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Sammanfattning 
 
Arbetets art: Lärarprogrammet, inriktning mot Förskolan/ Förskoleklass, 210 

högskolepoäng. 
 
 Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet” 15 

högskolepoäng i utbildningsvetenskap. 
 
Titel: BARNS SPRÅKUTVECKLING - 

PEDAGOGERS ERFARENHETER AV ATT ARBETA MED EN SPECIFIK 
SPRÅKMODELL 

 
Engelsk titel: Children’s language development – 
 The experiences of working with a specific language model among 

pedagogues 
 
Nyckelord: Förskolan, intervjustudie, språkutveckling 
 
Författare: Veronica Hullegård & Marie Lundquist  
 
Handledare: Birgitta Davidsson 
 
Examinator: Mary-Anne Holfve-Sabel 
 
 
BAKGRUND: I bakgrunden belyser vi språkets betydelse för barns utveckling 

utifrån olika forskares perspektiv. I en sammanfattning av läroplanen 
får vi ta del av hur pedagoger i förskolan ska gå till väga för att se till 
varje barns utveckling. Här presenteras även observationsmaterialet 
Tidig Registrering Av Språkutveckling – TRAS. 

 
SYFTE:  Syftet är att undersöka vilka erfarenheter några pedagoger har av att 

använda Tidig Registrering Av Språkutveckling - TRAS i förskolans 
verksamhet. 

 
METOD:  Vi har i vår undersökning använt oss av kvalitativ metod med intervju 

som redskap. I vår undersökningsgrupp har det ingått tio pedagoger 
från förskolans verksamhet. Intervjuerna har spelats in på diktafon för 
att sedan transkriberas. 

 
RESULTAT: Pedagogerna som intervjuades berättade om sina upplevelser och 

erfarenheter kring att arbeta med materialet TRAS. Arbetet med 
TRAS har lett till att många pedagoger har fått mer kunskap kring 
språkets betydelse och en mer strukturerad verksamhet. I resultatet 
framkommer språkets betydelse för barns fortsatta utveckling. 
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INLEDNING 
 
Något av det viktigaste för barn i förskolan är att de får en möjlighet att utveckla sitt språk. 
Språket ger barn en identitet och tillhörighet i en gemenskap, men också en förståelse för sig 
själv och för sin omvärld (Horn, Espenakk & Wagner, 2004). Det finns idag många barn i 
förskolan som har förseningar i sitt språk och i sin läsinlärning och ofta kommer 
hjälpinsatserna för dessa barn för sent. Skolverket (2009) har därför lagt ett förslag på att 
läroplanen för förskolan ska förtydligas och kompletteras med nya mål då det gäller barns 
språkutveckling. Språk och kommunikation kommer att få en egen rubrik och egna mål, vilket 
gör att arbetet i förskolorna blir mer lättöverskådligt när målen används i verksamheten. Även 
inom regeringen diskuteras att språket är av grundläggande betydelse för att tillhöra en social 
gemenskap och för att kunna använda språket på de flesta samhällsområden (Regeringens 
proposition, 2008).   
 
Vi är två barnskötare som arbetat i förskolans verksamhet femton respektive tjugo år och sett 
att det finns många sätt att gå till väga när pedagoger i förskolan ser till varje barns utveckling 
och lärande när det gäller språket. För att på bästa sätt kunna hjälpa alla barn i sin utveckling 
krävs mycket kunskap från pedagoger. Ett sätt som intresserar oss som gör denna 
undersökning är observationsmaterialet Tidig Registrering Av Språkutveckling – TRAS 
(Espenakk, Frost, Horn, Gees Solheim, Wagner, Klepstad Faerevaag & Löge, 2004). 
Fortsättningsvis i vår undersökning kommer vi att använda oss av förkortningen TRAS. Detta 
är något vi har kunskap och erfarenhet av då vi använder oss av detta material i vår 
förskoleverksamhet. Under vår utbildning har vi fått en större förståelse för hur viktig 
språkutvecklingen är för barnens fortsatta utveckling. Vi har mött många olika åsikter kring 
materialet TRAS vilket gjort vår nyfikenhet ännu större då en del anser att TRAS är ett 
bedömningsmaterial medan andra ser det som ett hjälpmedel i förskolan. 
 
TRAS är ett resultat av att flera personer som arbetar inom olika instanser i Norge, bland 
annat Institutet för specialpedagogik (Universitetet i Oslo), gjort undersökningar på olika 
förskolor om barns språkutveckling. Det framkom då att det finns stora skillnader i 
språkutvecklingen för de barn som fått hjälp redan i tidig ålder (Espenakk, et al. 2004). 
 
TRAS är ett observationsmaterial för att stimulera barns språkutveckling och är användbart 
för barn i åldrarna 2-5 år. Det består av ett observations-schema och tillhörande litteratur och 
är tänkt att vara ett material för pedagoger i förskolan. Det är många bitar i varje barns 
utveckling som ska fungera som till exempel samspel, uppmärksamhet, språkförståelse, uttal 
och ordproduktion och detta är några av de delar som ett TRAS-material innehåller. Genom 
att tidigt observera barnets utveckling och språkinlärning läggs grunden till fortsatt utveckling 
både socialt, emotionellt och intellektuellt. Detta kan jämföras med Läroplanen för förskolan, 
Lpfö 98 där man kan läsa att alla som arbetar i förskolan ska ”samarbeta för att erbjuda en 
god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som 
av olika skäl behöver stöd i sin utveckling” (Skolverket, 2006, sid. 10). 
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BAKGRUND 
 
I detta avsnitt belyser vi språkets betydelse för barns utveckling utifrån olika forskares 
perspektiv. Det finns mycket litteratur som styrker språket betydelse för fortsatt utveckling. 
Däremot har det varit svårt att finna litteratur som säger motsatsen. Vårt syfte handlar om 
pedagogers erfarenheter av att använda arbetsmaterialet Tidig Registrering Av 
Språkutveckling - TRAS. För att tydliggöra materialets olika avsnitt använder vi oss av dessa 
som underrubriker. Vi gör en kort sammanfattning om dokumentation och redogör för vad 
läroplanen för förskolan säger om barnens rätt till lärande och utveckling. Vi ger också några 
förslag på olika modeller för att arbeta med barns språkutveckling. Sist i avsnittet kommer en 
sammanfattning om vad TRAS innebär. 

Barns språkutveckling 
 
Redan från det vi föds börjar intresset för språket. Det nyfödda barnet kan efter bara några 
timmar känna igen moderns röst och likaså hennes lukt. Våra fem sinnen känsel, lukt, hörsel, 
syn och smak och en nära kontakt med andra människor gör att vi överlever och att språket 
utvecklas. Det första språket barnet lär sig är joller och att vifta med armarna och benen och 
efterhand när barnet växer utvecklas jollret till ord och gesterna blir tydligare (Westerlund, 
2009). I förskolan kan pedagogerna enligt Hagtvedt Eriksen (2006) lägga grunden för barns 
lärande och genom ständiga dialoger mellan vuxna och barn får barnet en förståelse för 
språket. Barn får använda sig av sina upplevelser när de samtalar både med pedagoger och 
med andra barn. För att barn ska känna att de får gehör för sitt språk är det viktigt att 
föräldrar, pedagoger och andra vuxna tar sig tid till att lyssna. 
 
Enligt Tornéus (2000) använder barnen språket för att kommunicera trots att de inte fått 
förståelsen för ordets betydelse. Denna förståelse får de när de upptäcker att ett ord betyder 
något och att ord har olika former och funktioner. Det vi kan arbeta mycket med i förskolan är 
rim och ramsor och mycket lek med språket på en nivå som passar barnen. Något som är 
viktigt enligt Grove (2004) är att arbetet med språket innehåller flera delar som 
språkförståelse, ordförråd, uttal etcetera och att de olika delarna i språket hör samman. Det är 
dessa olika delar som bildar språket och gör det meningsfullt i kommunikationen mellan 
människor. Detta menar också Johansson (2003) som skriver att språket är mer än muntlig 
kommunikation, det är även kommunikativt samspel. 
 
För att barn ska kunna tillägna sig språket, få förståelse för det, kunna uttrycka sig och få 
förmågan att se inre bilder måste det finnas vuxna som hjälper barnen med detta. Knutsdotter 
Olofsson (2003) menar att barn får ett större ordförråd, förståelse för språket och ett mer 
varierat språk om en vuxen deltar i barnens lek. Små barn har ofta ett lekspråk innan de har 
talspråket. I leken kan barnen uttrycka sig med gester och mimik och observerar man små 
barn som leker syns det att barnen förstår och uttrycker sig väl även utan så många ord. 
Barnen tränar i leken också sin föreställningsförmåga, vilken är viktig för att kunna föreställa 
sig olika saker och skapa inre bilder. Har inte barnen denna förmåga får de svårt när de ska 
lyssna på till exempel en saga eller en berättelse. Knutsdotter Olofsson (2003) tycker också att 
vuxna måste delta mer i barnens lek för att sätta ord på händelser och känslor. Pedagogik är 
när man möter barnen i deras värld och gör omvärlden förståelig. Enligt Johansson (2003) 
finns det pedagoger som anser att de barn som inte har ett språk inte heller kan vara med i 
vardagligt kommunikativt samspel. Det finns också de pedagoger som avvaktar och väntar på 
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att barnet ska infinna sig i ett visst mognadsstadie. I detta fall anser Johansson (2003) att 
pedagoger begränsar barns chanser att utvecklas och att få känna gemenskap i gruppen. 

Samspel, kommunikation och uppmärksamhet 
 
Under barnets första levnadsår är skrik deras sätt att kontakta vuxna. Skriket kan bero på olika 
saker och det är när vi vuxna kan förmedla till barnet att vi förstår vad det menar som barnet 
lär sig att detta är ett sätt att kommunicera på. Samspelet med en vuxen ger barnet en 
förståelse för att det kan påverka sin omgivning. I samspelet tolkar den vuxne barnets signaler 
genom att med ord kommentera barnets kroppsspråk och joller. Det är viktigt att vänta in 
barnets svar då detta är början till en dialog (Westerlund, 2009). Detta menar även Svensson 
(2009) som också påtalar hur viktigt det är med ögonkontakten med barnet för att få en väl 
fungerande kommunikation. Hon menar att brist på ögonkontakt kan få konsekvenser i form 
av en försenad talspråksutveckling. 
 
I slutet av första levnadsåret kan barnet genom sin blick fånga den vuxnes uppmärksamhet 
genom att först se på den vuxne och sedan titta på ett föremål. I detta skeende visar barnet på 
sin förmåga att förmedla sig utan ord. Vid denna tidpunkt är också pekgesten och några ord i 
form av ”da da” barnets sätt att föra en dialog med andra i sin omgivning. Under barnets 
fortsatta uppväxt blir det både självständigare och motoriskt skickligare. Att utforska sin 
omgivning är för barnet intressant och här bör den vuxne hjälpa barnet genom att kommentera 
det barnet gör i ord och handling. På detta sätt hjälper vi barnet i dess fortsatta utveckling i 
språket (Westerlund, 2009). 
 
När barn kommunicerar med vuxna får de höra ett språk som inte är detsamma som när barn 
pratar med varandra (Söderbergh, 1979). De vuxna pratar om sådant som ska hända i 
framtiden och även om det som tidigare hänt. Det är de vuxna som ger barnet ett förberedande 
språk vilket de senare kommer att kunna använda i samspel men sina kamrater men barnet lär 
även i samspelet med andra barn. Detta säger också Svensson (2005) som skriver att vi 
samtalar utifrån de intryck som miljön ger oss. Barn som är i många olika miljöer och deltar i 
olika aktiviteter har med sig erfarenheter och upplevelser till många olika samtal som de 
behöver prata om. Det är då viktigt att de vuxna i barnens närhet samtalar med barnen om de 
olika händelserna och miljöerna de har tagit del av. Stimulans och respons är viktigt för barns 
lärande. För att förstärka hur viktiga föräldrarna är för barnens språkliga stimulans och 
språkutveckling har pedagogerna en viktig roll genom att föra en diskussion med föräldrarna 
kring detta. 
 
Johansson (2003) menar att det finns flera olika sätt för pedagoger att se till barns lärande. Ett 
sätt är att se vad barn har för kompetens och hur aktiva de är i olika situationer. Det som 
också bör räknas in är hur barnen lär i olika sammanhang och i samspel med andra. Pedagoger 
kan också se till barns perspektiv och anpassa verksamheten efter barnens erfarenheter och 
intressen. Här blir det barnen som är i fokus och de vuxna som anpassar sig. För pedagoger 
gäller det att kunna förhålla sig till olika former av kunskap och lärande. 
 
Enligt Klepstad Faerevaag (2004) är samspelet mellan barn och vuxna en viktig del i barns 
sociala och språkliga utveckling. Genom det sociala samspelet lär sig barnet förstå och 
respektera andra i sin omgivning. Det är också här de utvecklar en förståelse om sig själva och 
att de kan uppföra sig på olika sätt mot olika personer. För att leken ska fungera är språket en 
viktig del då barnen genom språket får en gemensam förståelse för de sociala spelreglerna i 
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leken. Det underlättar också för barnen om de kan kommunicera i samspel med andra barn 
och vuxna. 
 
