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Förord	
Om någon hade sagt till mig när jag var yngre att jag skulle skriva en magisteruppsats hade 

jag inte trott ett ögonblick på det. Under min tid i grundskolan har jag varit en elev som und-

rat varför jag skall lära mig multiplikationstabellen och till vilken nytta? Jag har även erfarit 

att det inte alltid är så roligt att gå till ”Britt” specialläraren och träna extra på svenska eller 

matematik. Min erfarenhet av skolan kanske inte är den bästa, men när jag sedan läste till för-

skollärare fick jag uppleva att det var roligt att gå i skolan. 

Nu 17 år senare har jag slängt mig ut i det okända genom att studera på detta magisterpro-

gram. Det har varit många gånger som jag funderat över att sluta. När modet sviker och allt 

känns jobbigt och svårt, har träffarna med studiekamraterna och lärarna på högskolan gett mig 

positiv respons så att jag har fortsatt.  

Att skriva en uppsats har varit otroligt lärorikt och mycket utvecklande men svårt. Att vara 

småbarnsförälder och totalrenovera huset under tiden är inte något jag rekommenderar och 

ibland har jag önskat att dygnet hade haft 48 timmar. Men med ett otroligt stöd från min man 

Per och vår familj hade jag aldrig suttit här just nu. Han har ställt upp i alla lägen och trott på 

mig, även när jag själv inte gjort det.   

Jag vill tacka Ann-Christine Wennergren, som har gett mig inspiration och respons och låtit 

mig utvecklas utifrån mina förutsättningar.  

Min mamma, som under denna tid kämpat mot sin cancer, och som jag nu skall ägna mycket 

mer tid till åt och till Cajsa och Lizen, att nu ska mamma inte arbeta framför datorn på väldigt 

länge! Tack för att ni finns!   

Amor fati! 

 

Vilshärad september 2011 

Tina 
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Sammanfattning	
Aktionsforskningsstudien handlar om ett arbetslag i förskolan som försöker att skapa en dju-

pare kunskap om barns språkutveckling och verksamhets utveckling med hjälp av kartlägg-

ningsmaterial TRAS som står för tidig registrering av språkutveckling. Studiens syfte är att 

skapa förståelse kring att kartlägga barn med hjälp av TRAS. Studien är en del i ett utveckl-

ingsprojekt där praktikern och praktikens problemställning är utgångspunkten. De teoretiska 

utgångspunkterna inbegriper barn, språk och sampel där barns språkutveckling är centralt för 

barns utveckling och lärande. Dataproduktionen innefattar videofilmer från arbetslagets pla-

neringsmöten och forskarens loggbok. Utifrån en kvalitativ analys framskred tre kategorier 

som tolka, organisera och problematisera. Resultatet visar att arbetslagets drivkraft till att 

skapa ett gemensamt förhållningsätt och samsyn till TRAS schemats frågor är centrala. Ar-

betslagets arbete med TRAS genererar både ifrågasättande om kunskap och lärande samt ut-

vecklingsstadier för barns samspel och språkutveckling. 

 

Nyckelord: Aktionsforskning, TRAS, förskola, språkutveckling och literacy 
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Abstract	
This action research study is about a team in pre-school who are trying to develop a deeper 

understanding of children´s language development and pre-schools improvement. The  pur-

pose is to develop understanding about mapping children´s languages progress by using early 

registration of language development  (TRAS). The study is part of a development where 

practice and practice problems is the starting point. The theoretical starting point include the 

child and the language in which children´s language progress is a central to children´s devel-

opments and learning and interaction important functions of language development. The em-

pirical data includes videos from the teachers’ planning sessions and the researcher´s log book 

the qualitative analysis progressed three categories to interpret, organize and problematising. 

The result shows that the teacher’s incentive to create a shared vision and consensus to TRAS 

schema issues is central. Education  work  with TRAS generates both questionings and learn-

ing and development stages of children’s  interactions and language development. 

