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Sammanfattning 
 
Studiens syfte var att undersöka om, och i så fall hur, det norska observationsmaterialet Tidig 
Registrering av Språkutveckling (TRAS) följs upp på de förskolor vi valt ut, samt att 
undersöka i vilken utsträckning samarbete mellan specialpedagog, pedagoger och föräldrar 
förekommer.  
 
Som metod har använts semistrukturerade intervjuer som tagits upp via diktafon. 
Specialpedagog, pedagoger och föräldrar har delgivit oss tankar och åsikter kring de frågor 
som ställts. Sammanlagt gjordes fjorton intervjuer, varav två med huvudansvariga 
specialpedagoger i vår utvalda kommun, åtta stycken med pedagoger samt fyra med föräldrar. 
Studien bygger på artiklar, avhandlingar och annan litteratur kring barns språkutveckling, 
samt det norska observationsmaterialet TRAS. I vår litteraturgenomgång kring tidigare 
forskning har vi redovisat en del av de studier som pågått kring barns språkutveckling från 
1800-talet och framåt. Vi har också intresserat oss för hur tidiga insatser i förskolan kan 
påverka barns språkutveckling och vad det kan leda till längre fram i barnens läs- och 
skrivutveckling. Litteraturgenomgången avslutas med en utförlig presentation av TRAS.  
 
I vår intervju med specialpedagogerna framgår det att TRAS- materialet skall följas upp 
genom kontinuerlig kontakt med pedagogerna på förskolan. Pedagogerna upplever att de har 
en god kommunikation med specialpedagogerna och att de kan kontakta respektive 
specialpedagog om de har frågor eller behöver hjälp. Samtliga pedagoger menar också att 
kontakten med föräldrarna fungerar bra och att de informerat föräldrarna om materialet. 
Gemensamt för föräldrarna är att de är nöjda med den information de fått om TRAS. 
Föräldrarna uppger också att den största delen av kommunikationen kring materialet sker vid 
utvecklingssamtalen. Trots att alla parter verkar nöjda med det sätt pedagogerna på förskolan 
arbetar med materialet tycker vi oss se att kommunikationen mellan specialpedagog - pedagog 
och pedagog � föräldrar inte fungerar på ett optimalt sätt. Pedagogerna hävdar att de har en 
bra kommunikation med specialpedagogen men nämner samtidigt att de inte har någon 
kontinuerlig kontakt. Ett par av pedagogerna menar att de inte haft någon kontakt med 
specialpedagogen, angående materialet, sedan de gick utbildningen för över ett år sedan. Både 
föräldrar och pedagoger anser att de har en god kontakt med varandra, samtidigt som ett par 
av pedagogerna säger att de inte vill blanda in föräldrarna alls i bedömningen av deras barn 
utan delger dem endast resultatet av bedömningen vid nästkommande utvecklingssamtal. 
 
Resultatet av arbetet visar att det är väldigt olika hur man arbetar med materialet ute på 
förskolorna. Även om flertalet av svaren pekar på att arbetet med observationsmaterialet 
fungerar väl, anser vi att pedagogerna skulle behöva lite mer uppbackning i startskedet för att 
komma igång och känna att de gör bedömningarna på rätt sätt. Vidare behöver flera av 
pedagogerna arbeta mer med föräldrarnas delaktighet i materialet. Det står tydligt i 
handboken, och bör också framgå vid utbildningstillfällena, att föräldrarnas kunskap om sina 
barns färdigheter är betydelsefull när pedagogerna gör bedömningen och att det därför är 
viktigt att de är delaktiga i arbetet med materialet. 
 
Nyckelord: barnobservationer, barns språk, språkutveckling, tidig registrering, TRAS  
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Inledning 
 

Den gemensamma faktorn för vårt intresse har, sedan början av vår lärarutbildning, varit 
pedagogernas arbete kring barns språkutveckling. Med denna utgångspunkt fastnade vi för det 
norska observationsmaterialet Tidig Registrering av Språkutveckling (TRAS) som används i 
många kommuner runtom i Sverige. Vi bestämde oss för att undersöka detta material mer 
ingående. Vi valde att inrikta oss på att undersöka om och hur materialet följs upp av de 
pedagoger som arbetar med barnen. Vi ville också veta om föräldrarna informeras om hur 
arbetet med observationerna fortlöper.  
 
TRAS är utvecklat och framställt av åtta personer som tillsammans besitter en gedigen 
kunskap och erfarenhet i ämnet. Bland upphovsmakarna finner vi logopeder med 
specialområde språk- och lässvårigheter, en lärare, en förskollärare, en hörselpedagog, en 
psykolog och en filolog. Det är viktigt att betona att TRAS inte är någon metod utan ett 
observationsmaterial avsett att hjälpa pedagogerna kartlägga barnens språkutveckling. 
Materialet är ett relativt nytt observationsmaterial som består av en handbok och ett 
observationsschema, (bilaga 1). Detta material är utarbetat för att först och främst fånga upp 
barn som ligger i riskzonen för att utveckla läs- och skrivproblem, men också för att fungera 
som ett verktyg för pedagogerna på förskolan och i och med det höja kompetensen hos 
förskollärare, vad det gäller observation av språkutveckling. TRAS-schemat, som används vid 
observationerna, är indelat i tre huvudområden: 
  

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

 
Totalt sett består schemat av åtta �tårtbitar� som bildar en cirkel. De första observationerna, 
enligt TRAS-modellen, görs redan i två- till treårsåldern för att så tidigt som möjligt kunna 
sätta in eventuella resurser. Schemat är ett väsentligt hjälpmedel i de observationer som görs 
på barnen, men författarna understryker att resultatet av iakttagelserna är en vägledning och 
ingen absolut sanning. Materialet är utformat på ett sådant sätt att föräldrarna kan hjälpa 
pedagogerna genom att tillföra sin syn på barnets utveckling och färdigheter. Tanken med 
observationsmaterialet är att samtliga i arbetslaget skall få tillgång till samma utbildning och 
information så att alla pedagoger har samma förutsättningar när de observerar barnen. Det är 
också tänkt att man skall föra en diskussion med arbetskollegorna innan man fyller i schemat 
för att få fler synvinklar på barnens utveckling. Föräldrakontakten är en väsentlig del i TRAS-
arbetet eftersom eventuella åtgärder och observationer även skall integreras i hemmen för att 
hjälpa barnen på bästa sätt.  
 
Behövs då detta material? Observeras inte redan barnens språkutveckling på förskolorna?   
Enligt Läroplanen för förskolan, fortsättningsvis kallad Lpfö-98, är personalen på förskolan  
ålagd att uppfylla de nedskrivna målen angående barns utveckling. Så länge det inte finns 
något utpräglat observationsmaterial tillgängligt, är förskolorna utlämnade till personalens 
individuella kompetens i ämnet.  
 
Observationen av barnens språkutveckling speglas av personalens befintliga kunskaper och 
tidigare erfarenheter, vilket kan leda till att barnen får olika förutsättningar att utveckla sitt 
språk beroende på den specifika förskolans kompetens inom området.  
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Detta kan gynna barnen på de förskolor med personal som har erfarenhet av observationer 
kring barns språkutveckling, men riskerar samtidigt att ge ett sämre utgångsläge för barn i 
förskolor där motsvarande kompetens inte finns. 
 

Syfte 
 
Syftet med arbetet är att undersöka om, och i så fall på vilket sätt, det norska 
observationsmaterialet TRAS följs upp på de förskolor vi valt ut. Förekommer 
kommunikation och samarbete mellan specialpedagog, pedagoger och föräldrar angående 
observationsmaterialet och då, i vilken utsträckning? Detta är väsentlig information eftersom 
samarbete mellan föräldrar och pedagoger är betydelsefullt för att materialet skall fungera 
optimalt och för att de barn som behöver, skall få fortsatt hjälp med sin språkutveckling. 
 

Huvudfrågor 
 
Har pedagogerna ändrat sitt sätt att arbeta med språkutveckling efter TRAS-utbildningen?    
Är det positivt att registrera barns språkutveckling i så tidig ålder? 
Hur viktigt är språket i dagens samhälle? 
Behövs verkligen materialet?   
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Litteraturgenomgång 
 
I sökandet efter litteratur använde vi oss av databaserna Libris, ERIC och Academic Search 
Elite. Rapporter, böcker och avhandlingar samt styrdokument finns representerade i 
litteraturgenomgången och behandlar bl.a. tidigare forskning kring barns språkutveckling, 
språkets betydelse i dagens samhälle samt en utförlig beskrivning av TRAS. 
 
I följande text kommer vi att beröra en liten del av den forskning som pågått kring barns 
språkutveckling genom tiderna. Vi inleder med det som hände inom området på 1800-talet, 
går vidare med 1900-talet för att sedan avsluta med något kring dagens syn på 
språkutveckling. 
 

Tidigare forskning 
 
Ragnhild Söderbergh menar att forskare länge har varit intresserade av barns språkutveckling 
(1988). Redan på 1800-talet intresserade sig Darwin för barns språk då han tyckte sig se en 
koppling mellan djurens sätt att kommunicera och människans språk. Werner Leopold var den 
som sedan övertygade språkforskarna om att det var angeläget att börja studera barns språk. 
Under mitten av 1900-talet skrev han fyra böcker om sin dotters språkutveckling, där han 
behandlade hennes grammatik, ljudutveckling och ordförråd. Vidare skriver Söderbergh att 
läkare i Tyskland och Österrike, i mitten av 1800-talet, började föra journaler över barns 
tidiga språkutveckling. Det var då uttalet och ljuden som man intresserade sig för.  
 
I slutet av 1950-talet intensifieras barnspråksforskningen. Söderbergh (1988) menar att 
forskarna nu sökte efter gemensamma grammatiska drag över språkgränserna och trodde sig 
kunna hitta svaren i barnspråkets grammatik. De tittade framför allt på satsmönster i 2- och 3-
ordskombinationer som till exempel: titta hund, nalle ledsen, titta stor hund och min nalle 
ledsen. Under1970-talet utvecklades en syn på språket som ett kommunikationsmedel och ett 
samspel, detta ökade insikten om kroppsspråkets betydelse som en del av språket. Författaren 
menar vidare att forskarna också intresserade sig för hur jollret hos barn utvecklas till ord. 
Sammankopplingen mellan kommunikation och språk gav en helhetssyn på språkutvecklingen 
som en del i barnets totala utveckling 
 
 Det innebar, enligt författaren, att samspelet mellan den motoriska, förståndsmässiga, 
emotionella och den språkliga utvecklingen studerades. Med hjälp av video- och filmteknik 
gick det nu på ett helt annat sätt att studera det talade språket och man undersökte barnens sätt 
att använda sig av det i allt fler situationer. 
1974 startades en särskild tidskrift för barnsspråk: Journal of Child Language. Det gavs vid 
starten ut två nummer om året men senare under 1980-talet ökades utgivningen till tre 
nummer per år för att kunna möta det stigande antalet artiklar som strömmade till tidningens 
redaktion. 
 
Forskarna har sedan början av 1980-talet visat intresse för barns språkliga medvetenhet 
(Svensson,1995). Med språklig medvetenhet menas att barnet självständigt och medvetet 
reflekterar över språket det vill säga lägger märke till hur något sägs eller skrivs. Barn med 
sämre språklig medvetenhet koncentrerar sig på vad som sägs. När en vuxen, med bestämd 
röst, säger till ett språkligt medvetet barn: Nu vill jag att du lyssnar på mig, kan det barnet 
koppla samman orden som sägs med sättet det sägs på och förstå att den vuxne menar allvar. 
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Ett barn med sämre språkmedvetenhet lyssnar bara på orden som sägs och läser inte av 
skärpan i den vuxnes röst. Detta kan leda till att barnet ignorerar uppmaningen då det inte 
upplever att den vuxne menar allvar.  
 