Andresen (2005) menar att det gemensamma med att förmedla något på låtsas genom 
påhittade handlingar gör rollspel otroligt viktigt för barns språkutveckling. I rollspelet 
används familjära miljöer och leken är orienterad till en kommande framtid. Konkreta objekt 
och roller gör det lättare för barnen att låtsas och gå bakom den riktiga situationen. Andresen 
(2005) menar också att rollspel med andra barn är lämpligt för att lära sig hur man ska 
strukturera samspelet och alltså frigöra sig själv från understödjande hjälp från vuxna. En 
slutsats som kan dras är att det är viktigt för barn i förskoleåldern att genom rollspel integreras 
med barn i samma ålder, vilket utvecklar deras samspel med andra barn och sin egen 
språkutveckling. 
 
Kommunikation kan så som Grove (2004) ser det vara verbal men också icke verbal och då i 
form av gester och kroppsspråk. Den verbala kommunikationen utvecklas efter hand genom 
dialoger mellan barn och vuxna. Dialogen utmärks av att kunna vänta på sin tur och att kunna 
svara på varandras yttranden. De första dialogerna är ofta korta men blir med tiden som barnet 
växer längre och får ett större innehåll. Det är den vuxnes sätt att kommunicera med barnet 
som vidareutvecklar barnets språk. 
 
När det talas om uppmärksamhet kan vi se på detta på två sätt trots att det oftast hänger ihop. 
Det ena är att kunna selektera eller välja ut något som är intressant bland olika saker. Det 
andra är att kunna koncentrera sig på någonting en stund trots att det finns annat runt omkring 
som pockar på uppmärksamhet. När vi ser på barnens uppmärksamhet i olika situationer är 
det viktigt att se hur omgivningen ser ut. Om barnet upplevs okoncentrerat måste vi se på vad 
orsakerna kan vara. I sådana situationer kan barnen behöva hjälp av olika slag (Gees Solheim, 
2004).  
 

Språkförståelse och språklig medvetenhet 
 
När barnet under sitt första levnadsår stoppar saker i munnen är det för att få en uppfattning 
av vad föremålet är för någonting. Barnet lär sig förstå föremålet genom att känna med sina 
händer, se föremålet, känna med munnen men också genom att vuxna sätter ord på föremålet. 
När barnet lär sig att koppla samman ord och föremål bygger detta vidare på en förståelse för 
språket (Westerlund, 2009).  
 
När barnet är några månader kommer de första gurgelljuden och vokalljuden och dessa ljud 
producerar barnet långt bak i munnen på grund av att tungan faller bakåt när barnet ligger ner. 
När barnet kan sitta upp och hålla huvudet uppåt blir ljuden förändrade. Vartefter barnet växer 
och får tänder förändras ljuden och övergår vid cirka ett års ålder till stavelser av konsonanter 
och vokalljud. Här kommer oftast barnets första ord som en vuxen tror sig höra, tillexempel 
”pa pa”. Det är vid denna tidpunkt en förutsättning att barnet hör för att kunna utveckla sitt 
språk. Under denna tid förbereder sig också barnet för att lära sig skilja ut viktiga ljud och 
bortse ifrån störande bakgrundsljud (Westerlund, 2009). 
 
Språkutveckling består av två sidor, att barnet förstår språket och kan uttrycka sig förståligt. 
Oftast kommer språkförståelsen enligt Horn (2004) före talspråket och det är viktigt att hålla 
isär dessa begrepp. För att barnen ska lära sig det talade språket måste de först få förståelse 
för språket De små barnen förstår många ord innan de själva kan prata och hela livet kommer 
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de att förstå många fler ord än vad som används i tal och skrift (Westerlund, 2009). När barn 
ska lära sig språket finns det flera olika sätt att gå till väga. Ett sätt som kan användas är enligt 
Hagtvedt Eriksen (2006) att både säga ordet och förklara det konkret. Förklaringen bör vara så 
att barnet förstår men den vuxne kan utmana barnet genom att ställa frågor som kan relatera 
till barnets tidigare erfarenheter. Barn behöver få tillägna sig olika begrepp i vardagen och här 
kan förskolan hjälpa till genom att sätta ord på vardagssysslor. Samtal i vardagen gör att 
barnet kan få en förståelse för språket och dess betydelse. Detta säger också Horn (2004) och 
menar att olika sinnen måste användas genom att ge barnen nya upplevelser och nya 
erfarenheter. 
 
Johansson (2003) beskriver hur pedagoger kan gå till väga på olika sätt när de samtalar med 
barn. Det blir naturligt att ta till vara barns tankar och intressen i vardagen och lyssna till vad 
barnen har att säga och få dem att känna att de är betydelsefulla. Det är också viktigt att prata 
med de barn som ännu inte har ett språk för att ge dem förutsättningar att bygga upp sitt 
ordförråd. I samtalen med barnen kan pedagoger också ta till vara och utvidga barns tänkande 
i språket genom att prata om sådant som hänt tidigare i barns liv. 
 
När vuxna läser böcker och pratar om innehållet i en bok ger detta barnet en förståelse för 
språket. De barn som tidigt får erfarenhet av böcker får ofta ett intresse för att läsa själva. 
Genom bokläsning får barnet en förståelse för hur man läser, att bilderna beskrivs i texten, att 
vi läser en sida i taget och att vi läser framifrån och bakåt. Väljer vi böcker för små barn är det 
igenkännandet av bilderna som ofta fängslar barnen. För de lite äldre barnen bör böckerna 
vara mer utmanande och innehållsrika och texterna bör växa i svårighetsgrad med barnets 
språkförståelse (Westerlund, 2009). Svensson (2005) menar att genom högläsning lär sig 
barnet hur en berättelse är uppbyggd och utökar sitt ordförråd. Hur vuxna läser menar 
Svensson (2009) har stor betydelse. Om vuxna läser böcker rakt upp och ner utan någon 
speciell inlevelse ger det inte barnet någon vidare språkstimulering. Vuxna som däremot är 
engagerade i texten och gärna diskuterar med barnet kring innehållet i boken ger barnet större 
stimulans och förutsättningar i deras språkutveckling. För att få en stimulerande läsmiljö är 
det enligt Dahlgren, Gustafson, Mellgren och Olsson, (1999) viktigt att tänka på att skapa en 
stillsam miljö som inbjuder till att läsa ensam eller tillsammans med andra barn och vuxna. 
Något annat som är viktigt är att kontinuerligt byta ut böckerna och anpassa dem efter barnens 
intressen.  
 
Ett annat sätt att få förståelse för språk är enligt Hagtvedt Eriksen (2006) när barn ritar en 
teckning och att pedagogen och barnet sedan samtalar om denna. Pedagogen kan skriva ner 
ord till bilden och förstärker talspråket med skriftspråk. När barnet senare försöker läsa orden 
får pedagogen en inblick i barnets språkutveckling. Språklig medvetenhet är också när barnet 
lär sig att förklara med ord så att mottagaren förstår vad man vill berätta. I förskolan kan vi 
hjälpa barn genom att använda språket i många olika situationer. Både när en situation uppstår 
men också att vid ett senare tillfälle låta barnet återberätta situationen.  
 
Om barn ska få en förståelse för språket måste de uppleva att de får kontroll över det. 
Hagtvedt Eriksen (2006) menar att detta kan ske om vi använder oss av rim och ramsor och 
upprepar dessa så att barnen kan lära sig dem utantill. Något som stimulerar språklig 
medvetenhet är att leka med korta och långa ord, gåtor och roliga historier. Det viktigaste är 
dock att miljön som är runt omkring barnen stimulerar till ett lekfullt lärande som är kopplat 
till positiva känslor. Horn (2004) menar också att upprepningar är bra särskilt för de barn som 
är lite svagare i sin språkutveckling. Hon menar att det finns ett klart samband mellan att 
kunna leka med språket och en senare läsutveckling. 
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Svensson (2005) skriver om hur viktigt det är med en fonologisk medvetenhet hos barnen för 
deras möjlighet att lära sig skriva och läsa. Med fonologisk medvetenhet menas att barnen blir 
medvetna om språkljuden. För att barnen ska bli det måste de få leka med språket genom rim 
och ramsor och även få höra högläsning. Många av de barn som har dyslexi saknar en 
fonologisk medvetenhet och om dessa barn uppmärksammas tidigare än i sex års ålder kan 
många problem redan ha åtgärdats. 
 

Uttal, ordproduktion och meningsbyggnad  
 
Vid upprepningar från den vuxne får barnet enligt Westerlund (2009) insikt i att orden knyts 
till ett objekt eller en situation och förstärker förståelsen för språket. De första åren växer 
ordförrådet ganska långsamt och vid cirka två års ålder använder barnet ungefär 25-50 ord. 
Efter två års ålder brukar ordförrådet explodera och detta kan bero på att barnet vid denna 
tidpunkt lär sig flera nya ord varje dag. Det kan också bero på att barnet samlat på sig många 
ord i minnet men väntar med att säga dessa till det förstår vad orden betyder (Westerlund, 
2009). 
 
För barn som ska lära sig prata gäller det att vuxna hjälper barnen på rätt sätt. Detta kan göras 
genom att tala tydligt, långsamt och betona orden på rätt sätt och i korta satser och genom att 
koppla ihop ord med föremål i återkommande rutiner och lekar. Den vuxne kan hjälpa barnet 
genom att bidra med situationer som barnet tycker är roligt och intressant och därigenom sätta 
ord på det barnet hör, ser och upplever (Westerlund, 2009). Här anser Hagtvedt Eriksen 
(2006) att barn blir stärkta av att veta att de kan och i användandet av språklekar är det viktigt 
att barnen får med denna känsla. Anpassas språklekarna efter barnens mognad, görs lustfyllda, 
på ett lekfullt sätt och i mindre grupper ger vi barnen möjlighet att använda många olika 
sinnen vilket är av nytta för all inlärning.  
 
Westerlund (2009) menar att när barnet börjar prata görs detta i ettordssatser och beroende på 
mognad kan det ta både kort tid men också lång tid innan tvåordssatsen kommer. För att 
komma vidare i sin språkutveckling måste barnet få en förståelse för, dels det vi säger i ord 
men också det som vi uttrycker i gester och mimik. Barnen måste lära sig när, var och hur de 
ska använda orden och detta är beroende av att både den sociala och den intellektuella 
förmågan utvecklas i samförstånd med den språkliga förmågan.  
 
Runt tre års ålder börjar barnet kunna berätta om något det varit med om, ofta med hjälp ifrån 
en vuxen. Efter en tid kan vi märka att ord och satser knyts samman med ordet ”och” och vid 
cirka fem års ålder börjar barnet kunna berätta saker mer sammanhängande och med en ”röd 
tråd” i berättelsen (Westerlund, 2009). Enligt Wagner (2004) behöver barnens ordförråd 
stimuleras och detta kan göras på många olika sätt. Förskolan kan använda sig av språkpåsar, 
sagopåsar eller flanosagor. Här får barnen tillägna sig ord på flera olika sätt och den vuxne 
kan göra språkinlärningen både rolig och lustfylld. Det kan komma perioder då barnen tycks 
gå tillbaka i sin språkutveckling men detta beror ofta på att barnet har fått en förståelse för att 
det finns ett system i språket det vill säga grammatiken. 
 
Barn i fyra till sex års ålder som har problem med uttalet kan få problem med den sociala 
kontakten. De kan bli retade och genom det få ett dåligt självförtroende som kan leda till att 
de inte vågar pröva på språkets olika delar. Många barn med uttalssvårigheter klarar sig bra 
ändå genom att deras sociala förmåga är god. De barn som har svårt med uttalet behöver träna 
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språkljuden på ett lekfullt sätt och kan på så vis få förståelse för hur de ska forma ljudet och 
lär sig då snabbare. Vid grava språksvårigheter behöver man anlita en logoped för att göra en 
analys av barnets starka och svaga språksidor och arbeta vidare för att barnet på bästa sätt ska 
utvecklas (Svensson, 2005). 
 

Dokumentation 
 
I förskolans verksamhet talas det ofta om att det är viktigt att dokumentera verksamheten. Vad 
är det då som ska dokumenteras, vad är syftet med dokumentation och hur ska vi gå tillväga. 
Enligt Johansson (1996) finns det många olika sätt att gå till väga när en verksamhet ska 
dokumenteras. Olika former som kan användas är loggbok, dagbok, fotografier och 
videoinspelning. Dokumentation kan vara ett stöd för diskussioner i arbetslagen och om en 
förändring ska göras i verksamheten. För att få större tillförlitlighet i en dokumentation kan 
enligt Johansson (1996) triangulering användas. Med detta menas att dokumentationen görs 
på flera olika sätt och att det då blir ett bredare underlag. Något som är viktigt att få med i 
dokumentationer om barn är det sammanhang som barnet befinner sig i.    
 

Läroplanen för förskolan 
 
I Läroplanen för förskolan, Lpfö-98 står det att förskolan ”ska lägga grunden till ett livslångt 
lärande” (Skolverket, 2006, sid. 4). Förskolan ska stimulera barnen genom att ge dem en bra 
pedagogisk verksamhet. Miljön som barnen vistas i ska locka till lek och olika aktiviteter och 
ge barnen en chans att kunna utforska sin omvärld. Personalen ska kunna samspela och ha 
förmåga att se till varje barn. Kontakten med föräldrarna är också av stor betydelse. Alla ska 
känna att förskolan ger barnen en god grund att stå på inför framtiden.  
 