 

Keywords: Actions research, TRAS, preschool, languages and literacy 
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Inledning		
Du som läsare kommer att få vara med på en färd genom studien med en början om vem jag 

(författare) är och varför jag har valt att göra en aktionsforskningsstudie. Jag är förskollärare 

och har arbetat i förskolans värld sedan mitten av 90-talet. Efter utbildningen har jag varit 

mycket fascinerad över barns språkutveckling. Jag ställer mig frågan vad är språk? Språk 

finns i allt vi gör. Med språket talar jag om vem jag är, genom samspel och kroppsspråk 

kommunicerar jag med min omgivning.  

 

När jag arbetar med de yngre barnen i förskolan får jag vara delaktig i barnens språkutveckl-

ing på ett otroligt spännande sätt. Jag som pedagog rycks med i deras utforskande och nyfi-

kenhet kring ord och kommunikation. Att få möjlighet att vara nära ett barn i deras utveckling 

och lärande är otroligt stimulerande. Det är en stor utmaning att arbeta med de yngsta barnen i 

förskolan då trygghet och positivt samspel utifrån barnets förmåga är en förutsättning till lä-

rande. Jag som pedagog måste möta och skapa positiva relationer till både barnet, föräldrar 

och andra vuxna i barnets närhet och skapa trygga relationer. Det är ett ansvarsfullt arbete 

som är mycket stimulerande och roligt. 

 

Under senaste årtiondet har förskolans uppdrag fått större betydelse och där utveckling, fost-

ran och lärande bildar en helhet som grund för det pedagogiska uppdraget för förskolan. 

Verksamheten anpassas till alla barn i förskolan i en miljö som samtidigt utmanar och lockar 

till lek och lärande (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). 

 

På förskolan där jag arbetar och där studien är genomförd (Blommans förskola) har sedan 

några år arbetat fokuserat med språkutveckling. Förskolan har ett uppdrag att utveckla varje 

barn i sin språkliga utveckling i den vardagliga verksamheten. Barns vägar in i skriftspråket, 

literacy1 har varit en central del i Blommans verksamhet. För förskolans framtid, där språkut-

veckling är en av hörnstenarna, har pedagogerna ett viktigt uppdrag att uppfylla. 

 

                                                            
1 Literacy är ett begrepp grundas i system av symboler, barns olika vägar in i läs och skriftsspråket. 
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Problemställning	
Sedan några år tillbaka har Blomman arbetat med boksamtal som redskap för att öka barns 

kunskaper i reflekterande samtal utifrån Aidan Chambers modell (Chambers, 1993). Vid bok-

samtal finns möjligheter för pedagoger att ställa utforskande frågor utifrån ett innehåll som 

ligger nära barnets erfarenhetsvärld. Chambers menar att med organiserade och planerade 

aktiviteter i en genomtänkt lärmiljö, ges barn möjlighet till reflekterande samtal.  Att kunna 

samtala om böcker är en mycket värdefull aktivitet i sig, men att föra ett reflekterande samtal 

om böcker är ännu viktigare för barns språkutveckling. För att stärka barns språkutveckling är 

det inte tillräckligt att läsa en bok från pärm till pärm utan vara beredd på att stanna upp och 

samtala med barnet så han/hon känner sig delaktig och kan förstå utifrån sina erfarenheter. 

Barnet måste relatera till sin närhet för att förstå bokens innehåll. Svensson (1998) menar att 

språkutvecklingen gynnas i höglösning då det skapar ett naturligt sätt för barnet att höra språ-

kets melodi, men även blir medveten om språkets uppbyggnad och svåra ord och som leder 

till att barnets ordförråd stärks.  

 

Arbetet med boksamtalen gjorde att pedagogerna inspirerades till att fördjupa sina kunskaper i 

språkutveckling. Men det räcker inte att arbeta med boksamtal för att barn ska skapa en rikt 

och nyanserat talspråk och skapa nyfikenhet för det skrivna språket (Skolverket, 1998; Skol-

verket, 2010). Pedagogerna började ställa sig frågorna vad är ”normal” språkutveckling re-

spektive inte ”normal” utveckling utifrån ålder? Hur utvecklar Blommans förskola varje barn 

i sin språkutveckling utifrån läroplanens intentioner? De upplevde ett problem i att inte veta 

hur de kunde utmana och utveckla barnen ytterligare i deras språkutveckling.  