Vidare menar författaren att forskarna i många undersökningar har försökt finna vilken 
betydelse den språkliga medvetenheten har för barnets förutsättningar till att lära sig läsa och 
skriva. Lundberg (1984), Eriksen Hagtvet (2006) och Lindö (2005) menar att förutsättningen 
för att knäcka den alfabetiska koden är att barnet har utvecklat en språklig uppmärksamhet 
och medvetenhet.  
Att tidigt fånga upp barn som behöver utveckla denna förmåga ser Lundberg som en 
förebyggande åtgärd för att förhindra läs- och skrivsvårigheter. Liberg (1993) menar, till 
skillnad från Lundberg, att det är skrivandet och läsandet som leder till att den språkliga 
medvetenheten utvecklas.  
En betydelsefull del av barnets språkutveckling är den fonologiska medvetenheten då barnet 
har kommit till insikt med att språket består av ljud (Taube m.fl. 1984). Som exempel kan 
nämnas ordet bil som börjar med ljudet �B�. De forskare som anser att fonologisk 
medvetenhet är en förutsättning för att lära sig läsa, stöder sig på undersökningar som visar att 
barn som rimmar och leker med ord under förskoletiden har ett försprång när det kommer till 
läsinlärning. Undersökningar som gjorts bland lågstadiebarn tycks också stödja åsikten om 
medvetenhet som en förutsättning för läsning (Magnusson & Nauclér,1993, Most m.fl., 2007). 
De forskare som menar att man blir fonologiskt medveten genom att lära sig läsa stöder sina 
teorier på studier som visar att analfabeter som erhållit läsundervisning som vuxna är mer 
fonologiskt medvetna än de som inte har fått samma hjälp. Eftersom det finns olika resultat 
inom forskningen som stöder båda dessa synsätt menar Magnusson & Nauclér att det kan 
finnas skäl för ett mer nyanserat sätt att betrakta dessa aspekter. Språklig medvetenhet kan i 
vissa fall ses som en förutsättning för läsinlärningen och i andra fall som en effekt av 
läsningen (Magnusson & Nauclér, 1993, Eriksen Hagtvet, 2006). 
 

Språkets betydelse i samhället 
 
Det samhälle vi lever i idag skiljer sig på många sätt från det tidigare industrisamhälle som 
den äldre generationen växte upp i (Lindö, 1998). Allt fler människor anställs inom 
kommunikativa yrken., vilket gör utbildning mer angeläget än någonsin tidigare. Det som 
efterfrågas idag är hur man hanterar kunskap på ett analytiskt och kreativt sätt. Det gäller att 
kunna förstå informationen och kritiskt bedöma den för att kunna använda den. I och med 
detta blir språket som tankeverktyg och kommunikationsmedel helt avgörande. Vidare menar 
Lindö att skolan, och i förlängningen även förskolan, har en förväntning på sig om att utbilda 
barn och ungdomar till samhällsdugliga medborgare som kan ta för sig på arbetsmarknaden. 
Om detta skall vara möjligt måste skolan vara mer öppen för vad samhället vill ha och ta till 
sig den kunskap och kompetens som barnen kommer att ha nytta av i framtiden. Språk, 
matematik, teknik och naturvetenskap är kunskapsområden som anses vara väsentliga att ha 
färdigheter i för att klara sig i arbetslivet (Lindö, 2005). Detta är något som samtliga lärare 
bör ha kännedom om i och med de styrdokument som finns för de olika verksamheterna. 
Genom att studera Lpfö-98 och Läroplanen för skolan, fortsättningsvis kallad Lpo 94, kan vi 
få kunskap om vad som styr verksamheterna och också vilka krav som staten ställer på dem 
som arbetar inom dessa. Nedan följer citat ur de båda läroplanerna:  
 

 
 



 8

Lpfö-98 
2.2 Utveckling och lärande, 
 
Mål 
 
Förskolan skall sträva efter att varje barn 
• tillägnar sig och nyanserar innebörden  i begrepp, ser samband och 
upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld, 
• utvecklar att rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera 
med andra och att uttrycka tankar, 
• utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, 
sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras 
kommunikativa funktioner, 
 
 
Riktlinjer 
 
Alla som arbetar i förskolan skall  
• samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och 
särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i 
sin utveckling 
 
Arbetslaget skall 
• ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 
- får stöd och stimulans i sin språk- och kommunikationsutveckling 
• ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av 
olika slag, 
• stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse av skriftspråk och 
matematik, 
 
 
Lpo 94 
2.2 Kunskaper 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev 
• tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, för 
att bilda sig och få beredskap för livet, 
• utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda 
sitt språk, 
• lära sig kommunicera på främmande språk, 
• inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna träffa väl 
underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning 
 
Läraren skall 
• utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 
tänkande 
• stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter, 
• organisera och genomföra arbetet så att eleven  
får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling 
 

 
Detta är strävansmål och riktlinjer för alla som är verksamma i förskolan och skolan. Däremot 
anger inte styrdokumenten hur målen skall uppnås. Hur kan då pedagogerna på förskolan 
arbeta för att nå målen i Lpfö-98 och vilka verktyg kan de använda sig av för att se de barn 
som behöver mer stimulans? 
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Språkstimulans i förskolan  
 
I förskolan finns många olika tillfällen i den dagliga verksamheten där barnet kan öva språket 
genom att sjunga, rimma, ramsa, berätta roliga historier eller hitta på egna fantasifulla 
berättelser (Svensson, 1995). Att läsa för barnen och se till att det alltid finns böcker nära till 
hands ger också många tillfällen för barnen att öva sitt språk. Svensson (1993) menar att om 
föräldrarna också engagerar sig i detta, och på så vis aktivt stimulerar barnen i 
språkutvecklingen, kan läs-och skrivproblem förebyggas. Boken är en genial uppfinning anser 
Ekström och Godée (1984), Eriksen Hagtvet (2006) och Lindö (2005). De menar att det i 
boken samlas händelser och kunskaper om både yttre och inre verkligheter. Vidare anser 
författarna att en god barnbok berikar barns språk och ger mönster och nycklar till att utforma 
det egna språket. 
 
Böcker ger barnen nya ord och infallsvinklar, det hjälper dem att bearbeta sina upplevelser 
och berikar och inspirerar deras eget ord- och bildskapande. Ljungström & Hansson (2006) 
menar att om barnens nyfikenhet stimuleras leder det till allmänbildning, som i sin tur leder 
till att det blir lättare att lära sig läsa.  
Skriftspråkstimulering har också blivit en del i förskolans sätt att arbeta med språkstimulering 
(Eriksen Hagtvet, 2004) Pedagogerna känner sig dock ofta osäkra på hur långt in i 
skriftspråket man skall gå och författarna menar också att det finns en oro för att det kan 
finnas barn som kan komma att känna press. Detta går att undvika, hävdar författarna, så 
länge barnen själva kan välja aktivitet och utgångspunkten är något som intresserar barnet. 
Bokstävernas form och utseende blir då underordnade lekens innehåll och då upplevs skriv 
aktiviteten som lek och inte något tvång. 
 
Ekström och Godée (1984) talar om hur intimt utvecklandet av motorik och språk hör 
samman. Barn förstår inte om de endast lyssnar, de behöver handgripligt pröva sig fram 
genom att röra sig. Att läsa ett rim, en ramsa eller några versrader i barngruppen är också ett 
bra sätt att språkstimulera (Ekström och Godée,1984, Stendahl,1980, Eriksen Hagtvet, 2006). 
Vidare hävdar författarna att den berättande och rimmande dikten ger ett av mönstren för hur 
man kan uttrycka sig i koncentrerad form i tal och skrift. Rörelserna man gör till, markerar 
och förstärker rytmen samtidigt som de fångar barnens intresse på ett enkelt sätt. Författarna 
menar att barnen uppskattar rytmen i språket och ordens magi och att de genom dessa 
övningar blir mer och mer medvetna om hur språket är utformat. Pramling (1999)anser att det 
krävs ett samspel med omgivningen för att utveckla talspråket. I förskolan innebär det att 
barnet behöver omges av vuxna som verkligen samtalar med dem för att de vill och är 
intresserade. Eriksen Hagtvet (2004) anser att kunskap tillhandahålls genom aktiv handling i 
en social miljö och att det därför är angeläget att barns lust att utforska stimuleras genom 
lämpliga pedagogiska aktiviteter.  
Leken är en aktiv handling och en väsentlig del i barnets språkliga process, enligt Pramling 
(1999). Här övar och utforskar barnen språket utan att de tänker på det menar författaren.  
Detta styrker Pramling i nedanstående utsaga: 

 
För att leka tillsammans måste barn uttrycka sig så att andra förstår och de 
måste själva förstå vad andra säger. I leken knyts orden både till verkliga 
föremål och händelser och till inre bilder av dessa. När barn leker med 
varandra utvecklar de sin kommunikativa kompetens genom att de lär sig 
förstå subtila signaler (s.85). 
 

Vidare menar Pramling (1999) att pedagogerna kan stödja och utveckla barns läroprocess 
genom att själv delta aktivt i leken. Det är också pedagogens uppgift att göra det möjligt för 
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samtliga barn i förskolan att vara med och leka. Eriksen Hagtvet (2004) menar att 
förskolebarn uttrycker sitt inre liv i leken. Eftersom barnen i leken �bara låtsas� ger det frihet 
att göra fel. Barnen märker dessutom inte att något är svårt när de leker och det är därför, 
anser författaren, leken ger så unika möjligheter att öva på det som är svårt. 
 
Med kunskap om vilken pedagogisk kraft som ligger i att stimulera i förebyggande syfte, kan 
det verka självklart att barn med försenad eller avvikande utveckling identifieras tidigt. Men 
Eriksen Hagtvet (2006)anser att tidig identifiering av barn också har en baksida. I vissa fall 
kan tidig identifiering av ett riskbarn bidra till att göra barnet annorlunda. Om barnet får en 
stämpel på sig att vara ett riskbarn finns en fara för att omgivningen börjar behandla barnet 
som svagt begåvat. Detta kan leda till en självuppfyllande profetia och på så vis hindra 
barnets utveckling anser författaren och betonar därför vikten av att det är kunnig personal, 
som på ett etiskt och professionellt sätt, informerar föräldrar och vårdnadshavare om de 
observationer som görs.  
 

TRAS 
 
I följande text beskriver vi utvecklingen och uppkomsten av TRAS och underlaget till 
beskrivningen är hämtad ur TRAS handbok (2006). Bokens åtta författare ingick i en 
projektgrupp vars undersökningar ligger till grund för materialet. När vi i nedanstående text 
refererar till författarna eller projektgruppen är det därför dessa åtta personer som åsyftas.   
 
Avsikten med att utveckla TRAS var först och främst att tillverka ett säkerhetsnät för att fånga 
upp barn som är i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Författarna har också 
haft en förhoppning om att TRAS ska kunna bli ett redskap för att öka kompetensen bland 
pedagogerna vad gäller observation och förståelse av språk och andra närliggande områden 
till språkutvecklingen. För att detta skall vara möjligt, anser författarna att TRAS skall 
medvetandegöra och skapa reflektion hos de pedagoger som använder materialet. 
Författarna beskriver att det i Norge saknas observations- och kartläggningsmaterial som 
registrerar språkutveckling. Mot bakgrund av det sammanställda behovet av ändring och 
förbättring ville gruppen se om och hur TRAS kunde vara ett verktyg för 
kompetensutveckling, samtidigt som det skulle hjälpa det enskilda barnets språkutveckling. 
 
