som är störande. Barnet kan få leka med speciella leksaker, 

för att se om detta kan främja kommunikationen, gemensam handling, koordination och så 
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vidare. Här kan man pröva ut vilken hjälp barnet behöver men även uppmuntra och vägleda 

barnet för att kunna klara av aktiviteterna. 

 

TRAS är ett observationsmaterial och inte ett test. TRAS är uppbyggt på antaganden och de 

olika formerna för färdigheter som observeras är beroende av ålder. Dessa antaganden är 

baserade på erfarenheter från språkvetenskap, småbarnspedagogik och utvecklingspsykologi. 

Genom att kunna vidareutveckla TRAS- materialet så fick en grupp förskollärare använda en 

pilotversion av materialet. Efter detta justerades de olika leden i schemat, men huvudintrycket 

är att den åldersindelning som valts för de olika färdigheterna är meningsfulla och korrekta. 

Författarna (Espenakk m.fl., 2005) skriver att den första observationen av barnen inte görs på 

förskolan utan i hemmet och på barnavårdscentralen. Det är därför, enligt författarna, viktigt 

att förskolan har ett bra samarbete med barnavårdcentralerna. Erfarenheter visar att föräldrar 

och vårdnadshavare till barn som har språksvårigheter har ett stort behov av vägledning, 

speciellt när barnen är små. Författarna menar att de föräldrar och vårdare som tidigt varit 

oroliga över barnets utveckling ofta fått höra att de måste vänta och se om det ordnar sig. 

Detta skulle kunna undvikas om samarbetet mellan hem, barnavårdscentraler och förskolor 

förbättrades, menar författarna (Espenakk m.fl., 2005). 

 

Meningen med TRAS- schemat är att säkerställa att barn som har en försenad språkutveckling 

inte missas för att man är osäker på vad som är ”normalt” och vad som är en svårighet. 

Schemat är en bra grund för kontakter med andra rådgivande instanser för att den ger en 

detaljerad information om barnet. Totalt sett består schemat av åtta ”tårtbitar” som bildar en 

cirkel. De första observationerna, enligt TRAS- modellen, görs redan i två- till treårsåldern för 

att så tidigt som möjligt kunna sätta in eventuella resurser. De åtta bitarna i TRAS- schemat 

är: 

Samspel 

Genom samspel lär sig barnet först och främst gemenskap, att vara med andra människor. 

Genom detta får barnen kunskap om det sociala samspelet som är grunden till språklig 

färdighet. Frågorna är relaterade till olika sidor av samspel, det är viktigt att se omgivningens 

påverkan. En analys av samspelet är nödvändig för att kunna planera förnuftiga åtgärder. 

Kommunikation 

 Ordet betyder att göra något tillsammans. Kommunikation är en interaktion mellan flera 

människor, där kommunikation sker genom verbala och icke verbala utryck i gemensamt syfte 
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att utbyta information. Här är det viktigt att den vuxne tar initiativ till att upprätta kontakt med 

barnet. På så sätt stimuleras och utvecklas barnets kommunikativa kompetens. 

 

Uppmärksamhet 

 Egentligen är uppmärksamhet två saker, det är både ett tillstånd (något vi är i) och något vi 

aktivt gör (något vi styr). Barn kan vara fullt uppmärksamma men koncentrera sig på fel saker 

detta borde de flesta känna till, tycker författarna (Espenakk m.fl., 2005). I hur stor grad vi 

kan styra vår uppmärksamhet beror av två förhållanden, förmågan att välja ut stimuli och 

förmågan att hålla fast stimuli. De flesta barn blir överaktiva om de får för mycket stimuli att 

förhålla sig till, men vissa barn kan bli passiva, Om uppmärksamheten hos barnet är dålig kan 

en anledning vara att barnet är trött och behöver vila. 

Språkförståelse 

 Vad innebär det att förstå ett språk? Vi hör ljuden och orden som används men det går inte att 

höra betydelsen. Betydelsen av ordet måste förstås. Situationen ordet presenteras i och 

personliga erfarenheter har en stor roll hur vi förstår betydelser av ord. Språket är inte medfött 

utan en produkt av arv och miljö.  

Språklig medvetenhet 

 Det är ett samlingsbegrepp för att kunna reflektera över språket. Barn börjar tidigt fråga om 

språket och detta är viktigt att ta vara på och stödja menar författarna. Upprepningar är viktiga 

och det tycker barnen om. 

Uttal 

 Syftet med pedagogens observation av barns uttal handlar om att förskolan ska vara 

medhjälpare till att observera barnets språkutveckling och på så sätt kunna tillrättalägga 

förhållanden runt omkring barnet. Om barnet behöver hjälp ska pedagogerna hänvisa till 

vidare utredning. Vidare är det en viktig del av barnets språkutveckling att diskriminera, 

känna igen och producera de talljud som finns i det språk eller de språken, barnet växer upp 

med. Uttalssvårigheter innebär att barnen har problem att tillägna sig det fonologiska 

systemet. Detta är baserat på att barnen ska märka kontrasterna mellan ljudgrupper och ljud 

och inte bara veta hur man uttalar enskilda ljud. Målsättning i förskolan skall vara att ge barn 

med dessa problem möjlighet att fungera på bästa sätt, trots sina svårigheter. 
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Ordproduktion 

 Det har att göra med den gradvisa inlärningen av hur ord bildas och böjs samt 

ordförrådsutvecklingen. Ordproduktion handlar om ordförråd, som är en viktig del i 

språkinlärningen. Detta bör förskolan medvetet stimulera genom att prata mycket med barnen 

och låta barnen få berätta saker de varit med om eller vad en viss bok handlar om. På detta 

sätt får barnen en bra utgångspunkt till inlärning av ord. 

Meningsbyggnad 

 Det handlar om hur barnet lär sig att sätta samman ord för att kunna förmedla sig. Från början 

använder barnet enskilda två ords yttranden för att sedan utvecklas till mer innehållsmässiga 

meningar. Meningsbyggnad brukar benämnas som syntaktisk utveckling och denna 

utveckling handlar om hur barnet lär sig att sätta samman ord till meningar med olika 

innehåll. Genom att sätta ord på det vi gör i förskolan, eller det barnet ser och hör, stimuleras 

detta, det är viktigt att använda ord och meningslängder som är anpassade till barnets 

språkliga kompetens. 

 

Med den didaktiska designen kan förskollärarna inreda rummet i ett lärandesyfte. Rummets 

betydelse existerar inte i sig utan planeras av den som inreder och designar rummet för vissa 

syften, menar Selander och Kress (2010). Förskollärarna har ett ansvar att designa den 

pedagogiska verksamheten genom att tolka läroplanen, anser Lundgren, Säljö och Liberg 

(2010). ”…Hur vi pedagoger ordnar miljön på förskolan säger något om vad vi har för 

uppfattning om förskolans roll, barn och barns lärande” (Åberg& Lenz Taguchi 2007: 27-28). 

 

TRAS- materialet är alltså ett individuellt material där varje barn får ett eget schema där 

förskollärarna noterar hur barnen ligger till i de olika delarna. Delarna som tas upp i 

materialet är samspel, kommunikation, uppmärksamhet, språkförståelse, språklig 

medvetenhet, uttal, ordförråd och meningsbyggnad. Det finns en handbok till materialet där 

det står vad som kan förväntas av barnen och hur förskollärarna kan gå vidare för att stimulera 

barnens språkutveckling. Föreliggande studie vill synliggöra en problematik som 

uppmärksammats under VFU-perioder angående TRAS och dess användning. TRAS -

materialet ute på förskolorna används inte på samma sätt överallt. En del förskolor har haft 

med materialet på utvecklingssamtal och berättat för föräldrar hur deras barn ligger till i 

utvecklingen. Andra förskolor har valt att inte ha med materialet på utvecklingssamtalet utan 

bara använt materialet som en del i observationen kring barnet. Det finns en problematik i att 

användandet av TRAS- materialet i ett utvecklingssamtal istället blir ett bedömningsmaterial 
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av barnet och inte ett observationsmaterial. Det visar då vad det enskilda barnet kan eller inte 

kan, inte vad som behövs göras i verksamheten. 

 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) skriver att i förskolans historia så var det vanligt 

med observationer av olika slag, bland annat barnets motorik, sociala och kognitiva 

utveckling. Idag är det inte tal om barns utveckling och lärande menar författarna utan detta 

har förändrats. De skriver även att förr observerades barnen och idag dokumenteras barnen.   

