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Abstract 

The purpose of this study was to screen TRAS, Early Registration Of Language development, 

and try to find out if TRAS can be used as an evaluation basis within the preschool. In order 

to preserve the main cause of the study, both local and national policy documents were 

investigated and previous research was used. Qualitative interviews took place in a town in 

the northern part of Sweden. Six respondents who all are employed within the preschool and 

who been mandated to use TRAS were interviewed. The starting point for this study and the 

analysis has had a hermeneutical approach. The result from this study implies that the material 

can be used in order to monitor the children's language development, but should be used 

carefully. The result also implies that the TRAS-material can be used as an evaluation method 

in the preschool. It is important that the educators have a critical approach toward their use of 

TRAS in order to prevent that the material turns in to an individual evaluation of a child’s 

abilities. If the material is used to assess individual children’s abilities, it goes against the 

intentions of the preschool curriculum Lpfö 98/2010 (Skolverket, 2011). 

 

Keywords: TRAS, evaluation, documentation, preschool, language development, 

child observations. 

 

  



Abstrakt 

Syftet med denna studie var att granska observationsmaterialet TRAS, Tidig Registrering Av 

Språkutveckling samt att försöka bringa klarhet i hur TRAS-materialet kan användas som ett 

utvärderingsmaterial av förskolans verksamhet. Inför studien granskades tidigare forskning 

samt nationella och lokala styrdokument.  Därefter genomfördes kvalitativa intervjuer med 

sex pedagoger verksamma i en stad i norra Sverige som fått i uppdrag att använda sig av 

TRAS i verksamheten. Utgångspunkten i tolkningen och analysen av intervjuerna har haft en 

hermeneutisk ansats.  Resultatet från denna studie antyder att materialet kan användas för att 

följa barnens språkutveckling men att TRAS-materialet ska användas med försiktighet. 

Resultatet antyder även att TRAS-materialet kan användas som ett utvärderingsunderlag för 

förskolans verksamhet. Det är däremot viktigt att pedagogerna kritiskt granskar sin 

användning av materialet så att det inte blir en fråga om bedömningar av det enskilda barnets 

förmågor. Används materialet för att bedöma enskilda barns förmågor strider användningen 

mot intentionerna i förskolans läroplan Lpfö 98/2010 (Skolverket, 2011).  

 

Sökord: TRAS, utvärderingsunderlag, tidig registrering, förskola, språkutveckling, 

barnobservationer. 
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1. Inledning 

Inledningen beskriver förändringar i förskolans verksamhet sen slutet av 1990-talet och 

bakgrunden till syftet för studien. 

1.1. En förskola i förändring 

Under de år jag arbetat i förskolan har verksamheten genomgått stora förändringar. År 1996 

överfördes förskolan till utbildningssystemet och 1998 övertog Skolverket 

myndighetsansvaret över förskolan från Socialstyrelsen. Samma år fick förskolan också sin 

första läroplan Läroplan för förskolan Lpfö 98 som trädde i kraft i augusti det året. Sedan dess 

har förskolans läroplan reviderats och nu gällande Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Reviderad 

2010)
1
 (Skolverket, 2011) gäller från och med 1 juli 2011. Förskolans läroplan har bindande 

föreskrifter för verksamheten och den uttrycker såväl statliga krav som vilka krav föräldrar 

och barn kan ha på förskolan. Ett viktigt syfte med förskolereformen enligt rapporten Tio år 

efter förskolereformen (Skolverket, 2008) var att förskolans roll i det livslånga lärandet för 

barnen skulle förstärkas. Detta skulle åstadkommas genom att förskolan och skolan närmare 

skulle integreras i varandra. Denna rapport från Skolverket visar även att utvecklingen inom 

kommunerna har gått mot en samordning mellan förskola och skola och att dessa i allmänhet 

har gemensamma kommunala styrdokument. Även ansvaret för förskolan har, genom olika 

reformer sedan 1990-talet, blivit allt mer decentraliserat. I takt med en ökad decentralisering 

har även kommunernas styrning och kontroll över verksamheten ökat. Kommunernas behov 

av kontroll över verksamheten har lett till krav på att verksamheten ska följas upp och 

utvärderas. Att decentralisering leder till ökad kontroll är ett mönster som man kan känna igen 

från andra studier enligt rapporten Tio år efter förskolereformen (Skolverket, 2008). För att 

tillgodose kraven på uppföljning och utvärdering av verksamheten i förskolan används många 

olika utvärderingsmodeller av pedagogerna. De kan vara enkäter till föräldrar, barn och 

personal eller värderingar av sig själv eller kollegor, olika former av observationer och 

dokumentation och utvärderingar där barnen är med. 

År 2006 kom en Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom Skolväsendet 

(Utbildnings- och kulturdepartementet, 2005). Förordningen innebär att varje kommunalt 

bedriven förskola har i uppdrag att årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning. Detta 

som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. För att 

förskolorna skulle få en mer enhetlig kvalitetsredovisning utarbetades en gemensam mall för 

den skriftliga redovisningen. Rapporten Tio år efter förskolereformen (Skolverket, 2008) visar 

även att många kommuner beslutat att förskolorna ska upprätta individuella utvecklingsplaner 

eller använda material som bedömer barns kunskaper inom olika områden. En del av detta 

material bedömer enskilda barns utveckling utifrån fastställda normer av vad barn i en viss 

ålder ska klara av. Skolverkets utbildningsinspektion har i flera rapporter enligt rapporten Tio 

                                                      
1
 Skrivs hädanefter Lpfö 98/2010 
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år efter förskolereformen (Skolverket, 2008) påpekat att den sortens material ska användas 

med stor medvetenhet och försiktighet.  

I det rektorsområde där jag arbetar har pedagogerna inom förskolan fått i uppdrag att använda 

sig av ett material som heter TRAS som står för Tidig Registrering Av Språkutveckling. Alla 

barn i åldrarna två till sex år observeras individuellt med fokus på barnets samspel och 

kommunikation med andra samt barnets språkförståelse, ordförråd och uttal. TRAS-materialet 

består av en handbok, ett cirkelformat observationsschema samt ett vägledningshäfte i 

användningen av schemat. Observationsschemat är ett ifyllnadsschema format som en cirkel 

med tre ringar. Cirkeln är uppdelad i åtta delar som i sin tur är delade i tre delar var (bilaga 1). 

Varje enskilt barn har ett eget schema som fylls i två till fyra gånger om året. Alla barns 

scheman ska sedan användas till att utvärdera och utveckla verksamheten i materialets 

fokuserade områden.  

Lpfö 98/2010 (Skolverket, 2011) är det nu gällande styrdokumentet för förskolan. Målen i 

läroplanen anger inriktningen på förskolans verksamhet och är mål att sträva mot. Den anger 

inga mål som barnen ska uppnå vilket medför att det är verksamheten som ska granskas och 

utvärderas och inte det enskilda barnets prestationer. För att detta ska vara möjligt behöver 

barns lärande och utveckling dokumenteras och analyseras. Lpfö 98/2010 (Skolverket, 2011) 

säger att syftet med utvärderingen av verksamheten är att få kunskap om förskolans kvalitet så 

att varje barns utveckling och lärande ges de bästa förutsättningarna. Analyserna av 

utvärderingarna ska peka ut de områden i verksamheten som behöver utvecklas.  

Med läroplanens föreskrifter i tankarna frågar jag mig som pedagog om användningen av 

observationsmaterialet TRAS stämmer överens med Lpfö 98/2010 (Skolverket, 2011) 

intentioner. Hur kan pedagogerna använda sig av detta material inom förskolan utan att gå 

emot vad Lpfö 98/2010 (Skolverket, 2011) föreskriver? Har användningen av TRAS visat 

vilka områden som behöver utvecklas i verksamheten?  

Tras-materialet är ett av de underlag som används i förskolan för att bedöma kvalitén i 

verksamheten. Andra underlag som används är till exempel pedagogisk dokumentation och 

olika frågeformulär som ställs till föräldrar och barn. Varje underlag har sina fördelar och 

nackdelar men en viktig aspekt oavsett vilket underlag man använder sig av är att allt ska 

förankras i Lpfö 98/2010 (Skolverket, 2011). Det är viktigt att kritiskt granska hur materialet 

används och att granska användningen av TRAS i relation till Lpfö 98/2010 

(Skolverket, 2011). Jag vill med denna studie försöka bringa klarhet i hur TRAS kan 

användas som ett utvärderingsunderlag för förskolans verksamhet mot bakgrund av 

föreskrifter i Lpfö 98/2010. 

  



3 

 
 

2. Syfte och frågeställningar  

Detta avsnitt beskriver studiens syfte och frågeställningar samt studiens avgränsningar. 

2.1. Syfte   

Syftet med den här studien är att mot bakgrund av forskning samt nationella och lokala 

måldokument granska observationsmaterialet TRAS, Tidig Registrering Av Språkutveckling, 

samt försöka bringa klarhet i hur TRAS-materialet kan användas som ett utvärderingsmaterial 

av förskolans verksamhet mot bakgrund av föreskrifter i Lpfö 98/2010. 

2.2. Frågeställningar 

Mina frågeställningar är  

o Varför används TRAS-materialet på förskolan?  

o Hur använder pedagogerna i förskolan sig av TRAS? 

o Vilka möjligheter för verksamheten ger användningen av TRAS-materialet? 

o Har användningen av TRAS pekat ut viktiga utvecklingsområden i verksamheten?  

o Är användningen av observationsmaterialet TRAS i förskolan förenlig med föreskrifter i 

Lpfö 98/2010?  

2.3. Avgränsning  

Studien kommer att behandla kort vad forskning skriver om barns språkutveckling samt ge en 

kort beskrivning om TRAS-materialets uppkomst och innehåll. Studien kommer även med 

hjälp av kvalitativa intervjuer att undersöka hur sex förskollärare från en stad i norra Sverige 

använder och ser på sitt sätt att använda sig av TRAS-materialet.   
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3. Bakgrund 

3.1. Tidigare forskning 

Avsnittet nedan ger en kort sammanfattning om barns språkutveckling och språksvårigheter i 

förskoleåldern samt tänkbara orsaker till att barn får problem i sin språkinlärning. 

3.1.1. Språkutveckling 

Redan i den 30 graviditetsveckan är barnets hörsel utvecklad och det ofödda barnet rör sig i 

takt med den blivande mammans prat. H Wagner (2005) menar att man kan säga att barnets 

språkutveckling startar redan här. Nyfödda barn kan skilja ut moderns röst från andra 

kvinnoröster och nyfödda barn är mer intresserade av människoansikten än av andra objekt 

runt omkring dem. När vuxna människor ska prata med spädbarn ändrar de tonläget och 

använder en ljusare röst och ändrar sitt sätt att prata. Detta barnanpassade språk brukar kallas 

för barnspråk eller babyspråk och är en viktig faktor i barns inlärning av ord menar 

H Wagner. De vuxna börjar prata tydligare och långsammare och med större variation på 

rösten och handlingar beskrivs med ord. Den språkliga kommunikationen med barnen är 

situationsbunden och man lägger stor vikt vid substantiv, verb och utpekande ord som till 

exempel jag eller han. Inlärningen av de 20 till 50 första orden går långsamt men den följs av 

den så kallade ordspurten. Den perioden, som inträffar mellan ett och tre-årsåldern, känns 

igen av att barnen lär sig nya ord betydligt snabbare. Enligt H Wagner är barnens uttal oftast 

en annan än den vuxnes och kännetecknas av olika förenklingar. I slutet av tvåårsåldern kan 

de flesta barn sätta samman två oböjda ord i en mening (docka sitta). Då brukar de vuxna med 

sitt barnanpassade språk utvidga barnets meningar med fler ord (Ska dockan sitta här?).  

H Wagner (2005) menar att barns språkutveckling, särskilt den morfologiska utvecklingen, 

kan karaktäriseras av tre steg. I den första fasen, imitation, härmar barnet den vuxnes sätt att 

böja ord utan att analysera detta vidare. Barnet använder sig av rätt böjning och säger i den 

här fasen till exempel att han gick hem. I nästa fas som H Wagner benämner som avlyssning 

och övergeneralisering kan barnet plötsligt börja säga att han gådde hem. Här har barnet 

upptäckt ett system och använder det i för stor omfattning. I den sista fasen, anpassning, 

kommer barnet att anpassa och rätta till reglerna allt eftersom barnet upptäcker att de inte 

passar till alla ord. Kring fyra-års ålder har barnets språkutveckling kommit så längt att de 

tillgodogjort sig grunderna i språkets grammatik och fått ett grundläggande ordförråd. I den 

här åldern har de även lärt sig grunderna i att föra ett samtal. 