 

I en utvecklingsgrupp där arbetslagsledare från andra förskolor i verksamhetsområdet med-

verkar tillsammans med rektor, lyftes Blommans frågor och dilemman upp. Utvecklingsgrup-

pen beslutade våren 2008 att TRAS2  var ett verktyg som alla förskolor i verksamhetsområdet 

skulle arbeta med. Under hösten 2009 startades en grundkurs i TRAS för alla pedagoger i 

förskolan.  

 

 

                                                            
2 TRAS (Tidig registrering av språkutveckling) är ett observationsmaterial som används för att följa barns språk-
utveckling från 2-5år. 
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TRAS	
TRAS kommer ursprungligen från Norge och har översattes till svenska 2004. TRAS står för 

Tidig Registrering Av Språkutveckling3. Det är ett observationsmaterial som ska hjälpa peda-

goger i förskolan att värdera/ kartlägga barns språkliga utveckling.  

 

Författarna bakom materialet arbetar alla med barn som har specifika språksvårigheter och de 

representerar olika yrkeskategorier som logopeder, förskollärare, hörselpedagog, psykolog 

och specialpedagog. I mötet med barnen märkte de att många hade en språklig försening och 

behövde få stöd tidigt. Horn, Espenakk och Wagner ( 2004) upptäckte även att barnens miss-

tro till sin egen förmåga gav ett negativt uttryck både i den språkliga och kognitiva utveckl-

ingen som i läs och skriv förmågan. Det ledde ofta till olika svårigheter i barnens framtida 

utveckling.   

 

TRAS används till barn mellan 2-5 år och består av åtta områden: samspel, kommunikation, 

uppmärksamhet, språkförståelse, språkligmedvetenhet, uttal, ordförråd och satsproduktion.  

Materialet är främst framställt för att fånga upp barn i riskzon för att utveckla läs- och skriv-

problem, men det kan även användas som ett redskap för att stärka kvalitén i den pedagogiska 

verksamheten i förskolan. Horn, Espenakk, och Wagner, (2004) upptäckte att många pedago-

ger i förskolan har träffat på barn där insatser borde sättas in tidigare och där barns språkin-

lärning skulle ha varit bättre om det hade funnits optimala möjligheter till utveckling. TRAS 

arbetades fram för att hjälpa pedagoger att synliggöra dessa svagheter men även starka sidor 

hos barnet. TRAS- observationsschema är indelat i tre huvudområden: 

• samspel, kommunikation och uppmärksamhet (blå färg i TRAS- schemat) 

• språkförståelse och språklig medvetenhet (röd färg i TRAS- schemat) 

• uttal, ordförråd och satsproduktion (grön färg i TRAS- schemat)   

Utifrån åldersnivå svarar pedagogerna på olika frågor under dessa områden med hjälp av ett 

hjul för att synliggöra barnets förmågor eller avvikelser (bilaga1). 

 

                                                            
3 Materialets tillkomst är från ett samarbetsprojekt mellan Bredvet kompetensesenter, Institutet for spesialpeda-
gogikk på universitetet i Oslo och Senter for atferdforskning, Senter for leseforskning båda vid högskolan i Sta-
vanger. 
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Förskolan	och	arbetslaget	
Förskolan i föreliggande studie ligger i en by utanför en mindre stad i södra Sverige. Byn är 

från början ett bondesamhälle och har under de senare åren har fått tillskott från utflyttade 

småbarns föräldrar från staden. Förskolan har tre avdelningar för barn mellan 1-3år. På avdel-

ningen där studien är genomförd fanns 16 barn varav 7 barn över två år. Pedagogerna i arbets-

laget består av två barnskötare och två förskollärare varav jag är en av dem, alla benämns som 

pedagoger i studien oavsett utbildning. Förskolan tillhör ett verksamhetsområde där en för-

skola 3-5 år och en skola 6-12 år ingår.  