I TRAS- materialet står det att det är ett observationsmaterial, enligt Solheim (2005). Det 

behöver synliggöras och man behöver få en förståelse av hur förskollärare pratar om just 

begreppen observation och dokumentation och om det finns en medvetenhet om ordens 

betydelse. Ord och begrepp kan ibland förvirra, menar Åberg och Lenz Taguchi (2007). De 

skriver även att många tar observation och dokumentation som samma sak. Det är även viktigt 

att personalen gemensamt diskuterar och skapar förståelse för dessa ord och begrepp. 

Observation innebär  ”…något mer än att bara se. Att observera blir ett medvetet samlande av 

iakttagelser” (Åberg& Lenz Taguchi, 2007:18). Dokumentation är när det har gjorts ett val. 

Här har det valts ut något som setts eller hörts i observationerna. Det finns en klar ide om vad 

som efterfrågas. Dokumentationen blir ett underlag för reflektion tillsammans med kollegerna 

(Åberg& Taguchi, 2007: 18-19). ”…men även om lärarens observerande är lika centralt för 

dokumentationen som i det som tidigare benämndes observation.”(Sheridan, Pramling & 

Samuelsson 2009:48) . ”…begreppet dokumentation är nära relaterat till utvärdering av barns 

lärandeprocess (…) Genom dokumentation och analys av barns läroprocesser finns det en 

möjlighet att skapa ett sammanhang som kan synliggöra, men även överskrida dessa 

klassifikationer och konventioner, som graderar barnen och tingen efter förutbestämda 

värdeskalor” (Sheridan & Pramling Samuelsson 2009:48). 

  

Det står i läroplanen för förskolan att ”…för att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda 

villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras” 

(Lpfö 98/10:14). En försenad språkutveckling kan bero på olika saker, problemet behöver inte 

vara hos det enskilda barnet utan det kan ligga i den pedagogiska miljön och framför allt så 

kan det bero på hur förskollärarna beter sig kring barnen. Dokumentationen är ett underlag för 

utvärdering och det är därför viktigt att fundera på hur det som dokumenteras ska användas. 

Dokumentationen ska inte vara en slutprodukt av något som gjorts utan istället vara början till 

ett lärande (Sheridan & Pramling Samuelsson 2009). Går inte dokumentationen vidare 

riskerar den bara att bli ett samlarverk av olika händelser. Ska den leda någonstans måste det 
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gå ett steg till, och reflekteras kring den dokumenterande händelsen. Detta kan sedan 

användas till att utmana barnens tankar. Detta är en grund för utvecklingen av arbetet och ett 

reflekterande förhållningssätt. Detta blir en pedagogisk dokumentation. Att använda 

dokumentationen för att föra den pedagogiska processen framåt. (Åberg& Lenz Taguchi 

2007). 

 

SYFTE 

Syftet är att få en djupare förståelse hur förskollärarna använder resultatet av TRAS- 

materialet för att designa verksamheten och hur resultatet av TRAS påverkar den pedagogiska 

miljön. Syftet är vidare att få en djupare förståelse när det gäller användandet av TRAS som 

ett observationsredskap.  

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
• Hur designas den pedagogiska verksamheten utifrån resultaten av TRAS? 

• Vilka uppfattningar har förskollärare och specialpedagog om TRAS som ett 

observationsmaterial? 

• Vilka förutsättningar tycker förskollärare och specialpedagog det finns när det gäller 

att använda TRAS som ett observationsverktyg? 

 

TIDIGARE FORSKNING 

Observationer 

Taguchi (2000) skriver i sin avhandling Emancipation och motstånd dokumentation och 

kooperativa läroprocesser i förskolan, att mycket har skrivits om förskolans historia, men 

knappt något om observations- och dokumentationsarbetet. Det känns märkligt att ingen 

historisk studie inom förskola fältet seriöst diskuterat eller granskat användandet av dessa 

verktyg. Varför har det inte känts angeläget för forskare att studera de vetenskapliga verktyg 

som införts och upptagits inom förskolans fält? Kanske handlar det om att när vetenskapen är 

norm, varför studera normen? (Taguchi 2000:28). Med andra ord finns ingen forskning gjord 

kring observerandes och dokumenterandets praktiker i svensk förskola. Det finns mycket 

litteratur kring observationsteknik och observations- och dokumentationsmetoder skriver 

Taguchi (2000). 

Det har skett en intellektuell förändring i våra kunskaper och färdigheter skriver Säljö (2000). 

Dessa förändringar blir synliga när verktygen betraktas och redskapen som används vid 
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observation och genom bearbetning av omvärlden. Det har skapats en kultur som innehåller 

hjälpmedel som gör det möjligt att hantera saker annorlunda än vad våra förfäder gjorde eller 

ens kunde föreställa sig menar Säljö (2000). Det är viktigt enligt Ukoumunne, m,f (2011) att 

tidigt hitta språkstörningar hos barn. Detta medför att det kan sättas in hjälp tidigt och detta 

hjälper barnen i deras framtid. 

 

Taguchi (2000) skriver att det är i arbetet med att dokumentera barns tänkande och lärande 

hon har sett att pedagoger i dag observerar och dokumenterar med egna verktyg i syfte att 

förändra men också för att utveckla den pedagogiska verksamheten. Lindgren & Sparrman 

(2003) skriver att Holmstedt Lothigius (2002) menar att det sker en sammanblandning av 

begreppen observation och dokumentation i dag. Hon anser att dokumentation snarast 

beskrivs som ett slags observationsteknik eftersom den används som underlag för utvärdering, 

vilket är i linje med hur den använts under föregående decennier, det vill säga som underlag 

för bedömningar av olika slag. I dag talas det i regel inte om observation utan om 

dokumentation och detta kan kopplas till de förändringar i välfärdssystemet där utvärdering 

och målstyrning blivit nya nyckelord (Lindgren & Sparrman 2003:60).  

 

Kartläggningsscheman 

Gjems (2010) skriver i sin artikel ”Kartlegging av barns språk Godt for hvem- godt for hva?” 

Kartläggning är när det finns ett schema som är uppbyggt på olika kategorier. När 

förskollärare använder kartläggningsscheman observeras områden som är specificerade i 

schemat. Föremålet för en kartläggning är enligt Gjems (2010) att samla in relevant 

information om hur ett barn är i olika situationer. På detta vis syns det om barnet kan en viss 

sak eller inte. Genom kartläggningar om till exempel barns språk så ser förskollärarna om det 

finns några bekymmer i barnets språkutveckling, och om det gör det är det viktigt att göra 

något för detta barn, till exempel att kalla in experter. Gjems (2010) skriver att utgångspunkt 

för kartläggningen är aktiviteter som barn har i sin dagliga miljö, de observerar och så fyller 

de i kartläggningsschemat efteråt. 

 

Pramling Samuelsson(2010) skriver i sin artikel ”ska barns kunskaper testas eller deras 

kunnande utvecklas i förskolan?” att utvärderingar ökar runt om i världen, även i de nordiska 

länderna. I Norge finns planer på att börja kartlägga barns språkutveckling, och i Danmark 

kartläggs redan barns språkutveckling i förskolan. I den svenska läroplanen står det klart och 
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tydligt att barn inte ska utvärderas, men väl verksamheten. I Sverige är det däremot vanligt att 

testa och kartlägga barns lärande, specifikt med avseende på kognitiva förmågor. Pramling 

Samuelsson (2010) hänvisar till den reviderade svenska läroplanen där de tydligt kopplar ihop 

dokumentation, utvärdering och utveckling. Det sägs att: 

”syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. 

verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att 

varje barn ger bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande… Det är 

analysen av utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga utvecklingsområden. 

All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barn och 

föräldrar ska vara delaktiga i utvärderingen och deras röster ska lyftas fram” 

(Pramling Samuelsson 2010:161). 

På detta sätt menar Pramling Samuelsson (2010) är det självklart att det är verksamheten som 

ska utveckla barnen och att verksamheten måste utvecklas för att barnen ska utvecklas. I 

arbetet med barn hänger samspel och innehåll ihop och detta menar Pramling Samuelsson 

(2010) är något som inte kontrolleras i tester eller kartläggningar. Fokus ligger endast på 

innehållet i det som ska kontrolleras i kartläggningarna. En aspekt som påverkar barns 

förutsättningar att lära sig, och visar vad barnet kan, är lärarens kunskaper. Är lärarna aktiva 

och pratar mycket med barnen, har fantasi och fantiserar med barnen, så blir barnen likadana. 

Är förskollärarna tystlåtna och avvaktande så smittar detta av sig på barnen. Detta får 

konsekvenser menar Pramling Samuelsson (2010) för barns lärande. Hon skriver även att 

förskolorna har olika kvaliteter och på det sättet får barn olika möjligheter att lära sig och då 

blir det olika i genomföranden av utvärderingar av olika slag (Pramling Samuelsson, 2010). 