Det vuxna ser av ett barns språkliga kompetens enligt H Wagner (2005) är barnets dagliga 

språk och uttal av ord. Förutom detta består den språkliga kompetensen även av bland annat 

språkförståelse och ett ordförråd utöver vardagsspråket. För att få vetskap om barnens 

kompetens inom dessa områden behöver den vuxne undersöka detta specifikt. Barn med dålig 

språkförståelse och dåligt ordförråd får ofta problem i lek och samspel med andra barn i 

förskolan. Förskolan har här en viktig uppgift att utveckla barnens ordförråd och 

språkförståelse, menar H Wagner.  
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Det finns dock stora individuella skillnader i barns språkutveckling, understryker H Wagner 

(2005). Han menar att man ska vara uppmärksam att skillnaderna i språkutvecklingen beror 

på skillnader i dialekt och kön samt att språkinlärningen kan gå långsammare för barn i 

flerspråkiga miljöer. Jämför man ett flerspråkigt barns utveckling i ett av språken med 

enspråkiga barns enda språk så är språkinlärningen oftast långsammare. Räknar man däremot 

med antalet ord som de båda barnen kan sammanlagt i sitt eller sina båda språk så behöver det 

nödvändigtvis inte vara någon skillnad mellan dem. Flerspråkiga barn blandar ofta språken i 

början av sin språkutveckling men det går i oftast över av sig självt. Om omsorgspersonerna 

runt omkring barnen är språkligt uppmärksamma och hjälper barnen att lägga märke till att 

man pratar olika språk så har barnen lättare att hålla språken åtskilda. Därför är det viktigt att 

omsorgspersonerna själva inte blandar språken menar H Wagner. Enligt H Wagner har 

forskning inom tvåspråkighet kommit fram till olika resultat angående om det är en fördel 

eller en nackdel att vara tvåspråkig. En fördel man upptäckt är att tvåspråkiga barn visar en 

tidigare språklig medvetenhet än barn som är enspråkiga. Det menar H Wagner att man ska ta 

tillvara på inom förskolan och tänka på att man ska ha en blandad barngrupp. Om det i en 

barngrupp finns barn med olika modersmål så ger det många möjligheter till samtal om språk 

och tankar om ord. Dessa samtal är ett första steg på barnets väg till språklig medvetenhet.      

3.1.2. Språksvårigheter  

Språkutvecklingen hos barn är en ständigt pågående process som först bygger på att barnen 

får en förståelse för språket och att de därefter får en språklig produktion. Espenakk (2005) 

menar att barn inte ”lär” sig ett språk utan att de istället i socialt samspel med andra tar till sig 

nya ord och deras betydelse. Espenakk påpekar att det är stora skillnader på när barn börjar 

prata men som huvudregel ska man vara observant om ett barn inte börjat prata vid 2-års 

åldern. Det finns en ökad risk att barnen ska få svårigheter senare i utvecklingen om barnets 

tidiga språkutveckling är försenad därför att den språkliga förmågan har ett starkt samband 

med kognitiva funktioner. Som tillägg kan utvecklingsmässiga språksvårigheter även leda till 

att barnen senare får emotionella svårigheter och svårigheter med sitt handlande.  

Språksvårigheter hos barn är enligt Espenakk (2005) ett stort fält och kan för barn innebära att 

de har problem både med att förstå språket och/eller problem med att uttrycka språk. De 

bakomliggande orsakerna till svårigheterna kan till exempel vara hörselproblem hos barnet 

eller andra fysiska orsaker. Tvåspråkiga barns språkförseningar av inlärningen av sitt andra 

språk kan bero på att de inte får tillräcklig erfarenhet på detta språk. Espenakk menar att en 

försenad språkutveckling upptäcks hos många barn i förskoleåldern men att de flesta 

tillgodogör sig språket efterhand. Det finns dock en grupp med barns som har 

utvecklingsmässiga språksvårigheter. Deras språkutveckling är försenad och/eller avvikande 

utan att man kan hitta någon bakomvarande orsak. De här barnen ska man, menar Espenakk, 

hänvisa vidare för utredning för att man ska få klart för sig om svårigheterna är av generell 

eller specifik karaktär. De åtgärder man därefter gör med hänsyn till barnets språk- och 

kommunikationssvårigheter ska medvetet fokuseras på barnets intressen och motivation i 
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vardagliga situationer. Espenakk menar att det är de vuxnas ansvar att tillrättalägga 

förhållandena så att barnen blir motiverade att lära sig.    

3.2. TRAS 

I det här avsnittet presenteras deltagarna i TRAS-gruppen och deras yrkesmässiga bakgrund. 

Avsnittet ger bakgrunden till materialets tillblivelse samt en kort beskrivning av TRAS–

materialet. 

3.2.1. TRAS-gruppen 

TRAS som står för Tidig Registrering Av Språkutveckling är en observationsmetod som 

kommer från Norge och är översatt till svenska 2004. Metoden är tänkt att användas i 

förskolan och utvecklad av en norsk projektgrupp som kallade sig för TRAS-gruppen. 

Gruppens deltagare är Unni Espenakk och Jörgen Frost från Bredtvet kompetansesenter i 

Oslo, Margaret Klepstad Færevaag och Hans Grove från Eikelund kompetansesenter i Bergen, 

Erna Horn från Institutt for spesialpedagogik vid Universitetet i Oslo, Inger Kristine Löge 

från Senter för atferdsforskning vid Høgskolen i Stavanger samt Ragnar Gees Solheim och 

Åse Kari Hansen Wagner från Senter for leseforskning vid Høgskolen i Stavanger. Deltagarna 

i TRAS-gruppen representerar yrken som logopeder, specialpedagoger, förskollärare, 

hörselpedagoger, psykologer samt filologer och de arbetar med barn med försenad språk- och 

läsutveckling (Espenakk et.al., 2005).  

3.2.2. Bakgrund till utvecklingen av TRAS  

Det talade språket är ett av människans viktigaste redskap för kommunikation med andra 

människor. Människans språk utvecklas i samspel med andra människor och med hjälp av 

språket utvecklar barnen sin identitet och får tillträde till en social gemenskap. Espenakk et.al 

(2005) menar att barns språkutveckling är bland det viktigaste som händer i ett dess liv. Både 

när barnen är i förskoleåldern och när barnen börjar skolan spelar barnens språkfärdigheter en 

central roll menar Benn Thomsen (2005). Språkutvecklingen är även viktig för den inre 

balansen i barnets samlade utveckling och viktiga är också tidiga insatser för att stärka språket 

för barn med svårigheter eller förseningar i språket. Espenakk et.al. (2005) menar att problem 

med språkutvecklingen hos barn kan bero på biologiska eller miljömässiga faktorer. Hittar 

man de barn som har problem med sin språkutveckling tidigt så kan miljön tillrättaläggas för 

att stärka deras språkutveckling. I den tidiga förskoleåldern läggs grunden för barnens 

samspel och språkutveckling. När barnet får uppleva inlärningssituationer där det lyckas 

stärks barnens självbild och en negativ utveckling kan motverkas.  

Allt för ofta upplever deltagarna i TRAS-gruppen att barn med språkproblem får vänta för 

lång tid innan hjälpinsatser sätts in. När barnen får vänta länge med att få hjälp hinner de vara 

med om många tillfällen där de inte lyckas på grund av sina språkproblem. Det leder till att 

barnen får en negativ självbild vilket kan ge många problem senare i livet. Förseningar i 

barnens språkutveckling kan även ge problem senare i utvecklingen eftersom 
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språkutvecklingen är starkt förknippad med andra intellektuella funktioner. Barn som har en 

svag språklig bakgrund riskerar att få problem med sin läs- och skrivinlärning.  Espenakk 

et.al. (2005) menar att i förskolan kan barnen genom lek och planerade aktiviteter få 

förkunskaper som underlättar barnens läs- och skrivutveckling. Dessutom kan förskolan ge 

stöd till föräldrar.  

Kunskapen om språkets viktiga betydelse och betydelsen av att tidigt upptäcka barn som har 

problem med språket var grunden för att TRAS-materialet utarbetades enligt Espenakk et.al. 

(2005). TRAS-gruppens deltagare ville få fram ett material som skulle hjälpa pedagoger att 

identifiera barn med språkproblem för att man skulle kunna sätta in tidiga insatser. Enligt 

Benn Thomsen (2005) är meningen att pedagogerna i förskolan med hjälp av TRAS-

materialet ska få en överblick över barnens språkutveckling. Pedagogerna får en här och nu 

bild av barnens språkutveckling och kan med fortlöpande observationer följa den över tid. 

Man kan se om språkutvecklingen går framåt som förväntat och om insatta åtgärder ger de 

resultat man förväntar sig. Benn Thomsen påpekar att även om det inte är meningen att 

föräldrarna ska fylla i TRAS- schemat så kan det vara nödvändigt att rådfråga föräldrarna om 

barnens färdigheter. Föräldrarnas kunskap om sina barns utveckling har stor betydelse för att 

barnen ska göra framsteg i sin utveckling. Att man diskuterar med föräldrarna om sina 

observationer om barnet samt involverar föräldrarna i hur man ska arbeta pedagogiskt med att 

stärka och stimulera barnens språkutveckling är därför en del av processen anser 

Benn Thomsen (2005). Enligt Klepstad Færevaag (2005) var syftet med att ta fram TRAS-

materialet även att man i förskolan skulle kunna använda det som ett verktyg för att öka 

pedagogernas kompetens. Förutom att öka pedagogernas förståelse av språk och 

språkutveckling så skulle användningen av TRAS-materialet kunna öka pedagogernas 

kompetens när det gäller observation. Men för att man ska få den önskade effekten är det 

viktigt att man har ett medvetet och reflekterande arbetssätt i arbetet med TRAS poängterar 

Klepstad Færevaag (2005).   

3.2.3. TRAS-materialet 

TRAS-gruppen tog i ett samarbetsprojekt fram ett material som tidigt ska upptäcka barn med 

risk för en negativ språkutveckling. Materialet består av en handbok om TRAS, ett TRAS 

observationsschema och en vägledning i användningen av schemat. Observationsschemat är 

cirkelformat och indelat i tre huvudområden med två till tre områden vardera, olika 

åldersnivåer från två till fem år samt tre utvecklingsstadier (bilaga 1). De tre huvudområdena 

är  

o språkförståelse och språklig medvetenhet 

o uttal, ordproduktion och meningsuppbyggnad 

o samspel, kommunikation och uppmärksamhet 

TRAS-schemat ger möjlighet att registrera det enskilda barnets utveckling inom nämnda 

områden på flera sätt poängterar Espenakk et.al.  (2005). Genom observationer kan man 

registrera i TRAS-schemat om barnen har utvecklat, är på gång att utveckla eller ännu inte 
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börjat sin utveckling inom ett område. Espenakk et.al. menar även att TRAS ger en möjlighet 

att bedöma om ett barns utveckling är den man kan förvänta sig inom de olika åldersnivåerna. 

En regelbunden observation inom de åtta områdena ger också en möjlighet att upptäcka om 

barnen har speciellt starka och/eller svaga sidor och om utvecklingen är jämn över tid. 

Syftet med vägledningen är enligt Benn Thomsen (2005) att pedagogerna ska komma igång 

med att använda TRAS-schemat. Det är speciellt viktigt att man upptäcker de barn som har 

behov av speciella insatser så fort som möjligt för att man inte ska kasta bort dyrbar tid i 

barnens utveckling. TRAS-schemat kan också ge svar på om dessa barn har en försenad 

språkutveckling eller om det är frågan om en störning i språkutvecklingen. Benn Thomsen 

påpekar att TRAS-schemat bara är en del av den samlade observationen av barnet. Man ska 

naturligtvis ta med pedagogernas egna observationer och kunskaper om barnet samt 

föräldrarnas samlade kunskap om sitt barn. Om barnets utveckling inte är ålderadekvat menar 

Benn Thomsen att pedagogerna ska ta kontakt med specialister som logopeder och 

specialpedagoger.  

3.3. Styrdokument och allmänna råd  

Detta avsnitt beskriver föreskrifter i Lpfö 98/2010 (Skolverket, 2011) om uppföljningen av 

kvalitén i förskolans verksamhet. Avsnittet skildrar även ett lokalt prioriterat mål och hur 

förskolorna arbetar med detta mål. Vidare behandlas Skolverkets allmänna råd för 

systematiskt kvalitetsarbete och till sist diskuteras begreppet kvalitet och kvalitetsdiskurs. 