Enligt Lpfö-98 (Skolverket, 2006) har pedagogerna en betydelsefull roll genom att stimulera 
och uppmuntra barnen i deras språkutveckling och nyfikenhet för den skriftspråkliga världen. 
Detta bör göras både enskilt och i socialt samspel med kamraterna på förskolan. Språket har 
en stor betydelse och det hänger samman med förmågan att kunna lära sig att kommunicera 
med andra och kunna uttrycka sina tankar för omgivningen. Språket hör också samman med 
barnens identitetsutveckling. Förskolan ska ge barnen upplevelser och olika uttrycksformer 
genom sång och musik, drama, rörelse, bild och lek. 
 
Leken ska genomsyra förskolans verksamhet då leken är viktig för barnens utveckling och 
lärande. I leken får barnen möjlighet att stimulera fantasi, inlevelse, kommunikation och en 
förmåga att lära sig lösa problem. För att barnen ska utvecklas till självständiga individer och 
att de ska skapa tillit till sin egen förmåga, krävs det att pedagogerna ger förutsättningar för 
detta (Skolverket, 2006). 
 

Modeller för att arbeta med barns språkutveckling 
 
Här beskriver vi några olika modeller för att arbeta med barns språkutveckling. 

 
• Bornholmsmodellen – I detta material används språklekar som passar barn i både 

förskolan och förskoleklass. Bornsholmsmodellen syftar till att utveckla barnens 
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fonologiska medvetenhet genom olika språklekar och här finns ett färdigt material att 
tillgå (Bornholmsmodellen, 2009). 

. 
• ECERS – Early Childhood Environment Rating Scale har funnits i Sverige i ca 10 år. 

Detta är ett instrument för att kunna bedöma kvalitén och strukturen inom olika 
områden på förskolan bland annat språkanvändning och planerade språksituationer i 
samspel med barn (Lumholdt, 2008). 

 
• SIT – Språkligt Impressivt Test, används främst av specialpedagoger och logopeder 

för att se om barnet förstår det svenska språket. Materialet är uppbyggt på en berättelse 
med bilder i färg och utifrån detta ställs det olika frågor. Svaren fylls i på en 
testblankett och utifrån denna syns barnets eventuella brister i språkförståelsen 
(Pedagogisk design, 2010). 

 
• Språkjournalen – Är en dokumentation som används i Södertälje kommun, i förskolan 

och upp till årskurs 9 i grundskolan, men har även spridit sig till andra kommuner. Här 
dokumenteras barn och elevers språkliga utveckling mot uppnåendemålen för 
grundskolan (Lumholdt, 2008). 

 
 

• TRAS – Tidig registrering av språkutveckling. Detta observationsmaterial bygger på 
att uppmärksamma barns språkutveckling i förskolan. Materialet ligger till grund för 
att pedagoger i förskolan ska kunna tillrättalägga verksamheten så att det gynnar det 
enskilda barnet (Espenakk, et al. 2004). 

 

Tidig Registrering Av Språkutveckling - TRAS 
 
Tidig Registrering Av Språkutveckling - TRAS är ett observationsmaterial som är utarbetat i 
Norge av forskare och lärare vid kompetenscentret i Eikelund och Bredtvedt och vid 
universiteten i Oslo och Stavanger. Dessa personer har alla arbetat med barn som har 
förseningar i sin läs och skrivutveckling. De har ofta upplevt att hjälpinsatserna för barn med 
språksvårigheter kommit igång för sent och att språkinlärningen kunde ha varit bättre om 
barnen fått hjälp i tidig ålder (Horn, Espenakk & Wagner, 2004). Något av det viktigaste i ett 
barns liv är att ha ett välutvecklat språk då språket ger barnet en identitet, gemenskap, 
självkänsla och empatisk förmåga. Allt detta behövs för att vidareutveckla barnet emotionellt, 
socialt och intellektuellt, menar forskarna.  
 
TRAS är uppbyggt med en handbok och tillhörande observations-schema (se bilaga 1) som 
tydligt visar vad barnet i fråga eventuellt behöver stöd i (Espenakk, et al. 2004). TRAS-
schemat som används som ett hjälpmedel vid pedagogers arbete är indelat i tre överordnade 
utvecklingsområden: 
 
1. Samspel, kommunikation och uppmärksamhet 
2. Språkförståelse och språklig medvetenhet 
3. Uttal, ordproduktion och meningsbyggnad 
 
Utifrån dessa utvecklingsområden får pedagogerna vid sina observationer en överblick över 
barnets utveckling. Observationerna över barnets språkutveckling bör göras över tid och det är 
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bra om det är fler än en person som observerar. Om pedagogerna ska ta till sig materialet på 
bästa sätt måste de förstå det och lära in det grundligt. Handboken tar upp de olika delar som 
materialet är indelat i och här finns också förslag till att stimulera barns språkutveckling. 
Materialet kan vara en utgångspunkt i samtal med föräldrarna, som kan tillföra sin kunskap 
om sitt barns utveckling. Tillsammans ser de barnets behov, vilket är en bra utgångspunkt för 
barnets fortsatta språkutveckling (Espenakk, et al. 2004). 
 
Språkutveckling är en process där barnet i samspel med sin omgivning utvecklar ett språk. I 
TRAS-materialet innefattar språkutveckling utvecklingen om talspråk och språkförståelse 
men fokuserar också på språklig medvetenhet, vilken är betydande för den kommande 
skriftspråksutvecklingen. TRAS-schemat visar också på sambandet mellan språkutveckling 
och de grundläggande förhållanden som samspel, kommunikation och uppmärksamhet 
(Wagner, 2004). 
 
Pragmatik är läran om hur vi använder språket i sociala sammanhang. För att få en förståelse 
för det måste barn lära sig vad vi pratar om, hur vi säger olika saker och i vilka sammanhang 
det passar sig att säga det. Det är genom en social samvaro med andra barn och vuxna som 
barn lär sig språket. De barn som har pragmatiska svårigheter har svårt att använda rätt språk i 
rätt sammanhang och det kan vara av stor vikt att pedagoger på förskolan upptäcker detta 
tidigt så att dessa barn kan få den hjälp de behöver. TRAS kan bli ett verktyg för att öka 
kompetensen hos pedagoger i förskolan när det gäller observation och förståelse av språk och 
förhållanden som har nära samband med språkutvecklingen (Klepstad Faerevaag, 2004). 
  
Det finns nu mer ett material som heter SOL, Språka Och Lek, (Spf-utbildning och Nypon 
förlag, 2010a) som är en bok med språklekar och idéer för barn i åldern 2-9 år. Boken är 
indelad i de olika delarna som i TRAS-schemat men det går också att använda materialet för 
sig. 
 

SYFTE 
 
Syftet är att undersöka vilka erfarenheter några pedagoger har av att använda Tidig 
Registrering Av Språkutveckling - TRAS i förskolans verksamhet. 
 

Frågeställningar 
 

• Hur arbetar pedagogerna med TRAS i sin verksamhet? 
 

• Hur menar pedagogerna att barns lärande och utveckling påverkas av användningen av 
TRAS? 

 
• Hur upplever pedagogerna arbetet med TRAS? 

 

TEORETISK RAM 
 
Vi har valt att använda oss av Vygotskijs kulturhistoriska teori som handlar om hur viktigt 
språket är för samspelet mellan människor för fortsatt utveckling. Vi belyser även Dysthe och 
Säljös teorier som knyter an till Vygotskijs teori. 
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Vygotskij levde mellan åren 1896-1934 och han beskrivs i den sovjetiska psykologin som den 
”viktigaste nytänkaren” (Vygotskij, 1995. s 7). Enligt Vygotskijs (1999) kulturhistoriska teori 
skapar människan redskap eller tecken för att kunna tolka och förstå sin omvärld. Detta sker i 
samspelet med andra människor och utvecklar medvetandet. Teorin bygger på att tanke och 
språk står i relation till varandra och inte går att skilja åt, detta är det mest centrala för 
medvetandet.  
 
Tanke och språk är inte identiska utan har ett komplext samband som utvecklas successivt hos 
barnet. Det som teorin betonar är att tänkandet utvecklas i språket och inte är medfött. En 
förutsättning för att språk och tanke ska utvecklas är socialt samspel och kommunikation, när 
språk och tanke förenas skapas ordbetydelsen. 
 
Vygotskij (1999) hävdar att barnet redan från födseln är socialt och genom att föra en dialog 
med andra människor får språket en social funktion. ”Genom andra lär man känna sig själv” 
(Vygotskij, 1999. s 11). Han menar också att utveckling sker bäst genom samspel med barn 
som har kommit längre i sin utveckling och även tillsammans med vuxna. Enligt Vygotskij i 
Svensson (2009) beskrivs begreppet internalisering. Först löser barnet ett problem i samspel 
med någon annan men kommer successivt att klara av det själv. 
 
Enligt Dysthe (2001) är språk och kommunikation en viktig del i barns lärande. För att det ska 
bli ett lärande måste barnens relationer till omgivningen fungera. I ett sociokulturellt 
perspektiv är det betydelsefullt att miljön är anpassad till barnen och att barnen känner att de 
uppskattas för det de gör. Blir barnen sedda och får beröm blir de mer motiverade till fortsatt 
lärande. Dysthe (2001) menar också att kunskap fås genom att samarbeta med andra i sin 
omgivning och att det är viktigt att barnen tidigt lär sig att samarbeta. När vi lär oss att 
kommunicera med andra människor fås en förståelse för hur språket används. Vi lär oss i 
olika sammanhang och kan genom språket påverka och påverkas av andra. 
 
Säljö (2000) anser liksom Vygotskij (1995) att vi redan från födseln har en förmåga att 
kommunicera med vår omgivning. Genom att föra kommunikation med omgivningen fås 
förståelse för vad som är viktigt och intressant att veta och kunna. Säljö (2000) hävdar att 
människan använder sig av och utvecklar redskap som både är fysiska och språkliga för att 
kunna samspela i ett sociokulturellt perspektiv när det gäller lärande och utveckling. Fysiska 
redskap kan vara papper och penna som gör det möjligt för oss människor att anteckna för vår 
egen del men också för att kommunicera med andra. Dessa är bra redskap för att slippa lagra 
allt i vårt minne. 
 
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är kunskap, våra erfarenheter, något som vi använder i 
vår vardag när vi handlar i olika situationer. Kunskapen är en resurs som vi har med oss vid 
olika problemlösningar både vid praktiska och kommunikativa situationer. Säljö (2000) menar 
att samtal är ett samarbete mellan olika parter. Det som även vägs in i samtalet är förutom det 
verbala språket och dess olika tonfall, kroppsspråk, mimik och ögonkontakt. Under samtalet 
finns även möjligheten att ifrågasätta och be om förtydligande för att nå en gemensam 
förstålelse. ”Att sam-tala är också att sam-tänka” (Säljö, 2000. s 191).  
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METOD 
 
I detta avsnitt förklaras den vetenskapliga metod vi valt, kvalitativ metod, med intervju som 
redskap. Deltagarna i vår undersökning benämns informanter och är alla pedagoger inom 
förskoleverksamheten med erfarenhet av arbetsmaterialet TRAS. Som analysmodell har vi 
valt Giorgios meningskoncentrering som innefattar fem steg. Här beskriver vi också hur vi 
gått till väga i vårt genomförande. 
 

Kvalitativ metod 
 
Vid undersökningar där intresset ligger i att få reda på informanters upplevelser och 
erfarenheter är det vanligt att använda sig av kvalitativ metod (Björkdahl-Ordell, 2007) Enligt 
Backman (2008) används inte några siffror utan svaren består av formuleringar i tal eller 
skrift. Vid en kvalitativ intervju vill forskaren få fram hur informanten upplever och tolkar ett 
visst fenomen i sin omgivning, det vill säga att undersökningen är på individnivå. Genom att 
informanten använder sin tidigare kunskap och erfarenhet kan svaren på frågorna bli 
varierande. I kvalitativ metod börjar forskaren med att samla in data och därefter hitta teman 
och kategorier för att strukturera arbetet. I undersökningen försöker vi beskriva, förstå och 
tolka olika informanters upplevelser och erfarenheter i för dem naturliga miljöer (DePoy & 
Gitlin, 1999). Utifrån den kvalitativa metoden blir undersökningen av fenomenet mer 
trovärdig om det är fler än en person som undersöker fenomenet. Vetenskapen går ständigt 
framåt vilket innebär att vi inte vet hur länge en undersökning på ett visst fenomen förblir 
trovärdig (Thurén, 2007). 
  

Intervju 
 
Enligt Lantz (2007) kan en intervju beskrivas som ett samspel där en person intervjuar och en 
svarar. I detta samspel förs en dialog där intervjuaren söker efter informantens upplevelser 
och tolkningar inom ett visst område. Här gäller det att intervjuaren ger en trygg utstrålning så 
att informanten kan känna sig lugn och få den tid till att tänka över svaren som hon/han 
behöver. Lantz anser att en intervju skiljer sig från ett samtal på grund av att frågorna i 
intervjun har ett bestämt syfte vilket intervjuaren vill få svar på. 