 

Syfte	och	forskningsfråga	
Jag vill undersöka hur Blommans förskola kan arbeta och förstå hur kartläggningsmetoden 

TRAS kan användas. Syftet med studien är att utveckla kunskaper om kartläggning av barn i 

förskolan med hjälp av TRAS. Forskningsfrågan är: 

• Vad innebär det för pedagoger och verksamhet att kartlägga barns språkutveckling i 

förskolan med hjälp av TRAS? 

	

Utvecklingsarbetet	som	grund	för	studien	
Bakgrunden till studien började i utvecklingsarbetet med TRAS. Under höstterminen 2009 

startades grundkursen i TRAS. Vid tre tillfällen kom en handledare till förskolan. Grundkur-

sen omfattade historik om hur TRAS uppkom samt genomgång av TRAS- handboken och 

TRAS- schema. Pedagogerna läste handboken under hösten. Handboken var dels en metod-

bok för själva TRAS-schemat men lyfte även upp olika teorier om barns språkutveckling som 

ligger till grund för uppkomsten av TRAS.  

 

Under våren 2010 användes två arbetsplatsträffar på kvällstid där alla avdelningars pedagoger 

träffades. Pedagogerna fick möjligheter att utbyta erfarenheter och lyfta goda exempel. Uti-

från innehållet i TRAS- handboken uppkom det många frågor och reflektioner från pedago-

gerna i arbetslaget. De reflekterade och frågade sig vilken hjälp TRAS kunde ge verksamhet-

en och hur frågorna i materialet tolkades i arbetslaget. Pedagogerna beslutade att varje plane-

ringsmöte under våren 2010 skulle en timme per vecka användas för att stödja och hjälpa 

varandra i arbetet. Hela processen beskrivs i nedanstående tidslinje. 

 



11 
 

 

Figur 1: Tidslinje. 

 

Studiens	utgångspunkter	

	

Barnet	och	språket		
Lindö (2009) skriver att forskningen om barns språkutveckling gör ständiga framsteg. Det 

handlar om att vi vet idag att det nyfödda barnet kommunicerar direkt med omgivningen och 

läggs därför upp på moderns mage omedelbart efter förlossningen. Barnet är inget litet ”pa-

ket” som man tidigare trott utan samspelar och kommunicerar med blick och ljud strax efter 

födelse (Sandström Madsén, 1994). I sjätte graviditetsmånaden skriver Svensson (1998) att 

barnet har utvecklat hörseln och kan då få kontakt med språket. Spädbarnet är från första 

stund mottagligt för kommunikation och lyhörd på språket i sin omgivning. Efter några tim-

mar kan barnet följa språkets rytm och rörelsemönster samt kommunicera via ögonkontakt 

och kroppsrörelser. Under det första levnadsåret utvecklar spädbarnet sin kommunikation 

med att härma, jollra och samspela. Vid ett år kan barnet ca 25-50 ord men det passiva ordför-

rådet är mycket större.  

 

Under de senare åren har det framkommit att barn mellan 0-3 år har undervärderats när det 

gäller att förstå, känna och genomföra sociala interaktioner (Lillemyr, 2006). Det är framför-

allt den ökande kunskapen om barns förmåga till social kompetens och samspel med andra 

både vuxna och barn. Något av det mest framstående som sker i barns liv är att utveckla 

språk. Det ger inte bara en identitet och tillhörighet i en gemenskap, utan med hjälp av språket 

lär sig barnen förstå sig själv och omvärlden.  Det är något som är avgörande för barnets vida-

reutveckling både intellektuellt, socialt och emotionellt (Bjar, 2006; Fast, 2008). 