”Antingen något kallas `test  ́ eller kartläggning så bör man fundera över om 

avsikten är extern kontroll eller intern utveckling, två olika funktioner som inte 

låter sig förenas. Kontroll är något som kommer utanför förskolans verksamhet, 

externt, och kan ha olika syften. Att utvärdera för utveckling innebär en intern del 

av den vardagliga praktiken och utgör en del av lärarens professionella agerande” 

(Pramling Samuelsson 2010:165).  

Detta menar Pramling Samuelsson (2010) kan ha olika syften. Det kan dels bidra till barns 

lärande och utveckling men även åt det som läroplanen lyfter fram att utveckla verksamheten. 

Att just ta fokus på verksamhetens utveckling har stöd i många olika forskningsstudier. Hon 

skriver även att om det finns en bra kvalité i verksamheten inverkar detta på vad barn lär sig.  

Det finns inte så mycket forskning om just TRAS, det lilla som hittats är det Gjems (2010) 

skriver. Hon menar att kartläggningsscheman är uttagna och gjorda med en grundläggande 

bas av teoretiskt underlag.  Detta är gjort för att fokusera på ett barns specifika 
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kompetensområde. Ett kartläggningsschema är inte något där barnen ska svara på olika saker 

utan det bygger på ett underlag vad verksamheten kan förvänta sig av barnen i vissa åldrar. 

Här tar Gjems (2010) upp TRAS som ett kartläggningsschema. TRAS har som 

observationsområden samspel, kommunikation, uppmärksamhet, språkförståelse, språklig 

medvetenhet, uttal och ordproduktion. Här kan förskollärare kartlägga och samla 

observationer av barnen i dagliga situationer.  

 

TEORETISK RAM 
I detta teorikapitel belyses olika teorier som kan kopplas till TRAS- materialet. Jag kommer 

att ta upp didaktisk design- perspektivet för att belysa att i förskolan är det förskollärarna som 

designar verksamheten så att den passar alla barn. När förskollärarna använder TRAS- 

materialet så ser de vad barnen behöver träna mer på, utifrån detta designas verksamheten så 

det gynnar barnen. Jag tar även upp centrala begrepp som dokumentation och observation i 

med att TRAS är ett observationsmaterial, ett hjälpmedel för dokumentation i förskolan. 

 

Didaktisk design  

”Designbegreppet handlar traditionellt sett om att forma idéer, begrepp och mönster för att 

skapa en ny produkt” (Selander & Kress 2010:20). När samhället förändrades så ändrades 

villkoren för lärande. Läroplanen är kortfattad och måste omsättas till lokala villkor. Det gör 

att det inte är självklart hur skolor och förskolor ska se ut. Det är inte givet hur man ska 

möblera rummen, vilket läromedel som ska användas eller hur resurserna ska fördelas. 

Förskollärare och lärare ska själva delta i formandet av miljön. ”detta är en aspekt av 

designers perspektiv” (Selander & Svärdemo, Åberg 2009:24). I TRAS-handboken tar 

Espenakk m.fl. (2005) upp att barns språkutveckling främjas genom att förskolan har 

meningsfulla aktiviteter där barnen får möjlighet att aktivt träna sitt språkbruk tillsammans 

med andra. Lärarna har ett ansvar att designa den pedagogiska verksamheten genom att tolka 

läroplanen (Lundgren, Säljö & Liberg, 2010). Här är det viktigt att leken får vara i centrum 

och att det inte ska finnas krav på att barnen ska lära sig att läsa. Förskolan är en viktig arena 

som kan ordna bra aktiviteter till barnen skriver Horn, Espenakk och Wagner (2005) i TRAS- 

handboken. ”Design är ett sätt att skapa något nytt, eller att omskapa och bruka något på ett 

nytt sätt. Det handla om att lägga något till världen som inte fanns där tidigare” (Selander & 

Kress 2010:21).  



12 

Design riktar blicken mot framtiden och att det är så ny mening skapas (Selander & Kress, 

2010) Genom den didaktiska designen kan förskollärarna inreda rummet med syfte för 

lärande. Rummets betydelse existerar inte i sig utan planeras av den som inreder och designar 

rummet för vissa syften (Selander & Kress, 2010). Det gäller att se om miljön i förskolan 

erbjuder barnen att vara kompetenta, nyfikna och om den är utforskande men även att bli klar 

över om miljön uppmuntrar lärande möten mellan barnen (Åberg& Lenz Taguchi, 2007). 

”Hur vi pedagoger ordnar miljön på förskolan säger något om vad vi har för uppfattning om 

förskolans roll, barn och barns lärande” (Åberg& Lenz Taguchi 2007: 27-28). 

Begreppet didaktisk design visar på hur man formar sociala processer, men även hur man 

skapar förutsättningar för lärande och hur individen skapar meningsskapande processer. 

Didaktisk design är ett sätt att förstå pågående lärprocesser i förskolan men även på fritiden 

där lärandet sker. Pedagogerna är en form av designers då de planerar förskolans lokaler och 

de utformar aktiviteter (Selander & Kress, 2010:24). 

 

Resurser 

I dagens samhälle ska förskollärarna forma en bra lärandemiljö och det finns många olika 

resurser att välja på. Olika redskap och resurser för lärande skapar olika förutsättningar, en 

förskola som är öppen för flera olika resurser och olika valmöjligheter ställer stora krav på 

kunskap av olika slag. Selander& Svärdemo, Åberg (2009) betonar också vikten av en 

mångsidig och utmanande resursanvändning. 

En lärsituation sker i nuet, på en bestämd plats med relativt entydiga relationer till lär- 

tillfällen. Samtidigt innebär en lärprocess en förändring över viss tid, vilket innebär att 

erfarenheter från en viss lärsituation överförs och används, och bitvis också omformas, i nya 

situationer (Selander& Svärdemo, Åberg 2009:30). 

Selander& Svärdemo, Åberg (2009) skriver att genom att förstå teorin kan man skapa en bro 

mellan olika processer och särskilt lägga stor vikt vid de aspekter som förändras i olika 

situationer.  
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Den pedagogiska kvalitén 

Pramling Samuelsson och Sheridan(2006) menar att utformningen av den pedagogiska miljön 

har en stor betydelse för barns lärande. Genom utformningen skall den främja barns lärande så 

att det underlättas, stimuleras och även utmanas.   

Barn med språksvårigheter gynnas av mindre grupper med fasta rutiner och där aktiviteterna 

är anpassade efter dessa barnens förmågor Espenakk m.fl. (2005). Hur det ser ut i rummen på 

förskolorna måste bero på vilka barn som är på förskolan och vilket intresse som finns i 

gruppen. I dag är det inte barnen i grupperna som måste anpassa sig till miljön på förskolan 

utan det är tvärt om, det är miljön som ska anpassas till barnen. Barngrupperna förändras år 

från år och intressena ändras, då måste även miljön vara föränderlig. Här gäller det att lyssna 

på barnen och studera hur barnen använder miljön (Åberg& Lenz Taguchi, 2007) 

”Förskolans främsta mål är att främja lärande i termer, så att barn kan 

skapa förståelse för sin omvärld. Läroplanen lyfter fram små barns 

rättigheter att utveckla kunnande i form av fakta, färdigheter, förståelse 

och förtrogenhet som de behöver både nu och i framtiden. Den omfattar 

strävansmål inom olika innehållsområden, det vill säga vad barn förväntas 

utveckla kunnande om. Däremot berör den inte hur verksamheten och 

lärande ska organiseras och genomföras för att målen ska uppnås” 

(Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson 2011:11). 

Lärarna strävar efter att utveckla verksamheten för att främja barns lärande inom samtliga 

målområden de både kan och vill använda ett barnperspektiv för att närma sig barns 

perspektiv (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson 2011:12). 

Det är viktigt enligt Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson (2011) att förskolans 

innehåll och aktiviteter anpassas till det individuella barnet. De menar med att strukturella 

aspekter som miljöns utformning och barngruppens storlek har en stor roll för verksamhetens 

kvalitet. Men även kvaliteten i relationerna mellan barnen är viktig på förskolan. När 

förskolans kvalité är bra kan den kompensera ett bristande socialt förhållande i hemmiljön. En 

bra kvalité ger också en bättre skolstart, och förhindrar social exkludering Sheridan, Pramling 

Samuelsson & Johansson (2011). 

Kvalitén i förskolan är ett värdeladdat och meningsbärande fenomen, vars 

innebörd det råder delade uppfattningar om inom forskningen. En slutlig 
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definition av kvalitén är varken möjlig eller önskvärd (Sheridan, Pramling 

Samuelsson & Johansson 2011:25)   

Pedagogisk kvalitet gestaltas i mötet mellan lärare och barn, men även mötet barn emellan. 