 
Kihlström (2007) menar att en kvalitativ intervju kan ses som ett samtal men hävdar också att 
samtalet har ett speciellt mål. Detta mål är att intervjuaren vill ta del av informantens 
erfarenheter och upplevelser om ett speciellt fenomen. Här anser Kihlström (2007) att det är 
viktigt att tänka på hur frågorna i intervjun framställs. Frågorna bör vara ”öppna frågor” det 
vill säga att informanten ombedes att berätta om ett visst fenomen utifrån sin egen erfarenhet. 
Utifrån denna berättelse kan intervjuaren ställa följdfrågor för att få svar på sitt syfte. 

 

Svårigheter vid intervju 
 

Lantz (2007) menar att det vid en intervju är av stor betydelse att låta informanten få tid till att 
tänka över sina svar. Intervjuaren bör se till att frågorna håller sig till syftet i studien och att 
informanten inte kommer för långt ifrån sammanhanget i sina svar. Detta kan vara en svår 
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balansgång då intervjuaren både ska lyssna till svaren, för att kunna ställa relevanta 
följdfrågor, samt kunna anteckna minspel och kroppsspråk hos informanten. 

 
Enligt Lantz (2007) bör intervjuaren bortse från sin egen förförståelse för att kunna hålla 
fokus på det informanten har att berätta. Det är lätt för den som inte är van vid att intervjua att 
intervjun övergår i ett samtal som inte håller sig till ämnet och då får vi inte svar på syftet i 
det vi vill undersöka. Vidare menar Lantz (2007) att den egna attityden kan påverka intervjun 
negativt. Intervjuaren får inte påverka informanten genom att visa att vissa svar är bättre eller 
sämre. Här bör intervjuaren vara så professionell att följdfrågorna som ställs ska ge 
informanten chans att själv få tänka över svaren. 

 
Johansson och Svedner (2006) påpekar att frågorna som ställs i en intervju är av stor vikt. 
Detta för att göra så att studien ska tillföra ny kunskap till forskningen och inte enbart upprepa 
vad andra redan kommit fram till.   
 

Urval  
 
I vårt urval av pedagoger till våra intervjuer hade vi vissa urvalskriterier, dessa var: 
 

• Barnskötare eller förskollärare på olika förskolor 
• Ska ha arbetat med TRAS i verksamheten i minst två år 

 
För att få reda på ett antal förskolor som använder och arbetar med TRAS ringde vi runt till 
olika förskolor i några kommuner i Västra Götaland och tog reda på detta. När vi fått denna 
information valde vi ut en kommun där samtliga förskolor arbetar med TRAS. Vi tog ny 
kontakt över telefon med sex förskolor i den valda kommunen och förklarade vilka vi var och 
att vi under hösten 2009 skriver vårt examensarbete och syftet med detta. Vi informerade 
också om de forskningsetiska principerna tillexempel att det är frivilligt att delta och att man 
kan avbryta deltagandet om man så önskar (Vetenskapsrådet, 2002). Med hjälp av 
pedagogerna på förskolorna fick vi fram tio stycken som uppfyllde vårt urvalskriterium och 
som var villiga att ingå i vår studie. Vårt önskemål var att intervjuerna skedde på fredagar och 
för åtta pedagoger passade detta, däremot valde två pedagoger en annan dag. Utifrån detta 
bestämde informanterna plats och tid och samtliga godkände att vi spelade in intervjun på 
diktafon. Givetvis informerade vi om att det endast är vi som gör examensarbetet som tar del 
av det inspelade materialet och att detta förstörs efter det att studien är klar (Johansson & 
Svedner, 2006). 
 

Forskningsetik 
 
Etik handlar om hur vi som forskare bemöter och uppträder mot deltagarna. För att skydda 
individerna som deltagit i vår undersökning har vi tagit hänsyn till de fyra huvudkraven som 
är forskningsetiska principer från Vetenskapsrådet. 
 
1. Informationskravet innebär att deltagarna har informerats genom ett missivbrev om syftet i 
vår undersökning och att det var frivilligt att delta.  
2. Samtyckskravet innebär att deltagarna själva råder över sin medverkan och fick möjlighet 
att avsluta när de själva önskade. 
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3. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas identitet skyddas så att inga obehöriga kan ta 
del av detta material.  
4. Nyttjandekravet innebär att allt insamlat material endast får användas till vårt 
forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
I missivbrevet vi skickade till informanterna förklarades undersökningens syfte tydligt. Det 
informerades om att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas om informanterna själva 
önskade under studiens gång. Alla informanter förblir anonyma och vi har valt att nämna dem 
med fiktiva namn efter varje citat i resultatet. Vi kommer att förstöra insamlat material när 
undersökningen är klar och uppsatsen godkänd. Det insamlade materialet kommer endast att 
användas i vår undersökning. 

Analysmodell 
 
Fenomenologisk forskning i en kvalitativ studie innebär att studera vardagsupplevelsen hos 
informanten och sedan utifrån det tolka innebörden av upplevelsen. Litteraturen kan användas 
för att styrka eller förklara innebörden av informantens upplevelse och vara en grund för vad 
som förmedlas (DePoy & Gitlin, 1999). Genom att fenomenologin fokuserar på innebörden i 
informantens egna upplevelser och erfarenheter få vi reda på hur människor förstår olika 
fenomen (Kvale & Brinkman, 2009). 
 
När vi ska tolka intervjuerna i den fenomenologiska ansatsen, kan vi enligt Birgitta Davidson 
(2007) använda oss av Giorgis meningskoncentrering som innefattar fem steg. Med 
meningskoncentrering menas att forskaren drar samman informantens intervjusvar till kortare 
formuleringar. De fem steg som meningskoncentrering innefattar är: 
 

1. Vi läser igenom hela intervjun för att ta del av helheten. 
2. Vi markerar de personliga uttalanden som informanten gjort som är extra viktiga, för 

att finna det centrala i ämnet. 
3. Vi tar bort överflödiga textdelar och upprepningar för att korta ner texten. 
4. Vi återkopplar till syftet i undersökningen och söker själva kärnan i intervjutexterna. 
5. Vi sammanställer intervjun och får fram det viktigaste och mest beskrivande som 

återkopplar till syftet i undersökningen. 
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Genomförande 
 

Intervju 
 

Vi började med att formulera frågor till intervjuerna (se bilaga 2) utifrån vårt syfte i vår 
undersökning. Frågorna skulle ha karaktären av ”öppna frågor” eftersom vi ville ta del av 
informanternas erfarenhet och upplevelser om arbetsmaterialet TRAS och vi använde oss av 
kvalitativ metod.  Därefter skrev vi ett missivbrev (se bilaga 3) som beskrev vårt syfte och där 
vi förklarade informantens rättigheter utifrån de fyra forskningsetiska principerna 
(Vetenskapsrådet, 2002). Vi skickade ut missivbrevet till samtliga informanter en vecka innan 
intervjun skulle äga rum.  Innan vi gjorde var sin enskild provintervju skrev vi ner vår egen 
förkunskap för oss själva, för att träna och tänka på att inte lägga in egna värderingar i våra 
intervjuer. Vi gjorde varsin provintervju och dessa spelades in på diktafon, för att sedan 
transkriberas. Efter att vi läst igenom våra intervjuer justerades några frågor för vi ville få en 
tydligare beskrivning av informanternas svar. Till de två informanter vi gjort provintervju 
med tog vi ny kontakt för att få svar på de nya frågor vi tagit fram. Dessa intervjuer ansåg vi 
gav svar på vårt syfte och på så vis fick de ingå i vår undersökning.  
 
Vi gjorde sammanlagt tio intervjuer och dessa gjordes under sex olika tillfällen, 
provintervjuerna medräknade, och vi var vid sex intervjuer båda två och vid fyra intervjuer 
ensamma. När vi var båda var det en som intervjuade och en som satt i bakgrunden och hade 
möjlighet att ställa eventuella följdfrågor, detta informerade vi informanterna om innan 
intervjun startade. Innan vi startade diktafonen talade vi om för informanterna att det fick lov 
att bli tyst när de tänkte över sina svar. Enligt Johansson och Svedner (2006) kan det vara 
svårt för ovana intervjuare att vänta på informantens svar och att de inte ges tillräckligt med 
tid för att fundera över svaren. 

Analys 
De tio intervjuerna vi gjorde spelades in på diktafon för att sedan transkriberas. Intervjuerna 
transkriberades av den som gjort intervjun och detta skedde senast två dagar efter intervjun. 
För att analysera intervjuerna använde vi oss av Davidssons (2007) beskrivning av Giorgis 
analysmodell, vilken är indelad i fem steg. Enligt steg 1 läste vi det utskrivna materialet flera 
gånger för att få helheten. För att kunna ta ut det meningsbärande i texten det vill säga det 
som vi ansåg relaterade till vårt syfte diskuterade vi detta tillsammans. Enligt steg 2 
markerade vi olika variationer i informanternas uttalanden och enligt Kvale och Brinkman 
(2009) använder vi oss då av kodning vilket innebär att vi markerade nyckelord och meningar 
i texten. I steg 3 klippte vi ut den markerade texten och fick på så vis bort överflödig text och 
upprepningar. Först klistrade vi upp den urklippta texten under intervjufrågorna, därefter tog 
vi fram kategorier och underkategorier (se Figur 1. s 17) vilka vi kunde återkoppla till syftet i 
vår studie och detta är steg 4. I steg 5 sammanställde vi texterna med citat från informanterna 
vilket blir vår resultatdel och vi får då en heltäckande bild av arbetet.   
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Figur 1. Kategorier och underkategorier 

 

Tillförlitlighet och giltighet  
 
Vi som gör denna undersökning har erfarenhet och kunskap om observationsmaterialet TRAS 
genom att vi använder det i vår egen verksamhet. Vi har självfallet läst på mer om materialet 
och forskning kring detta område. För att bortse från vår egen förförståelse skrev vi ner detta 
för oss själva, så att vi kunde se det i ett annat perspektiv och för att inte påverka resultatet i 
undersökningen. Kihlström (2007) anser att det är viktigt att de som intervjuar är insatta och 
pålästa inom ämnet för att få tillförlitlighet i undersökningen. Något som Kihlström (2007) 
även påpekar är att tillförlitligheten ökar om intervjun spelas in på diktafon och transkriberas. 
Vi har valt att göra sex intervjuer tillsammans och fyra enskilt och alla intervjuer har spelats 
in på diktafon och transkriberats. 
 
Som vi tidigare nämnt under urval har vi valt att använda oss av urvalskriterier för 
informanterna, som har kunskap och arbetserfarenhet inom undersökningsområdet TRAS, då 
det ökar tillförlitligheten i vår undersökning enligt Johansson och Svedner (2006). 
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Genom att vi varit två vid de flesta intervjuer och suttit ansikte mot ansikte med 
informanterna har vi haft möjlighet att dokumentera miner och kroppsspråk. Detta har vi 
kunnat använda när intervjuerna har tolkats och analyserats. Enligt Lökken och Söbstad 
(1995) stärker detta trovärdigheten i undersökningen. Vi har använt oss av frågeställningar 
som varit öppna och hållit oss till ämnet som speglar vårt syfte och enligt Halvorsen (1992) 
ger detta giltighet i vår undersökning. Även Kihlström (2007) skriver om hur viktigt det är att 
den information vi får genom våra intervjuer speglar undersökningens syfte. Detta innebär att 
det som undersöks mäter det som ska undersökas och ingenting annat. 
 
Vi började varje intervju med att ta reda på demografisk data, vilket innebär frågor angående 
ålder och utbildning med mera. Enligt Lantz (2007) är dessa faktafrågor enkla att svara på och 
det kan också göra att det skapas ett gott klimat mellan informanten och den som intervjuar. 
Vi tänkte att vi även kunde använda den demografiska datan till att jämföra likheter och 
skillnader angående ålder, år inom yrket och utbildning. Detta kan dock ha påverkat 
tillförlitligheten i vår undersökning då vi inte använt  den demografiska datan till att göra 
några jämförelser. Vi upplevde däremot att dessa frågor blev en bra övergång till de följande 
frågor vi ställde och att informanterna slappnade av.  

RESULTAT 
 
I detta avsnitt presenteras analysen av våra intervjusvar och vi har inte dragit några egna 
slutsatser utan hållit oss till informanternas upplevelser och erfarenheter. Resultatet är indelat 
i kategorier och underkategorier, vilka presenteras i Figur 1. på sida 17. Det som framkommer 
i resultatdelen är att informanterna upplever att deras arbetssätt har förändrats på många olika 
sätt, genom att de använder sig av arbetsmaterialet TRAS. Hur detta har förändrats 
presenteras i slutet av resultatavsnittet. 
 

Pedagogers arbetssätt 
 
För att på ett tydligt sätt få fram hur pedagogerna på förskolorna arbetar med TRAS har vi 
valt att sammanfatta deras arbetssätt. De börjar med att observera barnet för att sedan kunna 
dokumentera barnets utveckling och tillrättalägga den pedagogiska verksamheten. 
 

Att observera 
Informanterna beskriver att det finns många olika sätt att observera. För att bli påminda om 
vad de ska observera hos barnen använder de sig av olika slags lappsystem. Ett sätt kan vara 
att ha frågorna uppsatta på väggen så att informanten hela tiden blir påmind om dem och på så 
sätt har det i bakhuvudet. 