GRUNDKURS NÄTVERK
PLANERINGS

MÖTE
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I förskolan är barnet ett av många och pedagogernas profession är att skapa en god relation till 

varje barn som är avgörande för att barnet skall känna sig trygg och engagerad. Det är bety-

delsefullt att skapa miljöer och utveckla förskolans verksamhet för att möta varje barns ut-

veckling (Niss & Söderström, 2006). Lärares kunskaper om hur barnets språkutveckling stim-

uleras har betydelse. Alla lärare som arbetar i förskola eller skola, oavsett ämne, utvecklar 

arbetsformer för att ett positivt lärande ska kunna ske (Sandström Madsén, 1994). Barns 

språkutveckling är centralt för den pedagogiska verksamheten såväl i förskola som i skolan. I 

den reviderade läroplanen för förskola lyfts betydelsen upp ännu mer nu än tidigare. Reflekt-

ion och berättande kan vara en avgörande faktor kring hur barns lärande kan påverkas i ett 

längre perspektiv.  

 

Fast (2008)  menar att barn ”move into literacy” lär sig omedvetet när de får en berättelse be-

rättad eller läst för sig (s, 86).  När barn får möjlighet att möta många olika berättelser får bar-

net rika kunskaper i språk som kommer till stor användning när det själva ska berätta eller lär 

sig att läsa och skriva. Det är genom språket som vi blir den vi är betonar (Bjar, 2006; Lindö, 

2009).  

 

Synsätt	på	lärande	
Det är viktigt att barnet får möta positiva vuxna både i hemmet och på förskolan. Niss och 

Söderström (2006) betonar att det mest centrala för barnets utveckling är samspelet mellan 

barnet och omsorgsgivare, dvs. föräldrarna, förskolepedagogerna och andra viktiga vuxna 

som barnet är beroende av. Den viktiga anknytningen för barnets trygghet är det ömsesidiga 

känsloband som skapas mellan barnet och vuxna (ibid). 

 

Smidts (2010) tolkning av Vygotskijs teorier är att social kompetens är ett fundament i män-

niskors utveckling. Samspel grundlägger utvecklingen i social kompetens, där individens 

förmågor, intellektuella, emotionella, sociala och existentiella har sitt ursprung i sociala relat-

ioner. Människors samspel är inte bara en metod, som kan stödja utveckling och lärande utan 

det är genom samspel barnet kommer i kontakt med nya kunskaper (Smidt, 2010). Språket har 

en central roll och det är genom språkliga samspel som barnet får kontakt med och förvärvar 

det sociala verktyget (Fast, 2008; Klepland Førevaag, 2004; Liberg, 2003). Till en början har 

språket en kommunikativ och social funktion. När vi pratar med varandra skapas ett råmateri-
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al som blir ett stöd för det inre samtalet (Strandberg, 2006). Tänkandet och interaktionen mel-

lan yttre och inre aktivitet är lärandets grund, menar Vygotskij (Smidt, 2010).  

 

I motsatts till Vygotskij är Piaget känd för sina utvecklingsstadier. De går ut på att alla barn 

genomgår tydliga åldersrelaterade utvecklingsstadier. Från det första stadiet där allt utfors-

kande sker genom sinnena tills sista stadiet där barnet kan utföra formella handlingar Piagets 

teorier tar dock inte hänsyn till barnets sociala omgivning och för honom består den vuxnes 

roll främst att välja aktiviteter och verktyg (Smidt, 2010). För Piaget handlar språket om olika 

system av symboler som representerar världen, där handlingar leder till tänkandet och ut-

veckling av logiska resonemang (Elkind, 1985). Han ansåg att det inte tjänar något till att för-

klara saker verbalt för små barn innan de är redo, det vill säga befinner sig på det stadium i 

utvecklingen där de har förmåga att resonera (Smidt, 2010).  

 

Piaget ansåg att barns första tal var autistiskt. Med det menade han att språket var relaterat till 

barnets behov och önskningar. Socialiserat tal och logik uppträdde enligt Piaget inte förrän 

senare. Det egocentriska och konstanta tänkandet var sambandet mellan autism och logiskt 

tänkande (Smidt, 2010). Vygotskij däremot menade att barnets tidiga språk var från födseln 

socialt och handlade om att kommunicera med andra människor.  