3.3.1. Förankring i nationella styrdokument 

Grunden för det livslånga lärandet skall läggas i förskolan, anger förskolans styrdokument 

Lpfö 98/2010 (Skolverket, 2011). Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och 

den skall anpassas till alla barn. De barn som behöver mer stöd och stimulans ska få det 

utifrån de individuella behov de barnen har. Förskolan ska tillsammans med föräldrarna arbeta 

för att alla barn ska utvecklas maximalt efter egna förutsättningar. Språk är starkt 

sammankopplat med lärande och utvecklingen av den egna identiteten. I förskolans uppdrag 

ingår även att stimulera barns språkutveckling samt att ta till vara på deras nyfikenhet och 

intresse för skriftspråket. Några av förskolans strävansmål är enligt Lpfö 98/2010 

(Skolverket, 2011) att varje barn  

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att 

förstå sin omvärld,  

– – – 

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, 

berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, 

(Skolverket 2011, s.10)   

I riktlinjerna för förskolärarens ansvar anger Lpfö 98/2010 (Skolverket, 2011) att arbetet i 

förskolan ska genomföras så att barnen ”stimuleras och utmanas i sin språk- och 

kommunikationsutveckling,” (Skolverket 2011, s.11). 
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Enligt Lpfö 98/2010 (Skolverket, 2011) ska förskolans kvalitet ”kontinuerligt och 

systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas.” (Skolverket 2011, s.14). 

Varje barns utveckling och lärande ska följas upp, dokumenteras och analyseras. Kunskap om 

barnens erfarenheter, kunnande och intressen är en förutsättning för att kunna stödja och 

utmana barnen i deras lärande. Hur barnen utforskar och ställer frågor och hur deras 

engagemang tas tillvara i verksamheten samt när barnen upplever verksamheten som rolig, 

intressant och meningsfull är nödvändig kunskap enligt Lpfö 98/2010 (Skolverket, 2011). 

Denna kunskap är en förutsättning för utvärdering av förskolans kvalitet och för att det ska 

kunna skapas goda villkor för varje barns lärande. Ytterst handlar utvärdering enligt 

Lpfö 98/2010 (Skolverket, 2011) om att förskolan utvecklar bättre arbetsprocesser samt en 

bedömning om arbetet i förskolan sker i enlighet med målen. Utvärderingen ska undersöka 

vad förskolan behöver förbättra i sin verksamhet för att barn ska utvecklas och lära efter sina 

förutsättningar. Vidare visar analysen av utvärderingen på förskolans utvecklingsområden.  

I riktlinjerna för vad förskolläraren ska ansvara för anger Lpfö 98/2010 (Skolverket, 2011) 

att utvärderingsmetoder, hur dokumentation och utvärderingar används och påverkar 

verksamhetens innehåll och arbetssätt samt barns möjlighet att utvecklas och lära inom 

samtliga målområden kritiskt granskas, (Skolverket 2011, s.15)  

I arbetslagets uppgifter ingår, enligt Lpfö 98/2010 (Skolverket, 2011) att arbetslaget ska 

utveckla barnens delaktighet och inflytande i utvärderingar samt utvärdera och utveckla 

föräldrarnas inflytande i utvärderingar. Arbetslaget ska ta reda på hur och vad föräldrarna kan 

påverka och hur deras sätt att uppfatta förskolans verksamhet tas till vara.   

3.3.2. Lokala styrdokument 

De lokala styrdokumenten utgår från Lpfö 98/2010 (Skolverket, 2011) strävansmål. Ett lokalt 

prioriterat strävansmål läsåret 2012/2013 är språk (bilaga 2) och utgår från målet i Lpfö 

98/2010 (Skolverket, 2011)    

Förskolan ska sträva efter att varje barn (Skolverket 2011, s.9)   

– – – 

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, 

berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, 

(Skolverket 2011, s.10)   

Den lokala målbeskrivningen beskriver att detta mål innebär att det för pedagogerna i 

verksamheten är barn som 

 för en dialog med andra barn och vuxna 

 sätter ord på sina tankar och känslor 

 använder sig av olika uttryck för att kommunicera (bilaga 2) 

För att nå dessa mål ställer sig pedagogerna frågorna när och hur de ska arbeta för att nå fram 

till strävansmålen. Det är vid rutinsituationer, samlingar, utevistelse, temaarbete, smågrupper 
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och övrig verksamhet det vill säga under den dagliga verksamheten. Hur detta sker är med 

hjälp av sagoläsning, språklekar, sånger, drama, skapande samt att pedagogerna förstärker och 

förtydligar begrepp genom att benämna dessa. 

I kommunens serviceförklaring för förskolorna informeras allmänheten att förskolepersonalen 

arbetar under tystnadsplikt enligt Sekretesslagen. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

första paragrafen lyder enligt följande 

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs 

handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. 

Lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om 

förbud att lämna ut allmänna handlingar. Dessa bestämmelser avser förbud att röja uppgift, 

vare sig detta sker muntligen, genom utlämnande av allmän handling eller på något annat sätt. 

Bestämmelserna innebär begränsningar i yttrandefriheten enligt regeringsformen, 

begränsningar i den rätt att ta del av allmänna handlingar som följer av 

tryckfrihetsförordningen samt, i vissa särskilt angivna fall, även begränsningar i den rätt att 

meddela och offentliggöra uppgifter som följer av tryckfrihetsförordningen och 

yttrandefrihetsgrundlagen. Vad som är en allmän handling framgår av 2 kap. 

tryckfrihetsförordningen. Lagen består av sju avdelningar. Innehållet i dessa avdelningar är 

uppdelat enligt vad som framgår av 2-8 §§ (Regeringskansliet, 2012).    

3.3.3. Skolverkets allmänna råd 

Skolverkets allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet 

(Skolverket, 2012a) grundar sig på bestämmelserna i 4 kap. 3–8 && skollagen (2010:800)  

om systematiskt kvalitetsarbete. Råden är rekommendationer om hur alla inom hela 

skolväsendet och dess huvudmän kan och bör handla för att uppfylla kraven i 

bestämmelserna.  Råden vill också påverka inriktningen på utvecklingen och bidra till en 

likartad rättstillämpning. Fokuseringen i det systematiska kvalitetsarbetet ska ligga på att 

uppfylla de nationella målen för utbildningen. Verksamheten inom skolväsendet ska 

kontinuerligt och systematiskt följas upp och resultatet ska analyseras i förhållande till 

uppställda mål. Analysen ska sedan ligga till grund för planering och vidare utveckling av 

verksamheten. Med systematiskt och kontinuerlig menar man enligt de allmänna råden 

(Skolverket, 2012a) att arbetet ska bedrivas strukturerat och uthålligt med inriktningen på en 

långsiktig utveckling. Det systematitiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras skriftligt så att 

man regelbundet ska kunna stämma av att arbetet leder fram till målen. En verksamhet som 

fungerar som en lärande organisation har kvalitetsarbetet ständigt närvarande på alla nivåer 

och de allmänna råden (Skolverket, 2012a) poängterar att det är grundläggande att alla deltar i 

kvalitetsarbetet.  

Kvalitetsarbetet syftar till att uppfylla de nationella målen samt att skapa delaktighet och 

dialog om måluppfyllelse enligt de allmänna råden (Skolverket, 2012a). Oberoende av kön 

eller andra bakomliggande faktorer ska alla barn erbjudas en likvärdig utbildning med hög 

kvalitet. Egna lokala mål får förekomma men de får inte strida mot de nationella målen och i 

dokumentationen ska de nationella och lokala målen särskiljas. Ansvaret för att ett 
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systematiskt kvalitetsarbete bedrivs ligger på alla nivåer i skolväsendet. På enhetsnivå är det 

personalens ansvar att bedriva ett kvalitetsarbete så att varje barn och elev utvecklas så långt 

det är möjligt för att nå de nationella målen. 

På enhetsnivå är det förskolechefens ansvar att tydligöra hur kvalitetsarbetet ska bedrivas. De 

allmänna rådens (Skolverket, 2012a) exempel på frågor som förskolechefen kan följa upp är 

bland annat att se på hur ansvarfördelningen fungerar, om det finns ett fungerande system för 

uppföljning och utvärdering och om det finns tid för reflektion och analys av måluppfyllelse 

för personalen. Förskolechefen ska även se till att personalen har den kompetens de behöver 

för att kunna fullfölja sitt uppdrag. På förskolechefens ansvar ligger det också att se till att 

förskollärarnas särskilda ansvar att kritiskt granska de metoder som används för 

dokumentation och utvärdering kan fullföljas.    

Det finns ingen detaljerad reglering i skollagen om dokumentationens innehåll eller struktur 

men dokumentationen ska visa vad, varför och på vilket sätt något behöver utvecklas. Det 

ligger på förskolechefens ansvar att det finns dokumentation som beskriver måluppfyllelse. 

De allmänna råden (Skolverkets, 2012a) poängterar att det framförallt är viktigt att 

dokumentationen innehåller personalens analys av måluppfyllelse och vad i verksamheten 

som måste utvecklas för att man ska nå målen. Förskolan har sen tidigare olika slags 

dokumentation över barnens lärande som kan ge underlag för en bedömning av verksamheten. 

Förskolans läroplan innehåller strävansmål vilket innebär att det inte finns några krav på det 

enskilda barnet att det ska nå upp till några speciella mål vid en viss ålder eller tidpunkt. 

Därför är det viktigt påpekar man i de allmänna råden (Skolverket, 2012a) att förskolechefen 

ser på hur dokumentationen av enhetens verksamhet visar på hur förskolan arbetar i riktning 

mot målen. Detta gäller både när det gäller det enskilda barnets lärande som i förhållande till 

vidtagna åtgärder i förskolan. Det ligger på förskolechefens ansvar att tillsammans med 

personalen skapa rutiner kring dokumentationen av verksamheten enligt de allmänna råden 

(Skolverket, 2012a). Framförallt är det viktigt att den systematiseras och sammanställs så att 

dokumentationen går att sammanställa. För att det ska vara möjligt för elever, vårdnadshavare 

och personal att vara delaktiga och påverka verksamheten så behöver man ha en samlad bild 

över verksamheten, påpekas i de allmänna råden (Skolverket, 2012a). Dessutom utgör den 

samlade dokumentationen av kvalitetsarbetet ett underlag för de statliga myndigheterna 

arbete. Skolverket påminner om att informationen i den samlade kvalitetsarbetet gäller 

verksamheten och inte individen. Därför är det viktigt att dokumentationen endast innehåller 

uppgifter om verksamhetens kvalitetsutveckling och inte innehåller uppgifter om resultat på 

individnivå.  

3.3.4. Vad menas med kvalitet? 

Enligt Dahlberg, Moss och Pence (2006) är begreppet kvalitet ett socialt konstruerat begrepp. 

Diskursen om kvalitet började i industrin men har spritt sig till den offentliga sektorn. Den allt 

större betydelsen av kvalitet inom förskolans område kan ses som ett försök att få ett objektivt 

mått på hur bra verksamheten är. Men kvalitet är en subjektiv term, påpekar världens ledande 

auktoritet på kvalitet, American Society for Quality Control, och varje människa har sin egen 
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definition på kvalitet.  I tekniskt språkbruk menar man med kvalitet för det första en tjänsts 

förmåga att uppfylla ställda krav och förväntningar samt att en vara eller tjänst är felfri. Idag 

betonar man ofta hur nöjd en kund är med en vara eller tjänst när man definierar ordet 

kvalitet, enligt Dahlberg et al. (2006).   

Under 1980-talet påbörjades en decentralisering hos både företag och regeringar. För att 

behålla kontrollen över verksamheten utarbetades kvalitetskriterier för verksamheterna. På så 

sätt kan kvalitet och kvalitetsutvärderingar bli en införlivad del i kontrollsystemet och få en 

politisk funktion enligt Dahlberg et al. (2006). Kvalitet kan också ses på ett mer personligt 

plan. Världen förändras och blir allt mer kompliceras och människan blir i allt högre grad 

beroende av olika tjänster. Under de år då de flesta skaffar sig familj och barn är de också som 

mest attraktiva i arbetslivet. Den snabba förändringen minskar tilltron till tidigare 

auktoriteters råd och för att få hjälp att förstå världen och fatta beslut litar vi allt mer på 

expertsystem. Det menar Dahlberg et al. (2006) leder till att vi i framtiden kommer att se allt 

mer experter, som till exempel forskare och utvärderare, som har till uppgift att definiera och 

mäta kvalitén i förskolan. Vi kommer att vända oss till dessa experter och lita på att deras 

expertsystem ska göra bedömningar för vår räkning så att vi kan känna oss säkra på att de 

tjänster vi anlitar för oss och våra barn har bra kvalitet. Dahlberg et al. (2006)  menar den 

moderna människan är övertygad att fakta kan skiljas från värderingar. Därför kan 

definitioner och val behandlas som tekniska frågor och överlämnas till experter och vi slipper 

ställa oss frågan på vilket sätt experterna kom fram till dessa resultat. Definitionen av kvalitet 

tas för givet och frågan om hur kvalitet identifieras får större betydelse än frågorna om vad 

som menas med kvalitet och hur och av vem som har definierat kvaliteten. Denna synsätt på 

kvalitet innebär att varje subjektivt inslag måste avlägsnas och ersättas av objektiva 

mätmetoder som är separerade från det som ska mätas.  