 
Utifrån de olika tårtbitarna så har vi skrivit upp små lappar i olika färger (…). Om det är 
någon bit vi vill jobba mer med ex former, så sätter vi upp den lappen som ett extra komihåg 
för sig själv (…). Även i den fria leken har vi en lapp så vi kommer ihåg hur barnen är. Vi 
sitter inte med barnen och jobbar med TRAS utan det finns i den dagliga verksamheten. Om 
det är något barn man är osäker på så kan man ta med det barnet in i lekrummet och ta 
fram bilar och ex jobba med begrepp som, under och bakom och ser om barnet i leken 
förstår begreppen (Ellen). 
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Informanterna berättar att observationer görs mycket under den fria leken men även under 
rutinsituationer som matsituationen, tamburkontakt och blöjbyten och under mer styrda 
aktiviteter. Ibland används också kontaktscheman där det finns möjlighet att se barnets 
förmåga att samspela med ett eller flera barn. Något som hela tiden kommer fram under 
intervjuerna är hur viktigt det är att under hela dagen föra en dialog med barnen i alla 
sammanhang. 

 
Jag kan sätta mig när dom sitter och bygger lego och sitta bredvid och lyssna lite till vad de 
pratar om och sådär. Och få lite meningsbyggnad och vad de samtalar om. Man kan lyssna 
i leken ibland för där pratar dom ju ganska mycket, då sätter jag mig och försöker lyssna in 
lite då. Och om det är något speciellt man är ute efter som man inte har kunnat fylla i eller 
så. Och sen är det i tamburen som man pratar lite extra med barnen. Ibland tar man fram 
något spel eller så och då kan man också lyssna av lite och så, lägga pussel tillsammans 
eller någonting (Lea). 

 
 

Det blir mycket med den fria leken, då man ju får göra en observation på barnet. Man tar ut 
några stycken barn i taget. Vi gör kontaktschema och skriver upp barnens namn några 
gånger per termin (Ellen). 

 
För att få ut så mycket som möjligt av observationerna har informanterna olika material som 
de använder sig av. Det kan vara i form av språklådor och språkpåsar där olika uttal och ljud 
tränas genom att visa bilder eller olika föremål. De använder också rim och ramsor, läser 
sagor och låter barnen återberätta och samtala kring dessa. Kims lek återkommer ofta i våra 
intervjuer och där observerar informanterna barnens förmåga att komma ihåg och tala om vad 
som är borttaget och även nekande satser som till exempel ”ge mig den som inte är röd”. 

 
Språkförståelse det är ju också det här med kan du peka ut, kan du hämta den, kan du ge 
mig de (…) det kan vara att vi har Kims lek vilken sak är det som är borta nu, och kan du 
lägga den röda nallen i påsen och kan du ta ner bilden med Tottes pappa eller kan du hitta 
det rätta föremålet genom att benämna det (…) Sånt gör vi på samlingen regelbundet men 
även annars också ja det är några exempel på hur vi jobbar (Anna). 

  
Vi delar in gruppen i två grupper och jag har de barnen som är äldre och då har vi 
språkpåsar med olika ljud, att man ska försöka härma orden och ljuden och sen har vi Kims 
lek och vi läser mycket sagor och teater med Petter och hans fyra getter (Klara). 

 
Informanterna nämner också att i vissa fall görs en djupstudie kring något barn som är oroligt 
och okoncentrerat. När informanterna observerar dessa barn ser de om beteendet visar sig i 
många olika situationer och måste då ställa sig frågan VAD beror det på? 

 
Då får jag ju tänka vad det kan bero på (…) det är ju det här med att de inte kan vänta och 
inte sitta still. Men varför kan de inte det? Är det för att det är ointressant i den situationen 
eller är det så i varje situation, är det svårt att fånga barnets intresse? Man får ju analysera 
vad det beror på tycker jag (…) det blir ett stöd i observationerna om det är så i alla 
situationer eller i vissa situationer och utifrån det kan man se vad man kan göra för 
åtgärder (Svea). 
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Att dokumentera 
När informanterna fyller i barnens TRAS-schema sker detta oftast två till fyra gånger per år 
och gärna i samband med utvecklingssamtalen. Detta görs för att vara väl förberedd i samtalet 
med föräldrarna och på så vis tillsammans kunna se barnets fortsatta utveckling.  

 
I samband med att vi bokar in våra utvecklingssamtal så har vi TRAS-veckor där vi 
noggrant går igenom alla TRAS-schema, både vår och höst, det blir fyra veckor totalt 
(Agnes). 

 
Vi plockar fram det en till två gånger per termin och då försöker jag att koncentrera mig på 
ett barn lite extra och lyssna in det i olika sammanhang (Lea). 

 
Tillvägagångssättet för att kunna dokumentera i barnens TRAS-schema varierar allt från att 
ha olika komihåg lappar till att ha de olika frågeställningarna med sig i bakhuvudet. Detta 
upplever informanterna är deras sätt att arbeta med TRAS i den dagliga verksamheten. 

 
Man har allt i bakhuvudet vilka behov de olika barnen har så det är först långt in i terminen 
vi tar fram TRAS för att checka av lite med tårtbitarna (Ellen). 

 
Vi har ett schema på dörren till vårt förråd och då ser man det varje gång man går in där 
och tänker att hon gör det och … (Klara). 

 
Organisatoriskt arbetar informanterna med att ha ansvarsbarn som de är extra ansvariga för. 
Det som de är säkra på i barnens utveckling i TRAS-schemat fyller de själva i. När 
informanterna känner en viss osäkerhet kring något i barnets utveckling diskuterar de detta 
med de andra pedagogerna i arbetslaget innan det dokumenteras i schemat.  

 
Vissa frågor som tillexempel uttal och ordproduktion det är ju så tydligt så det är inga 
tveksamheter om jag hör det, att dom använder verb, då behöver inte jag känna att jag 
behöver diskutera det. Men är jag lite tveksam så kan vi ta upp det när vi har vår planering 
eller så. Att nu har jag tittat på det här och vad tycker ni och vi diskuterar då (Svea). 

 
Informanterna upplever att det är viktigt att tänka på det enskilda barnets dagsform. Barnet 
bör upprepa det de kan flera gånger så att informanten hör det innan TRAS-schemat fylls i. 
Ges barnet en ärlig chans att kunna visa sina kunskaper ska allt inte hänga på att barnet har en 
dålig dag. Informanterna beskriver att det är viktigt att inte bli låst vid åldersintervallerna i 
TRAS-schemat och att barnen inte läggs i olika fack, utan se till det enskilda barnets 
utveckling oavsett ålder. Vid frågan om hur ofta informanterna fyller i TRAS-schemat blev 
svaren: 
  

Det är ju då när jag hör någonting men då vill jag ju att jag ska ha hört det mer än en gång 
på samma barn då. Men då går jag och fyller i den rutan då (Svea). 

 
Jag tror att det spelar roll hur barnet är just den dagen man kollar över mot TRAS, hur 
barnet mår tillexempel psykiskt just den dagen. Dagen efter kanske det hade blivit 
annorlunda. Helheten kommer inte fram riktigt med TRAS (Ellen). 

 
Informanterna har olika upplevelser kring att arbeta med TRAS. Det finns arbetslag där alla 
inte är riktigt överens om materialet är bra eller dåligt, vilket visar sig i att pedagoger gör 
olika med sina ansvarsbarn. Informanterna beskriver att pedagogerna måste ge barnet tid för 
att visa sina kunskaper och inte för snabbt göra en egen analys som inte ger barnet en rättvis 
beskrivning. 
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Att åtgärda 
Informanterna använder sig av olika åtgärder i sin verksamhet. Dessa kan vara att använda sig 
av olika språkmaterial som stimulerar språkutvecklingen, finnas till hands men också att ta 
tillvara barnens egna intressen. Informanterna beskriver att efter sina observationer och 
dokumentationer sitter de ner i sina arbetslag och för en diskussion om hur de ska skapa 
förutsättningar för varje enskilt barns fortsatta utveckling. Genom detta har de nu möjlighet 
att tillrättalägga sin pedagogiska verksamhet efter barnens behov, detta kan göras enskilt eller 
i grupp. 

 
Då sitter vi och diskuterar hur vi ska arbeta med det barnet på bästa sätt, och när vi ska få 
in det. Man kanske riktar att en personal ska hjälpa det barnet med leken säger vi och är 
med barnet i leken och just att man är närvarade är otroligt viktigt i den biten. Att man finns 
till hands för att hjälpa barnet och också att det undviker att hända något när det finns en 
vuxen i närheten (Anna). 

 
Man ser om det inte fungerar riktigt och att man kan göra någon åtgärd på något sätt. Det 
behöver inte vara något märkvärdigt men att man gör en förändring, att vi kan 
tillrättalägga för att det ska fungera för barnet (Svea). 

 
Genom att låta verksamheten genomsyras av ett arbetssätt där informanterna uppmuntrar 
barnen och tar till vara på deras intressen, stimulerar de barnen till att våga utmana sig själva. 
Informanterna menar att det är viktigt att bygga utifrån barnens förutsättningar och inte 
förvänta sig att de ska kunna allt utan bekräfta barnet för den det är. 
 

Sen uppmuntrar vi verkligen att de skall hjälpa till att göra saker och ger dem beröm och 
uppgifter och vi tror mycket att de kan mycket själva (Anna). 

 
För att stimulera barns språkutveckling används olika material som tränar språkljuden på ett 
lekfullt och enkelt sätt. Några exempel är rim och ramsor i olika former och ett språkmaterial 
som heter mammel-mummel babbel-bubbel. 
 

Sammanfattning 
 
Informanterna beskriver att de genom observationer i den vardagliga verksamheten kan se det 
enskilda barnets behov för en fortsatt utveckling. Detta görs på olika sätt genom pedagogens 
närvaro i barngruppen där de lyssnar och ser barnet i olika sammanhang. Utifrån 
observationerna dokumenterar pedagogerna i varje barns individuella TRAS-schema. 
Informanterna berättar att detta görs enskilt men även i samråd med övriga i arbetslaget. För 
att skapa förutsättningar för det enskilda barnet ser pedagogerna tillsammans över sin 
verksamhet. Detta för att på bästa sätt finna åtgärder som genomsyrar hela verksamheten.  

Barns lärande och utveckling 
 
Här har vi valt att sammanfatta informanternas upplevelser och erfarenheter av barns lärande 
och utveckling i samspel och språklig medvetenhet. Samspelet beskrivs som en viktig del i 
barnets sociala samvaro med sin omgivning och i den språkliga medvetenheten bör barnet ges 
rätt förutsättningar för fortsatt språkutveckling. 
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Samspel 
 
Informanternas upplevelser av samspelet handlar mycket om att ta sig tid till att sitta ned och 
vara med i den fria leken eller i olika aktiviteter. Detta gör de för att kunna lotsa in de barn 
som behöver hjälp in i leken. Det som informanterna beskriver är att leken och olika 
aktiviteter fungerar bättre och det blir en lugnare atmosfär som skapar trygghet hos barnen 
genom att det finns en närvarande pedagog. Målet är att barnen mer och mer ska klara sig 
själva i det sociala samspelet men också lära sig att lösa konflikter själva. Detta är inget nytt 
för informanterna utan har alltid funnits med i deras arbetssätt. En del barn har svårt för att 
komma ner i varv och koncentrera sig. Informanternas sätt att arbeta med detta kan vara att 
uppmuntra barnen att slutföra något de påbörjat och inte byta aktivitet för ofta. 

 
Man ser hur barnen fungerar i gruppen, med samspelet och hur de fungerar. Om det inte 
fungerar så blir allt lärande svårt. Är man inte trygg i gruppen är det svårt, det blir inte 
roligt att komma hit och leka (Cecilia). 

  
Vi jobbar mycket överlag med att leken skall fungera. Vi har alltid lagt fokus på detta även 
innan TRAS. Det gäller nu när vi har många små barn att man får vara med när det händer, 
i leken. Sitta med och vara nära innan det händer, prata mycket. Försöka få dem att lösa 
sina konflikter själva. Det har inte så mycket med TRAS att göra, det har alltid funnits med. 
Målet är att leken skall fungera utan att en vuxen måste vara närvarandet men nu med små 
barn så är det lite svårare. Det kan bli handgripligheter (Agnes). 

 
Vi uppmuntrar barnen att slutföra eller jobba lite till med något de påbörjat (Lea). 

  
 
Informanterna anser att när de ger barnen förutsättningar till att skapa ett gott samspel leder 
det till att barnen ska få en förståelse för turtagning, träna lekregler och att kunna hjälpa 
varandra. Det blir då en viktig bit att kunna se andra och visa hänsyn till sina medmänniskor. 
Informanterna upplever att detta är en viktig bit i förskolan för att barnen ska kunna fungera i 
grupp och må bra i det, samspelet har en stor betydelse. 
 

Ja det kan vara allt från att hämta frukt till att hjälpa ett annat barn att nå någonting eller 
plocka i ordning, slänga saker i papperskorgen, hjälpa oss att slänga sopor uppe vid 
soptunnan, det tycker dom är jättekul. Hjälpa till att bära saker, ja vad som helst. Hjälpa 
varandra och när dom gör det, om dom hjälper någon som är lessen eller vill ha sitt 
gossedjur eller någon som inte kan gå då måste man verkligen uppmuntra detta (Anna). 

 
Ja det är väl att vi som är vuxna är medvetna om det är någonting. Jag tycker nästan att 
samspels- tårtbiten är den viktigaste (Anna). 