Genom att använda TRAS ser förskollärarna vad som kan göras för att förbättra den 

pedagogiska kvalitén. I TRAS-handboken skriver Espenakk (2005) att om något barn behöver 

åtgärder, när det gäller barnets språkutveckling, så måste åtgärderna man ska gör vara något 

barn är intresserade av. På så vis blir barnet motiverat att lära sig. Detta ska ske i barnets 

narturliga inlärningssituationer och det är de vuxna som ska lägga förhållandena tillrätta så de 

blir motiverade. 

 Förskolor som anses ha hög kvalitet utmärks för att prata mycket med barnen och få barnen 

att berätta om sina idéer. De fångar barnens intresse och utmanar dem till kommunikation. De 

pratar mycket och använder ett rikt och nyanserat tal- och skriftspråk. De skapar tillfällen för 

barnen att kommunicera och berätta om erfarenheter. På dessa förskolor har barnen tillgång 

till språkutvecklande material och olika böcker som till exempel fakta böcker och 

fantasiböcker men även cd, dataspel och vanliga spel. Varje dag ges tillfälle att utveckla 

språket som under leken och de olika gruppaktiviteterna (Sheridan, Pramling Samuelsson & 

Johansson 2011:46)  

 

Barnobservationer 

Åberg, Lenz Taguchi (2007) skriver att i Sverige har det fokuserats på det individuella barnets 

behov, utifrån psykologisk teoribildning. Detta observerande har som syfte att bedöma 

barnens utvecklingsnivå motoriskt, socialt och emotionellt. En utvecklingspsykologisk teori är 

att ha ett bredare underlag när det gäller föräldrasamtalen. Hon skriver, att ett annat syfte 

sedan mitten av 80-talet, är att utveckla verksamheten på ett sätt så den enskilda individen 

stimuleras på olika områden, samt att helheten i verksamheten ska utvecklas. I boken 

Pedagogisk bedömning (2008) skriver Wehner, Godee att de utvecklingspsykologiska 

grunderna i förskolans barnobservationer har en lång tradition bakåt i tiden. Den amerikanske 

barnpsykologen och barnläkaren Arnold Gesells (1880-1961) konstruerade utvecklingsskalor 

som var ett slags test där man såg om barnen utvecklades normalt i förskoleåldern. Här i 

Sverige hade vi barnpsykologen Carina Ulin (1886-1971) som forskade om finmotoriken och 

grovmotoriken, språket och den sociala utvecklingen under 1950-talet och framåt. Begreppen 

som är förknippade med begreppen då är så även i dag, menar Wehner Godee (2008). Hon 
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skriver även att på den tiden gjordes observationer i förskolan om man misstänkte att det var 

något fel på barnet eller i samband med överlämnandet till skolan. ”Tillsammans med 

skolmognadsproven så låg dessa observationer till grund för om barnet skulle kunna börja i 

skolan. Men i stöd av Piaget (1896-1980) vidgades språkbegreppen och byttes ut mot kognitiv 

utveckling som även omfattar barnets tankeförmåga och intellektuella färdigheter” Lindström 

& Lindberg (2008:99). Men 1968 skrev Göran von Eulers sina tankar, observationerna skulle 

inte ligga till grund för det enskilda barnets bedömning, i stället skulle det användas för att 

förändra den pedagogiska verksamheten Lindström& Lindberg (2008) 

”Skillnaden mellan barnobservationer och barnintervjuer å ena sidan och 

lärstudier å den andra är dock att i det senare fallet är lärare och forskare 

beroende av varandra, dvs  man utvecklar kunskapen tillsammans. I förskolans 

praktik kan man naturligtvis byta ut forskare mot en kollega. Och kanske är det 

på samma sätt som med observationer och med barnintervjuer, när man väl har 

lärt sig detta på ett sätt så att det sitter i kroppen, så behöver man inte bara 

arrangera specifika situationer /…/” (Pramling Samuelsson & Pramling, 

2008:164). 

”På sätt och vis ligger det ett moment av observationer i alla de metoder vi använder oss av 

för att få kunskap om värden” (Lökken & Söbstad 2004:7). Vilket syfte vi har med 

observationerna kommer att variera beroende på observationens syfte. Men det är viktigt 

enligt Lökken & Söbstad (2004) att man är noggrann och att man har förmåga att se detaljer. 

”Att förstå barn förutsätter också kunskaper, insikter och en förmåga att observera och 

analysera så att man kan skilja det väsentliga från det oväsentliga” (Lökken & Söbstad 

2004:8). I och med detta skriver de att observation blir en viktig förutsättning för bra 

pedagogisk praxis. Att observera innebär att man iakttar och ser, och när vi sett något ska vi 

tolka detta (Lökken & Söbstad, 2004).  

 

Dokumentationer 

Lenz Taguchi (1997) tar upp att pedagogisk dokumentation föreskrivs i förordet till 

förskolans läroplan och i de allmänna råden för kvalitet i förskolan. Detta för att synliggöra 

verksamheten och dels för att utgöra underlag för bedömning av verksamhetens kvalitet och 

utvecklingsbehov. Enligt forskare blir dokumentationen pedagogisk först när den används 

som utgångspunkt för gemensam och kollektiv reflektion (Lenz Taguchi, 1997). Fennefoss& 

Jansen (2009) skriver att det är vanligt att man arbetar med dokumentationer i svenska 

förskolor. Det som dokumenteras påverkar värderingen av förskolans verksamhet och vad 
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som ska planeras. De skriver även att vi ska tolka dokumentationer som ett redskap till den 

didaktiskt planlagda och informella lärandesituationer. Fennefoss& Jansen (2009) tar även 

upp att i den norska ramplanen (motsvarar den svenska läroplanen) står det att 

dokumentationen ska ge information om ”…vad barn upplever, lär sig och gör i förskolan” 

och detta anser författarna öppnar för en vidsträckt användning av dokumentationen, som 

omfattar både planlagda och även spontana lärandesituationer Fennefoss & Jansen (2009). 

Man skulle kunna säga, menar Åberg, Lenz Taguchi (2007), att dokumentation och den 

reflektion som uppstår pedagoger emellan kring dokumentationen berättar något om det 

förhållningssätt och den barnsyn man just då omfattar eller förkroppsligar i tanke och 

handling. På motsvarande sätt kommer det förhållningssätt och den barnsyn man har att 

avspegla sig i det sätt man väljer att utföra sitt arbete, det man dokumenterar och den miljö 

man iordningställer Åberg, Lenz Taguchi (2007). 

 

 

METOD 

Val av metod 

När jag skulle ta reda på mer om hur TRAS används som ett observationsredskap på förskolan 

så använde jag mig av en kvalitativ ansats och strukturerade intervjuer. Genom att använda 

mig av dessa så hoppades jag kunna få ett bredare men även ett djupare svar, än om jag skulle 

ha använt en enkätundersökning. Inför min undersökning formulerade jag ett antal frågor med 

utgångspunkt i studiens syfte, se bilaga A och B. 

 

Jag tycker att min intervjumetod är exempel på kvalitativ forskning. Enligt Bryman (2008) 

handlar kvantitativa och kvalitativa forskningsansatser om fruktbara sätt att klassificera olika 

metoder eller tillvägagångssätt inom samhällsvetenskaplig forskning. Skillnaden mellan 

kvantitativ och kvalitativ skriver Bryman (2008) är att en kvantitativ strategi betraktas som en 

forskningsmetod som betonar kvantifiering när det gäller analys och insamling av data, medan 

han skriver att den kvalitativa forskningen ses som en forskningsstrategi som oftast lägger 

vikten vid ord och inte kvantifiering under insamlingen och analysen av data. 

 

Den grundläggande skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ, menar Bryman (2008), är när 

det kommer till den huvudsakliga inriktningen på vilken roll teorin ska spela i relation till 

forskningen. Då ser den kvantitativa en deduktiv prövning av teorin, medan den kvalitativa 
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ser en induktiv teorigenerering. Beträffande den kunskapsteoretiska inriktningen så ser den 

kvantitativa en naturvetenskaplig modell, framför allt positivism. Den kvalitativa har ett mer 

tolkande synsätt. Bryman (2008) menar att kopplingen mellan de olika drag som dessa två 

forskningsstrategierna uppvisar inte är enkla. Han menar också att ”även om det kan vara bra 

att ställa de två strategierna mot varandra, är det viktigt att inte slå in en kil mellan dem och 

tro att de är oförenliga” (Bryman 2008:41).  

 

Presentation av informanter och urval 

Tanken var från början att jag skulle intervjua förskollärare och deras förskolechef. Detta för 

att få kunskap om både förskollärarnas syn på TRAS- materialet och på hur förskolecheferna 

ser på materialet. För att inte arbetet skulle bli för stort och ta för mycket tid tänkte jag om. 