Kvalitetsdiskursen inom förskolan har sedan tidigt 1980-tal används på många olika sätt som i 

olika former innefattat utveckling och kriterier för utvärdering av förskolans verksamhet. När 

man diskuterar gruppstorlek, personalens utbildningsnivå och innehållet i en läroplan så 

menar man de strukturella kriterierna enligt Dahlberg et al. (2006). Processkriterierna 

hänvisar till det som händer i verksamheten, som barnens aktiviteter och interaktionen mellan 

barn och vuxna. Resultatkriterier definieras i termer med avseende på önskvärda sidor i 

barnen utveckling men kan också avse barnens senare resultat i skolan. Det kan också 

definieras som föräldrarnas tillfredställelse på förskolans verksamhet. Barn i dag kan vistas på 

flera institutioner under sin barndom vilket gör det svårt att veta vilka resultat som 

härstammar från vilken verksamhet. För att få vetskap om detta så behöver barnet testas både 

innan de börjar på en speciell institution och efter att de slutat. Det här visar komplexiteten i 

att kvalitetsbedöma verksamheten i förskolan och då framförallt sett till resultatkriteriet.  
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4. Metod 

Utifrån syftet och frågeställningarna kommer detta arbete att granska observationsmaterialet 

TRAS i relation till nationella och lokala måldokument samt Lpfö 98/2010 

(Skolverket, 2011). För att få svar på frågeställningarna har kvalitativa intervjuer genomförts 

med pedagoger verksamma i en kommundel som fått i uppdrag att använda sig av TRAS i 

verksamheten. Utgångspunkten i tolkningen och analysen av intervjuerna kommer att ha en 

hermeneutisk ansats. Det här avsnittet beskriver vald metod och analysansats.   

4.1. Kvalitativ intervju 

För att veta vilken metod som är lämplig för den tänkta undersökningen, menar Svenning 

(2003), ska man låta frågeställningen avgöra metodvalet. Vill man ha svar på varför något 

förhåller sig på ett speciellt sätt eller visa med exempel så är en kvalitativ metod att föredra, 

anser Svenning. Enligt Svenning är syftet med en kvalitativ undersökning att ge exempel på 

något som man beroende av metodologisk bas drar slutsatser av. Den kvalitativa 

undersökningen kräver ett varierat och kreativt arbete och analysen är inte slutpunkten i 

undersökningen. Direkt efter den första intervjun börjar den mer induktiva analysen av 

undersökningen. Den på ord baserade analysen av undersökningen ger exempel som antyder 

att en teori eller allmän uppfattning är ett rimligt resultat på undersökningen 

Syftet, enligt Kvale (2009), med den kvalitativa intervjun är att få en skildring av den 

intervjuades livsvärld för att kunna tyda företeelser som beskrivs. Kvale beskriver den 

kvalitativa intervjun som ämnesorienterad och fokuserad på vissa teman som analyseras med 

hänsyn till den intervjuade eller den livsvärld som den intervjuade beskriver. Det centrala är 

att förstå vad den intervjuade säger. Den som intervjuar ska vara observant på kroppsliga 

uttryck under intervjun och ta dessa i beaktande i sin analys av intervjun. Som intervjuare ska 

man även vara kritiskt medveten om sina egna antaganden och hypoteser under intervjun för 

att detta inte ska påverka resultatet. Målet med intervjun är att få nyanserade beskrivningar, 

fria från tolkningar, av upplevelser och handlingar. Intervjun syftar inte till att få reda på 

allmänna åsikter utan vill få reda på specifika händelser. Den intervjuades svar kan vara 

mångtydiga och ändras under intervjun. Olika intervjuare som följer samma intervjuguide kan 

få olika resultat beroende på känsligheten för nyanser hos intervjuaren. En intervju är ett 

samspel mellan två aktörer som bygger på ett utbyte av synpunkter. Dessa två aktörer 

påverkar varandra ömsesidigt och detta måste intervjuaren vara medveten om i sin analys av 

intervjun. Kvale menar även att den kvalitativa intervjun där två människor samtalar om ett 

gemensamt ämne kan vara en positiv upplevelse för den intervjuade. 

Patel och Davidsson (2003) beskriver den kvalitativa intervjun som ett samtal där både 

intervjuaren och den intervjuade är medskapare. Frågorna är oftast av sådan karaktär att den 

intervjuade har ett stort utrymme att svara med egna ord. Själva intervjun kan utföras på olika 

sätt. Intervjun kan genomföras utan att frågorna som ställs under intervjun är formulerade 

innan intervjun. Ett annat är att intervjuaren kan välja att ha en hög struktur på intervjun och 
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ställa frågorna i en bestämd ordning. Vidare kan frågornas ordning bestämmas av hur den 

intervjuade svarar och intervjuaren har då en låg grad av struktur på intervjun. Syftet med en 

kvalitativ intervju menar Patel och Davidsson är att hitta och urskilja egenskaper om till 

exempel någons uppfattningar om en företeelse. Eftersom inget svar är det enda rätta och 

sanna kan man inte i förväg formulera färdiga svaralternativ. Detta menar Patel och 

Davidsson leder den kvalitativa intervjun till ett induktiv eller abduktivt arbetssätt. För att 

skapa goda förutsättningar för en intervju bör intervjuaren vara lyhörd och hjälpa till att bygga 

upp ett sammanhängande samtal. Intervjuaren bör behärska den intervjuades språkbruk och 

det är en fördel om intervjuaren har förkunskaper om ämnet som ska behandlas under 

intervjun. Det är trots detta inte alltid möjligt att intervjuaren och den intervjuade kan mötas 

på lika villkor. Detta kan enligt Patel och Davidsson bero på faktorer som till exempel kön 

eller ålder, social och etnisk tillhörighet eller faktorer som är relaterade till makt. Alla dessa 

faktorer kan påverka intervjun och resultatet av densamma. Detta ska den som intervjuar vara 

medveten om och ta i beaktande i sin analys av intervjun.   

4.2. Hermeneutik  

Hermeneutik kommer från grekiskans hermēneutikē, tolkningskonst, som i 

Nationalencyklopedin [NE] beskrivs som läran om texttolkning. ”Inom filosofin är 

hermeneutiken en vetenskaplig metod som framhäver betydelsen av förståelse för intentioner 

bakom text och tal samt för forskningsobjektet” (Kieffer, 2012). 

Patel och Davidsson (2003) beskriver en hermeneutiker som en som genom språket skaffar 

sig kunskap om det mänskliga. En hermeneutiker menar att genom att tolka hur människans 

existens uttrycks i tal och skrift samt i människans handlingar går det att förstå andra 

människor och vår egen livssituation. Den förförståelse som den hermeneutiske forskaren har 

är en tillgång och forskaren närmar sig forskningsobjektet utifrån sin egen förförståelse enligt 

Patel och Davidsson. Forskaren har en helhetssyn på forskningen och för att komma fram till 

en förståelse pendlar forskaren mellan delar och helhet. En forskare som tolkar en utskriven 

intervju börjar med att läsa hela texten för att förstå helheten. Därefter läser forskaren de olika 

delarna för sig för att få en förståelse för de olika delarna. Sen pendlar forskaren mellan dessa 

två sätt för att ställa de mot varandra för att därefter dra en slutsats. Under hela processen 

använder sig den hermeneutiske forskaren av sin förförståelse som verktyg. Detta kräver att 

forskaren använder sin empati för att förstå objektet enligt Patel och Davidsson. Denna 

pendling mellan helhet och del och mellan olika synvinklar i tolkningen ger att hermeneutisk 

forskning har abduktiva drag. Syftet med hermeneutisk forskning är sällan att komma fram till 

en heltäckande teori. Istället kan forskaren presentera en mångfald av tolkningar och 

understryker det exklusiva i varje tolkning.       

Kvale (2009) beskriver hermeneutiken som studier av tolkning av texter vars syfte är att hitta 

en samfälld uppfattning av textens mening. Forskningsintervjun är enligt Kvale ett samtal om 

livsvärldar där samtalen omvandlas till texter som tolkas. Samtalen under intervjuerna 

transkriberas till texter som tolkas och analyseras vilket i sin tur kan ses som ett samtal med 

http://www.ne.se/
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texten. Kvale menar att man kan tala om sju principer för den hermeneutiska tolkningen av 

den transkriberade intervjun. För det första så växlar tolkningen av intervjun mellan delar och 

helhet. Först läses hela texten för att skaffa sig en helhetsbild över den. Därefter tittar man på 

delar för att utveckla deras mening för att åter se på en mer enhetlig bild av texten. Den andra 

principen är att man upphör att tolka intervjun när teman i texten bildar mönster som är 

sammanhängande. En tredje princip är att man jämför tolkningen av enskilda delar mot 

tolkningen av hela intervjun. För det fjärde ska man tolka texten utifrån sin egen referensram 

det vill säga vad texten själv säger. Den femte principen säger att intervjuaren ska ha bred 

kunskap om temat för intervjun för att kunna upptäcka nyanser i texten. Den sjätte principen 

tar upp vikten av att tolkaren av intervjun ska vara medveten om sina egna förutsättningar och 

den påverkan det har på tolkningen av intervjun. En sjunde och sista princip säger att varje 

tolkning innebär förnyelse och inspiration. Vid tolkningen skapas nya olikheter och samband i 

texten som genom detta breddar textens mening.  

4.3. Etik  

En intervjuundersökning är enligt Kvale (2009) ett moraliskt företag. Under intervjun 

påverkas den intervjuade av det personliga samspelet med intervjuaren och den kunskap som 

intervjun genererar har inflytande på vår uppfattning av personens situation. Ett mål med 

undersökningar är att få fram kunskap som kan förbättra människans situation. Under hela 

undersökningsprocessen sker det etiska övervägande och det är viktigt att etiken i 

undersökningen tas i beaktande redan i planeringsstadiet. Den här studien har tagit Kvales 

etiska frågor i beaktande under intervjuundersökningens sju stadier samt anvisningar i lag om 

etikprövning (Utbildningsdepartementet, 2008).  

Tematiseringens etiska fråga gäller syftet med undersökningen (Kvale, 2009). Denna studie 

ville mot bakgrund av forskning samt nationella och lokala måldokument granska 

observationsmaterialet TRAS. Syftet med intervjuundersökningen gällde inte bara det 

vetenskapliga värdet utan ville även ge svar på om TRAS-materialet är ett användbart 

material för pedagogerna.     

Planeringens etiska frågor gäller undersökningspersonernas informerade samtycke, 

undersökningens konfidentialitet och konsekvenserna av undersökningen (Kvale, 2009). I 

planeringsstadiet aktualiserades på vilket sätt kontakt skulle tas med intervjupersonerna om 

medverkan i studien. I planeringen inför studien ställdes frågor om hur 

undersökningspersonerna skulle informeras om undersökningens generella syfte och deras rätt 

att dra sig ur undersökningen när som helst. Även tankar om hur konfidentialiteten skulle 

bevaras under studien problematiserades i planeringsstadiet.  

Intervjusituationens etiska fråga gäller konfidentialitetens bevarande gällande intervjuerna 

(Kvale, 2009). Under intervjun blev intervjupersonerna informerade om att endast 

intervjuaren hade tillgång till intervjuerna. De fick även information att ingen av intervjuerna 
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skulle återberättas i sin helhet och efter genomförda intervjuer fick undersökningspersonerna 

djupare information om undersökningens syfte. 

Utskriftens etiska frågor gäller tillförlitligheten av utskriften av intervjuerna och eventuella 

citeringar av dessa (Kvale, 2009). Undersökningspersonerna fick information om att 

intervjuaren transkriberar intervjuerna. Inga direkta citeringar skulle antecknas i rapporteringa 

av studien utan endast intervjuarens tolkningar av intervjuerna. 

Analysens etiska problem gäller hur djupt och kritiskt intervjuerna ska analyseras samt 

intervjupersonernas eventuella inflytande över analysen (Kvale, 2009). Efter intervjun blev de 

intervjuade informerade om att de skulle få tillgång till den skrivna studien efter 

färdigställandet. De fick information om att intervjuerna kan tolkas på flera sätt och att 

intervjuaren gör sin tolkning i denna studie. 

Verifieringens etiska dilemma gäller forskarens ansvar att säkerställa kunskapen som 

förmedlas i rapporten (Kvale, 2009). I planeringen och under genomförandet av studien har 

undersökaren studerat tidigare undersökningar och litteratur i ämnet för att kunna kritiskt 

granska och ifrågasätta den kunskap som kommit fram i undersökningen.   

Rapporteringens etiska fråga aktualiserar än en gång problemet med konfidentialiteten 

(Kvale, 2009). Vid rapporteringen av undersökningen tog undersökaren beslut om att inte 

använda sig av citeringar från intervjuerna och att inte nämna ort och arbetsplatser vid namn. 