TRAS  är ett samarbetsprojekt mellan fackpersoner som arbetar med barn som är försenade i 
sin språk- och läsutveckling. Från början var projektgruppens problemfokus barn med språk- 
och talsvårigheter. TRAS stod därför i början av arbetet för Tidig Registrering av 
Språksvårigheter. Perspektivet blev dock ändrat under processens gång och utvidgades till att 
gälla språkutveckling hos alla barn och S i ordet TRAS står därför idag för Språkutveckling.  
På hösten 2000 gjorde projektgruppen en frågeenkät som skickades ut till 10% av Norges 
förskolor. Det gruppen ville ha svar på var hur pedagogerna på ett tidigt stadium kan bli 
uppmärksamma på de barn som kämpar med sin språkinlärning. De ville också veta vem 
pedagogerna ansåg hade ansvaret för att de barn med behov av extra hjälp registrerades och 
slutligen hur man klarade av den uppgiften. 
Undersökningen visade att det rådde påfallande stor skillnad på hur pedagogerna observerade 
barns språk i förskolan. Författarna menar att förskolans uppgift är att värdera barns 
språkutveckling och att den dessutom ska se till att skapa optimala möjligheter för att tillägna 
sig ett språk. De hävdar att förskollärarna i undersökningen verkade intresserade av barns 
språk men inte hade någon vana av någon systematisk bedömning. Författarna anser att 
resultatet av tillfälliga observationer kan bli opålitliga. De menar att det är lätt att man 
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uppmärksammar det man vill se och inte det som i verkligheten händer. Vid en organiserad 
observation menar författarna att pedagogerna utgår från samma koncept vilket ger en mer 
opartisk observation av barnen. Genom denna typ av observation anser författarna att 
pedagogerna får erfarenhet vilket ökar förståelsen för vad som är normalt och på så vis lättare 
kan upptäcka om resurser behöver sättas in. 
 
Projektgruppens målsättning är att öka kunskapen om och intresse för språkutveckling och 
bidra till att barn som har besvärligt med språket registreras i ett tidigt skede. Enkätstudien 
visade att det var svårt att upptäcka dessa barn eftersom det varken fanns lämpligt 
kartläggningsmaterial, eller någon rutin för hur en sådan kartläggning skulle genomföras. 
Över 90% av förskollärarna hävdade att ett sådant material saknades och projektgruppens 
utmaning blev därför att arbeta fram lämpliga observationsmetoder. Mot bakgrund av det man 
fått fram vid enkätundersökningen ansåg gruppen det nödvändigt att studera hur stort 
utrymme språk- och talsvårigheter har i den norska förskollärarutbildningen. Slutsatsen av 
undersökningen är att generell språkutveckling täcks upp så bra som den kan göra utifrån de 
7,5 studiepoäng den ges under hela förskollärarutbildningen. Författarna anser att glappet 
mellan kursplanen och  den minimala plats språk- och talsvårigheter givits i utbildningen är 
för stort. Författarna vill fortsättningsvis att teori integreras mer med praktik. 
Sammanfattningsvis visar undersökningen betydelsen av ett bra  praktikrelaterat redskap för 
att kartlägga barns språk. TRAS är utarbetat med detta som mål. 
 
Samma typ av frågor som ställts förskollärarutbildningarna ställdes även, i en liknande 
undersökning, till institutioner som erbjuder sköterskeutbildning med inriktning på barn. 
Dessa sköterskor kommer att ha ansvaret för att kartlägga barns språkutveckling på 2- och 4-
årskontrollen samt ett särskilt ansvar att fånga upp de barn som inte går i förskolan. 
Författarna menar att undersökningen visade att även distriktssköterskeelever gavs 
otillräckliga förutsättningar för att upptäcka barn med försenad eller avvikande 
språkutveckling. Vid projektgruppens start 2000, användes mycket tid till att undersöka de  
kartläggningsmaterial som fanns ute på förskolorna. Här var målet att se om det fanns något 
material att rekommendera ute på förskolan. Det visade sig att det inte fanns något lämpigt 
material som kunde användas i förskolan eftersom man var ute efter ett material som kunde 
följa barnens utveckling över tid. Därmed bestämde sig gruppen för att genomföra den redan 
nämnda undersökningen.  
 
Med stöd av tidigare forskning och enkätresultaten påbörjade projektgruppen ett arbete med 
att utveckla en lämplig observationsmetod för förskolan, som de kallat TRAS. De har valt att 
dela in språket i åtta olika delar som de anser betydelsefulla för språkutvecklingen: 
språkförståelse, uttal, ordproduktion, meningsbyggnad och språklig medvetenhet. TRAS 
inriktar sig också på att undersöka hur barnet använder sitt språk, samspel och 
kommunikation. Observationen bedömer även barnets uppmärksamhet. De färdigheter som 
observeras i TRAS utvecklas kontinuerligt hos barnet. TRAS ger möjligheter att registrera 
barnets utveckling på flera sätt. Genom att observera barnets färdigheter, får pedagogen en 
inblick i var barnet för närvarande befinner sig i utvecklingen inom det aktuella området. Med 
regelbunden användning får pedagogen en uppfattning om barnets utveckling över tid och kan 
också se om barnet har speciellt starka eller svaga sidor 
 
För att pedagogerna skall ha nytta av ett kartläggningsmaterial måste det läras in grundligt 
och syftet med dess användning måste förstås. Detta är grunden till att projektgruppen har 
utvecklat handboken. Den tar upp de olika områdena av språket som TRAS fokuserar på. 
Handboken beskriver de olika åldersnivåerna och ger förslag på övningar som kan 
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genomföras för att stimulera barnets språkutveckling. TRAS-schemat är år 2006 prövat på 
700 barn från olika områden i Norge. De förskollärare som prövat schemat, menar att enkelt 
att använda och ger en god uppdelning av språkutvecklingen på olika åldersnivåer. De anser 
också att materialet är en utgångspunkt vid föräldrasamtal. 
 
TRAS-materialet kan användas på två olika sätt men eftersom dessa sätt ger olika information 
är det viktigt att man vet på vilket sätt TRAS används när observationerna skall ligga till 
grund för bedömning av barns utveckling. Det första sättet innebär att pedagogerna observerar 
barnet utan att blanda in observatörer. De studerar barnet för att se vad det spontant behärskar 
utan hjälp eller stöd. De frågor, som står i schemat som en vägledning, är utformade så att 
pedagogen skall kunna göra en bedömning genom att hon tillbringar en eller ett par dagar med 
barnet. Eftersom barngrupperna på förskolan är stora rekommenderar författarna att 
pedagogerna hjälps åt att fylla i schemana. På så vis kan de få hjälp av andra i sin bedömning 
om de känner sig tveksam i någon fråga. Författarna understryker vikten av att 
observationerna baseras på dagliga situationer eftersom barnet kan klara av saker i en bestämd 
situation men ändå inte vara kapabel att överföra det till dagliga situationer.  
 
Det andra sättet att använda TRAS på är att skapa en speciell situation för att kunna avgöra 
hur mycket hjälp barnet behöver för att kunna utföra det som skall undersökas. Det kan t.ex. 
innebära att barnet får sitta ensam med en vuxen eller att det skärmas av från störande stimuli. 
Detta kan ge information om var barnet befinner sig i sin utveckling och kan på så vis ge 
pedagogen värdefulla ledtrådar för hur han/hon kan hjälpa barnet vidare. 
TRAS är uppbyggt utifrån ett antagande att de olika färdigheter som observeras är beroende 
av ålder. Dessa åldersrelaterade antaganden är baserade på erfarenheter från språkvetenskap, 
småbarnspedagogik och utvecklingspsykologi. De antaganden som gjorts kontrollerade 
författarna genom att låta en grupp förskollärare använda en pilotversion av TRAS. 
Erfarenheterna från detta prov användes för att justera de olika leden i schemat. De anser dock 
att den åldersindelning som valts för de olika färdigheterna är korrekt.  
 
Så hur har TRAS-materialets giltighet testats? Hur vet gruppen att det är språkutveckling 
pedagogerna får information om genom de olika frågorna? Författarna kunde inte hitta ett 
annat välbeprövat och väl rekommenderat material att jämföra resultaten med, så de fick 
istället inrikta sig på utländskt material. Ett annat sätt att värdera materialet på är genom 
teorianknytning. Det innebär att författarna baserar materialets innehåll på allmänt 
accepterade teorier som framkommit genom forskning. TRAS har en sådan grund och 
frågorna är baserade på välkända och accepterade teorier inom utvecklingspsykologi, 
småbarnspedagogik och språkvetenskap. 
 
För att få ett mått på hur pålitliga mätningarna av materialet är har författarna valt att 
undersöka hur lika observationerna blir när två oberoende observatörer ser på samma 
barn. Observatörerna som var med i undersökningen var alla utbildade förskollärare. 
Resultaten från undersökningen lades in på data av TRAS-gruppen som sedan räknade ut 
resultaten mellan de två registreringar som fanns på varje barn. På så vis kunde de sen se ett 
samband i hur olika eller lika observationerna var varandra och dra slutsatser därifrån. 
    
Författarna skriver att den första observationen av barnen inte görs på förskolan utan i 
hemmet och på barnavårdscentralen. Det är därför, enligt författarna, viktigt att förskolan har 
ett bra samarbete med barnavårdcentralerna i området. Erfarenheter från projektet med barn 
som har språksvårigheter har visat att föräldrar och vårdare känner stort behov av vägledning 
och uppföljning, speciellt när barnen är små. Författarna menar att de föräldrar och vårdare 
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som tidigt varit oroliga över barnets utveckling ofta fått höra att de skall vänta och se. Detta 
skulle i stor utsträckning kunna undvikas om samarbetet mellan hem, barnavårdscentraler och 
förskolor förbättrades, anser författarna. 
 
Meningen med schemat är att det ska hjälpa pedagogerna att följa den språkliga utvecklingen 
hos barnen på förskolan. Barn med försenad språkutveckling skall inte missas för att 
personalen känner sig osäker på vad som är �normalt� och vad som är tecken på att åtgärder 
behöver sättas in. För att observationerna ska bli så riktiga som möjligt behöver personalen 
hjälpas åt att bidra med information kring barnen.  
 
När det i TRAS-sammanhang talas om språkutveckling menar författarna utveckling av 
talspråk och språkförståelse. Författarna lägger stort intresse vid språklig medvetenhet och 
faktorer som har att göra med berättarförmåga, språkförståelse och meningsproduktion 
eftersom de anser att de är språkliga förhållanden som ligger till grund för den senare 
utvecklingen av skriftspråket . Vidare menar författarna att barn som har dåligt utvecklat 
språk och ordförståelse ofta kommer till korta i lek med jämnåriga barn i förskolan. 
Författarna hävdar att dessa barn också riskerar att få problem i senare skolsammanhang och 
att det därför är nödvändigt att sätta in resurser till dessa barn så tidigt som möjligt.  
 
Pragmatik handlar enligt författarna om hur vi använder språk i sociala sammanhang. För att 
fungera i samhället måste vi veta vad vi ska säga i olika situationer men också hur och när vi 
ska säga något. När vi talar är det oftast för att vi har en avsikt med det vi säger. Hur det vi 
säger uppfattas beror bl.a. på vilket tonläge vi använder eller hur vi betonar det vi säger. 
Detta är viktig kunskap för att kunna utläsa avsikten med det någon säger. Barn med 
pragmatiska svårigheter använder ett språk som inte är �passande� i sociala sammanhang. De 
förstår inte att det är ett givande och tagande när vi samtalar, de avbryter och talar om 
irrelevanta saker. De kommer ofta med svar tagna ur intet och det kan vara svårt för 
mottagaren att förstå vad de menar då det inte finns något sammanhang mellan yttrandet och 
situationen det blev sagt i. De här barnen har ofta ett flytande och bra uttal men hoppar mellan 
ämnen så att det för mottagaren blir svårt att hänga med. Författarna poängterar 
sammanhanget mellan språk, uppmärksamhet och barns sociala kompetens. 
 
Barn med språksvårigheter 
Det är stora variationer på när det enskilda barnet börjar tala anser författarna. En tumregel för 
pedagogerna är att vara uppmärksamma på barn som inte börjat tala vid 2-års ålder. 
Förseningar i språkutveckling ger ofta ökad risk för svårigheter senare i utvecklingen som 
t.ex. framtida läs- och skrivsvårigheter. Författarna menar att förskolepersonalen bör vara 
uppmärksam på barn mellan 3 och 5 år om de har problem med att förstå  språk som 
förmedlas i stor grupp t.ex. vid en samling, uttrycker sig osammanhängande, har 
uttalssvårigheter, visar litet intresse för socialt samspel eller ständigt hamnar i konflikt med 
andra barn.  
 