Jag koncentrerade mig istället på förskollärarna som är ute i verksamheten och är de som 

jobbar med TRAS. Jag fick även möjlighet att intervjua en specialpedagog som är väldigt 

insatt i just TRAS och fick höra hennes åsikt om materialet. Jag har valt att intervjua sex 

stycken förskollärare och en specialpedagog. De arbetar på två olika förskolor med barn i 

åldrarna 1-6 år. Jag har valt tre olika förskollärare på varje förskola, för att få en bredare 

uppfattning om hur de designar sin verksamhet när de använder TRAS- materialet. Alla jag 

har intervjuat är kvinnor. En av förskolorna är en landsbygdsförskola och den andra ligger 

inne i tätorten. Mina intervjupersoner har inte fått sina vanliga namn i resultatet utan 

bokstäver i stället. Förskollärarna jag har intervjuat har arbetat inom förskoleverksamheten 

mellan 15 och 34 år så de har lång erfarenhet av verksamheten. 

 

Genomförande och analys 

Jag kände alla intervjupersonerna sedan innan så därför kändes det lätt och avslappnat att göra 

intervjuerna. Det faktum att jag var bekant med intervjupersonerna kan ha påverkat resultatet. 

Kanske att intervjupersonerna har varit mer ärliga i sina svar, eller så är det tvärtom att de inte 

riktigt vågat säga det som de egentligen tycker. Min uppfattning dock är att de faktiskt vågade 

säga vad de tyckte.  

 

Innan jag gick ut och intervjuade så tog jag fram frågor som låg till grund för mitt syfte med 

arbetet.  Jag har valt att ge alla förskollärare som jag intervjuat samma frågor och alla frågorna 

i samma ordningsföljd. Detta kallar Bryman (2008) för en strukturerad intervju. Han skriver 

att detta underlättar intervjuerna men även att det underlättar registreringen av svaren man får. 
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Genom att använda sig av strukturerade intervjuer så kan man inte skylla på hur 

ordningsföljden på frågorna var eller hur de ställdes om svaret inte blir som man vill. Bryman 

(2008) menar också att det är viktigt att man läser in sig på frågorna man ska ställa och är 

förberedd. Jag valde att spela in mina intervjuer för att lättare kunna registrera svaren. 

 

Alla intervjupersonerna fick likadana frågor och frågorna var öppna frågor så att de fick prata 

fritt. Att jag valde öppna frågor var för att jag känner att då får jag reda på deras tankar och att 

jag inte leder in intervjupersonerna på andra frågor utan svaren får komma ur deras tankar. 

Några av de jag intervjuade pratade länge och några andra formulerade sig lite mer kortfattat, 

men alla svarade tillräckligt utförligt på frågorna. När jag kom hem lyssnade jag noga av 

inspelningen och transkriberade vad som sagts. Efter det så sammanfattade jag svaren. Jag 

fick intressanta och tydliga svar. Genom att deras svar var tydliga och utförliga behövde jag 

inte ställa några följdfrågor. 

 

Etik 

”Grundläggande etiska frågor rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de 

personer som är direkt inblandade i forskningen” (Bryman 2008 :131). Bryman (2008) att 

man först måste informera dem som ska vara med om vad syftet är med undersökningen, här 

måste man även berätta att deltagandet ska vara frivilligt och att de har rätt att hoppa av om de 

vill. De ska även få reda på vad som ingår i undersökningen.  

 

När jag frågade mina intervjupersoner om jag fick intervjua dem så berättade jag vad syftet 

var och varför jag valde just dem. Jag berättade även hur många frågor jag hade. Detta kallas 

enligt Bryman (2008) informationskravet. Sedan berör han tre olika krav till. Det första av 

dessa är samtyckeskravet som innebär att de som blir intervjuade i undersökningen 

bestämmer över sin medverkan. När jag gjorde mina intervjuer så spelade jag in dessa och 

innan jag började så frågade jag om det var ok att spela in, det var en förskollärare som sa nej 

och varför hon sa nej uppgav hon inte. Jag respekterade detta och under den intervjun så 

antecknade jag det hon sa. Nästa krav är konfidentialitetskravet, alla uppgifter ska vara 

konfidentiella.  Intervjupersonernas personuppgifter ska förvaras så att ingen obehörig kan 

komma åt dem. Jag har valt att inte ta med intervjupersonernas vanliga namn utan jag 

använder mig av bokstäver. När jag hade gjort min intervju så åkte jag hem och skrev ner allt 

ordagrant vad de berättat och sedan raderade jag intervjuerna på grund av att jag använde min 
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telefon som bandspelare och det är lätt att obehöriga får tag på den. Det fjärde och sista kravet 

är nyttjandekravet. Det innebär enligt Bryman (2008) att det man samlar in i undersökningen 

endast får användas för forskningsändamål och detta kommer jag att följa.  

 

 

 

RESULTAT  
När jag bearbetade intervjuerna så utgick jag från arbetets syfte. Syftet var att få en djupare 

förståelse av hur förskollärarna använder resultatet av TRAS-materialet för att designa 

verksamheten och hur resultatet av TRAS påverkar den pedagogiska miljön. Resultatet är 

indelat i avsnitt som hänger samman med syftesformuleringen. Det första avsnittet gäller hur 

man ser på TRAS-materialet generellt, det anda och tredje avsnittet handlar om hinder och 

möjligheter med TRAS. Det fjärde och sista avsnittet handlar om på vilket sätt verksamheten 

påverkas i sin design av TRAS. 

 

Generella uppfattningar och upplevelser av TRAS  

Fem av de sex förskollärarna som jag intervjuade sa att de var kluvna till TRAS- materialet. 

Förskollärare B säger ”…det tar upp ganska många grejer det gör det ju, sen är man ju lite 

kluven till det också samtidigt, men jag tycker det känns bättre som material över huvud 

taget” 

 

Förskollärare A är också kluven till materialet. Hon berättade att hon först var positiv men att 

hon sedan funderade på vad läroplanen säger. Först tyckte hon det var jättebra, men sedan 

undrade hon om vi verkligen ska bedöma barnen. Hon säger ”…enligt läroplanen ska vi ju 

inte göra det. Men den senaste tiden har jag vänt. Det är ett jättebra material att observera och 

kartlägga barnens utveckling”. 

 

Förskollärare C berättar att även hon är kluven till materialet. Hon är lite kluven till om man 

ska använda TRAS- materialet på alla barn, hon tycker att om man har ett barn där man ser 

något man inte kan sätta fingret på, då är det bra att ha TRAS. Med den nya läroplanen känner 

hon att hon är kluven, hon hade föredragit att ha materialet till de barn där hon känner att det 

behövs. Förskollärare D och förskollärare F är mer kluvna till materialet för att de är rädda att 

det blir ett bedömningsmaterial. Men de säger ändå att de tycker det är ett bra material. På 



20 

detta område svarar specialpedagogen annorlunda, hon är inte kluven till TRAS. Hon berättar 

att hon upptäckt att den personal som jobbar med TRAS har fått en helt annan kunskap vad 

gäller barnens språkutveckling. När hon började jobba i kommun X för flera år sedan, när 

TRAS-materialet var alldeles nytt, fick hon ofta uppdrag som gällde språket. På den tiden 

handlade det ofta om det exklusiva talet, alltså det vi hör. Det gör det inte nu. Nu handlar det 

om helt andra saker. Man tittar på helheten och det är hon helt övertygad att TRAS har hjälp 

till med. Hon tycker det är fantastiskt. 

 

Bedömning eller observation  

Vissa förskollärare visste inte skillnaden mellan dessa två begrepp. Förskollärare D tyckte det 

var svårt att förklara men hon tycker att hon vet det inne i sig själv. Förskollärare E säger att 

hon ser en risk för att barnet blir bedömt. Hon säger att ”… risken kan bli att det blir ett 

bedömningsmaterial av barnet och det ska inte vi syssla med i förskolan. Som 

observationsmaterial till arbetet i förskolan tycker jag är bra”. Förskollärare B tycker det är 

svårt att veta om TRAS- materialet är ett observationsmaterial eller bedömningsmaterial. Hon 

säger att det känns som bägge delarna. Det är jättesvårt tycker hon;  

”Visst det ska ju vara ett observationsmaterial men det blir ju ändå till viss del en 

bedömning.  Men visst, det är klart, i med vi inte visar materialet för föräldrarna 

blir det kanske inte en bedömning. Man får ju inte känna att man bedömer det som 

de inte kan.” 

Hon menar på att personalen ser mer vad barnen kan medan föräldrarna kanske inte ser det så.  