Detta för att försäkra sig om de intervjuades anonymitet tillika institutionernas anonymitet 

men även för att undersökaren skulle känna sig friare i sin tolkning av intervjuerna.  

4.4. Konfidentialitet  

I forskning innebär konfidentialitet, som Kvale (2009) beskriver, att privata data som kan 

identifiera vem som deltagit i undersökningen inte kommer att redovisas. I en redovisning av 

intervjuer är det viktigt att skydda undersökningspersonernas privatliv genom att förändra 

namn och andra egenskaper som kan identifiera dem. Om det i en undersökning blir aktuellt 

att publicera information som eventuellt kan identifiera någon så måste den personen 

godkänna publikationen skriftligt. Undersökningspersonernas rätt till skydd för sin integritet 

ställer krav på att man innan intervjuerna gör klart för alla som deltar vilka som kommer att 

ha tillgång till materialet Ett problem med det etiska kravet på konfidentialitet är enligt Kvale 

att det försvårar möjligheten för andra forskare att kontrollera och återskapa resultatet. Om 

man inte vet vem som deltog i undersökningen och var och när den ägt rum så är resultatet 

svårt att kontrollera. 

4.5. Reliabilitet och validitet 

I NE beskrivs validitet som ”det att räknas som giltig i visst sammanhang […] förmåga hos 

(visst) test att mäta vad det är avsett att mäta” (Nationalencyklopedin, 2012a). Reliabilitet 
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kommer från engelskans reliability som betyder tillförlitlighet och beskriver enligt NE ”hur 

väl testet mäter det som det mäter” (Nationalencyklopedin, 2012b). 

Svenning (2003) menar att man kan skilja på en undersöknings inre och yttre validitet. Den 

inre validiteten brukar även kallas för logisk validitet, enligt Svenning och handlar om 

kopplingen mellan teori och empiri i undersökningen. Det mest dominerande sättet att 

bedöma validiteten i en undersökning, enligt Svenning, är att forskaren gör en personlig 

bedömning om teori och empire överensstämmer. Konkret handlar den inre validiteten om att 

ställa rätt frågor till rätt personer samt om alla aspekter av frågeställningen täcks in. Den yttre 

validiteten handlar enligt Svenning om hela undersökningens, med dess teori och empiri, 

förankring i en vidare ram. Den handlar om undersökningen ger möjligheter till generalisering 

utifrån en särskild studie. Mäter undersökningen det den är avsedd att mäta? För att kunna dra 

några generella slutsatser utifrån en studie så måste underlaget vara rätt. Olika tester fungerar 

olik i skilda kulturer, även i olika subkulturer i samma samhälle och därför, påpekar 

Svenning, ska man vara försiktig med generaliseringar.  

Reliabilitet brukar beskrivas, menar Svenning (2003), med att om man genomför en 

undersökning med samma syfte och metod i samma grupp två gånger så ska det ge samma 

resultat. Om resultatet blir olika vid dessa två tillfällen så skulle man kunna säga att 

reliabiliteten inte är mycket värd i dessa undersökningar. Men för en kvalitativ undersökning 

innebär inte olika resultat låg reliabilitet. Pater och Davidsson (2003) menar att detta kan bero 

på att undersökningspersonerna har kommit till nya insikter och ändrat uppfattning kanske 

tack vare den första undersökningen. Om man med frågan lyckas fånga det unika i situationen 

och därför får olika svar så är detta viktigare än att få samma svar. Här närmar sig 

reliabilitets- och validitet-begreppet varandra. I kvalitativa studier är dessa två begrepp så 

integrerade i varandra att forskare sällan använder sig av begreppet reliabilitet i kvalitativa 

studier menar Patel och Davidsson.    

En inspelad intervju som blir transkriberad till en text är alltid en konstruktion av 

grundläggande data. Den ursprungliga muntliga kommunikationen omvandlas till en skriftlig 

kommunikation. Varje utskrift innebär enligt Kvale (2009) att den som transkriberar intervjun 

gör en hel del bedömningar vid transkriberingen. Utskriften av en intervju blir en fråga om en 

tolkning enligt Kvale. För att säkerställa reliabiliteten i utskriften och förbättra kvalitén i 

densamma bör detaljerade och klara instruktioner om utskriftens syfte och tillvägagångssätt 

vid utskriften ges till den som transkriberar intervjun. Validiteten i en utskrift är svårare att 

säkerställa enligt Kvale. När man gör en utskrift av en intervju gör man en tolkande 

konstruktion från talspråk med dess regel till skriftspråk med en annan uppsättning regler. Det 

finns ingen riktig och sann utskrift. Men genom att ge intervjun en skriftlig form blir det 

lättare att uttrycka meningen i den intervjuades berättelse.        
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4.6. Intervjugrupp och genomförande 

Intervjugruppen bestod av sex förskollärare verksamma i tre förskolor. Förskolorna finns i en 

stad i norra Sverige i ett rektorsområde där verksamma pedagoger fått i uppdrag att använda 

sig av TRAS-materialet. Varje förskola har 68 heltidsplatser fördelade på fyra avdelningar. 

Alla tre förskolorna har två småbarnsavdelningar för barn som är ett till två år och två 

storbarnsavdelningar för barn mellan tre till fem år. För att kunna göra jämförelser mellan de 

tre förskolornas användning av TRAS-materialet valdes två pedagoger från vardera förskola 

ut för en intervju.  

Förskolechefen för området informerades om tilltänkta intervjuer och gav sitt godkännande 

för studien. Pedagogerna tillfrågades personligen om de ville ställa upp på en intervju som 

handlade om TRAS. Vid nekande svar tillfrågades en annan pedagog. En förskollärare blev 

intervjuad i sitt hem medan resterande intervjuer ägde rum på respektive pedagogers 

arbetsplatser. Antalet intervjufrågor var 21 (bilaga 3) och samtliga intervjuer tog 20 till 30 

minuter i anspråk vardera och genomfördes under en och samma dag. Intervjuerna spelades in 

med en digital diktafon och transkriberingen av intervjuerna påbörjades samma dag och 

slutfördes påföljande dag. 
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5. Resultat  

Startpunkten för att börja använda TRAS-materialet har varierat mellan de tre förskolorna 

men samtliga förskolor har använt sig av materialet i några år. De sex förskollärare som 

deltog i studien har i sin verksamhet använt sig av TRAS-materialet från fyra till sex år. I det 

här avsnittet presenteras resultatet av intervjuerna med förskollärarna.  

5.1. Varför TRAS? 

Samtliga förskollärare tog upp att forskning har visat att tidiga insatser riktade mot barn med 

språksvårigheter ger bra resultat och barnens läs och skrivutveckling utvecklas bättre. Därför 

är det bra om man tidigt kan identifiera barn med språksvårigheter för att kunna sätta in 

språkstimulerande insatser så snabbt som möjligt. Det här var en av orsakerna till att TRAS 

skulle börja användas i verksamheten. Man ville även kompetensutveckla pedagogerna på 

barns språk och språkutveckling samt göra pedagogerna mer språkligt medvetna. Vem som 

tog detta beslut rådde det lite osäkerhet omkring men alla förskollärare nämnde rektorns som 

beslutsfattare.  

De intervjuade förskollärare har fått utbilning i användningen av TRAS-materialet, om än i 

lite olika utförande. Alla pedagoger i ett arbetslag har fått gå utbilningen tillsammans. 

Utbildningen hölls av kommunens talpedagog och rektorsområdets specialpedagog. Dessa två 

hade i sin tur fått utbildning om TRAS-materialet av en av skaparna till materialet. De 

pedagoger som gick utbildningen den första gången den anordnades fick gå den på kvällstid 

medan de pedagoger som gått utbildningarna efter det har gått på dagtid i form av halvdagar. 

När ny personal har anställts på någon av förskolorna har man samlat ihop dem och de har fått 

utbildningen tillsammans. Pedagogerna på en av områdets förskolor har även fått en 

uppföljning av utbildningen. Samtliga pedagoger tyckte att introduktionen och utbildningen 

av TRAS varit bra och givande men uppföljning och vidareutbildning efterfrågas av dem som 

inte fått det. Vid funderingar och frågor om materialet uppger förskollärarna att de tidigare 

kunde vända sig till en specialpedagog, tillika utbildare av TRAS, som var knuten till både 

förskolan och grundskolan i deras område.  Åtstramningar har dock gjort att denna möjlighet 

inte finns idag utan förskollärarna bollar funderingar med varandra eller vänder sig till sin 

rektor. En av förskolorna utgör dock ett undantag för där arbetar den tidigare 

specialpedagogen som förskollärare idag. På den förskolan har pedagogerna tillgång till 

experthjälp när behov finns. På de övriga två förskolorna tror förskollärarna att det finns 

möjlighet att få hjälp via elevhälsan i kommunen. 

Förskollärarna beskriver TRAS-materialet som ett omfattande observationsmaterial där man 

kan se på barnens språk i ett brett spektrum. Genom materialets uppdelning av språket i olika 

delar ser man språkets betydelse i flera olika sammanhang vilket leder till att man får en 

helhetsbild av språket. Med hjälp av materialet kan förskollärarna planera verksamheten och 

titta på hur miljön runt barnet bidrar till språkutvecklingen. Sammanfattningsvis tycker 



20 

 
 

förskollärarna att TRAS är ett bra material att använda men har en liten farhåga att 

användningen av materialet kan leda till att man gör bedömningar av barn.  

5.2. Hur används TRAS? 

På samtliga tre förskolor används TRAS-schemat på alla barn från det att barnen fyllt två år. 

Pedagogerna fyller i TRAS-schemat för sina ansvarsbarn en till två gånger per termin, vilket 

oftast blir i samband med utvecklingssamtalen. Det vanligaste är att pedagogerna fyller i 

TRAS-schemat enskilt. Är man osäker på någon del i TRAS-schemat tar man upp det med 

sina kollegor och får hjälp av dem innan man fyller i det. Tanken bakom TRAS-schemat är, 

enligt förskollärarna, att den ska fyllas i tillsammans i arbetslaget, men problemet är att det är 

svårt att få tid till gemensam reflektion. Ett dilemma som uppstår i ifyllnaden av TRAS-

schemat är att förskollärarna upplever att det kan bli en bedömning av barnens förmågor 

vilket strider mot läroplanens föreskrifter. Det är viktigt att komma ihåg att det är 

verksamheten som ska bedömas och inte barnen.  

Som ett försök att förbättra arbetet med TRAS-materialet så har några av arbetslagen bestämt 

sig för att titta på en del i taget i TRAS-schemat. Förhoppningen med detta är att det ska leda 

till att TRAS hålls mer levande under hela året. Dessutom tror pedagogerna att det ska leda till 

en bättre anpassning av verksamheten utifrån de behov barngruppens har. Det här förändrade 

sättet att använda sig av TRAS kan leda till att pedagogerna fyller i TRAS-schemat fler 

gånger per termin.  

En annan fundering som dykt upp hos förskollärarna är om man ska fylla i ett TRAS-schema 

för alla barn. Det kanske skulle vara bättra att bara göra det för de barn som man upplever har 

problem med språkinlärningen. Om ett barn har problem med kommunikationen med andra 

barn och vuxna kan man göra en kartläggning av barnet med hjälp av TRAS-schemat. I och 

med att TRAS-materialet tar med så många aspekter av språket så ger den en helhetsbild över 

språkutvecklingen. Barnets styrkor och svagheter blir synliga för pedagogerna. Det leder till 

att pedagogerna kan se vad i miljön och verksamheten som behöver förändras för att hjälpa 

och stimulera barnet vidare i sin språkutveckling.  

När förskolorna började använda sig av TRAS-materialet så togs detta upp på höstens 

föräldramöten. På dessa möten medverkade kommunens talpedagog och områdets 

specialpedagog. Alla närvarande föräldrar fick på så sätt information om TRAS och de hade 

möjlighet att ställa frågor om materialet. Senare år har användningen av TRAS-materialet inte 

kommit upp på föräldramöten. Detta har lett till att alla nuvarande föräldrar till barn på 

förskolorna inte är medvetna om att TRAS-materialet används där. Föräldrarnas delaktighet i 

TRAS-schemat består i att de blir informerade om barnens språkutveckling och hur förskolan 

arbetar med språket i sin verksamhet. Förskollärarna ser TRAS som ett arbetsmaterial för 

verksamheten därför ser de inte så stor nytta i att involvera föräldrarna i själva ifyllandet av 

TRAS-schemat. Har ett barn specifika problem med kommunikationen så görs det upp 

handlingsprogram och då är föräldrarnas medverkan ett obligatoriskt inslag.    
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5.3. Tankar kring användningen av TRAS 

5.3.1. Möjligheter med TRAS 

Förskollärarna ser TRAS-materialet som ett hjälpmedel för att se var barnen finns i sin 

språkutveckling och vilken stimulans de är i behov av. När pedagogerna upplever att ett barn 

har problem med kommunikationen ger TRAS-schemat möjlighet att kartlägga var problemet 

sitter. När pedagogerna kartlägger ett barn med hjälp av TRAS-schemat kan man se var 

problemet ligger. Ett barn med svårigheter i uttalet eller ordförrådet kan ha en bra 

språkförståelse. TRAS-schemat hjälper förskollärarna att få syn på de starka och svaga 

sidorna i barnets språkutveckling. Tack vare detta kan förskollärarna anpassa miljön runt 

barnet för att ge största möjliga stöd och stimulans för vidare utveckling av språket. 