 
Informanternas upplevelser kring språkets betydelse i det sociala samspelet går isär. Det som 
beskrivs är att vissa barn klarar det sociala samspelet utmärkt utan ett välutvecklat språk, 
medan andra barn får svårigheter med det sociala på grund av språket. Informanterna 
beskriver att de har blivit förvånade över hur väl barn kommunicerar i sin lek trots att de 
pratar nästan obegripligt. De tror också att barn som har ett lite sämre utvecklat talspråk ska 
ha större svårigheter än vad de faktiskt har. När barnen inte har ett välutvecklat talspråk 
använder de sig av sitt kroppsspråk, mimik, olika läten och ljud. 

 
Vi har haft barn som inte har pratat men det har fungerat ändå. Den sociala biten har dom 
varit jätteduktiga på och med samspel, här har det fungerat bra och jag har inte märkt nåt 
annat (Klara). 
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Han har mycket kroppsspråk så att man förstår och så har han olika toner som han gör sig 
förstådd med, Det har gått bra i två år. Det är svårt för vikarierna för de känner honom 
inte. Det kan ju vara en fara i att vi fastnar i att vi förstår honom och utmanar honom då 
inte att försöka prata vidare. Vi känner dock att vi verkligen försöker att jobba med honom 
för att få honom framåt (Vera). 

 
De barn som inte har ett välutvecklat talspråk upplever informanterna använder sig mer av 
fysisk kontakt i form av knuffar, de sliter och drar, slåss, bits och rivs. De upplever att de barn 
med sämre språk har svårare att komma in i gruppen. Här får informanterna vara extra 
lyhörda och hjälpa barnen lite på traven in i förskolans verksamhet. Språket är viktigt för 
självkänslan, för att utveckla leken och för att få vara med på lika villkor. 

 
Funkar inte kommunikation och samspel i en barngrupp så blir det svårt, det är A och O. Vi 
har många som inte har språket i barngruppen, då blir det mycket annan kommunikation 
som till exempel knuff och putt, att det blir en morgonknuff istället för ett hej och många 
barn blir både aggressiva och hårda då de inte har språket. Vi får prata så mycket med 
dem. Vi pratar hela dagarna, upprepningar (Cecilia). 

  
Om de andra barnen inte förstår dom så blir det gärna det här att de går fram och knuffar 
till för att de ska synas och för att de ska märkas och för att de vill ha kontakt och så då. 
Och då blir det gärna på såna sätt istället för att de  kan säga vad de vill (…). Det har ju 
mycket med språket att göra och inte för att de vill vara elaka (Rut). 

  

Språklig medvetenhet 
 
TRAS beskrivs som ett viktigt hjälpmedel när det gäller att utveckla barns språkliga 
medvetenhet. Vid en tidig registrering kan man enligt informanterna upptäcka 
språksvårigheter redan i förskolan så att barnen får rätt stöd innan de ska börja skolan. 
 
När informanterna arbetar med den språkliga medvetenheten nämner de olika sätt att arbeta 
på. Ett sätt de pratar om är hur viktigt det är att läsa och återberätta olika slags böcker. Att 
berätta och återberätta en saga kan göras genom flanosagor, dockteater och även genom att 
dramatisera. När barnen känner sig riktigt säkra på vissa sagor kan de läsa för varandra. I 
samtalen kring böckerna tränar barnen uttal, och får ett utökat ordförråd och ordförståelse. 

 
Vi använder mycket högläsning, pratar runt om när vi läser. Man pratar om boken och 
frågar om vissa ord och frågar om de vet vad det är och så vidare, övar i lek med att till 
exempel stå framför och bakom, vad är en flod, utöka ordförrådet och ordförståelsen 
(Agnes). 

  
Vi konkretiserar och vi hade sagan om den lilla gumman och då läste vi sagan många 
gånger och vi hade den som flanosaga och vi dramatiserade den och hade rekvisita och sånt 
och vi lekte den på golvet. Barnen blir ju jätteduktiga på detta och de kan så mycket mer än 
vad man tror. Så använder vi sagan i samlingen mer (Anna). 

 
Ett annat sätt är användandet av rim och ramsor, tunggympa, mammel-mummel och sång och 
musik. Något som återkommer hela tiden är hur viktigt det är att samtala kring olika saker 
med barnen. Att ge dem begrepp och sätta ord på det de gör och inte vara rädda för att 
använda olika ord för samma betydelse till exempel rund ring – cirkel, fyrkant – kvadrat och 
så vidare. Genom att prata mycket med barnen får de en förståelse för språkets form och för 
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ordets betydelse i sitt rätta sammanhang. Det gäller att inte forcera fram utan kunna vänta in 
barnens svar. Vidare anser informanterna att det också är viktigt att ta tillvara barnens 
spontana intresse när det gäller språket.  

 
Man sitter med och att vi hjälper dem att sätta ord på det de vill säga. Även om de gör sig 
förstådda ändå så försöker man sätta ord på det de säger till exempel pekar på saxen och 
säger ”öh” och då säger vi ”vill du ha saxen, här får du saxen” Att vi benämner saker och 
så (Klara). 

 
Vi pratar mycket hela tiden. Vi rättar dem inte när de säger fel. Vi säger orden efter och 
betonar orden till exempel tövlar – stövlar (Cecilia). 
 
Nu benämner man ord mer och frågar om barnet vill ha ljust bröd eller mörkt bröd. Jag 
hoppas att jag är mer eller man har ju fått mer kunskap om språket nu än man hade innan, 
jag vet inte men jag hoppas att mitt arbetssätt har blivit bättre (Klara). 
 

Informanterna tog också upp att det är viktigt att tänka på att det är för barnens skull som det 
görs olika saker i förskolan och inte för att pedagogen ska känna sig duktig. 

 
Man går djupare med saker och jobbar intensivare under en längre period. Man skall se att 
de förstår och att de lär sig sången till exempel. Många vuxna skall göra så mycket, helst 
många sånger. Barnen kan sjunga imse-vimse hur många gånger som helst. Så har vi fått ett 
lärande. Det räcker med det lilla, man lär sig genom upprepningar (Cecilia). 

 
När barnen kommer upp i fem års ålder och är på väg mot förskoleklassen gäller det att hitta 
nya utmaningar för barnens fortsatta utveckling. Vid denna tidpunkt kan det vara många bitar 
i just TRAS-schemat som är ifyllt och informanterna upplever många gånger att det är en svår 
uppgift att finna nya utmaningar för dessa barn. 

 
Det är många barn i fem års ålder som just har det, det är svårt.  De behöver ju lite mer för 
att gå vidare med. Försöker att lägga ribban högre för dem i till exempel läsning (Ellen). 

  
Det finns ju tillgängligt på avdelningen både möjlighet att skriva och att läsa för barnen, för 
vi har ju bokstäver framme och vi uppmuntrar ju det spontana intresset då. Så de får ju 
stimulering ändå och de stimulerar ju varandra också (Svea). 

 

Sammanfattning 
 
I informanternas berättelser kring samspelet kommer det fram hur viktigt det är med 
närvarande pedagoger som kan stötta och leda barnen framåt i sin sociala utveckling. Målet är 
att få trygga och självständiga individer som fungerar enskilt och i grupp. Informanterna har 
olika upplevelser om språkets betydelse för det sociala samspelet. De menar att barn som inte 
har ett välutvecklat talspråk använder sig av andra sätt att kommunicera som till exempel 
mimik och kroppsspråk. Men det finns också de barn som kommunicerar genom fysisk 
kontakt till exempel knuffar. Informanterna beskriver TRAS-materialet som en hjälp att 
upptäcka språksvårigheter i tidig ålder. De försöker då skapa möjligheter för att hitta åtgärder. 
För att utveckla språket använder pedagogerna sig av sagor i olika genre, språkstimulerande 
material och sång och musik. Materialet anpassas efter barnets utveckling och inte så mycket 
efter ålder. 
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Upplevelsen av att arbeta med TRAS 
 
Informanterna upplever att arbetet med TRAS har gett dem ett vidare perspektiv av språkets 
betydelse. Det har lett till att de har blivit mer uppmärksamma och medvetna vilket har gett en 
bättre struktur i arbetet med barnen. I det vardagliga arbetet har de blivit mer observanta kring 
hur barnen är i grupp och individuellt. I och med att varje barn har sitt individuella TRAS-
schema är upplevelsen att de har bättre koll och inte missar något barn. Genom att ta till vara 
på det som händer här och nu till exempel ”sopbilen kommer” kan de få in ett brett 
resonemang kring olika situationer i vardagen. 
 

Man tänker på TRAS och reflekterar mer över barnen. Hur de är, språket och individen i 
gruppen, hur funkar de i gruppen? Jag tror vi ser mer individuellt på varje barn. Nu vet 
man att alla barn blir sedda på ett bra sätt . Man kan hitta ett barn som inte mår så bra för 
nu har man så bra koll. Alla blir sedda (Cecilia). 

 
Att man ser alla barnen att det är inget barn som slinker iväg (Siv). 

 
TRAS-schemat upplevs som mycket bra i och med att det är uppbyggt i flera olika tårtbitar 
som samspel, språklig medvetenhet och uttal. Här kan informanterna föra en dialog med 
föräldrarna om barnets utveckling och tidigt se hur de ska stimulera det enskilda barnet för ett 
fortsatt lärande. Det som upplevs som en svårighet är att TRAS kan tolkas av föräldrarna som 
ett bedömningsmaterial och att de måste vara extra tydliga i sin information om att TRAS är 
ett observationsmaterial. 

 
Om de säger att han är sen i språket så kan jag säga men titta här, där är han ju jättelångt 
fram i till exempel leken och i samspelet och kolla språkförståelsen han förstår precis 
allting. Då kan TRAS vara till hjälp för det visar att språket inte bara är vad ordet uttrycker 
(Anna). 

 
Vi har alltid använt TRAS vid utvecklingssamtalen men det kan vara svårt att få föräldrarna 
att förstå. TRAS som ett arbetssätt, är bra om det används som ett observationsmaterial 
(Agnes). 

 
Man får ju använda det på rätt sätt och givetvis vara ödmjuk. Att vi är noga med att uttrycka 
oss rätt och att det inte blir något negativt, utan en hjälp för barnen och att vi stöttar i ett 
område som de behöver (Anna). 
 

En annan svårighet som informanterna pratar om är brist på tid. Det höga barnantalet i 
grupperna på förskolorna är en orsak till att informanterna upplever att de har svårt för att 
hinna med allt som ska göras i verksamheten. Informanterna kan många gånger känna sig 
otillräckliga för de vill så mycket men har svårt för att hitta tiden för det enskilda barnet.  

 
Många gånger hinner man inte prata färdigt med barnen. Du pratar i korta meningar och 
det blir enstaka ord när man svarar. Det är många som pockar på uppmärksamheten (Lea). 

 
Det är ju för många barn i förhållande till pedagogerna. Så om en sätter sig med några 
barn så måste man veta att de andra har koll på de övriga i barngruppen. Och oftast är det 
ju något annat vi ska göra samtidigt och då går det åt en person till det (Svea). 

 
Informanterna beskriver att de upplever TRAS som ett material som hjälper dem att se 
barnens fortsatta utveckling tydligt. De barn som har svårigheter kan informanterna se tidigt 
och på så vis hjälpa i form av att strukturera om sitt arbetssätt så det passar barnen. Det andra 
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steget är att få hjälp utifrån i form av specialpedagog och logoped, detta sker givetvis i samråd 
med föräldrarna. Arbetet med TRAS grundar sig i informanternas arbetssätt att utifrån 
observationer och dokumentationer hitta åtgärder som ser till varje individ i barngruppen. På 
detta sätt kan informanterna tillsammans med de andra pedagogerna i arbetslaget skapa en 
lekfull och stimulerande miljö som leder till fortsatt utveckling för barnen. Genom att varje 
barn har sitt egna TRAS-schema har pedagogerna koll på att alla barn får vad de behöver och 
att inget barn ”glöms” bort. I samråd med föräldrarna tar de gemensamma beslut om barnets 
fortsatta utveckling och även där det behövs fortsatt kontakt med logoped med flera. Arbetet 
med TRAS har lett till att många pedagoger/informanter har fått mer kunskap kring språkets 
betydelse och en mer strukturerad verksamhet. Allt för barnens bästa för att kunna utvecklas. 
 

Det är bra med TRAS-schemat för det gör att man blir mer uppmärksam och ser att det och 
det barnet behöver stöd eller extra hjälp och då kan man sitta med mer och försöka och 
hämta material eller anpassa samlingen lite mer utefter vad han eller hon behöver pröva 
eller öva på. Det känns som om att det gör vi faktiskt (Klara). 

 
En del barn har vi faktiskt hjälpt tack vare TRAS framförallt med språket.  
Vi har skickat dem till talpedagog (Cecilia). 

Sammanfattning 
 
Genom att varje barn har sitt egna TRAS-schema anser informanterna att de har koll på att 
alla barn får vad de behöver och att inget barn ”glöms” bort. I samråd med föräldrarna tar de 
gemensamma beslut om barnets fortsatta utveckling och även där det behövs fortsatt kontakt 
med logoped eller andra instanser. Arbetet med TRAS har lett till att många 
pedagoger/informanter har fått mer kunskap kring språkets betydelse och en mer strukturerad 
verksamhet. På detta sätt kan informanterna tillsammans med de andra pedagogerna i 
arbetslaget skapa en lekfull och stimulerande miljö som leder till fortsatt utveckling för 
barnen. Allt för barnens bästa för att kunna utvecklas. 
 