Hon menar på att man tittar lättare på det barnet inte kan än det barnet kan. I vissa situationer 

känner hon att det blir mer än bedömning men oftast fungerar det som ett 

observationsmaterial, hon hoppas det i alla fall. Förskollärare C säger nästan likadant som B. 

Hon menar att det är ett observationsmaterial men samtidigt en bedömning. Hon tycker det är 

svårt att säga att man inte gör en bedömning. Hon säger …jag bedömer ju det de kan, kan du 

det här eller inte och det är ju inte helt hundra att någon annan hade gjort en likadan 

bedömning som jag”. 

 

Förskollärare A säger att hon kan känna både och. Visst fyller man i vad barnet kan eller inte 

kan och man streckar, sen är det ju inte barnet som ska bedömas. Förskollärare D tycker att 

det är en ofta förekommande fråga. Hon säger att det är den här eviga frågan, hon tycker att 

hon gör observationer. Hon menar på att det egentligen inte spelar någon roll vad hon kallar 

det. 
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”Det handlar om vad jag ser och vad jag kan hjälpa barnen med. Att de får hjälp 

med det områden de behöver och då spelar det ingen roll vad man kallar det. 

Visst man kan kalla det bedömning, jag ser ju om de klarar vissa grejer”. 

Specialpedagogen tycker inte att det är ett bedömningsmaterial utan ett observationsmaterial. 

Hon berättar att det är personalens arbetsredskap för att se var barnen befinner sig i inom det 

språkliga området. Hon poängterar att det är viktigt att man ser barnets alla 

utvecklingsområden. 

 

Möjligheter med TRAS 

Förskollärare A tycker att det är ett bra material och att det tar upp mycket. Hon berättar att 

läroplanen säger att vi ska följa barnens utveckling. Hon tycker att man får med mycket när 

man använder TRAS- materialet. Hon tycker att det är ett professionellt material och att det 

känns gediget eftersom det har ett bra och omfattande underlag. Hon säger även att ”…jag 

känner det är bra för skulle det vara någonting då vill man ta hjälp tidigt. Det känns bra att det 

är ett gemensamt material på många förskolor”.  

 

Förskollärare D tycker att fördelen med materialet är att man får med alla bitar av barns 

språkutveckling. Det är en trygghet att ha det för man känner att man inte missar någon 

observationspunkt. Förskollärare E säger att det är ett väldigt tydligt material med många 

bitar. Förskollärare F ser många fördelar med materialet. Hon säger att man genom materialet 

hittar de saker barnet inte behärskar och kan därmed sätta in åtgärder snabbare. 

Specialpedagogen ser bara fördelar med användandet av TRAS. Många gånger ställer 

pedagoger frågor till henne om språket och då säger hon att de kan använda TRAS- 

handboken som en uppslagsbok för att få hjälp. Hon menar att har man läst den så vet man det 

man behöver veta. Specialpedagogen säger att 

”Det är då jag känner att jag måste gå in och sudda ut föreställningen om att det är ett 

bedömningsmaterial som plockas fram en gång om året. Detta ska vara något som ska 

genomsyra allt vi gör under hela året. Varje dag ska man ha dessa frågor i 

bakhuvudet.” 

 

Hinder med TRAS 

Många av förskollärarna tar upp att nackdelen med TRAS är att det tar tid. Specialpedagogen 

däremot tycker inte att hon ser några nackdelar med materialet om det används på rätt sätt. 

Förskollärare A tycker att ett hinder med användandet av TRAS är att det tar så mycket tid 
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eftersom det är många barn som ska observeras. Ett annat problem är att materialet inte visas 

för barnens föräldrar.  Hon säger ”…om man visar föräldrarna materialet så kan man som 

förälder uppfatta att barnet blir bedömt när vi använder detta materialet och det vill vi ju inte”. 

Förskollärare D säger:  

”Nackdelen är att det inte är riktigt heltäckande kan jag tycka. Det täcker mycket 

men inte allt. Ibland händer det att ett barn klarar allt som finns i 

observationsschemat men ändå har barnet stora problem. Vi har RAMP som 

komplement”. 

Förskollärare E tycker att risken med TRAS är att det blir en bedömning där man tittar för 

mycket på vad barnet inte kan istället för vilka styrkor barnet har. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Påverkan på verksamhetens design 

Förskollärare A berättar hur de gör på hennes förskola när de går igenom TRAS- schemat. 

Hon säger att det inte är barnet som ska bedömas utan resultatet av TRAS ska användas av 

förskollärarna för att bedöma verksamheten. När observationerna är genomförda så lägger de 

ut barnens schema och tittar efter vad det är barnen har missat. Finns det något samband, är 

det till exempel många barn som inte kan rimma eller återberätta? Med detta som underlag 

jobbar de sedan vidare med dessa saker med barnen. De jobbar med barnen i grupper där 

barnen är någorlunda jämgamla. Hon berättar vidare att: 

”När vi gör detta så ser vi att här fattas de något. Här är det många som inte 

hänger med. Utifrån det så plockar vi in andra lekar eller material som stimulerar 

till den utveckling som behövs. Vi använder TRAS mer för att utveckla 

verksamheten och samlingarna än för att bedöma barnet”.  

 Förskollärare B och E berättar att personalen på deras förskola funderar på att göra ett 

diagram utifrån TRAS och sätta upp på en vägg. Där ska de efter hand fylla i information alla 

barn. De berättade att de skulle göra olika motorikbanor eller ha en korg med olika uppdrag 

som barnen skulle göra. Dessa uppdrag ska komma från TRAS. Förskollärare B berättar att de 

funderar på att köra ”TRAS- diagrammet” i två veckor. Efter det så jobbar man med motorik i 

två veckor och ser vad barnen kan eller inte kan. Utifrån detta underlag har de sedan tänkt 

jobba vidare med det som behövs tränas mer. Är det många barn som saknar samma bitar är 

det något de måste jobba mer med och kanske något de har missat i verksamheten. Är det bara 

ett barn som behöver mer hjälp inom ett visst område så får man hjälpa detta barn på något 

annat sätt.  Hon berättar även att:  
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”Om vi sitter var för sig och fyller i TRAS- schemat så ser man ju inte hur det 

påverkar verksamheten alltså måste man göra något gemensamt för att påverka 

verksamheten. Gör vi det på rätt sätt det är svårt att veta men vi tror på detta nu”. 

Förskollärare C, som jobbar på en annan förskola än A, B och E, berättar att de på hennes 

förskola försöker anpassa så att de barn som behöver träna på vissa saker får tillfälle att träna 

just detta. De erbjuder inget särskilt för det enskilda barnet utan försöker få in det i 

verksamheten med alla. Hon menar att inga barn tar skada av att träna språklig medvetenhet 

vilket de försöker göra när de har barnen i smågrupper. 

 

Förskollärare D och F, som jobbar på samma förskola som C men inte på samma avdelning, 

berättar att de gör samma sak. Är det något barn som behöver träna en viss sak så gör de det i 

grupp. Förskollärare D säger att om det bara är ett barn som har svårigheter med en viss sak så 

försöker de väva in det i verksamheten och anpassa situationen lite extra efter detta barns 

behov. De gör även övningar med alla barn om de till exempel har barn som går mycket på tå. 

Hon berättar att de då kan ge alla barn ett speciellt uppdrag, till exempel att gå på hälarna ut 

till hallen när de ska ta på sig ytterkläderna.  

Specialpedagogen berättar om sina tankar om hur verksamheten ska utvecklas; 

”Vi har ju verksamhetsmål inte individuella mål. Jag känner att det har varit mycket 

diskussioner. De säger att jag inte ska göra bedömningar, att vi inte ska titta på 

individen men för mig är det en självklarhet för att kunna föra gruppen vidare. Ska vi 

utveckla verksamheten måste vi se vad det är för individer i gruppen. Vi måste också 

känna varje enskild individ. Är det 20 barn i en grupp så är varje barn lika viktigt för 

att gruppen ska fungera.”  

 

 

ANALYS 

Uppfattningar om TRAS 

Fem av de sex förskollärarna känner att de är lite kluvna till TRAS men att de ändå, i det stora 

hela, tycker att det är ett bra material. Det som framkom i intervjuerna var att de var kluvna 

till om materialet till viss del blir ett bedömningsmaterial och inte ett observationsmaterial. 

Detta var något som de flesta tog upp som ett bekymmer. Några av förskollärarna berättade 

även att de tycker att nackdelen med TRAS är att det tar tid. Specialpedagogen berättar att 

hon ibland hör från pedagoger att det kan ta lite tid och då känner hon att hon får gå in och 

betona att det är att bedömningsmaterial som inte ska plockas fram en gång om året utan att 
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det är något som ska genomsyra verksamheten varje dag under hela året. Wehner Godee 

(2008) skriver att under 1950-talet och framåt så gjordes observationer i förskolan om man 

misstänkte att det var något fel på barnet eller i samband med överlämnandet till skolan. 