Användningen av TRAS-materialet leder även till att förskollärarna ser med självkritiska 

ögon på verksamheten för att se om alla barnen gynnas av den. Redan i planeringen av 

verksamheten tas de olika delarna i TRAS-schemat i beaktande. Detta sätt att använda sig av 

TRAS kan ses som kompetensutvecklande för pedagogerna.  

5.3.2. TRAS betydelse i utvecklingen av verksamheten 

Användningen av TRAS-materialet har lett till att pedagogerna har blivit mer språkligt 

medvetna. Pedagogerna har blivit bättre på att uppmärksamma och hjälpa barn som har 

problem med socialt samspel. Det har hjälpt förskollärarna i deras förhållningssätt gentemot 

barnen och i hur de kan tolka barnens beteende. Pedagogerna har blivit medvetna om att när 

ett barn har problem med samspel med andra kan det bottna i problem i det barnets 

språkutveckling. Även sättet att prata om barn har förändrats och blivit mer nyanserad. 

Problemet läggs inte på barnet utan man frågar sig istället vad det är i verksamheten som 

ställer till problem för barnet. Den hjälp som TRAS-schemat ger vid kartläggningen av barn 

med problem med språkutvecklingen ger också positiva effekter vid föräldrakontakter. Vid 

utvecklingssamtalen blir det lättare för pedagogerna att formulera för föräldrarna vad det är 

som barnen kämpar med. Samt hur och på vilket sätt pedagogerna anpassar verksamheten för 

att hjälpa barnen vidare i sin utveckling.    

5.3.3. Brister och problem 

En risk som pedagogerna såg med användningen av TRAS-schemat var att man kan se på det 

som en bedömning av barnen. Man kan fastna i själva ifyllandet av TRAS-schemat och lägga 

problemet hos barnen istället för att titta på vad det är i verksamheten som orsakar problemet. 

Ett annat problem är att det är lätt att fastna i detaljer i språkutvecklingen och lägga för stor 

vikt vid det eller förstora upp det. Här är det frågan om en avvägning om när man ska avvakta 

ett tag eller om man ska sätta in åtgärder på en gång. En annan risk som hänger ihop med att 

pedagogerna fyller i TRAS-schemat enskilt är att en enskild pedagog får ett stort inflytande. 

Pedagogen blir allenarådande i sin uppfattning om barnets förmågor och risken att man gör en 

bedömning av barnen ökar. Ambitionen och viljan hos pedagogerna är att fylla i TRAS-

schemat tillsammans i arbetslaget men tiden räcker inte till för det. En fråga som pedagogerna 
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ställer sig är om det är nödvändigt att använda TRAS-schemat för alla barn. Använder man 

TRAS-schemat för ett mindre antal barn så kan man lösa problemet med att tiden inte räcker 

till för gemensamma diskussioner. Men om man väljer att bara använda TRAS-schemat för 

barn som man tror kan få problem i språkutvecklingen så kanske man missar någon. Hur man 

än vrider och vänder på det så får man ett dilemma. Det finns tankar hos pedagogerna om man 

kan prioritera tiden på något annat sätt för att hinna med att använda TRAS-schemat på ett 

tillfredsställande sätt. 

5.3.4. Används TRAS på ett tillfredsställande sätt? 

När pedagogerna analyserar på vilket sätt de använder sig av TRAS-materialet känner de sig 

lite kluvna. Tidsbristen leder till att pedagogerna fyller i TRAS-schemat enskild och det känns 

inte tillfredsställande. De barns språkutveckling som pedagogerna har bra överblick över är 

sina egna ansvarsbarn. Det ultimata vore om pedagogerna hade lika bra överblick över alla 

barn. Hade man tid att diskutera alla barn gemensamt skulle det öka förutsättningarna för 

detta. Det som också efterfrågas är mer kompetensutveckling om TRAS. Pedagogerna 

upplever ett behov att diskutera användningen av TRAS och tankar kring den. Rädslan finns 

att många tänker på TRAS som en bedömning av barnen. Ett av rektorsområdets prioriterade 

mål detta år är språket och det tänder en förhoppning att sättet att använda TRAS-materialet 

vidareutvecklas. Som en av pedagogerna uttrycker det så finns det läge att lyfta det nu. Det 

finns även en ambition och förhoppning att TRAS-materialet hålls mer levande under hela 

året.  I nuläget aktualiserad oftast TRAS-materialet i samband med utvecklingssamtalen. 

TRAS-materialet ses som ett bra hjälpmedel för de barn där det finns ett behov av extra 

stöttning. Däremot finns det ett önskemål om att man skulle hitta ett annat sätt att arbeta med 

materialet. Framförallt vill man hitta ett sätt där hela arbetslaget tillsammans kan arbeta med 

TRAS-materialet. En tanke är att arbeta mer med de enskilda bitarna i TRAS-schemat. Om 

man till exempel skulle titta på biten om samspel så kan man fråga sig om verksamheten 

stimulerar barn att samspela med varandra. Finns det inget som stimulerar samspel så har 

barnen svårare att lära sig att samspela med varandra. Det kanske skulle vara ett bättre sätt att 

arbeta med materialet att fokusera på de olika bitarna istället för på observationer av enskilda 

barn. Det kan kännas fyrkantigt och konstruerat att fylla i rutor som en av pedagogerna 

uttryckte det. Men trots att pedagogerna känner sig lite kluvna till användningen av 

TRAS-materialet är deras vilja att fortsätta att använda sig av den. 

5.4. TRAS i relation till Lpfö 98/2010  

När pedagogerna ställer användningen av TRAS i relation till Lpfö 98/2010 

(Skolverket, 2011) känner de sig lite kluvna. Läroplanens föreskrifter säger å ena sidan att 

barnens språkutveckling ska stimuleras och utmanas samt följas upp. I det fallet är TRAS ett 

bra material att använda sig av. Å andra sidan är det förskolans verksamhet som ska 

utvärderas och bedömas inte barnens prestationer. Här uppstår ett dilemma med användningen 

av TRAS-schemat. När man fyller i TRAS-schemat kan det upplevas som att man gör en 

bedömning av barnen. Samtidigt står det i Lpfö 98/2010 (Skolverket, 2011) att barns 
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utveckling och lärande behöver följas upp och dokumenteras och analyseras. Var går gränsen 

mellan bedömning och dokumentation och analys? Tanken med TRAS-schemat är att 

arbetslaget ska fylla i den tillsammans. Problemet är att det är svårt att få tiden att räcka till så 

att man kan göra det tillsammans. Sammanfattningsvis ser pedagogerna möjligheter med 

TRAS-materialet kopplat till Lpfö 98/2010 (Skolverket, 2011). Men så länge pedagogerna 

fyller i schemat enskilt är det svårt att relatera det till Lpfö 98/2010 (Skolverket, 2011) på ett 

tillfredsställande sätt.   

5.5. Vad händer med TRAS-schemat när barn slutar på förskolan? 

När barn slutar på förskolan för att börja i förskoleklass har pedagogerna ett 

överlämningssamtal med blivande lärare för barnen. Med på de samtalen är också rektorerna 

för de olika utbildningsformerna. Det är även möjligt för föräldrar att vara med på dessa 

samtal om önskemål finns. Föräldrarna får alltid en förfrågan innan dessa överlämningssamtal 

om pedagogerna får föra vidare information om deras barn till blivande pedagoger. De får 

även skriftligt tala om ifall de medger eller inte medger att man lämnar över skriftlig 

information om barnet. När förskolorna skulle börja använda sig av TRAS-materialet var 

tanken att TRAS-materialet skulle följa med barnen till förskoleverksamheten. Och så har 

fallet också varit i de flesta fall under åren. TRAS-schemat skulle vara ett hjälpmedel för 

barnens blivande pedagoger. Med hjälp av dessa scheman skulle de kunna se om det fanns 

särskilda behov hos något barn. Man skulle inte behöva lägga ner tid på en ny kartläggning av 

barnen eftersom den redan var gjord på förskolan.  

Men nu har pedagogerna börjat fundera på om det är rätt att skicka TRAS-schemat med 

barnen till nästa pedagogiska verksamhet. TRAS-materialet är tänkt som ett material som 

pedagogerna i förskolans verksamhet ska använda sig av för att stötta barnen i den 

verksamheten. Det är förskolans verksamhet som bedöms och utvärderas med hjälp av TRAS-

materialet. Därför är användningen av detta material färdigt i och med att barnen slutar i 

förskolans verksamhet. Det finns därför ingen anledning att skicka med detta material med 

barnen när de slutar. Detsamma gäller även i de fall när barnen byter till en annan förskola. 

Även i det fallet byter barnen verksamhet och då finns det ingen anledning att 

TRAS-materialet följer med barnen. Om något barn har stora svårigheter eller förseningar 

med sin språkutveckling ska pedagogerna göra handlingsplaner för det barnet. Sådana 

handlingsplaner följer alltid med barnet till andra verksamheter. De handlingsplanerna 

beskriver tydligare problematiken och säger därför mer än ett TRAS-schema. Finns det barn 

som behöver stöttning med vissa delar i sin språkutveckling så kan man överföra den 

informationen muntligt vid överlämningssamtalen.  

En annan problematik med att överföra TRAS-scheman är att förskolan verksamhet och 

skolans verksamhet har olika stränga sekretesslagar. Skriftliga handlingar som handlar om 

barnen i förskolans verksamhet är sekretessbelagda. Sådana handlingar i skolans verksamhet 

är offentliga handlingar vilket innebär att vem som helst har rätt att ta del av dem. Som 

pedagog i förskolans verksamhet måste man ställa sig fråga vad det kan komma att innebära 
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för barnen längre fram i tiden. Man hamnar i ett etiskt dilemma om överlämningen av skriftlig 

information hjälper eller kanske till och med kan stjälpa istället. 

5.6. En positiv konsekvens av TRAS  

För att utvärdera förskolans verksamhet kan man använda sig av flera olika 

utvärderingsmodeller. Ett sätt är att använda sig av barnobservationer och skriva ner det man 

observerar, eller spela in det på en diktafon eller en videokamera, för att därefter analysera 

materialet ensam eller tillsammans i arbetslaget. Ett annat sätt är att använda sig av 

pedagogisk dokumentation där man tillsammans med barnen reflekterar över verksamheten. 

TRAS-materialet upplevs av pedagogerna som ett bra observationsmaterial som man kan 

använda sig av i sin utvärdering av sin verksamhet. Den hjälper pedagogerna att kritiskt 

granska verksamheten och hitta dess starka och svaga sidor och vad i verksamheten som 

behöver utvecklas vidare.   

Till sist vill en av de intervjuade pedagogerna framföra att landstingets logopeder har sagt att 

det märks att pedagogerna i den kommun där denna studie har genomförts är väldigt duktiga 

på barns språk och språkutveckling. De ser en skillnad på pedagogernas sätt att se på barnens 

språk gentemot hur pedagogerna i grannkommunerna ser på samma sak. Ett av syftet med att 

introducera TRAS-materialet i kommunen var att kompetensutveckla pedagogerna i 

förskolans verksamhet. Det logopederna säger visar att kommunens anställda pedagoger har 

ökat sin kompetens när det gäller barns språkutveckling. Syftet med att kompetensutveckla 

pedagogerna kan därför anses uppnådd vilket känns väldigt upplyftande, sa den intervjuade 

pedagogen avslutningsvis.  

5.7. Slutsats och analys  

De förskollärare som deltog i intervjuerna tyckte att de fått en bra introduktion och utbildning 

om TRAS men de efterfrågade en uppföljning och vidareutbildning. TRAS-materialet 

uppfattas som ett omfattande material och dess styrka är att det hjälper pedagogerna att få en 

helhetsbild av barnens språkutveckling. Detta ger dem verktyg att tidigt identifiera barn med 

språksvårigheter och möjlighet att se vilka insatser som kan sättas in för att stimulera och 

stötta dessa barn. TRAS-materialet är ett hjälpmedel för pedagogerna att planerar 

verksamheten och miljön så att den stimulerar barnens språkutveckling.  