DISKUSSION 
 
I detta avsnitt reflekterar vi först över vårt metodval. I resultatdiskussionen har vi valt ut det i 
resultatet som vi tycker är mest intressant och som speglar vårt syfte och frågeställningar. 
 

Metoddiskussion 
 
I vår undersökning har vi valt att använda oss av kvalitativ metod. Vårt syfte är att ta reda på 
pedagogers erfarenheter och upplevelser kring arbetsmaterialet TRAS i förskolans 
verksamhet. Enligt Björkdahl-Ordell (2007) passar det då alldeles utmärkt att använda sig av 
denna metod. Vi har i vår undersökning genom intervjuer tagit del av vad varje individ har för 
erfarenhet och upplevelse i ämnet. Genom att informanterna använt sin tidigare kunskap och 
erfarenhet har svaren på våra frågor blivit varierande (Backman, 2008). Eftersom vi varit två 
som valt att genomföra denna kvalitativa undersökningsmetod ökar trovärdigheten enligt 
Thurén (2007).  
 



 27

I vår kvalitativa undersökning har vi använt oss av fenomenologisk forskning. Enligt Kvale 
och Brinkman (2009) är fenomenologi i en kvalitativ undersökning ett sätt att få reda på hur 
människor förstår olika fenomen genom egna upplevelser och erfarenheter.   
 
Johansson och Svedner (2006) menar att urvalskriterier ökar tillförlitligheten i en 
undersökning. Detta har vi använt oss av då våra kriterier varit att endast barnskötare och 
förskollärare med kunskap och arbetserfarenhet inom vårt undersökningsområde TRAS ska 
delta i undersökningen. Orsaken till att vi valde dessa kriterier var att vi ville ha informanter 
med någon pedagogisk utbildning. Utifrån egna erfarenheter vet vi att det tar tid att sätta sig in 
i vad arbetsmaterialet TRAS innebär och hur vi på bästa sätt kan använda det i vår 
verksamhet. Därför ville vi också att informanterna skulle ha arbetat med TRAS i minst två 
år. På grund av att vår studietid endast låg på fredagar ansåg vi att tiden inte räckte till för att 
själva välja ut informanter. Det var då ett bra sätt för oss att förskolorna själva valde ut dem 
som ville vara med i vår undersökning.  Här kan vi dock ställa oss frågan om hur 
informanterna valdes ut. Var det för att de ansågs vara mest lämpliga för att delta i 
undersökningen utifrån deras inställning till arbetsmaterialet TRAS eller för att de har lätt för 
att prata i en intervju. Resultatet kanske hade sett annorlunda ut om vi slumpmässigt valt ut 
pedagoger med uppfyllda kriterier och inte låtit dem själva välja. Eftersom vi inte vet exakt 
hur urvalet gått till kan detta minska trovärdigheten i vår undersökning. 
 
Som redskap i vår kvalitativa metod använde vi oss av intervju. Genom att vi prövade 
frågornas hållbarhet under våra provintervjuer kunde vi sedan justera och förändra det som 
behövdes i våra frågor för att det skulle ge oss svar på vårt syfte och enligt Lantz (2007) även 
öka tillförlitligheten i undersökningen. De ändringar vi gjorde var att informanterna fick 
berätta lite utförligare om de olika utvecklingsområden som TRAS är indelat i men vi tog 
däremot inte bort någon fråga. Vi tycker att våra frågor varit hållbara då vi fått fram mycket 
material som vi använt oss av i vår analys. Något som vi kände att vi behärskade mer och mer 
ju fler intervjuer vi gjorde, var att invänta informanternas svar, enligt Lantz (2007) ökar detta 
tillförlitligheten/trovärdigheten i undersökningen. Då vi gjorde de sista intervjuerna kunde vi 
se att de svar vi fick inte skiljde sig något ifrån de tidigare intervjuerna. Detta kan enligt 
DePoy och Gitlin (1999) tyda på att vi uppnått en mättnad och att undersökningen är noggrant 
utförd. Det kan också öka trovärdigheten i vår undersökning. 
 
I vårt missivbrev som informanterna fick ta del av en vecka innan genomförda intervjuer 
informerade vi om att vi kommer att använda diktafon om informanten godkänner detta. Vi 
informerade även att vi skulle ta hänsyn till om informanten inte ville bli inspelad. Alla 
informanterna gick med på att bli inspelade. Kihlström (2007) menar att bandinspelning vid 
intervju förbättrar tillförlitligheten i undersökningen och enligt Kvale och Brinkman (2009) 
får den som intervjuar större chans att koncentrera sig på ämnet. Det har varit en fördel att vi 
varit två som kunnat ta del av allt insamlat material och att vi kunnat diskutera och analysera 
materialet ur bådas perspektiv. Detta anser vi har gjort att vi kunnat sammanställa resultatet på 
ett mer tillförlitligt sätt. 
 
Analysarbetet började redan då vi transkriberade våra intervjuer, Redan här kunde vi märka 
att det fanns många likheter och skillnader i svaren vi fått. Enligt Malmqvist (2007) gäller det 
att känna att den information vi fått utifrån våra intervjuer är tillräcklig för att vi ska få svar på 
vårt syfte. Eftersom vi är oerfarna forskare och för att vi valt fenomenologisk forskning ansåg 
vi att Giorgis analysmetod passade bra. Enligt Davidsson (2007) är denna analysmetod 
uppdelad i fem steg. Vi ansåg att denna analysmetod var klar och tydlig och skulle vara bra 
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för oss att följa. Enligt Malmqvist (2007) får vi då en överblick och ser en mening och en 
helhet i vårt insamlade material.  
 

Resultatdiskussion 

Så här arbetar pedagogerna med TRAS i sin verksamhet 
 
I informanternas arbetssätt med TRAS används observation, dokumentation och åtgärder för 
att kunna hjälpa barnen i deras fortsatta utveckling inom språkets alla delar. I resultatet har det 
framkommit hur viktiga dessa delar är. Genom att observera i den dagliga verksamheten ser 
informanterna hur det enskilda barnet fungerar i olika situationer så som till exempel hur de 
samspelar och kommunicerar. Klepstad Faerevaag (2004) menar att det underlättar för barnen 
om de kan kommunicera i samspelet med både barn och vuxna. När informanterna beskriver 
sitt tänk kring observationer påpekar de hur viktig dialogen är. Detta framhåller även 
Hagtvedt Eriksen (2006) som menar att grunden för barns lärande och förståelse för språket 
sker genom en ständig dialog. Vygotskij (1999) framhåller hur viktigt språket är för samspelet 
mellan människor och för fortsatt utveckling då detta har ett komplext samband. 
  
Genom att pedagogerna vet med sig att det är dags för utvecklingssamtal med varje barns 
föräldrar vill de vara väl förberedda och veta vad de pratar om. De vill känna att de har sett 
varje individs utveckling, både det som fungerar och eventuella svårigheter. TRAS är ett 
material som alla informanter använder sig av och där de känner att de får en helhet på varje 
barns utveckling. Detta kan pedagogerna använda i samtal med föräldrarna och tillsammans 
ser de barnets behov (Espenakk, et al. 2004). 
 
Genom att informanterna dokumenterar i TRAS-schemat vad de har observerat kan de se vad 
det enskilda barnet behöver för att komma vidare i sin utveckling. Informanterna har delat upp 
barnen i barngruppen mellan sig med så kallat ansvarsbarn som de är extra ansvariga för. När 
de dokumenterar i sina ansvarsbarns TRAS-schema sker detta både enskilt och i arbetslaget i 
samråd med varandra. Svensson (2005) menar att om ett barn har svårigheter med till exempel 
språkljuden och får den hjälp de behöver i tidig ålder kan problemet redan ha åtgärdats innan 
skolstart. Men däremot ska en logoped anlitas vid grava språksvårigheter. Informanterna tar 
även upp att det är viktigt att barnet får chans att upprepa sina kunskaper fler gånger, alltså 
ska dokumentationen inte grundas på en dag.  
 
Det som framkommer efter observation och dokumentation beskrivs som åtgärd. I detta skede 
beskriver informanten att arbetslaget har ansvar för att diskutera fram en bra pedagogisk 
verksamhet som gynnar alla barn i gruppen. Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver detta med 
att pedagogik är när man möter barnen i deras värld och gör omvärlden förståelig. Hagtvedt 
Eriksen (2006) menar att det viktigaste är att miljön som är runt omkring barnen stimulerar till 
ett lekfullt lärande kopplat till positiva känslor. 
 
Informanternas arbetssätt för att skapa möjligheter för samspel och kommunikation är att 
finnas med och vara närvarande i leken som ett stöd och att verkligen ta sig tid för det 
enskilda barnet. Dysthe (2001) menar att kunskap får barnen genom att samarbeta med andra 
och att det är viktigt att barnen lär sig detta i tidig ålder. Detta hävdar även Vygotskij (1999), 
han menar att utveckling sker bäst genom samspel med barn som kommit längre i sin 
utveckling och även tillsammans med vuxna. 
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Informanterna jobbar även med att få de barn som är oroliga, överaktiva och okoncentrerade 
att komma ner i varv och försöka få dem att delta i en aktivitet en längre tid. De vill få barnen 
att känna lugn och trygghet och att inte hela tiden vara på väg någonstans. Detta beskriver 
Gees Solheim (2004) med att uppmärksamhet kan ses på två sätt trots att det oftast hänger 
ihop. Det ena är att kunna välja ut något som verkar intressant bland olika saker. Det andra är 
att kunna koncentrera sig på någonting utan att bli distraherad av det som är runt omkring. 
Här beskriver informanterna att de har en viktig roll i att tillrättalägga miljön och att kunna se 
i vilka situationer barnen behöver extra hjälp och stöd för att ha möjlighet att lyckas. 
Knutsdotter Olofsson (2003) menar att barnen tränar sin föreställningsförmåga genom leken 
om de får göra detta i en inspirerande miljö. Detta är viktigt för att kunna föreställa sig olika 
saker och skapa inre bilder. De barn som inte har denna förmåga kan ha svårigheter med att 
lyssna och ta till sig olika sagor och berättelser och upplevs då som okoncentrerade. 
 
Mammel-mummel, babbel-bubbel är ett material informanterna använder sig av där barnen 
tränar och blir medvetna om språkljuden som även kan benämnas som fonologisk 
medvetenhet. Här menar Svensson (2005) att fonologisk medvetenhet är viktig för barnens 
möjlighet att lära sig skriva och läsa. Många av de barn som har dyslexi saknar denna 
medvetenhet. 
 
När informanterna berättar om sitt arbetssätt i språkets olika delar poängterar de vikten av att 
läsa sagor. Här använder de sig av olika sätt att variera sig i sagans värld. Det kan vara 
högläsning med boksamtal där alla är delaktiga i att återberätta och fundera kring böckernas 
innehåll. Flanosagor, dockteater och att dramatisera är andra sätt som informanterna använder 
för att ta del av sagor i alla genre. Här har barnen möjlighet att träna sitt uttal, öka ordförrådet 
och ordförståelsen vilka är viktiga delar i TRAS-materialet. Vikten av att läsa böcker och 
prata om innehållet beskriver Westerlund (2009) med att detta ger barnet en förståelse för 
språket. Böckerna bör vara anpassade efter barnets ålder för att ge rätt utmaning gällande 
svårighetsgrad och språkförståelse. Svensson (2005) poängterar vikten av hur vi vuxna läser 
böcker för att stimulera förutsättningarna i barns språkutveckling. Vuxna som läser med 
inlevelse och diskuterar bokens innehåll med barnet skapar nyfikenhet för språket hos barnet.  
 
För att på bästa sätt stimulera barnens språkutveckling, för informanterna en dialog med 
barnen. Här vill det till att pedagogerna tar till vara på barnens spontana intressen och inte 
forcerar utan väntar in barnens svar och funderingar. Informanterna beskriver även att det är 
viktigt att ta till vara på det som händer spontant i vardagen och att inte bli låst i sin planering. 
Är man öppen för allt som pedagog kan det leda till ett brett resonemang i vardagen. Hagtvedt 
Eriksen (2006) menar att barn behöver få tillägna sig olika begrepp i vardagen och här kan 
förskolan hjälpa till genom att sätta ord på vardagssysslor. På så vis får barnen en förståelse 
för språket och dess betydelse. Informanterna framhöll att det som görs i förskolans 
verksamhet är för barnens bästa och inte för att pedagoger ska visa hur duktig hon/han är. 
Enligt Johansson (2003) finns det pedagoger som begränsar barns möjlighet att utvecklas och 
att få chansen till gemenskap i gruppen. Detta sker genom att pedagogen anser att de barn som 
inte har ett språk inte heller ska vara delaktiga i det vardagliga kommunikativa samspelet i 
förskolan. Dessa pedagoger väntar på att barnen ska infinna sig i ett visst mognadsstadie för 
att arbeta vidare med språket. Dessa barn missar en hel del om vi jämför med det som Dysthe 
(2001) menar. Hon påpekar att språk och kommunikation är en viktig del för barns lärande. 
Om barnen blir sedda och får beröm blir de mer motiverade till fortsatt lärande. När barnen 
kommunicerar med andra får de en förståelse för hur språket används. Detta menar även Säljö 
(2000) som också poängterar att ett samtal förutom det verbala språket även innehåller 
kroppsspråk, mimik och ögonkontakt. Genom att informanterna använder sig av TRAS är de 
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väl medvetna om språkets betydelse för barns lärande. De har då fått kunskap om att alla barn 
oavsett var de befinner sig i sin utveckling måste få möjlighet att delta i förskolans 
verksamhet. 
 