 Det jag har fått fram i intervjuerna är ändå att de flesta förskollärarna mest såg fördelar med 

att använda TRAS. Förskollärare F ser mycket fördelar i materialet. Hon berättar att man, 

genom TRAS, hittar de barnen inte behärskar och kan då sätta in åtgärder fort. Säljö (2000) 

skriver att det har skett en intellektuell förändring i våra kunskaper och färdigheter. Dessa 

förändringar blir synliga när vi betraktar verktygen och redskapen vi använder när vi 

observerar och bearbetar omvärlden. Vi har skapat en kultur som innehåller hjälpmedel som 

gör att vi kan hantera saker annorlunda än vad våra förfäder gjorde eller ens kunde föreställa 

sig menar Säljö (2000). Förskollärare A säger att materialet har med mycket och att det är ett 

proffsigt och gediget material. Det är ett bra och omfattande underlag. Espenakk m.fl.(2005) 

skriver i TRAS- handboken att de valde att ta med de traditionella områden som är relevanta 

när det gäller språk; språkförståelse, uttal, ordproduktion, meningsbyggnad och språklig 

medvetenhet. TRAS är fokuserat på hur barnet använder sitt språk. Vid observationen blir 

barnets uppmärksamhet bedömt, om barn har god uppmärksamhet så gynnar detta 

språkinlärningen. Specialpedagogen ser bara fördelar med materialet, hon ser att 

förskollärarna har ändrat sin syn på barnens språkutveckling sedan de började använda 

TRAS- materialet.  

Att observera 

Några av förskollärarna jag intervjuade visste inte direkt skillnaden mellan bedömning och 

observation. Förskollärare F säger ”Jag kan inte förklara det” och förskollärare D säger ”man 

vet skillnaden i sig själv”. Ord och begrepp kan ibland förvirra menar Åberg & Taguchi 

(2007). Förskollärare D förklarar att det är den eviga frågan när man använder TRAS, om 

man observerar eller bedömer. Hon tycker inte det spelar någon roll om man kallar det 

observation eller bedömning, det viktiga är menar hon, att man ser vad barnet behöver hjälp 

med så att de får hjälp med det område som behövs. Detta är något som är gemensamt för 

flera av förskollärarna. I TRAS- handboken används just ordet bedömning på flera ställen. Så 

här står det:  

”TRAS ger också möjlighet att bedöma barnets utveckling i förhållande till vad 

som är att förvänta inom de olika åldersnivåerna. Om man använder detta 

regelbundet så får man en uppfattning av hur barnet utvecklas över en tid. Genom 

att titta på de åtta olika områdena som ingår i TRAS så får man ett intryck av om 
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barnet har en jämn utveckling eller om barnet har speciellt starka eller svaga 

sidor”. (TRAS-handboken) 

 

Ett sätt att använda TRAS enligt Espenakk m.fl. (2005) är att observera barnet i en naturlig 

miljö utan inblandning av observatörer. Här ser man barnets spontant behärska saker utan 

hjälp eller stöd. Allt som ingår i schemat ska vara möjligt att besvara genom att vara 

tillsammans med barnet en dag eller några dagar. Detta pratar förskollärare A, B och E om. 

De berättar att personalen på deras förskola funderar på att göra ett diagram med TRAS och 

sätta upp på en vägg och där ska de gå och fylla i efter hand alla barnen. Espenakk m.fl. 

(2005) skriver även att i och med att barngrupperna är stora så är det svårt för en förskollärare 

att observera ett barn utan man ska i efterhand gå samman några stycken och fylla i TRAS- 

schemat tillsammans. När man gör detta så kan man få hjälp av varandra med sina 

bedömningar när man är tveksam. Anledningen till att man ska observera under de dagliga 

situationerna och inte under tillrättalagda är att barnen, när de är ensamma med en vuxen, ofta 

kan en bestämd sak men det kan inte överföra det i en daglig situation. I handboken för TRAS 

står det att om man använder TRAS- materialet regelbundet så får man en uppfattning av hur 

barnet utvecklas över en tid. Espenakk m.fl. (2005). 

 

Gjems (2010) skriver att man, genom att samla in relevant information om hur ett barn är i 

olika situationer, ser om barnet kan en viss sak eller inte. Genom att göra kartläggningar om 

till exempel barns språk ser förskollärarna om det finns några bekymmer i barnets 

språkutveckling. Finns det svårigheter är det viktigt att de gör något för detta barn eller kallar 

in experter (Gjems, 2010). Förskollärare F ser mycket fördelar i materialet, hon berättar att 

man hittar det barnen inte behärskar och då kan de sätta in åtgärder fort så barnen får hjälp. 

 

Utvecklingen av verksamheten 

Alla förskollärare jag har intervjuat är överens om att det är verksamheten som ska utvecklas 

och att om det något barn som inte kan en viss sak så tränas det i hela gruppen. Att just ta 

fokus på verksamhetens utveckling skriver Pramling Samuelsson (2010), har stöd i många 

olika forskningsstudier. Om man har en bra kvalité i verksamheten inverkar det på vad barn 

lär sig. För att utveckla verksamheten så berättade förskollärare A, B och E att de skulle göra 

ett schema så de kan observera barnen en längre period. Genom detta schema ser de vad som 

behövs för att barnen ska kunna utvecklas. I dagens samhälle ska lärarna forma en bra lärande 

miljö menar Selander & Svärdemo Åberg (2009) och det finns många olika resurser att välja 
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på. Olika redskap och resurser för lärande skapar olika förutsättningar menar de. En förskola 

som är öppen för flera olika resurser och olika valmöjligheter ställer stora krav på kunskap av 

olika slag. De betonar också vikten av en mångsidig och utmanande resursanvändning. 

Förskollärare A och B berättar att de kommer att göra ett schema för att kunna fylla i efter att 

de har gjort aktiviteter med barnen under dagen. Detta skriver även Gjems (2010) om, hon 

skriver att utgångspunkt för kartläggningen är aktiviteter som barn gör i sin dagliga miljö, och 

när det observerats så fylls kartläggningsschemat i efteråt. Selander & Svärdemo Åberg 

(2009) skriver att genom att förstå teorin kan man skapa en bro mellan olika processer och 

särskilt lägga stor vikt vid de aspekter som förändras i olika situationer. Specialpedagogen 

sammanfattar mycket av vad både författare och förskollärare säger. Hon säger att förskolan 

har verksamhetsmål och inte individuella mål. Hon känner att det har varit mycket 

diskussioner om att man inte ska göra bedömningar. För henne är det en självklarhet att titta 

på individen för att kunna för att gruppen och verksamheten ska kunna utvecklas framåt. 

Varje barn är viktigt för att gruppen ska fungera. Detta tar även Taguchi (2007) upp. Hon 

skriver att ett annat syfte, sedan mitten av 80-talet, är att utveckla verksamheten på ett sätt så 

den enskilda individen stimuleras på olika områden, samt att helheten i verksamheten 

utvecklas. Observationerna ska inte ligga till grund för det enskilda barnets bedömning i 

stället ska det användas för att förändra den pedagogiska verksamheten Lindström& Lindberg 

(2008)  

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Jag tycker att min valda metod har fungerat bra och att den fullgjorde sitt syfte. Förskollärarna 

jag intervjuade var positiva till att bli intervjuade vilket jag tycker bidrog till att 

intervjumetoden fungerade bra. Jag tycker att intervjupersonerna hade ett visst intresse av det 

område intervjufrågorna handlade om och de försökte svara så utförligt som möjligt på mina 

intervjufrågor. På grund av att tiden inte räckte till så kunde jag inte intervjua fler informanter. 

Hade jag haft mer tid på mig så hade jag intervjuat fler förskollärare och några förskolechefer, 

både sådana som arbetar med TRAS och de som har valt att inte arbeta med TRAS. Min 

metod att använda strukturerade intervjuer i denna studie tycker jag har fungerat väl för 

studiens syfte. Hade jag velat ha mer information om en viss sak så hade det varit bra att 

kunna ställa några följdfrågor. Detta har jag kommit på i efterhand när jag har analyserat mitt 
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resultat. Jag spelade in alla intervjuerna utom en eftersom den förskolläraren inte ville att jag 

skulle spela in. Bryman (2008) skriver om etiska regler när det gäller att intervjua personer. 