TRAS-schemat används på alla barn från det att de fyllt två år. De flesta pedagoger fyller i 

schemat enskilt men har ambition och vilja att göra det tillsammans i arbetslaget. Tiden räcker 

dock inte till för detta. TRAS-schemat fylls i en till två gånger per termin, oftast i samband 

med de utvecklingssamtal man har med barnens föräldrar. För att hålla arbetet med TRAS-

schemat aktuellt under hela läsåret försöker arbetslaget hitta nya sätt att arbeta med TRAS-

materialet. Ett sätt är att se på en del i taget i TRAS-schemat och reflektera över det på sina 

planeringsmöten. Pedagogerna börjar även fundera på om det är nödvändigt att använda 

TRAS-schemat på alla barn. Det kanske räcker med att man använder det på de barn som man 

ser eller upplever har problem med språk eller samspel med andra barn. Om man använde sig 
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av TRAS-schemat på färre barn så skulle tiden räcka till för att pedagogerna i arbetslaget 

tillsammans kunde fylla i TRAS-schemat. Men en risk med detta är att barn med problem i sin 

språkutveckling kanske inte upptäcks. 

Föräldrarnas medverkan i användningen av TRAS-materialet är försumbart. Det finns 

föräldrar som inte är informerade om TRAS-materialet och att det används på förskolorna. 

Detta går emot intentionerna hos materialets skapare som menar att man ska involvera 

föräldrarna. Pedagogerna ser däremot TRAS-materialet som ett arbetsmaterial för förskolans 

verksamhet och därför ser de inte så stor nytta med att engagera föräldrarna i användningen av 

materialet. 

TRAS-materialets möjligheter är att det är ett bra hjälpmedel att kartlägga barns 

språkutveckling framförallt i de fall när man upplever att ett barn har problem med 

kommunikationen. Tack vare en sådan kartläggning kan man anpassa verksamheten och 

miljön efter det behov de barnen har. TRAS-materialet hjälper även pedagogerna att 

självkritiskt granska sin egen verksamhet. När barnen byter verksamhet och börjar i 

förskoleklass har TRAS-schemat följt med barnen i de flesta fall. Schemat skulle vara ett 

hjälpmedel för pedagogerna i förskoleklassen att se om det fanns särskilda behov hos något 

barn. Men här har pedagogerna i förskolan börjat ifrågasätta om TRAS-schemat ska följa med 

barnen till förskoleklassen. TRAS-materialet är ett arbetsmaterial för att utvärdera förskolans 

verksamhet och då finns det ingen anledning att skicka med materialet med barnen till en 

annan verksamhet. 

Eftersom TRAS-schemat fylls i enskilt av de flesta pedagoger finns det en risk att den 

enskilda pedagogens observationer får ett alltför stort inflytande. Det finns även en risk att det 

är lätt att fastna i detaljer i barnens språkutveckling och förstora upp dem eller lägga för stor 

vikt vid dem. Själva ifyllandet av TRAS-schemat upplevs också som lite konstruerat av 

pedagogerna. Men den största faran som förskollärarna nämner under intervjuerna är att 

ifyllandet av TRAS-schemat kan bli en bedömning av barnens förmågor. Inga barns 

kunskaper och förmågor ska bedömas i förskolan utan man ska bedöma i hur stor utsträckning 

verksamheten uppfyller de krav som ställs på den.    

Användningen av TRAS-materialet har lett till att pedagogerna i verksamheten har blivit mer 

språkligt medvetna. De är bättre på att uppmärksamma och hjälpa barn som har problem med 

socialt samspel. Pedagogerna har fått en ökad medvetenhet om att ett barns problem i 

samspelet med andra barn kan bottna i problem i det barnets språkutveckling. Pedagogerna 

har även fått ett mer nyanserat sätt att prata om barn och barns språkutveckling. Vid 

utvecklingssamtalen har användningen av TRAS gett pedagogerna ett verktyg att lättare 

formulera vad barnen kämpar med och förklara hur man anpassar verksamheten efter barnens 

behov.  

Även om pedagogerna tycker att TRAS-materialet är ett bra och omfattande 

observationsmaterial känner de sig lite kluvna till användningen av TRAS. Pedagogerna är 

missnöjda med att tiden inte räcker till för att man ska kunna fylla i TRAS-schemat 
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tillsammans. Pedagogerna menar också att de behöver kompetensutveckling i användningen 

av TRAS-schemat. När man har använt sig av ett material ett tag dyker det upp nya frågor och 

funderingar som man behöver diskutera med andra. De här diskussionerna skulle pedagogerna 

kunna ha om de fick en vidareutbildning om användningen av TRAS-materialet. Den största 

faran i användningen med TRAS-schemat ser dock pedagogerna i att man gör en bedömning 

av barn. Det här är inte förenligt med läroplanens intentioner enligt förkollärarna.  

Men även om pedagogerna ser att TRAS-materialet har sina brister och svagheter så säger 

förskollärarna under intervjuerna att deras vilja är att fortsätta att användas sig av TRAS. 

Användningen av TRAS har lett till att när pedagogerna upplever kommunikationsproblem 

bland barnen, så letar de efter vad det är i miljön som kan orsaka problemen. Miljön förändras 

därefter efter de förutsättningar och krav som pedagogerna ser finns i barngruppen. Det 

pedagogerna ser framför sig i arbetet med TRAS är att de ska hitta arbetssätt att använda sig 

av TRAS-materialet så att tiden räcker till för att man tillsammans ska kunna fylla i TRAS-

schemat.     
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6. Diskussion   

I det här avsnittet diskuteras vald metod för studien, studiens validitet och reliabilitet samt de 

resultat som denna studie kom fram till. Till sist ges även förslag på fortsatt forskning inom 

området som varit föremål för denna studie.    

6.1. Metoddiskussion 

För att få svar på studiens frågeställningar föll metodvalet på kvalitativa intervjuer. Sex 

förskollärare från tre olika förskolor intervjuades. Intervjufrågorna ställdes i samma ordning 

till alla intervjupersoner. Eventuella följdfrågor berodde på de svar intervjupersonernas gav. 

Innan intervjun fick de intervjuade information om vad intervjuerna skulle handla om. Efter 

genomförda intervjuer fick de även information om syftet med studien. Jag ville på detta sätt 

minimera risken med att påverka de svar som skulle bli resultatet av intervjuerna.  

En fara med personliga intervjuer menar Svenning (2003) är det man kallar intervjuareffekt. 

Det innebär att intervjuaren med sin närvaro påverkar de svar som kommer fram i intervjun. 

Framförallt menar Svenning att det finns en stor risk att de som intervjuas ger de svar som de 

tror att den som intervjuar förväntar sig av dem. Svenning menar att detta fenomen inte är 

något som intervjuaren kan styra eller belastas för och därför inte något som intervjuaren 

behöver känna sig skyldig till.  

Intervjuerna spelades in på en diktafon för att jag som intervjuare skulle kunna ha fullt fokus 

på dem jag intervjuade. Jag ville vara fri att iaktta och observera mimik och kroppspråk för att 

kunna ställa följdfrågor i de fall jag upplevde oklara eller motstridiga svar. Under intervjuerna 

ansträngde jag mig för att vara en god lyssnare och ge de intervjuade gott om tid att tänka 

igenom ställda frågor samt svara i lugn och ro.  

Svenning (2003) menar även att det finns en risk att intervjuaren med sin mimik eller 

kroppshållning styr de svar som kommer fram i intervjun. För att minimera denna risk är det 

viktigt att intervjuaren är medveten om att detta kan ske. Svenning råder intervjuaren att låta 

dem man intervjuar känna att de står i centrum och att intervjuaren har full fokus på dem 

under intervjun. Intervjuaren ska vara en god lyssnare och inte argumentera men följa upp 

oklara och ofullständiga svar med följfrågor. Intervjuaren ska komma ihåg att syftet med 

intervjun är att få kunskap om den intervjuades personliga åsikter och svar. 

Efter att alla intervjuer var klara satte jag mig vid datorn för att redan samma dag börja 

transkribera intervjuerna. Jag ville transkribera intervjuerna i nära anslutning till 

intervjutillfället för att öka sannolikheten att minnesbilden och känslan av intervjuerna skulle 

finnas kvar i mig. Patel och Davidsson (2003) menar att det är en fördel om analysen av 

intervjuerna påbörjas medan de är färska i minnet. Det gör att det är lättare att få ett levande 

förhållande till materialet. En snabb transkribering av intervjuerna ska förhoppningsvis leda 

till att talspråket och skriftspråket ligger nära varandra. Om den nedskrivna intervjun är lik 

originalet minimerar det risken att svaren blir feltolkade. En tolkning är alltid en subjektiv 



28 

 
 

handling som kan vara medveten eller omedveten. Svenning (2003) menar att även en 

feltolkning av svar är en form av intervjuareffekt. När något låter konstigt eller 

osammanhängande tolkar intervjuaren detta omedvetet för att det ska passa in i 

sammanhanget. Vid analysen av de transkriberade intervjuerna ska man vara medveten om 

detta och ta med det i analysen.  

Efter att alla intervjuer var transkriberade läste jag igenom samtliga intervjuer ett par gånger 

och markerade ord och gjorde anteckningar. Jag ville få en helhetsbild över hela materialet för 

att kunna analysera och tolka intervjuerna. Utifrån syftet och frågeställningarna i studien 

sorterades texten in i olika svarskategorier för att därefter analyseras vidare. Vid analysen av 

texterna så tittade jag först på om det fanns likheter och skillnader mellan de tre förskolorna i 

sättet att arbeta med TRAS-materialet. Vidare ställde jag alla sex intervjuer mot varandra och 

analyserade skillnader och likheter dem emellan. Därefter påbörjade jag min sammanställning 

och tolkning av allt material.    

6.2. Validitet och reliabilitet  

För att välja ut lämpliga intervjupersoner till denna studie använde jag mig av ett selektivt 

urval. Jag ville intervjua pedagoger som kände till och hade använt sig av TRAS-materialet i 

några år. Svenning (2003) menar att när man gör kvalitativa intervjuer är man oftast ute efter 

att exemplifiera. Vid den typen av intervjuer vill man oftast intervjua personer med någon 

särskild kunskap eller kännedom om något fenomen. I sådana fall är det lämpligt med ett 

selektivt urval av studieobjekt.  

För att få bra validitet och reliabilitet på undersökningen lade jag stor vikt vid frågornas 

formulering. Trost (2012) menar att om alla intervjupersoner i en intervjustudie uppfattar 

frågorna på i stort sett samma sätt så har man fått en hög grad av reliabilitet i undersökningen. 

För att man ska uppnå detta ska frågorna bestå av enkla satser och vara formulerade med 

vanliga ord. Vid arbetet med formuleringen av frågorna använde jag syftet och 

frågeställningar för studien som ett hjälpmedel för att kunna formulera frågorna på ett 

lämpligt sätt. När frågorna var färdigformulerade bad jag min handledare samt en 

bibliotekarie att läsa dem och ge konstruktiv kritik samt förslag på eventuella förändringar.  

I studien ville jag även jämföra om det fanns likheter och skillnader i förskollärarnas sätt att 

arbeta med TRAS-materialet. Därför använde jag mig av intervjuer med hög grad av 

standardisering och strukturering. Intervjun handlade om ett enhetligt frågeområde med öppna 

svarsalternativ och frågorna ställdes i samma ordning till alla intervjupersoner. Patel och 

Davidsson (2003) menar att eftersom syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka 

grundläggande egenskaper hos något eller den intervjuades uppfattningar om något så kan 

man inte i förväg veta vad som är ett rätt svar. Därför kan man inte heller i förväg formulera 

några fasta svarsalternativ.  

Patel och Davidsson (2003) menar att det är en fördel om intervjuaren har förkunskap om det 

område som ska studeras. I tolkningsprocessen fram mot förståelse utgör forskarens 
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förförståelse en naturlig startpunkt inom hermeneutiken. För att kunna genomföra kvalitativa 

intervjuer är forskarens erfarenheter och teoretiska kunskaper en naturlig del och 

hermeneutiska forskare menar att man inte kan bortse från forskarens förförståelse. Min 

förförståelse inför denna studie är att jag har använt mig av TRAS-materialet i sex år och 

denna förförståelse har varit mig till hjälp under intervjuerna. Enligt Patel och Davidsson kan 

intervjuarens förförståelse inspirera och berika intervjun och leda till att intervjupersonens 

uppfattning framträder tydligare.     

6.3. Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att granska observationsmaterialet TRAS samt att, i relation till 

Lpfö 98/2010 (Skolverket, 2011), försöka komma underfund med om hur detta material kan 

användas för att utvärdera förskolans verksamhet. Resultatet visar att TRAS-materialet kan 

användas inom förskolans verksamhet och att den kan användas som ett av många underlag 

för att utvärdera förskolans verksamhet. Detta resultat och andra resultat som framkom i 

studien diskuteras här nedan sett ur olika perspektiv. 