Så här menar pedagogerna att barns lärande och utveckling påverkas av 
användningen av TRAS 
Genom att använda sig av TRAS menar informanterna att de tydligt kan se barnets behov och 
på så vis kan påverka barnets lärande. I samband med att informanterna observerar kan de 
upptäcka barn som är oroliga, okoncentrerade och har språksvårigheter. Detta beskriver 
informanterna som en viktig del att ta tag i så att barnet i sig får den hjälp de behöver.  Några 
av de konsekvenser barnet kan råka ut för är problem i det sociala samspelet, att de blir retade 
och kan få ett dåligt självförtroende (Svensson, 2005). Läroplanen för förskolan (Skolverket, 
2006) menar att personalen ska kunna samspela och ha förmåga att se till varje barn. De ska 
ge de barn som behöver, extra stöd med hänsyn till barnens behov, så att barnen utvecklar 
tillit och självförtroende. Detta är en kompetens som alla pedagoger i förskolans verksamhet 
bör ha oberoende om de arbetar med TRAS eller inte. 
 
Om barnet ska få en förståelse för språket bör barnet känna att de mer och mer behärskar det. 
Informanternas roll här är att de hittar inspirerande och lekfulla sånger, rim och ramsor med 
mera som stimulerar språkutvecklingen. Hagtvedt Eriksen (2006) skriver att gåtor, rim och 
ramsor och att leka med korta och långa ord stimulerar språklig medvetenhet. Upprepningar 
så att barnen kan det utantill är bara positivt för att få kontrollen i språket. Detta menar även 
Horn (2004) och att det gynnar de barn som är lite svagare i sin språkutveckling. Det finns ett 
samband med att kunna leka med språket och barnets läsutveckling. Informanterna beskriver 
den dagliga dialogen som otroligt viktig för barns lärande, och detta kan vi styrka i 
Westerlund (2009). Hon menar att när pedagogerna stimulerar barnen till att utforska sin 
omgivning finner barnen detta intressant. Här bör den vuxne finnas till hands för att 
kommentera det barnet gör i ord och handling. Detta är ett sätt att hjälpa barnet i sin 
språkutveckling. 
 
I informanternas berättelser upplever de att det finns barn som på grund av att de inte har ett 
språk tar till olika metoder för att bli sedda. Dessa metoder kan vara att de knuffas, slåss eller 
bits för att få sin vilja igenom. Det kan också vara så att de gärna vill vara med i leken men 
eftersom de inte har språket vet de inte hur de ska gå tillväga. För informanterna blir detta en 
viktig del att ta tag i. De måste hjälpa dessa barn in i leken och visa hur de ska göra. Genom 
att de vuxna är med kan de enligt Westerlund (2009) lära barnen att få en förståelse för det 
sociala samspelet. När informanterna kommunicerar med barnen i leken får barnen en 
möjlighet att förstå när, var och hur orden används. Enligt informanterna upplever de att den 
dagliga konversationen med dessa barn är viktig. Barnen behöver hela tiden få ord och 
upprepningar på det de gör. Språket har alltså enligt informanterna en stor betydelse för barns 
fortsatta utveckling både i leken och i det sociala samspelet. Informanterna menar att det kan 
vara en risk att de förstår barns gester, kroppsspråk och läten. Det blir då inte nödvändigt för 
barnen att lära sig något språk då omgivningen ändå förstår vad de menar. Enligt läroplan för 
förskolan (Skolverket, 2006) ska pedagoger stimulera och uppmuntra barn i deras 
språkutveckling. Barnen ska också få möjlighet att stimulera fantasin, skapa tillit till sin egen 
förmåga och att lära sig lösa problem. Här gäller det att vi pedagoger ser vårt uppdrag genom 
läroplanen och utmanar alla barn i deras utveckling. 
Det vi har fått ta del av under vår undersökning är informanternas olika berättelser om hur de 
upplever samspelet som något av det viktigaste i barns utveckling. Samspel är grunden för att 
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kunna delta i olika aktiviteter. Det är att känna empati med andra och att överhuvudtaget 
kunna fungera i grupp och känna glädje i det. Här har informanterna en viktig roll i 
verksamheten genom att det ligger på dem att skapa förutsättningar som leder till ett gott 
samspel med alla i sin omgivning. Söderbergh (1979) skriver att det är de vuxna som ger 
barnet ett språk som hela tiden utvecklas och kan användas i samspel med kompisar.  
 

Pedagogers upplevelser och erfarenheter av att använda TRAS i 
förskolans verksamhet 
 
Under våra intervjuer beskrev informanterna sina upplevelser och erfarenheter kring 
betydelsen av att arbeta med TRAS. De menar att TRAS har gett dem ett vidare perspektiv av 
språkets betydelse. Genom detta har de fått en bättre struktur i arbetet med barnen som bygger 
på att de blivit mer uppmärksamma och medvetna. I och med att alla barn har sitt individuella 
TRAS-schema som regelbundet uppdateras, har pedagogerna större möjlighet att se till varje 
barns behov.  
 
Något som även kommer fram under intervjuerna är att TRAS-schemat är indelat i 
åldersintervaller och detta uppskattas inte av alla informanter. De menar att man ska se till det 
enskilda barnets utveckling oavsett ålder. På grund av detta upplever dessa informanter att 
TRAS kan vara ett bedömningsmaterial.  En svårighet som informanterna beskriver med att 
ha ett material som TRAS är att en del föräldrar upplever det som en bedömning av sitt barn 
och inte en hjälp för att se fortsatt utveckling. Här upplever informanterna att de måste vara 
extra tydliga och ödmjuka i sin information kring materialet. De måste lyfta fram det som ett 
observationsmaterial som hjälper dem som pedagoger i sitt arbetssätt. De måste också visa 
föräldrarna att de tillsammans kan skapa de bästa förutsättningarna för just deras barn. 
Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2006) menar att kontakten med föräldrarna är av stor 
betydelse. Alla ska känna att förskolan ger barnen en god grund att stå på inför framtiden. 
 
Vi som gjort denna undersökning känner att i det stora hela upplevs observationsmaterialet 
TRAS som ett bra hjälpmedel i förskolan. Här har pedagogerna i förskolans verksamhet 
möjlighet att se till varje individ och inte missa något barn i de stora barngrupperna. En 
positiv reaktion av att arbeta med TRAS är pedagogernas medvetna struktur i sitt arbete för att 
nå fram till alla barn. Vi nämner i vårt inledningsavsnitt att vi har mött många olika åsikter 
kring materialet TRAS. Dessa åsikter har vi främst mött hos personer som inte är så insatta i 
materialet och inte i någon större omfattning ifrån våra informanter. 
 

Didaktiska konsekvenser 
Efter att vi genomfört våra intervjuer, läst litteratur och kopplat samman dessa med våra egna 
erfarenheter, har vi fått en djupare kunskap kring arbetsmaterialet TRAS. Vi har försökt att 
tydliggöra hur viktigt det är med ett välutvecklat språk. Detta för att känna sig delaktig i vårt 
samhälle, genom att kunna samspela och kommunicera med omgivningen. Vårt uppdrag som 
pedagoger är att se helheten hos det enskilda barnet. Detta för att kunna ge dem 
förutsättningar för fortsatt utveckling. Här är dokumentationen viktig för att se hur vi ska gå 
vidare.  
 
Att använda sig av TRAS-schemat i samtal med föräldrarna verkar vara ett dilemma för 
informanterna. Det vi ser som pedagoger är att föräldrarna är experter på sina egna barn och 
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tar vi inte med oss deras kunskap om barnet i TRAS-schemat får vi heller ingen helhet på 
barnets utveckling. 
 
Språket består av många olika delar, detta får vi en tydlig förklaring av, när vi använder 
materialet TRAS. Delarna i TRAS-schemat är indelat i åldersintervaller. Detta har en del 
informanter upplevt som att barnen inte har möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Nu har det 
kommit ett nytt TRAS-schema utan åldersintervaller. Här ser vi nu möjligheten att se till 
barnets individuella utveckling oavsett ålder. Det vi har sett i vår undersökning är att 
informanterna inte nämner så mycket om barnets ålder utan verkar se mer till var barnet 
befinner sig i sin utveckling. Åldern på barnet nämns egentligen först när informanterna 
beskriver att femåringarna är på väg till förskoleklass.  När informanterna har berättat hur de 
använder materialet i sin verksamhet har vi förstått att alla pedagoger inte är lika insatta i 
TRAS. Konsekvenserna av detta tror vi kan bli att vi som pedagoger missar helheten i barnens 
individuella utveckling. Anledningen till att pedagoger i förskolans verksamhet inte använder 
sig av till exempel TRAS får inte vara brist på tid eller intresse. Läroplanen för förskolan 
säger att pedagogerna ansvar för att barnen ”utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt 
stimuleras att använda hela sin förmåga” (Skolverket, 2006. s 10). Detta är vårt uppdrag som 
pedagoger och ska genomsyra hela arbetssättet i förskolan. Det vill till att hitta en metod som 
fungerar med arbetet i barngruppen. 
 

Fortsatt forskning 
Det som framkom i våra intervjuer var att alla arbetslag inte var överens om ifall TRAS-
materialet var bra eller dåligt. Detta är intressant att fundera kring tycker vi, vad beror det på? 
Är det inställningen till materialet eller beror det på hur pålästa pedagogerna är. Det vore 
intressant att veta vad som upplevs bra eller dåligt för att se om materialet kan utvecklas. 
Kanske är detta en fortsättning på vår undersökning? 
 
Något som också vore intressant att undersöka är om motoriken har någon betydelse för 
språkutvecklingen. Detta kanske är en del som borde vara med i TRAS-schemat i så fall. 
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Bilaga 1 

TRAS – Del av observationsschema 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor 
 
 
Demografisk data 
 
Ålder 
Utbildning 
År i yrket 
År som personen arbetat med TRAS 
 
Frågor till pedagoger 
 
1. Kan du berätta om hur du arbetar med TRAS i din verksamhet? 

 
 Har du tänket om TRAS med dig hela tiden? (Om ja, hur vet du det?) 
 
 Har ditt arbetssätt med barnen i vardagen ändrat sig efter TRAS? 
 
2. Hur upplever du att ditt arbete utifrån TRAS leder till ett lärande för barnen? 

 
Hur kontrollerar du att barnen har lärt sig? 
  
Kan du ge exempel på hur du jobbar med de olika delarna i TRAS utifrån…. 
1. Samspel, kommunikation och uppmärksamhet. 
2. Språkförståelse och språklig medvetenhet. 
3. Uttal, ordförråd och satsproduktion. 

 
3. Hur hjälper TRAS dig med att uppmärksamma de barn som har svårigheter med språket 
och hur jobbar du vidare med dem? 
 
( Hur upplever du att språket påverkar det sociala samspelet?) 

 
 

4. Vad menar du är det viktigaste med att använda TRAS för barnen? För dig? 
 
 
5. Hur går du vidare med de barn som redan har cirkeln ifylld? 
 
 
Följdfrågor: 

 
Kan du ge fler exempel? 
 
Hur tänder du då? 
 
Kan du beskriva vad du menar? 
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Bilaga 3 
Missivbrev 
 

En undersökning om TRAS 
 
 
 
 
Vi är två barnskötare som läser en uppdragsutbildning till förskollärare på Högskolan i Borås. 
Under hösten 2009 kommer vi att skriva vårt examensarbete och har tänkt intervjua 
pedagoger inom förskoleverksamheten. Vårt syfte är att undersöka hur arbetsmaterialet TRAS 
används i förskolans verksamhet utifrån pedagogernas upplevelse och erfarenheter. 
 
Vi skulle gärna vilja intervjua dig som arbetat med TRAS i verksamheten i minst två år och är 
tacksamma om du kunde ta dig tid att hjälpa oss med vår undersökning. Vid intervjun 
kommer vi att använda oss av diktafon för att ingen viktig information från dig ska gå till 
spillo. Vill du inte bli inspelad tar vi givetvis hänsyn till detta. Ditt deltagande är frivilligt och 
du kan avbryta när du själv önskar. 
 
Eftersom det är dina tankar, upplevelser och erfarenheter vi är intresserade av och inte av vem 
du är, kommer vi att använda fiktiva namn på både dig som pedagog och på din förskola. Det 
är endast vi två som gör denna undersökning som tar del av det inspelade materialet och när 
undersökningen är klar och uppsatsen godkänd kommer allt insamlat material att förstöras. 
Det insamlade materialet kommer endast att användas i vår undersökning. 
 
Om du har några funderingar eller frågor angående intervjun är du välkommen att ta kontakt 
med någon av oss: 
 
 Veronica Hullegård XXX-XXXXXX  
 Marie Lundquist XXX-XXXXXX  
 
 
 
 
 
 

Tack på förhand för din medverkan! 
 