TRAS-schemats innehåll 
Schemat är, som tidigare nämnts, indelat i åtta olika områden som berör barns språk. I 
handboken beskriver författarna kortfattat vad varje område innebär och vad pedagogerna kan 
göra för att stimulera barnets utveckling inom dessa områden. Nedan följer refererade 
sammanfattningar av dessa områden. 
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Samspel  
Genom samspel lär sig barnet först och främst hur det är att vara tillsammans med andra 
människor. Barnet får på så vis kunskap om det sociala samspelet, som ger grunden för 
utveckling av kommunikation och språkliga färdigheter.  
 
Kommunikation 
Ordet kommunikation kommer från det latinska ordet communicare, som betyder att göra 
något tillsammans. Att läsa böcker för barnet stimulerar språkutvecklingen och det ges också 
chans att kommunicera med varandra angående innehållet. Leken är ett bra hjälpmedel för att 
öva kommunikation med barn och vuxna.  
 
Uppmärksamhet 
Egentligen är uppmärksamhet två saker, det är både ett tillstånd (något vi är i) och något vi 
aktivt gör (något vi styr). För att hjälpa till att rikta uppmärksamheten mot något särskilt kan 
den vuxne se till att avskärma barnet från omgivningen vilket gör att koncentrationen hos 
barnet ökar. Om uppmärksamheten hos barnet är dålig kan en anledning vara att barnet är trött 
och behöver vila, eftersom barnet behöver mer sömn än den vuxne.  
 
Språkförståelse 
Betydelsen av ord måste förstås. Situationen orden blir presenterade i samt personliga 
erfarenheter spelar stor roll för hur vi förstår betydelsen av ord och yttranden. 
 
Genom att tillåta barnet att se, röra, göra och höra kan de vuxna hjälpa till att utveckla 
språkförståelsen. Att ge utförliga svar på frågor och samtala med barnen om det de upplever 
bidrar också till utveckling.  
 
Språklig medvetenhet 
Språklig medvetenhet är ett samlingsbegrepp för att kunna reflektera över språket. Att vara 
språkligt medveten innebär att barnet kan reflektera över ords betydelse och höra att några ord 
låter lika eller rimmar Detta är en sida av språkutvecklingen som är viktig att stödja när den 
visar sig. Att under högläsning, stanna vid speciella ord och tänka högt över deras betydelse 
kan vara ett bra sätt för de vuxna att inspirera till språklig medvetenhet 
 
Uttal 
Avsikten med att observera barnens uttal är inte att pedagogerna skall behandla eller korrigera 
eventuella uttalsförseningar. De skall observera barnens språkutveckling och vara den som 
hänvisar barnet till vidare utredning om det behövs. Uttalssvårigheter innebär att barnen har 
problem att tillägna sig det fonologiska systemet. Förskolans målsättning skall vara att ge 
dessa barn möjlighet att fungera på bästa möjliga sätt, trots sina svårigheter. 
Pedagogerna på förskolan kan hjälpa barnen med dess uttalssvårigheter genom 
att läsa för dem, spela spel tillsammans och leka med rim och ramsor. 
 
Ordproduktion 
Författarna menar att ordproduktion har att göra med den gradvisa inlärningen av hur ord 
bildas och böjs samt ordförrådsutvecklingen. Förskolan bör medvetet stimulera dessa bitar 
och det kan ske genom att till exempel låta barnen uppleva ord med flera sinnen eller samtala 
med dem kring gemensamma upplevelser. Att variera läsningen för barnet och att medvetet 
leta efter områden där barnen saknar ord är också ett sätt att stimulera utvecklingen. 
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Meningsbyggnad 
Meningsbyggnad handlar enligt författarna om hur barnet lär sig att sätta samman ord för att 
kunna förmedla sig, från kortfattade uttalanden till mera innehållsrika meningar. För att 
stimulera barnens meningsbyggnad kan den vuxne sätta ord på det man gör tillsammans. Att 
leka tillsammans och använda böcker till samtal och läsning stimulerar också barnens 
meningsbyggnad. 
 

Sammanfattning 
 
Vi kan se likheter mellan vad som intresserade språkforskare på 1800-talet och det som 
intresserar språkforskare idag. Upptäckten av att språket består av mer än bara det verbala är 
något som har givit dagens pedagoger möjlighet att kunna studera barns språkutveckling på 
ett mer rättvist sätt. Att språket idag är en nödvändighet för att klara sig i samhället är ett 
faktum. Allt fler människor anställs idag inom kommunikativa yrken och det gäller att kunna 
förstå informationen och kritiskt bedöma den för att kunna använda den. I och med detta blir 
språket som tankeverktyg och kommunikationsmedel helt avgörande.  
 
Med kunskap om vilken pedagogisk kraft som ligger i att stimulera barns språk arbetar 
pedagogerna idag medvetet för att integrera språkutvecklingen som en naturlig del i den 
dagliga verksamheten. På så vis uppfylls också de flesta strävansmålen i Lpfö-98. Det finns 
dock risker med att vara för medveten om det pedagogiska arbete som skall göras. Det gäller 
att inte fastna i endast planerade aktiviteter utan att också lära sig se möjligheterna i det som 
händer spontant under vardagen och i den fria leken. Att observera barnen i alla situationer är 
en viktig del i pedagogernas arbete. TRAS materialet är framtaget för att underlätta 
pedagogernas arbete med språkobservationer. Det som dock behöver tas i beaktande är det 
faktum att TRAS är ett norskt material, framtaget och anpassat efter förhållandet på norska 
förskolor. Även om Sverige är ett grannland ser utbildningen av pedagoger förhållandevis 
annorlunda ut. Anledningen att materialet kom till var att författarna till TRAS boken såg 
brister i den norska förskollärarutbildningen. Dessa brister återfinns nödvändigtvis inte i den 
svenska utbildningen vilket kan göra att materialet i dess nuvarande form inte fungerar 
optimalt under svenska förhållanden. Det uppstår alltid vissa problem när ett material skall 
flyttas över ett lands gränser. Hur har pedagogerna då tagit till sig materialet på svenska 
förskolor? Följs de anvisningar som materialet anger? Vi bestämde oss för att intervjua 
pedagoger ute på förskolorna. 
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Metod 
 

Vi kommer i nedanstående text att ta upp den process vi genomgått för att finna rätt metod för 
vårt arbete. En presentation av hur vi gjorde vårt urval av respondenter samt genomförandet 
av intervjuer läggs också fram. Slutligen behandlar vi etiska aspekter och studiens 
tillförlitlighet. 
 

Process 
 
När funderingarna kring vad vi ville skriva om började ta form stod vi inför en mängd olika 
frågor. Kan vi skriva vetenskapligt om hur ett observationsmaterial följs upp? Hur skulle vi gå 
till väga? Vad skulle syftet med arbetet vara?  
När vi löst frågorna och formulerat vårt syfte blev nästa utmaning att välja vilken metod vi 
skulle använda oss av i vår undersökning för att få reda på hur observationsmaterialet TRAS 
följs upp på de förskolor som deltagit i undersökningen.  
För att få en så tillförlitlig studie som möjligt bestämde vi oss för att intervjua tre grupper som 
alla kommit i kontakt med TRAS på olika sätt: specialpedagoger, pedagoger och föräldrar. 
Till en början övervägde vi att göra en enkätstudie, men eftersom risken för bortfall är relativt 
stor vid en enkätundersökning (Stukat, 2005), valde vi istället att använda oss av intervjuer. 
Vi beslutade oss för att använda semi-strukturerade intervjuer eftersom denna intervjuform 
innebär struktur men också frihet (Bryman, 2002, s.127) anledningen till detta var att vi ville 
ha en direkt kontakt med respondenterna för att få till en så naturlig och avspänd dialog som 
möjligt. Som intervjuare ville vi också ha möjligheten att ställa eventuella följdfrågor, om så 
skulle behövas.  
 
Innan vi började med intervjuerna till examensarbetet ville vi själva öva vår intervjuteknik. Vi 
konstruerade en provintervju med några frågor, liknande dem vi tänkt använda oss av vid 
examensarbetet, och valde att pröva dessa på fyra pedagoger vid olika förskolor.  
Förutom att öva vår teknik ville vi se om våra frågor var utformade på ett sådant sätt att 
respondenterna förstod vad vi menade. Vi valde att närvara båda två, under samtliga 
provintervjuer, för att under intervjuns gång kunna studera varandra och respondenternas 
förhållningssätt och reaktioner. Efter varje intervju satte vi oss ner och delgav varandra det vi 
sett och hört. Erfarenheterna från dessa intervjuer gagnar det fortsatta intervjuarbetet i vårt 
examensarbete. Valet att inte använda bandspelare under provintervjuerna kom sig av att vi 
hade för avsikt att använda bandspelare i våra kommande intervjuer. Vi ville göra en 
jämförelse av de båda tillvägagångssätten och vår tanke var att respondenterna och vi själva 
skulle vara mer avspända utan bandspelare, och att vi på så vis lättare skulle hitta in i rollen 
som intervjuare.   
 
Efter genomförandet av våra provintervjuer lade vi fokus på intervjuerna till examensarbetet. 
Vi formulerade ett informationsbrev, (bilaga 2), som vi senare lämnade till förskolorna där vi 
skulle utföra våra intervjuer. Vi var där noga med att klargöra syftet med arbetet och vi 
betonade också att det i vår studie inte skulle framgå vem som deltagit i intervjun, och inte 
heller på vilka förskolor vi varit.  
 
Vi färdigställde tre olika frågeformulär, ett till pedagoger, ett till specialpedagoger och ett till 
föräldrar, (bilaga 3-5). Frågorna till pedagogerna gällde omfattningen av kommunikation med 
specialpedagogen angående observationsmaterialet, huruvida föräldrar informerats om 
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materialet samt hur den fortsatta kontakten såg ut. Specialpedagogernas frågor handlade i 
första hand om huruvida barnobservationerna skall följas upp och i så fall hur. Vi ville också 
veta i vilken utsträckning specialpedagogerna höll kontakt med pedagogerna. Frågorna till 
föräldrarna inriktades på hur mycket information de givits angående materialet, hur kontakten 
med pedagogerna fortlöper samt om de inbjuds att aktivt deltaga i arbetet kring barnets 
språkutveckling. 
 

Urval av intervjupersoner 
 
Vår tanke från början var att vi skulle ta reda på hur många förskolor inom vår utvalda 
kommun som arbetade med TRAS, och därefter lotta ut sex av dem för att medverka i vår 
studie. Vi vände oss till ett par av de specialpedagoger som har hand om utbildningen inom 
kommunen. Det visade sig då att endast fem stycken förskolor hade kommit igång med 
arbetet trots att nästan alla förskolor i kommunen har personal som gått utbildningen. Vi tog 
kontakt med de förskolor vi fått namnen på för att få veta om de kunde tänka sig deltaga i vår 
studie. På tre av de fem förskolorna arbetade flera avdelningar med TRAS-materialet, och det 
innebar att vi på dessa ställen kunde tillfråga flera av pedagogerna då avdelningarna arbetar 
på olika sätt med materialet. Vi presenterade oss för pedagogerna på de olika förskolorna och 
berättade för dem om syftet med vår undersökning. Samtliga av de åtta tillfrågade 
pedagogerna ville ställa upp i vår studie, och vi bokade in intervjutillfällen. När vi nu visste 
vilka pedagoger som skulle deltaga i vår studie delade vi ut ett brev innehållande information 
om oss själva och studiens syfte.  
 
Eftersom vi inte visste vilka föräldrar som hade kommit i kontakt med observationsmaterialet 
TRAS, började vi med att intervjua pedagogerna på de olika förskolorna. Vi ansåg att det 
bästa sättet att få kontakt med berörda föräldrar var att be pedagogerna om hjälp, och bad 
därför pedagogerna fråga några föräldrar om de kunde tänka sig ställa upp i vår studie. Vi 
lämnade också vårt informationsbrev till pedagogerna och bad dem vidarebefordra det till de 
tillfrågade föräldrarna. Sammanlagt fick vi sex stycken föräldrar som ville ställa upp i vår 
undersökning och intervjutillfällen bokades in via pedagogerna på förskolan, och då utifrån 
föräldrarnas önskemål om tid.  
 