Rapporten Tio år efter förskolereformen (Skolverkets, 2008) visar att användningen av olika 

diagnos- och bedömningsmaterial i förskolans verksamhet har ökat. De flesta av de här 

materialen är kopplade till barns språk och språkutveckling och används för att kartlägga eller 

bedöma det enskilda barnets förmågor. Barns språk och språkutveckling är ett prioriterat 

område i många kommuners skolplaner och deras satsningar i personalens 

kompetensutveckling. Det här har, enligt rapporten Tio år efter förskolereformen (Skolverket, 

2008), medfört att personalen mer observant följer barnens språkutveckling men även att 

enskilda barns förmågor bedöms. Skolverkets utbildningsinspektion har i flera rapporter pekat 

på detta och poängterar att den här sortens material ska användas med stor försiktighet och 

medvetenhet, menar rapporten Tio år efter förskolereformen (Skolverket, 2008). Den ökande 

användningen av olika diagnos- och bedömningsmaterial i förskolan kan dels bero på 

införandet av förskolans läroplan och dels på en större internationell trend enligt rapport Tio 

år efter förskolereformen (Skolverket, 2008).  

Resultatet från min studie visar på den komplexitet som användningen av barnobservationer 

innebär. Barns språk och språkutveckling är ett prioriterat område i förskolans verksamhet i 

det område där de förskollärare som deltog i studien arbetar. Lpfö 98/2010 (Skolverket, 2011) 

säger att varje barns utveckling och lärande ska följas och dokumenteras. För att följa varje 

barns språkutveckling säger förskollärarna att TRAS-materialet är ett bra material att använda 

sig av. Men när förskollärarna ska fylla i TRAS- schemat så upplever en del av dem att det är 

lätt att man hamnar i en sits där man gör en bedömning av barnens förmågor. Verksamheten 

ska planeras utifrån varje barns förutsättningar och behov och de barn som har behov av 

särskilt stöd och stimulans ska få det. Å ena sidan behöver förskollärarna observera barnen för 

att få reda på deras behov men å andra sidan ska de inte göra några bedömningar av barnens 

förmågor. Att få det här att gå ihop kan upplevas som en omöjlig ekvation. 
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Enligt Lindö (2009) finns det i förskolans verksamhet en mängd olika material man kan 

använda som hjälpmedel för att observera barns språkutveckling. Det viktigaste är ändå hur 

och vad man gör i verksamheten för att hjälpa de barn som man upptäcker har svårigheter. 

Pedagogerna ska ställa sig kritiska frågor om sitt eget agerande och sin egen interaktion med 

barnen samt kritiskt granska vilka möjligheter verksamheten erbjuder barnen. För de barn som 

riskerar att få problem i sin språkutveckling är tidig upptäckt och tidig prevention och 

stimulering viktigt. Det är något alla språkforskare är eniga om enligt Lindö men enigheten 

om hur man ska gå till väga för att upptäcka dessa barn är inte lika stor. Oavsett vilket 

material man använder sig av är det nödvändigt att pedagogerna lyssnar på varje barn och för 

noggranna anteckningar om deras språkutveckling, anser Lindö (2009).  

Resultatet i denna studie visade också att förskollärarna talade om rummet och miljön i 

förskolan som den tredje pedagogen. Om man vid sina observationer av barnen till exempel 

upptäcker att barnen har svårt med kommunikation och samspel tittar förskollärarna på vilket 

sätt miljön i förskolans verksamhet uppmuntrar samspel mellan barnen. Man frågar sig bland 

annat om barnen har tillgång till ”rätt” material och om det finns utrymmen i rummet som 

inbjuder till samspel. Användningen av TRAS-materialet har gjort förskollärarna mer 

observanta på miljöns betydelse för barns språkliga utveckling och miljön förändras i takt 

med barnens olika behov. Den har även lett till att personalen inom förskolan har blivit mer 

språkligt medvetna och fått ett mer nyanserat och respektfullt sätt att prata om barn.    

Enligt Lpfö 98/2010 (Skolverket, 2011) ska barns lärande i förskolan grundas på samspel med 

andra barn och vuxna. Barn lär av varandra och barngruppen ska ses som en tillgång i barnens 

utveckling och lärande. Barnens intressen och behov bör utgöra grunden för miljöns 

utformning och verksamhetens planering. Barn och vuxna knyter an till och skapar relationer 

med varandra och den omgivande miljön. Den enskilda individen är påverkad och beroende 

av omgivningen och betraktas som ett med omgivningen. Därför menar man enligt 

Skolverkets stödmaterial Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan (2012b)  att man 

inte kan observera det enskilda barnet utan att ta hänsyn till allt som händer runt barnet och 

som barnet därför blir påverkat av. Det kan vara svårt menar man att veta var gränsen går 

mellan barnet och verksamheten och i samspel med andra kan det vara svårt att avgöra hur 

mycket den enskilda individen bidrar med. 

Sekretess av ”(äldre franska secretesse, av franska secret 'hemlig', av likabetydande latin 

secre´tus)” (Sterzel, 2012a) beskrivs i NE som ”hemlighållande, förbud att röja uppgift, vare 

sig det sker muntligen eller genom att allmän handling lämnas ut eller det sker på annat sätt” 

(Sterzel, 2012b). Ett tips för att underlätta vid funderingar kring sekretessen, som Gren (2007) 

föreslår, är att man som utgångspunkt har den gyllene regeln ”som du vill bli behandlad så ska 

du också behandla andra”. Sekretess innebär att man kan bevara ett förtroende som någon 

anförtror dig. Det innebär även att man respekterar barn och föräldrars integritet och 

självbestämmande. Det här menar Gren är viktigt att tänka på när det gäller tystnadsplikten. 

Gren föreslår att man i de första kontakterna med föräldrar informerar om 

sekretessbestämmelserna. Om föräldrarna får veta vilket information som får lämnas och hur 
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informationen lämnas mellan olika enheter, verksamheter, personalkategorier och så vidare så 

skapar man förutsättningar för ett bra samarbete. Gren (2007) menar också att det i alla 

sammanhang i möjligaste mån alltid ska vara föräldrarna som lämnar vidare information om 

barnet.   

TRAS-materialets skapare menar att man ska ta till vara på föräldrarnas kunskaper om sina 

barns utveckling och färdigheter när man fyller i TRAS-schemat och att föräldrarna ska 

involveras så mycket som möjligt. Här är meningarna lite olika mellan de förskollärare som 

deltog i studien. En del menar att föräldrarna ska involveras medan en del menar att TRAS-

materialet är ett arbetsverktyg för förskolans verksamhet och att det därför inte berör 

föräldrarna. Alla föräldrar har inte heller vetskap om att TRAS-materialet används i 

förskolans verksamhet och vad detta innebär. Här uppstår ett etiskt dilemma. Man kan fråga 

sig om det är rätt att inte involvera föräldrarna med tanke på vad skaparna av materialet 

tycker. Man kan även fråga sig om man sviker föräldrarnas förtroende i och med att man inte 

informerar dem om användningen av TRAS.      

Denna studie hade kanske fått ett annat resultat med en annan intervjuare. Jag har inte 

genomfört så många intervjuer innan denna studie så jag är att betrakta som nybörjare inom 

detta område. Det som dock talar för min fördel när det gäller denna studie är min 

förförståelse för ämnet. Innan intervjuerna valde jag att bara informera ytligt om studiens 

syfte för att efter genomförda intervjuer berätta lite mer ingående om syftet. Jag ville inte 

påverka dem jag intervjuade till att ge mig de svar de trodde jag ville ha. Så här i efterhand så 

kan jag inte veta om jag gjorde ett rätt val i mitt sätt att agera men det kändes rätt vid det 

tillfället. Hade de intervjuade fått frågorna i förhand hade resultatet också kunnat bli ett annat. 

Men jag tror att risken hade varit större att jag hade fått mer tillrättalagda svar istället för de 

mer spontana svar jag var ute efter. Det jag däremot hade kunnat göra för att öka kvalitén i 

intervjuerna var att jag kunde ha genomfört en pilotintervju. Då hade jag, som Nyberg (2000) 

föreslår, kunnat pröva mina frågor och intervjuteknik för att se om allt fungerar till belåtenhet. 

Jag hade även kunnat få konstruktiv kritik på mitt sätt att intervjua och på frågornas 

utformning och sett om frågorna fungerar i en intervjusituation. Hade jag inte behövt ändra 

frågorna eller metoden efter pilotintervjun så hade jag kunnat ta med den i det slutgiltiga 

resultatet menar Nyberg (2000).  

Resultatet från denna begränsade studie visar på komplexiteten när man använder sig av 

observationsmaterialet TRAS i förskolans verksamhet. Studien antyder att materialet kan 

användas för att följa barnens språkutveckling men att TRAS-materialet ska användas med 

försiktighet. Resultatet antyder även att TRAS-materialet kan vara ett lämpligt 

utvärderingsunderlag för förskolans verksamhet. Det är däremot viktigt att pedagogerna 

kritiskt granskar sin användning av materialet så att det inte blir en fråga om bedömningar av 

det enskilda barnets förmågor. Används materialet för att bedöma enskilda barns förmågor 

strider användningen mot intentionerna i Lpfö 98/2010 (Skolverket, 2011).  
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Resultatet från studien visar även att de intervjuade förskollärarna är medvetna om att det 

finns en risk att man bedömer enskilda barns förmågor när man använder sig av TRAS-

materialet och att det i så fall strider mot intentionerna i Lpfö 98/2010 (Skolverket, 2011). 

Trots denna risk vill förskollärarna fortsätta att använda sig av TRAS-materialet. De försöker 

hitta nya sätt att använda materialet som gör att risken att bedöma barns förmågor minimeras 

eller försvinner helt. Studiens resultat visar också att pedagogernas användning av TRAS-

materialet visar dem vilka de väsentliga utvecklingsområdena i verksamheten är. 

6.4. Fortsatt forskning 

TRAS-materialets skapare ville med detta material få ett användbart och effektivt redskap 

som kunde användas för att tidigt upptäcka barn med en negativ språkutveckling. Barn som 

har en svag språklig bakgrund riskerar att få problem med sin läs- och skrivinlärning. En 

fortsatt forskning inom detta område kan vara en uppföljning och granskning om 

användningen av TRAS-materialet har gett det önskade resultatet. Har färre barn fått problem 

med läs- och skrivutvecklingen? Finns det skillnader mellan de barn som är ”TRAS:ade” mot 

de barn som inte är det? 
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Bilaga 1 

En fiktiv bild av ett TRAS observationsschema 
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Bilaga 2 

Lokalt måldokument 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor  

1. Hur lång tid har ni använt er av TRAS? 

2. Hur skulle du beskriva TRAS materialet? 

3. Vem har tagit beslutet att TRAS ska användas? 

4. Hur introducerades TRAS i verksamheten? 

5. Vad var anledningen till att TRAS skulle börja användas? 

6. Har ni fått någon utbildning i att använda TRAS? 

 Om JA vilken utbildning? 

 Har ni fått någon uppföljning? 

7. Har ni någon att vända er till vid eventuella funderingar kring TRAS? 

8. Hur använder ni TRAS? 

9. Använder ni TRAS-schemat för alla barn? 

 Om INTE för vilka barn använder ni er av TRAS? 

10. Hur ofta fyller ni i TRAS-schemat? 

11. Fyller ni pedagoger i TRAS-schemat enskilt eller tillsammans i arbetslaget? 

12. Är föräldrarna informerade om TRAS? 

 Om JA på vilket sätt? 

 Om NEJ varför inte? 

13. Är föräldrarna delaktiga i ifyllnaden av TRAS-schemat? 

 Om JA på vilket sätt? 

 Om NEJ varför inte? 

14. Hur tänker du om användningen av TRAS? 

 Vilka möjligheter finns det i användningen av TRAS?  

 Finns det risker och/eller problem med användningen av TRAS? 

15. Hur ser du på användningen av TRAS mot bakgrund av Lpfö 98 (Reviderad 2010)? 

16. Känner du dig tillfreds med det sätt som ni använder er av TRAS? 

 Om JA beskriv det du är nöjd med. 

 Om NEJ vad skulle du vilja ändra på? 

17. Har användningen av TRAS pekat ut väsentliga utvecklingsområden i verksamheten? 

18. Kan observationer av enskilda barn användas för att utvärdera förskolans verksamhet? 

19. Om du får välja skulle du fortsätta att använda dig av TRAS? 

 Om INTE skulle du använda dig av något annat material istället? 

20. Vad händer med TRAS när barnen slutar på förskolan? 

21. Har du något övrigt att tillägga?    

 

 

 

 