En av dessa etiska regler är att intervjupersonerna måste samtycka till att medverka, detta 

kallas samtyckeskravet. Jag tycker att jag tog hänsyn till detta när förskolläraren inte ville att 

jag skulle spela in hennes intervju och därför istället antecknade när hon berättade. Jag tyckte 

det fungerade bäst när intervjuerna var inspelade på grund av att det var lättare att få med allt 

som intervjupersonen sa.  Det var inte meningen att jag skulle intervjua specialpedagogen 

men jag fick chansen och tog den och på det viset fick jag mycket mer information om just 

TRAS och det syfte jag hade med studien. Det tycker jag var lyckat. Om jag ska vara kritisk 

till min metod så hade det varit bättre att använda förskollärare som jag inte känner eftersom 

jag då inte hade behövt fundera på om svaret blev som det blev eftersom de känner mig. 

 

Resultatdiskussion 

Mitt syfte med hela studien var att få en djupare förståelse i användandet av TRAS som ett 

observationsredskap. Detta tycker jag att jag har fått veta när jag gjort mina intervjuer. Några 

av förskollärarna var kluvna till att använda TRAS- materialet på grund av att de kände att det 

kunde bli en bedömning av det enskilda barnet. Det jag har fått ut av intervjuerna är att alla är 

positiva till att använda materialet även om de var lite kluvna. Jag tycker att specialpedagogen 

kom med en bra kommentar när hon sa att hon tycker det är självklart att man måste kolla 

både på det enskilda barnet och vad det är för individer i gruppen för att kunna utveckla 

verksamheten. Det gäller som förskollärare att vara engagerad i arbetet med TRAS och se alla 

barns behov menar några av förskollärarna. 

 

Förskollärarna hade enade tankar på att TRAS är ett material att ha om det är något barn som 

behöver hjälp. Detta för att hjälp ska kunna sättas in tidigare. Syftet med min studie var även 

att få en djupare förståelse hur de använder resultatet av TRAS- materialet för att designa 

verksamheten och hur resultatet av TRAS påverkar den pedagogiska miljön. I detta var alla, 

både förskollärarna och specialpedagogen, överens om att det är ett bra material för att ta reda 

på vad de ska göra för att kunna förbättra den pedagogiska verksamheten. Att ta fokus just på 

verksamhetens utveckling skriver Pramling Samuelsson (2010), har stöd i många olika 

forskningsstudier. Om man har en bra kvalité i verksamheten inverkar det på vad barn lär sig. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att för barns lärande har utformningen av 

den pedagogiska miljön en stor betydelse. Genom att den är utformad på ett sätt som skall 
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främja barns lärande så att det underlättas, stimuleras och även utmanas. Miljön bidrar till att 

ge ett budskap om vad som håller på att hända i den pedagogiska verksamheten. För genom 

samspel med omgivningen erövrar barn omvärlden Pramling Samuelsson(2010) skriver att 

 ”syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. 

verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att 

varje barn ger bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande… Det 

är analysen av utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga 

utvecklingsområden. All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt 

barnperspektiv. Barn och föräldrar ska vara delaktiga i utvärderingen och 

deras röster ska lyftas fram” (Pramling Samuelsson 2010:161).  

I intervjun kom det fram att en förskola skulle ett schema så de kunde observera barnen en 

längre period och se hur de skulle kunna göra i verksamheten för att barnen skulle utvecklas. 

De berättade att de skulle göra olika motorikbanor eller ha en korg med olika uppdrag som 

barnen skulle göra, dessa uppdrag kom från TRAS. Detta med att ordna olika lärarmiljöer och 

ha olika redskap till att utmana barnen skriver Selander& Svärdemo Åberg (2009) om. I 

dagens samhälle ska lärarna forma en bra lärande miljö och det finns många olika resurser att 

välja på. Olika redskap och resurser för lärande skapar olika förutsättningar, en förskola som 

är öppen för flera olika resurser och olika valmöjligheter ställer stora krav på kunskap av olika 

slag. Selander& Svärdemo Åberg (2009) de betonar också vikten av en mångsidigt och 

utmanande resursanvändning.   

 

Genom mina intervjuer såg jag att de gjorde mycket ute på förskolorna för att designa 

verksamheten genom att använda just TRAS som ett observationsverktyg. De var inspirerade 

till att använda materialet.  Enligt Selander & Kress handlar design begreppet just om detta, 

”Design begreppet handlar traditionellt sett om att forma idéer, begrepp och mönster för att 

skapa en ny produkt.” (Selander & Kress 2010:20). När samhället förändrades så ändrades 

villkoren för lärande. Läroplanen är kortfattad och måste omsättas till lokala villkor. Genom 

detta är det inte självklart hur skolor och förskolor ska se ut. Det är inte givet hur man ska 

möblera rummen eller vilket läromedel som ska användas eller hur resurserna ska fördelas. 

Förskollärare och lärare ska själva delta i formandet av miljön. ”detta är en aspekt av 

designers perspektiv” (Selander & Svärdemo Åberg 2009:24). Förskollärarna är medvetna om 

läroplanen när de designar verksamheten men även att de skapar lärande situationer, vilket de 

försöker göra i allt de gör. Några av förskollärarna berättade att på deras förskola så gör de så 

att om det är något barn som inte klarar vissa saker så tränar de det med hela gruppen. Har de 
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till exempel ett barn som inte kan gå på tå så säger de till hela gruppen att gå på tå när de 

exempelvis ska gå ut till kapprummet och klä på sig. Genom detta så pekas inte det enskilda 

barnet ut utan alla gör samma sak, det blir som en lek. Här försöker de främja lärande. Genom 

mina intervjuer fick jag uppfattningen att förskolorna gör mycket aktiviteter utifrån TRAS i 

verksamheterna, detta trots att det var några av förskollärarna som berättade att de inte fått 

tillräcklig utbildning när det gällde användandet av TRAS- materialet. Frågan man bör ställa 

sig, när man hör detta, är vilka förskollärare som i äntligen ska och kan använda TRAS- 

materialet så som det är tänkt att användas? För enligt författarna till TRAS- handboken måste 

man lära sig materialet grundligt och förstå syftet med dess användning för att ha nytta av ett 

kartläggningsmaterial. Förskollärare som kände att de inte fått tillräcklig utbildning pratar 

kanske med andra som fått bättre utbildning om materialet och läser handboken noga för att få 

mer kunskap. Jag fick reda på att om de går till specialpedagogen och frågar henne så säger 

hon att de ska använda TRAS- handboken för att få reda på mer. Detta är något som jag får 

fortsätta fundera på för jag fick inte ut något av detta under intervjuerna. 

 

SLUTORD 
Jag tycker att TRAS är ett intressant material. Jag var väldigt intresserad av att se hur de 

arbetar ute i förskolorna med TRAS och även hur de använder materialet till att designa sin 

verksamhet. Det har varit intressant att få lyssna på dessa intervjupersoners uppfattning om 

TRAS och hur specialpedagogen ser på arbetet. Genom detta arbete känner jag att jag har fått 

mer positiva tankar när det gäller TRAS. Det har jag nog stor nytta av när jag kommer ut och 

börjar arbeta. Speciellt om de arbetar med TRAS på min blivande arbetsplats. Jag tycker jag 

har fått svar på syftet till min studie. Om tiden hade funnits så hade jag utökat mina intervjuer 

och intervjuat fler förskollärare och någon mer specialpedagog men även förskolecheferna 

som har bestämt att materialet ska användas på deras förskolor. Jag hade även intervjuat 

förskollärare som inte använde TRAS för att se deras tankar om materialet, om de vet något 

om materialet. Det hade även varit intressant att intervjua förskolechefer som bestämt sig för 

att inte använda TRAS på deras förskolor. Vad tycker de om materialet och varför de valt att 

inte använda det. Så detta är en idé för en fortsatt studie. 
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      Bilaga A 

BILAGOR 
Frågor till förskollärarna 

Vilken uppfattning har du som förskollärare om TRAS som ett observations material? 

 

Anser du att du gör en bedömning eller en observation när du använder TRAS? 

 

Vad är skillnaden mellan bedömning och observations material? 

 

Vilka för och nackdelar tycker du som förskollärare det finns med att använda TRAS som ett 

observationsmaterial? 

 

Tycker du att ni fått tillräckligt med utbildning om TRAS- materialet? 

 

Hur designar ni den pedagogiska verksamheten utifrån resultatet ni får av TRAS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

      Bilaga B 

Frågor till specialpedagogen 

Vilken uppfattning har du om TRAS som ett observationsmaterial? 

Anser du att man gör en bedömning eller en observation när man använder TRAS? 

Vilka för och nackdelar tycker du det finns med att använda TRAS som ett 

observationsmaterial? 

Hur tycker du att förskolorna kan designar den pedagogiska verksamheten utifrån resultatet av 

TRAS? 

 

 

 