Eftersom vi ville ha tre olika vinklar på vår studie tog vi även kontakt med två av de 
specialpedagoger som håller utbildningar i TRAS inom kommunen. Dessa två ville vara med i 
vår undersökning, och i och med detta var underlaget för intervjuerna uppnått. 
I vår undersökning deltog sammanlagt sexton personer varav åtta pedagoger, sex föräldrar 
samt två specialpedagoger. 
 

Genomförande 
 
Målet med våra intervjuer var att respondenterna skulle känna sig tillräckligt trygga med oss 
för att våga svara precis vad de tänker och tycker på frågorna, oavsett vad man eventuellt 
upplever som det mest �korrekta� svaret. Den sociala önskvärdhet som Bryman skriver om i 
sin bok var en av anledningarna till att vi inte delgav någon av respondenterna våra frågor 
innan intervjutillfället. Vi ansåg att för mycket förberedelser kunde påverka resultatets 
validitet. Respondenterna skulle inte ha möjlighet att diskutera svaren med andra kollegor 
eller bekanta, vi ville ha spontana reaktioner och svar på de frågor vi ställde,  
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Enligt Stukát (2005) är det viktigt att hitta i en trygg och ostörd miljö att utföra intervjun i för 
att skapa ett så bra utgångsläge som möjligt. Vi var därför måna om att få sitta på ett lugnt och 
avskilt ställe för att inte bli störda. Respondenterna fick dock alltid välja dag och tidpunkt för 
intervjun. Stukát (2005) menar också att det kan vara positivt att vara två personer som 
intervjuar då det ger bättre observationsmöjligheter. Detta såg vi som en fördel och valde 
därför att närvara båda två, vid alla intervjuer.  
 
Vi tänkte dock på att, i största möjliga mån, undvika att sätta oss mittemot respondenten vid 
intervjutillfället. Det skulle kunna skapa en oönskad känsla av förhör eftersom vi var två 
personer och respondenterna i alla fall utom ett var ensamma. Vi försökte därför att sätta oss 
jämt fördelat kring ett bord eller i en soffa för att skapa en så avspänd stämning som möjligt.  
 
Innan intervjun började förklarade vi återigen syftet med vårt arbete och klargjorde också att 
vi och respondenten var överens om att intervjun skulle bandas. Vi betonade än en gång att 
det inte skulle redovisas var vi varit eller vem vi intervjuat. Eftersom vi inte hade mer än max 
fyra frågor per respondent, turades vi om att utföra intervjuerna. Materialet vi använde oss av 
under intervjuerna var våra nerskrivna frågor, diktafon, band, papper och penna.   
 

Bearbetning av data 
 
Bearbetningen av intervjuerna har skett i princip ordagrant. Vi har endast hoppat över 
stakningar av ord som när ordet som sägs två gånger i rad eller om någon stammat lite. Valet 
att återge intervjuerna så pass noggrant  är att vi anser det viktigt att få fram de nyanser som 
kan finnas i svaren och som kanske faller bort om vi börjar censurera för mycket i texterna. Vi 
delade upp arbetet på så vis att en av oss skötte diktafonen och den andra skrev. När hälften 
av intervjuerna var gjorda bytte vi uppgift så att vi delade arbetet lika mellan oss. 
 

Etiska aspekter  
 
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(www.vetenskapsrådet.se) är några av de etiska principer som vi har tagit i beaktande och 
arbetat utifrån under projektets gång. Informationskravet uppfylldes genom att missivbrevet 
skickades ut till förskolorna och att vi dessutom informerade föräldrar och pedagoger muntligt 
om arbetets syfte vid intervjutillfället. Vi informerade föräldrarna om att deltagandet i 
intervjuerna var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta intervjun och därmed 
uppfylldes samtyckeskravet. Både konfidentialitetskravet och nyttjandekravet infriades i och 
med muntlig information innan intervjuerna startade. Detta har inneburit att vi iakttagit stor 
försiktighet vad det gäller hanteringen av det geografiska läge vi valt, och de personuppgifter 
vi fått del av i samband med våra intervjuer.   
 

Studiens tillförlitlighet  
  
Vi valde att ha öppna frågor i våra intervjuer. Enligt Bryman (2002) kan då respondenterna 
svara med sina egna ord och inte bli påverkade av intervjuarens frågeställning. Detta gör 
svaren mer trovärdiga och ökar på så vis studiens tillförlitlighet. Inspelning minskar risken för 
bortfall av viktig information. Det faktum att respondenterna inte fått ta del av frågorna i 
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förväg gör att svaren blir spontana. Detta minskar risken för att deltagarna i intervjun ger oss 
svar som de tror är önskvärda.  
Det som eventuellt kan minska studiens tillförlitlighet är vår tolkning av respondenternas svar 
och det faktum att vi valt en intervjumetod som gör att vi inte alltid ställt frågorna på exakt 
samma sätt. Med hänsyn till ovan nämnda aspekter hoppas vi att resultatet av vår studie ger en 
korrekt bild av respondenternas svar. 
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Resultat 
 
I följande text kommer en redovisning av resultaten från intervjuerna i vår studie. Vi anser det 
nödvändigt att redovisa varje intervju för sig, då nyanserna i de svar vi fått är avgörande för 
hur vi tolkat den information vi delgivits. Det är de små detaljerna i svaren som formar tonen 
och utifrån denna har vi ansett oss kunna göra en tolkning. Vi börjar med att redovisa 
specialpedagogernas svar, fortsätter med pedagogernas och avslutar med föräldrarnas. Efter 
varje intervjugrupp följer en sammanfattande text för att få en tydlig överblick av resultatet. 
En reflekterande sammanfattning av intervjuerna återges under rubriken diskussion. Samtliga 
namn i nedanstående text är fingerade. 
 

Intervju med specialpedagoger 
 
Specialpedagog 1, Doris 
I vår intervju med Doris framgår det att det är tänkt att observationerna som pedagogerna på 
förskolan gör skall följas upp. Tillsammans har Doris och pedagogerna på förskolorna 
bestämt att de i första hand kontaktar henne om de undrar över något. Kommunikationen dem 
emellan hävdar Doris fungerar bra, men anger också att det är individuellt hur ofta 
pedagogerna hör av sig. Tillsammans med pedagogerna sker regelbundna träffar kring olika 
teman då pedagogiska diskussioner förekommer och målen i Lpfö-98 konkretiseras, dock 
förekommer inga separata träffar för att diskutera TRAS. Det finns inget behov av att förändra 
något i samarbetet med pedagogerna enligt Doris, men däremot finns en önskan om att 
observationsmaterialet anpassas bättre till barn med svenska som andraspråk och barn i 
grundskolan. 
 
 
Specialpedagog 2, Britta 
Britta anser att �om observationerna inte följs upp finns ingen vits med materialet�, detta 
poängterar hon flera gånger. Hon menar också att TRAS är det första och enda materialet som 
löper över tid då de första observationerna görs när barnet är två år och fortsätter upp till fem 
års ålder. Hon anser att materialet kan användas som grund till utvecklingssamtal och att det 
är vid dessa som uppföljning sker. Kontakten mellan pedagogerna och Britta, vad gäller 
TRAS, fungerar bra men det har inte varit speciellt mycket samtal kring detta efter 
utbildningen för ett år sedan. Britta har gjort en fördelning av sin arbetstid och därmed 
cirkulerar hon på olika förskolor varje vecka. Hon har också meddelat pedagogerna att de kan 
ringa till henne om de vill ha hjälp med något. Britta hävdar att det finns en del som skulle 
kunna förändras i samarbetet med pedagogerna och anser att mer tid skulle vara bra. 
Samtidigt berättar hon att pedagogerna behöver �pushas på� för att komma vidare med 
TRAS-arbetet. Hon vill också arbeta för att få in TRAS i förskoleklasserna. 
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Sammanfattning 
Gemensamt för båda specialpedagogerna är att de anser att observationsmaterialet skall följas 
upp. I båda fallen är det i första hand pedagogerna som tar kontakt med specialpedagogerna 
och varken Britta eller Doris har några bestämda TRAS- träffar inbokade. Båda vill också att 
materialet skall anpassas till förskoleklass och grundskola. Vad det gäller vår fråga angående 
uppföljning av TRAS- materialet får Doris citat sammanfatta detta:  
 

Det är tänkt att det skall följas upp för annars är det ingen vits med materialet. 
TRAS löper ju över tid och det är ju det enda och första materialet som gör 
det. 

 

Intervju med pedagoger 
 
Pedagog 1, Lotta 
I vår intervju med Lotta framgår det att kommunikationen med specialpedagogen angående 
observationsmaterialet fungerar väldigt bra och hon anser att de får det stöd de behöver. Lotta 
menar att pedagogerna ringer specialpedagogen om det är något som de inte förstår och att 
hon infinner sig med kort varsel om de behöver hennes hjälp. Vad beträffar den information 
som givits till föräldrarna angående TRAS, hävdar Lotta att detta skett på ett föräldramöte. 
Uppföljning av materialet har sedan skett under utvecklingssamtalen en gång per termin. 
Lotta menar dock att de talar med föräldrarna varje dag vi lämning och hämtning och då kan 
eventuella funderingar kring materialet ventileras. Föräldrarnas reaktioner på TRAS-
materialet är enligt Lotta bara positiva. 
 
 
Pedagog 2, Märta 
Märta uppger att det är pedagogerna som tar kontakt med specialpedagogen om de funderar 
över något eller om de behöver stöd och stöttning. Ibland för de diskussionen via telefon och 
andra gånger åker hon till pedagogerna på förskolan. Märta tycker att kontakten med 
specialpedagogen angående TRAS fungerar bra och de får hjälp snabbt om det skulle 
behövas. Föräldrarna har tagit del av vad TRAS innebär vid ett föräldramöte där pedagogerna 
hade med sig TRAS- schemat för att visa hur det ser ut och på vilket sätt det används. Vidare 
talar Märta om att det är under utvecklingssamtalen som TRAS diskuteras med föräldrarna 
och hon menar att kontakten fungerar mycket bra. Märta anser att materialet är bra och visar 
tydligt vad barnet behöver öva mer på och i och med schemat blir detta också enklare att 
påvisa för föräldrarna. Fattas en del av en �tårtbit� i schemat  kan pedagogerna enkelt visa att 
barnet klarar allt annat. Märta menar att de föräldrar som har ett barn med uttalssvårigheter, 
ofta tror att barnet har problem med hela språket. TRAS- schemat kan då på ett konkret sätt 
visa att så inte är fallet. Ibland skiljer sig pedagogernas och föräldrarnas uppfattningar om 
barnets färdigheter, och då menar Märta att pedagogerna måste lita på föräldrarna och ta 
hänsyn till att de känner sitt barn allra bäst. Om barnet klarar vissa av �tårtbitarna� i 
hemmamiljö och inte på förskolan kan pedagogerna visa och förklara varför de behöver arbeta 
vidare med detta. 
 
 
Pedagog 3, Astrid 
På förskolan där Astrid arbetar upplever pedagogerna att kommunikationen med 
specialpedagogen angående TRAS fungerar bra. Det är pedagogerna som tar kontakten om de 
har några frågor. Astrid uppger att specialpedagogen kommer till förskolan på spontana besök 
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i mån av tid och även om det inte är ofta så upplever hon att de får den hjälp som behövs. De 
föräldrar som inte deltog vid föräldramötet där det informerades om TRAS fick enskild 
information om detta vid senare tillfälle. Astrid lägger stor vikt vid att föräldrarna skall få veta 
att TRAS- materialet är ett stöd för pedagogerna, inte ett sätt att sätta dit någon, och att det är 
viktigt att föräldrarna upplever det som positivt. Dessutom påpekar Astrid att TRAS är till för 
alla barn och att uppföljning av materialet sker under utvecklingssamtalen. 
 
 
Pedagog 4, Nanny 
Vid vår fjärde pedagogintervju uppger Nanny att det är specialpedagogen som introducerat 
TRAS i och med utbildningen och att de också har god kommunikation vad det gäller 
observationsmaterialet. Vidare menar Nanny att samtlig personal på förskolan har fått samma 
utbildning men att man får ta till sig TRAS lite som man vill. Vad det gäller information till 
föräldrarna angående materialet hävdar Nanny att under förra terminen berättade hon för 
föräldrarna att hon använde TRAS och vad det innebär. Denna termin har inte arbetet kommit 
igång eftersom det inte finns några scheman beställda och därmed anser Nanny att det inte 
varit aktuellt att informera föräldrarna ännu. Hon berättar också att hon fyller i schemat ensam 
inför utvecklingssamtalet och visar sedan föräldrarna barnets färdigheter. Nanny anser inte att 
föräldrarna skall ha delaktighet när schemat fylls i eftersom hon tycker att vissa föräldrar har  
höga krav på sina barn och fokuserar bara på att barnen skall prestera. Det kan bli bevärligt 
när man skall fylla i schemat om föräldrarna anser att barnet redan kan allting. Dock anser 
Nanny att kontakten med föräldrarna angående materialet fungerar bra och känner inte att det 
är något hon skulle vilja förändra i samarbetet, men påpekar i slutet av intervjun att hon skulle 
vilja att TRAS- scheman alltid finns hemma på förskolan. 
 
 
Pedagog 5, Vera 
Vera berättar att hon inte har haft någon kontakt med specialpedagogen angående TRAS efter 
den avslutade utbildningen. Föräldrarna har informerats om TRAS i ett månadsbrev samt att 
det nämndes på ett föräldramöte. Vidare anser Vera att TRAS- schemat tar upp så många 
delar att det fyller ett helt utvecklingssamtal och det är också vid dessa samtal som hon har för 
avsikt att diskutera detta med föräldrarna. Hon anser inte att hon har mötts av några olika 
reaktioner, varken positiva eller negativa, från föräldrarna vad det gäller TRAS och tycker att 
kontakten mellan dem fungerar bra. Vera har hittills inte stött på några svårigheter eller 
problem vad det gäller samarbetet med föräldrar och specialpedagog och vill därmed inte 
förändra någonting. 
 
 
Pedagog 6, Svea 
På förskolan där Svea arbetar visar pedagogerna TRAS- materialet för föräldrarna på 
utvecklingssamtalen. Pedagogerna har då fyllt i schemat och Svea poängterar att hon är 
väldigt noga med att berätta för föräldrarna att TRAS är ett redskap som skall hjälpa 
pedagogerna att se vad barnet behöver jobba vidare med i sin språkutveckling, och att det inte 
är till för att mäta barnens kunskap på något sätt. Hittills har TRAS enbart diskuterats på 
utvecklingssamtalen men Svea hävdar att det förmodligen kommer bli mer samtal kring detta 
i den dagliga tamburkontakten ju längre tid arbetet pågår. Vad det gäller kontakten med 
specialpedagogen så uppger Svea att det är pedagogerna som tar kontakt om det behövs och 
kommunikationen mellan dem fungerar bra och därför finns inget som Svea vill förändra i 
samarbetet. 
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Pedagog 7, Tea 
Pedagogerna på Teas arbetsplats har som många andra informerat om TRAS vid ett 
föräldramöte och sedan tagit upp det vid utvecklingssamtalen då de har haft med sig schemat 
och visat. Samtliga föräldrar har enligt Tea tagit emot TRAS positivt och hon tror att det har 
att göra med hur pedagogen framställer materialet. 
 
De flesta föräldrar som vet att deras barn har lite svårigheter med språket tycker att det är 
skönt att få en överblick över barnets språkutveckling, menar Tea. Kontakten med föräldrarna 
upplevs som god även om materialet till största del ventileras vid utvecklingssamtalen. 
Specialpedagogen kommer till förskolan relativt omgående om pedagogerna känner ett behov 
av det och det finns inget som Tea vill ändra på i samarbetet. 
 
 
Pedagog 8, Lisen 
Lisen uppger i intervjun att hon precis håller på att utbildas i TRAS och att hon därför inte har 
börjat arbeta helt med det ännu. Däremot har hon varit i kontakt med föräldrarna för att fråga 
om deras barn får vara hennes �testbarn� under utbildningens gång. Föräldrarna har då fått 
möjlighet att se på schemat. Även om hon inte arbetat så mycket med materialet har Lisen en 
uppfattning om hur hon kommer att arbeta efter avslutad utbildning. Hon hävdar att en lapp i 
hallen kan vara bra för att tala om för alla föräldrar att man skall börja arbeta med materialet. 
Lisen uppger att TRAS är ett påtagligt material och upplever det som lättöverskådligt. En 
annan sak som hon nämner är att hon kommer att observera sina fem ansvarsbarn, men att de 
övriga i arbetslaget också skall delge sina åsikter vad det gäller barnens språkutveckling och 
detta uttrycker hon i nedanstående citat: 

 
Man ser ju barn på väldigt olika sätt. Det jag ser kanske inte någon annan ser 
och det någon annan ser, ser inte jag så det kompletterar varandra. 
 
 

Sammanfattning 
7 av 8 pedagoger upplever att kommunikationen mellan dem och specialpedagogen fungerar 
bra. De anser att hon är lättillgänglig och hjälper dem med de frågor de har angående TRAS- 
observationerna och barnen. Samtliga sju pedagoger som anser att kommunikationen fungerar 
bra uppger att det är de själva som tar kontakt med specialpedagogen om de vill något. 
1 av 8 pedagoger uppger att ingen kontakt med specialpedagogen angående TRAS har 
förekommit sedan utbildningen. Om pedagogen skulle vilja ha kontakt så tar denna det själv. 
5 av 8 pedagoger hävdar att föräldrarna har informerats om TRAS på ett föräldramöte. De 
föräldrar som av någon anledning inte deltog vid mötet informerades en och en vid senare 
tillfälle på förskolan. På föräldramötet berättade pedagogerna om att de skulle börja arbeta 
med TRAS och tre av dem uppger att föräldrarna fick se på observationsschemat. Av de tre 
kvarstående pedagogerna informerade en av de föräldrarna om TRAS vid ett 
utvecklingssamtal och en annan genom ett månadsbrev till föräldrarna. Den sista av 
pedagogerna ansåg att föräldrarna inte skulle få information om materialet innan det började 
användas. Pedagogen menar att observationsschemat skall fyllas i på förskolan utan att ha 
föräldrarnas syn på barnets språkutveckling. 
2 av 8 pedagoger poängterade att det är viktigt att berätta för föräldrarna att TRAS- materialet 
är ett stöd, ett verktyg, och att det inte används för att mäta barnens kunskap. Gemensamt för 
samtliga pedagoger är att de skall samtala om och följa upp TRAS- schemat vid 
utvecklingssamtalen. 
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Samtliga pedagoger anser att kontakten med föräldrarna, vad det gäller TRAS- materialet, 
fungerar bra. Diskussioner kring TRAS förs på utvecklingssamtalen men hälften av 
pedagogerna menar också att de i den dagliga tamburkontakten talar med föräldrarna om det 
är något de vill ta upp kring barnet. En av pedagogerna önskar att föräldrarna skulle visa mer 
nyfikenhet och fråga om hur det går, och inte vänta till nästa utvecklingssamtal med frågor 
och synpunkter. Det var ingen av de tillfrågade pedagogerna som upplevde att de fått en 
negativ reaktion från föräldrarna vad det gäller arbetet med TRAS, enligt pedagogerna var 
föräldrarna positiva till detta material. 
 

Intervju med föräldrar 
 
Förälder1, Bettan 
Första informationen som Bettan fick angående TRAS var på ett föräldramöte där 
pedagogerna visade materialet och föräldrarna fick chans att se på det. Materialet är enligt 
Bettan lätt att förstå och visar konkret hur barnets språkutveckling ser ut. Efter denna 
information är det mest på utvecklingssamtalen som materialet har diskuterats, men även en 
del ute i hallen vid hämtning och lämning. Bettan anser att samarbetet med pedagogerna 
fungerar mycket bra och känner också att de inbjuder henne som förälder att delta i sitt barns 
språkutveckling. Detta sker genom att pedagogerna delar med sig om tips och idéer på 
övningar som de kan göra tillsammans med barnet för att stimulera språket. Vidare berättar 
Bettan att hon själv också brukar fråga om saker angående TRAS och då är pedagogerna 
villiga att svara. Det finns ingenting i samarbetet med pedagogerna som Bettan vill ändra på 
just nu och om det någon gång skulle finnas ett behov av att kontakta specialpedagogen så 
anger hon att det skulle bli vägen via pedagogerna på förskolan eftersom hon har stort 
förtroende för dem. Vidare anger Bettan att hon möjligen också skulle kunna tänka sig vägen 
via BVC men pedagogerna skulle bli hennes första alternativ, eftersom de känner barnet 
skulle det kännas mest naturligt. 
 
 
Förälder 2, Ingrid 
Ingrid informerades om TRAS på förskolan då pedagogerna frågade om de fick prova 
materialet på hennes barn. Enligt Ingrid gavs vid detta tillfälle ingen utförlig information utan 
mest bara att de skulle börja med något nytt. Uppföljning av materialet har sedan skett vid 
utvecklingssamtalen. Ingrid menar vidare att det framgår tydligt i TRAS- schemat vart det 
finns �luckor� i barnets språkutveckling och hävdar att pedagogerna utifrån detta kan ge hjälp 
med vad som kan göras. Hon anser att kommunikationen med pedagogerna angående 
materialet fungerar bra och berättar också att hon själv frågar mycket om vad som händer osv. 
Ingrid beskriver sig själv som en ganska bestämd förälder och ser därmed till att få den 
information hon vill ha. Efter att observationerna är gjorda och schemat är ifyllt anser Ingrid 
att man själv ser till så att det händer något, och skulle hjälp behövas ordnar hon det på egen 
hand. Konkreta tips för att stimulera barnets språk är inget som Ingrid känner att pedagogerna 
på förskolan har delgivit henne. Hon anser att mycket av de åtgärder som behövs göras ligger 
i föräldraskapet och vet inte vilken väg hon skulle gå om behovet av att kontakta 
specialpedagogen skulle finnas.  
 
 
Förälder 3, Åsa 
Pedagogerna på förskolan har givit Åsa information om vad TRAS är för något och hur de 
använder sig av det i vardagen som ett slags arbetsverktyg. En fördjupning i materialet har 
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skett under utvecklingssamtalen och det är, enligt Åsa, under dessa samtal som hon rent 
konkret har kommit i kontakt med materialet. Det är bara under utvecklingssamtalen 
pedagogerna och Åsa har samtalat direkt om TRAS men hon anser att i och med schemat som 
fyllts i så märks det att materialet används och följs upp nästan dagligen. Kommunikationen 
med pedagogerna fungerar fantastiskt bra enligt Åsa och hon anser att man med hjälp av 
TRAS- materialet tydligt kan se om det är något som brister i barnets språkutveckling. 
 
Åsa har inte själv varit i kontakt med specialpedagogen men har förstått att pedagogerna på 
förskolan kontaktar henne och vidtar åtgärder om det finns behov av det. Därmed känns det 
naturligt för Åsa att gå vägen via pedagogerna om hon känner att specialpedagog behöver 
kontaktas. 
 
 
Förälder 4, Cia 
I vår fjärde föräldraintervju uppger Cia att hon informerats om TRAS under 
utvecklingssamtalet. Uppföljning sker under dessa samtal varje termin men också genom 
spontan kontakt vid lämning och hämtning av barnet. Cia menar vidare att hon upplever att 
kommunikationen angående materialet fungerar mycket bra, och känner inte att det är något 
som hon skulle vilja förändra i samarbetet med pedagogerna. Genom att Cia får information 
om vad som händer kring barnets språkutveckling på förskolan, och även tillfälle att uttrycka 
sina egna erfarenheter av barnet, så känner hon att pedagogerna bjuder in henne i arbetet. Om 
hon någon gång skulle känna ett behov av att kontakta specialpedagogen skulle hon gå vägen 
via pedagogerna. 
 
 
Sammanfattning 
2 av 4 föräldrar hävdar att de blivit informerade av pedagogerna om vad TRAS innebär. 
Denna information fick de på ett föräldramöte. De resterande föräldrarna har fått 
informationen direkt på förskolan, en av dem på ett utvecklingssamtal och den andra vid 
hämtning eller lämning av barnet. Bettan påpekar att de vid den första informationen som 
skedde på föräldramötet fick chans att själv se på materialet. Cia menar att pedagogerna vid 
första informationen förklarade vad TRAS innebär och hur man använder sig av detta, de 
klargjorde också att materialet är ett arbetsverktyg för personalen på förskolan. Ingrid anser 
att det inte var mycket information som gavs vid första upplysningen om TRAS, enbart att 
pedagogerna skulle börja använda sig av materialet. Samtliga föräldrar anser att 
kommunikationen med pedagogerna angående observationsmaterialet fungerar bra. 
Gemensamt för föräldrarna är också att de uppger att den största biten av kommunikationen 
vad det gäller TRAS sker vid utvecklingssamtalen. Bettan anser dock att om hon själv skulle 
vilja tala om TRAS i andra situationer så skulle pedagogerna gå med på detta. Ingrid uppger 
att det inte förs samtal kring TRAS dagligen när lämning och hämtning sker. Vill hon veta 
något så frågar hon pedagogerna och då svarar de. Samtidigt hävdar Ingrid att det märks att 
pedagogerna vet vad som kommer att göras fortsättningsvis vad det gäller TRAS, alltså hur de 
på förskolan tänkt arbeta vidare med det som uppmärksammats kring barnet. Angående 
kommunikationen med pedagogerna vad det gäller TRAS berättar Cia att hon upplever att det 
fungerar fantastiskt bra. Anledningen till det är att Cia tycker att TRAS- schemat, som visas 
upp vid utvecklingssamtalen, bevisar att pedagogerna hela tiden observerar barnen och knyter 
samman det till ett samlat material som visas på samtalen. Vidare menar hon att TRAS på så 
vis följs upp dagligen men i mer konkret form i samband med utvecklingssamtalen. 
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Samtliga föräldrar hävdar att det inte finns någonting de skulle vilja förändra i samarbetet 
pedagogerna eller specialpedagogen vad det gäller observationsmaterialet. Cia och Ingrid 
hävdar att de inte någon gång varit i kontakt med specialpedagogen. Vidare menar Ingrid att 
det kan vara svårt att uttala sig om samarbetet eftersom hon anser sig själv som en bestämd 
förälder som ser till att få den information som behövs. Efter att observationerna är gjorda och 
schemat är ifyllt anser Ingrid att föräldrarna måste se till att det händer något om barnen 
behöver extra hjälp. 
 
Bettan anser att pedagogerna inbjuder föräldrarna att delta aktivt i arbetet kring barnets 
språkutveckling genom att de ger tips på hur man kan öva på de delar som inte uppnåtts i 
schemat. De övriga föräldrarna tycker inte att de fått några direkta tips från pedagogerna, men 
Åsa tycker att de blir inbjudna att delta i arbetet eftersom information om vad som händer 
kring barnet ges. Då finns också möjlighet att uttrycka egna erfarenheter kring barnet. 
Om behovet att kontakta specialpedagog angående barnets språkutveckling skulle finnas 
väljer 3 av 4 föräldrar att gå via pedagogerna i förskolan. Dock menar Ingrid att hon inte vet 
vilken väg som skulle föredras om behovet skulle finnas. Ingrid anser att mycket av de 
åtgärder som behövs göras ligger på föräldrarnas ansvar. 
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Diskussion och slutsatser 
 
Vårt syfte med detta examensarbete var att undersöka hur pedagogerna följer upp TRAS och i 
vilken utsträckning samarbete mellan pedagoger och föräldrar förekommer. Det är av vikt att 
fånga upp de barn som har försenad språkutveckling för att kunna sätta in resurser så tidigt 
som möjligt, och detta arbete underlättas om det finns ett gott samarbete mellan pedagoger 
och föräldrar (Mroz och Hall, 2003, Newman m.fl., 2006). Dagens forskare och praktiker 
menar att den traditionella specialpedagogiska insatsen, där det bara fokuseras på barnets 
skrivsvårigheter, inte leder till några bestående framsteg i barnens läs- och skrivutveckling 
(Liberg, C, 2007). I stället talas det om att tidiga insatser kan förebygga problemen. Den mest 
betydelsefulla åtgärden är att redan i förskolan utveckla barnets fonologiska medvetenhet. 
TRAS- materialet är, som tidigare nämnts, utvecklat för att få en tydlig överblick över barns 
språkutveckling och där igenom upptäcka de barn som behöver extra stöd och stimulans. 
  

Reflektion kring intervjuer 
 
I vår intervju med specialpedagogerna framgår det att TRAS- materialet skall följas upp 
genom kontinuerlig kontakt med pedagogerna på förskolan. De anser båda att det är en 
förutsättning för att materialet skall fungera optimalt. Pedagogerna upplever att de har en god 
kommunikation med specialpedagogerna angående observationsmaterialet och att de kan 
kontakta respektive specialpedagog om de har frågor eller behöver hjälp. De nämner 
emellertid samtidigt att de inte har någon kontinuerlig kontakt. Ett par av pedagogerna 
nämner till och med att de inte haft någon kontakt alls med specialpedagogen, angående 
materialet, sedan de gått utbildningen för över ett år sedan. Detta tyder på att 
kommunikationen dem emellan inte fungerar som tänkt. I Handboken (2007) menar 
författarna att om specialpedagogen infinner sig på förskolan med jämna mellanrum finns 
större möjlighet till samtal i anknytning till TRAS- observationerna. Detta samarbete är 
betydelsefullt för att pedagogerna skall få tillfälle att ställa frågor och få respons på de 
observationer som är aktuella. Att få kontinuerligt stöd från specialpedagogen i form av besök 
och samtal är framför allt viktigt för att få en bra start med TRAS-arbetet på förskolan.  
 
Pedagogerna som anger att de inte har haft någon kontakt med specialpedagogen sedan 
utbildningen nämner också att de utför samtliga observationer i barngruppen utan att 
kommunicera med någon annan i arbetslaget. Detta gör att vi ställer oss frågande till vilken 
information pedagogerna fått angående materialet, då det i handboken tydligt framgår att 
observationerna skall göras gemensamt i arbetslaget. Samtliga pedagoger i vår undersökning 
uppger att de själva tar kontakt med specialpedagogen om det finns ett behov av det. Även om 
detta är en överenskommelse mellan specialpedagog och pedagog som tycks fungera, ställer 
vi oss frågande till om detta är tillräckligt stöd för pedagogerna i inledningsskedet. Trots 
pedagogernas uppfattning om god kommunikation, tycker vi oss kunna se ett behov av mer 
konkret handledning från specialpedagogen eftersom vissa pedagoger inte tycks ha uppfattat 
hur materialet skall fungera. 
 
Gemensamt för föräldrarna är att de är nöjda med den information de fått om TRAS, någon 
anser dock att den inte varit speciellt omfattande. Föräldrarna uppger också att den största 
delen av kommunikationen kring materialet sker vid utvecklingssamtalen. Trots att alla parter 
verkar nöjda med förskolans arbete kring materialet tycker vi oss se att kommunikationen 
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mellan pedagoger och föräldrar inte fungerar på ett optimalt sätt. Det framkommer i 
intervjuerna att alla föräldrar inte fått delta i arbetet kring TRAS som det är tänkt. 
Ett par av pedagogerna uppger att de inte talat om eller visat för föräldrarna vad TRAS är för 
något, och inte heller låtit föräldrarna bidra med sin syn på barnets färdigheter. I 
Handboken(2007) poängteras flera gånger hur betydelsefullt det är att pedagogerna 
tillsammans med föräldrarna diskuterar barnets språkliga utgångsläge.  
 
Vi frågar oss då hur det kommer sig att föräldrarna ändå säger sig vara nöjda med 
informationen de fått angående observationsmaterialet.  
Är det för att föräldrarna fått en korrekt och utförlig förklaring på hur materialet ska fungera?  
Eller kan det kanske vara så att de anser att de har en god kommunikation med pedagogerna 
för att de inte fått en regelrätt information om hur materialet skall fungera? Ett tredje 
alternativ är att pedagogerna, när vi bad dem hjälpa oss att fråga föräldrar om de kunde tänka 
sig medverka i intervjuer, kan ha valt ut de föräldrar som de tror skulle vara positivt inställda 
till materialet och på så vis ge en förskönad bild av hur samarbetet fungerar. 
 
Pedagogerna är i sin tur nöjda med den utbildning och handledning de fått genom 
specialpedagogen. De tycks emellertid ha fått olika information från specialpedagogerna om 
hur TRAS skall användas. I pedagogintervjuerna framgår klart och tydligt att uppfattningen 
om hur man ska arbeta med materialet skiljer sig åt. Vad kan detta bero på? Har 
informationen kring TRAS-materialet varit otydlig? Den mänskliga faktorn är en aspekt i 
detta sammanhang eftersom vi uppfattar och tar till oss information på olika sätt. En annan 
anledning kan vara att informationen kring TRAS varit otydlig och därför lämnat 
pedagogerna att själva tolka dess innehåll. Ett tredje alternativ kan vara att pedagogen än så 
länge är ensam om att ha fått TRAS-utbildning och därför inte har kollegor att diskutera 
materialet med. Man får då göra det bästa av situationen utifrån sin egen tolkning vilket 
innebär att materialet inte kan användas på ett optimalt sätt.  
 
Vi tycker oss även kunna se ett samband mellan det geografiska läget på förskolorna och den 
inställning man har till materialet. De förskolor som är centralt belägna tycks arbeta mera 
strikt efter de riktlinjer TRAS anger medan de förskolor som är mindre central belägna tycks 
använda sig av en betydligt friare tolkning av materialet. Kan det vara så att de förskolor som 
ligger mer i utkanten är vana att ta egna beslut på grund av det längre avståndet till rektor och 
övrig ledande instans? Detta uttrycks bokstavligen i en intervju på en av de förskolor som 
ligger utanför samhället, då pedagogen säger: �- Ja TRAS får man ju ta till sig lite som man 
vill.� På ett par av förskolorna har det också visat sig att den pedagog vi har haft kontakt med 
angående föräldraintervjuerna inte meddelat sina kollegor om att vi skulle komma dit och 
intervjua. Det har heller inte delgivits arbetslaget vilka föräldrar som skulle delta i 
intervjuerna, vilket innebar att när vi, på angiven tid, kom ut till förskolorna för att utföra våra 
föräldraintervjuer möttes av pedagoger som inte hört något om att vi skulle komma. Ingen av 
de pedagoger som bokat tiderna med föräldrarna befann sig vid tillfället på förskolan och 
kunde inte heller nås av övrig personal. När föräldrarna vid ett par tillfällen inte infann sig 
hade personalen därför ingen möjlighet att hjälpa oss att kontakta dem och vi förlorade 
därmed två föräldraintervjuer. På en av förskolorna frågade personalen en förälder, som kom 
för att hämta sitt barn, om hon var den som skulle bli intervjuad. Hon svarade nej med 
bestämd ton, talade om att hon var väldigt intresserad av TRAS men att hon inte ens visste om 
de använde materialet på hennes �unge�. Detta gjorde oss fundersamma eftersom 
pedagogerna angivit att samtliga föräldrar fått information om TRAS på ett föräldramöte och 
att det sedan följdes upp vid utvecklingssamtal.  
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Vi ställer oss här frågande till hur kommunikationen mellan föräldrarna och pedagogerna kan 
fungera, när kommunikationen inom arbetslaget uppenbarligen inte gör det. Varför var inte 
denna förälder tillfrågad att vara med i intervju? Obekväm? Hade hon information som 
pedagogerna inte ville skulle komma fram? Eftersom vi givit pedagogerna i uppgift att hjälpa 
oss hitta föräldrar som ville ställa upp på intervjuer, kan det vara så att de valt ut föräldrar som 
de antog skulle förmedla positiva svar. Med facit i hand inser vi att det varit en mer regelrätt 
studie om vi själva kontaktat föräldrarna och bestämt datum och tid. På så vis hade de svar vi 
fått varit mer tillförlitliga och kanske också mera fasetterade i sin karaktär.  
 

Återblick på litteraturen 
 
Vid en återblick på litteraturen kan vi konstatera att samtliga tidigare nämnda författare 
betonar vikten av att sätta in resurser så tidigt som möjligt. En annan central aspekt hos 
författarna är deras övertygelse om att det borde satsas mer på förebyggande arbete i 
förskolorna för att stimulera barnens språkutveckling. Det finns dock risker med 
observationer. Gör man en individuell observation av ett barn man misstänker behöver hjälp, 
kan detta barn känna sig utpekat och dessutom få en stämpel på sig att ha språkproblem 
(Eriksen Hagtvet, 2004). Författaren nämner också att resultatet av de observationer 
pedagogerna gör dessutom kan vara felaktigt. Det är nödvändigtvis inte så att alla barn som är 
lite sena i sin språkutveckling behöver träffa specialpedagog eller logoped, det kan räcka att 
man på förskolan leker, sjunger, läser, rimmar och samtalar för att stimulera barnet. Det är 
därför angeläget att pedagogerna är utbildade och vet hur de skall observera, på ett korrekt 
sätt delge föräldrar och vårdnadshavare vad de kommit fram till, samt avgöra om det skall 
sättas in resurser och i så fall vilka. Eriksen Hagtvet (2004) anser att man genom att göra stora 
och generella observationer undviker att peka ut ett specifikt barn men får inte ett resultat som 
pekar på de individuella problemen. Resultatet man får av en sådan observation pekar på en 
tendens hos hela gruppen och man får ett mer statistiskt resultat menar författaren. Detta tror 
vi stämmer. För att kunna se varje barns behov behöver man också observera varje barn 
utifrån dess egna möjligheter och det kan man bara göra om man observerar individuellt. 
Problemet är att det i regel är ganska tidskrävande att observera barnen ett och ett vilket ofta 
leder till att observationer används endast när det finns misstanke om att ett barn behöver 
extra stöd. För att kunna göra korrekta observationer menar författarna att de bör vara 
systematiskt upplagda och göras ofta. På så vis undviks osäkerhet och därmed också risken att 
bli selektiv i det man ser och antecknar, menar författarna. Att göra en korrekt bedömning av 
en observation är svårt och den mänskliga faktorn i dessa sammanhang kan inte frångås, 
frågan är om det ens är att eftersträva? En systematisk observation innebär ändå att man har 
en �mall� för vad som är normalt och inte normalt. Vid en observation blir det ändå 
pedagogens uppgift att avgöra hur långt utanför ramen ett barn kan ligga utan att ha behov av 
extra stöd. Det finns alltid risker med att sätta en standard för vad som är normalt, ingenting är 
svart eller vitt det är alltid en gråzon emellan. Just därför räcker det inte med faktakunskap, en 
viss mängd �magkänsla� och framför allt erfarenhet, är nödvändig för att göra en observation.  
 
TRAS-gruppen föreslår att alla barn på förskolan skall observeras men att det skall göras 
individuellt. På så vis får pedagogerna öva sig i att observera samtidigt som inget barn blir 
utpekat. Genom att framställa ett schema med frågeställningar som pedagogerna följer när de 
gör observationen blir utgångsläget för varje observation relativt lika. De tar inte lång tid att 
genomföra och pedagogerna får ändå en tydlig bild av barnens styrkor och svagheter.   
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Att leka, sjunga, rimma, klappa, läsa och till och med skriva är i förskolan idag en självklar 
del i träningen av barnens språk. Vi ställer oss dock frågande till om pedagogerna på 
förskolan tänker på varför de gör de olika övningarna/lekarna.  
 
Är det bara för att de vet att det är allmänt bra träning för barnens språkutveckling eller tänker 
de på vilken del av den språkliga medvetenheten de övar när de till exempel klappar stavelser 
i barnens namn. Anledningen till att vi ställer oss frågan är att pedagogerna under samtal före 
och efter intervjuer berättat att de, innan TRAS-utbildningen upplevt det svårt att veta vilket 
material de skulle välja för att öva ett specifikt barn. De hade svårt att avgöra om det var uttal, 
ordförståelse eller något annat som behövde övas och fick ofta gå på �magkänsla�. Det 
TRAS-utbildningen bidragigt med, enligt dessa pedagoger, är att de på ett enkelt sätt kan 
avgöra om och i så fall var det finns brister hos de barn som observeras. Pedagogerna anser att 
de nu enkelt kan se vilken typ av material barnet behöver arbeta och leka med för att öva just 
det område som de behöver. Flera av pedagogerna nämner också att de upplever att de i och 
med utbildningen fått en annan förståelse för de aktiviteter de använt tidigare.  
 
Anledningen till att vi valde just intervjuer var att vi hade relativt få ställen att åka till och 
ville få ett så litet bortfall som möjligt. Nackdelen med att intervjua är samtidigt att man inte 
hinner få ihop så många respondenter, så antalet blir på så vis färre. Om vi valt att skicka ut 
enkäter hade bortfallet säkerligen blivit större men vi hade å andra sidan kunna utöka vårt 
undersökningsområde och fått betydligt fler respondenter.  
När vi skulle intervjua startade vi alltid med att konversera lite innan vi satte på diktafonen. 
Efter avslutad intervju stängdes diktafonen av men diskussionerna fortsatte som regel och 
ledde många gånger tillbaka till TRAS och hur respondenterna upplevde materialet. I dessa 
diskussioner beskrev pedagogerna att de inte ändrat arbetssätt efter TRAS-utbildningen, men 
att de nu på ett mer tydligt sätt kan se vilket material som behöver sättas in i en specifik 
situation.  
I efterhand ställer vi oss tveksamma till lämpligheten i att stänga av diktafonen, då mycket av 
det som sades kunde ha varit användbart i vårat arbete, å andra sidan upplevde vi att 
respondenterna slappnade av mer när vi stängde av diktafonen och kanske just därför valde att 
fortsätta diskussionen.     
  

Slutsatser 
 
Vi anser att en tidig registrering av barnens språkutveckling kan vara positiv, förutsatt att den 
gjorts av utbildad personal och att den också delges föräldrar och vårdnadshavare på ett etiskt 
och professionellt sätt så att de barn som eventuellt behöver hjälp i sin språkutveckling inte 
känner sig utpekade. Vi hävdar vidare att TRAS inte är nödvändigt för att förskolorna skall 
kunna uppfylla kraven i Lpfö -98. Personalen på förskolorna har alltid arbetat aktivt med 
barnens språkutveckling och det har inte ändrats efter avslutad TRAS-utbildning. Vi påstår 
dock att materialet faktiskt behövs som en kompetenshöjande åtgärd för att hjälpa 
pedagogerna att tidigt upptäcka de barn som eventuellt behöver extra språkstimulering. 
Pedagogen får också, med materialets hjälp, en tydlig bild av barnets styrkor och svagheter 
och kan därmed enklare hitta rätt bland de material som finns att tillgå. Det som dock behöver 
tas i beaktande är det faktum att TRAS är ett norskt material, framtaget och anpassat efter 
förhållandet på norska förskolor. De brister författarna av materialet upptäckt i den norska 
förskollärarutbildningen återfinns inte på samma sätt i den svenska utbildningen vilket kan 
göra att materialet i dess nuvarande form inte fungerar optimalt under svenska förhållanden. 
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Det uppstår alltid vissa problem när ett material skall flyttas över ett lands gränser. Tiden 
kommer att avgöra om materialet är anpassningsbart till våra svenska förhållanden eller inte. 
Vi anser att språket är en avgörande faktor i interaktionen med andra människor och därmed 
också ett måste för att kunna konkurrera på arbetsmarknaden i dagens samhälle. Därför anser 
vi att det är det av oerhört stor vikt att personal i förskolan och skolan strävar efter en hög 
kompetens vad gäller observationer och arbete kring barns språkutveckling. Genom att skapa 
en god språklig grund för barnen anser vi att de ges möjligheter de annars inte skulle ha 
senare i livet. 
 
Vi låter några tänkvärda ord av Sandro Key-Åberg avsluta och sammanfatta denna uppsats: 
 

   Språk är mylla. 
   Det är mjukt och levande som ditt eget liv, 
   bär i sig avtrycken av det levande, 
   av dess rörelser och strävanden. 
   När vi odlar språket, 
   är det vår frihet som växer,  
   när vi räddar språket, 
   är det vårt liv vi räddar.  
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Bilaga 1 � Hämtat ur Handboken (2007) 
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Bilaga 2 
 

 

Hej!  

 

Vi är två studenter som läser sista terminen på Lärarprogrammet, inriktning förskollärare, vid 

Högskolan i Gävle. Det innebär att vi nu skall skriva vårt examinationsarbete och till det 

skulle vi behöva Er hjälp. 

 

Vårt syfte med detta examinationsarbete är att undersöka hur observationsmaterialet TRAS 

följs upp på de förskolor vi valt ut och i vilken utsträckning samarbete mellan specialpedagog, 

pedagoger och föräldrar förekommer. 

Metoden vi kommer att använda oss av för att få svar på våra frågor kring detta är intervjuer.  

Samtliga intervjuer kommer att vara anonyma och det kommer inte heller framgå vilka 

förskolor som varit med i undersökningen. 

Vi hoppas att Du kan tänka dig att svara på några få frågor kring detta under vecka 41 och 42 

då vi kommer att befinna oss på de olika förskolorna. Intervjuerna beräknas ta ca 15 minuter. 

 

Med vänliga hälsningar 

 
Ulrika Fröding   Ann-Sofie Holmgren 
Tel: xxxxx    Tel: xxxxx 
E-post: xxxxx   E-post: xxxxx 
 
Handledare: 
Elisabeth Björklund 
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 
Högskolan i Gävle 
Tel: xxxxx 
E-post: xxxxx 
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Bilaga 3 
Frågor till pedagogen. 

 

 

 

1. Hur upplever du att kommunikationen mellan dig och specialpedagogen, angående 

observationsmaterialet, fungerar? 

 

- Varför tycker du det? 

- Hur ofta har ni kontakt med varandra och i vilken form? 

 

 

2. På vilket sätt har föräldrarna informerats om materialet? 

   

 

3. Hur upplever du att kontakten mellan dig och föräldrarna, angående 

observationsmaterialet, fungerar? 

 

- Varför tycker du det? 

� Hur ofta har ni kontakt med varandra och i vilken form? 

 

4. Är det något du skulle vilja förändra i ditt samarbete med specialpedagogen och 

föräldrar vad gäller observationsmaterialet? 
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Bilaga 4 
Frågor till specialpedagogen. 

 

 

 

1. Är det meningen att de observationer som pedagogerna på förskolorna gör skall följas 

upp och i så fall, på vilket sätt? 

 

2. Hur upplever du att kontakten mellan dig och pedagogerna, angående 

observationsmaterialet, fungerar? 

 

� Varför tycker du det? 

- Hur ofta har ni kontakt och i vilken form? 

 

3. Är det något du skulle vilja förändra i ditt samarbete med pedagoger och föräldrar 

vad gäller observationsmaterialet? 
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Bilaga 5 
Frågor till föräldrarna. 

 

 

1. Hur har du informerats om vad TRAS innebär? 

 

2. Hur upplever du att kommunikationen mellan dig och pedagogerna, angående 

observationsmaterialet, fungerar? 

 

- Varför tycker du det? 

� Hur ofta har ni kontakt med varandra och i vilken form? 

 

3. På vilket sätt inbjuder pedagogerna dig som förälder att aktivt deltaga i arbetet kring 

ditt barns språkutveckling? 

 

4. Om du som förälder känner ett behov av att kontakta specialpedagogen angående ditt 

barns språkutveckling, vilken väg skulle du då gå?    

 

5. Är det något du skulle vilja förändra i ditt samarbete med pedagoger och 

specialpedagog vad gäller observationsmaterialet? 
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