 

När Piaget använde termen ”egocentriskt tal” menade han på en övergång från yttre till inre 

tal. Det kan beskrivas att barn under första utvecklingsstadiet har behov av att ge språkligt 

utryck för vad de gör och tänker (Smidt, 2010). Piaget och Vygotskijs syn på språk och tän-

kande är ett område där de har olika utgångspunkter. Piagets konstruktivistiska och Vygotskij 

den sociokulturella teorin är båda samspelsteorier som betonar att interaktion mellan medfödd 

förmåga och en stimulerande miljö. Den konstruktivistiska teorin lägger tonvikten på arvets 

betydelse för språkets utveckling och den sociokulturella betonar vikten av den språkliga mil-

jön (Smidt, 2010). 

 

Samspelets	viktiga	funktioner	för	språkutvecklingen	
Samspel och kommunikation är grundpelare i arbetet på förskolan och skall tillsammans med 

hemmet lägga grunden till det livslånga lärandet genom att bedriva en pedagogisk verksamhet 

(Skolverket, 1998; 2010). Förskoleverksamheten skall utgå från barns olika behov, förutsätt-
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ningar och intressen. I sättet att se på barns utveckling och lärande bygger läroplanen vidare 

på förskolans tradition med helhetssyn på barn och där barn lär hela tiden med alla sina sinnen 

och i alla sammanhang (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003; Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 1999; Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009).  

 

Barns individuella förutsättningar ska styra form och innehåll i verksamheten (Niss & 

Söderström, 2006). Men det krävs kunskaper och engagemang av pedagogerna i förskolan för 

att kunna utveckla arbetsmetoder som anpassas efter de minsta barnens behov (Johansson & 

Pramling Samuelsson, 2007). Det är i vardagliga situationer som, till exempel på skötbordet, 

vid matbordet eller i leken, som det viktiga samspelet sker (Niss & Söderström, 2006). Peda-

gogers roll är att vara nyfikna och lyhörda så samspel kan utvecklas och stimuleras i olika 

situationer som uppstår i vardagen (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999).  

 

Lillemyr (2006) beskriver att forskningen tydligt visar på att barnet ända från födseln går in i 

samspel med nära omsorgspersoner, och att spädbarnets motivation är social. Han menar att 

den sociala motivationen hänger samman med självutveckling och barnets egen utbyggnad av 

självvärde. Språket är början på all social och emotionell utveckling (Smidt, 2010) och det är i 

förskolan barn får möjlighet att utveckla sitt språk tillsammans med pedagoger och andra barn 

i en stimulerande och lärande miljö (Niss & Söderström, 2006). Språket stimuleras i olika 

interaktioner såsom lek, drama, sång och rörelse.  

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) menar att i leken blir språkträningen aktiv. De 

anser att barnen genom lek lär sig att utrycka sig så att andra förstår, men att även de själva 

måste förstå vad de andra säger till dem. I leken knyts orden, föremålen och händelserna till 

inre bilder (ibid). Språket ses som ett levande redskap för att skapa mening mellan människor 

i deras handlande och agerande i syftet att skapa sociala erfarenheter (Sträng & Persson, 

2003). När små barn får uppleva ord med alla sinnen gynnas barns språkutveckling och det är 

genom interaktioner som orden leks fram och de skapar en förståelse för innebörden konkret i 

sammanhanget (Lindö, 2009; Niss & Söderström, 2006). Att vara lyhörd och ge barnet tid för 

att tolka sina känslor har en betydande funktion. Barnet blir då stärkt i sin identitet eftersom 

den inte har ett verbalt språk (Niss & Söderström, 2006). Pedagoger måste vara tydliga i sitt 

sätt att kommunicera genom att benämna och beskriva med ord vad de ser och känner (ibid). 
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Det handlar om att med hjälp av bilder på vardags händelser och föremål i dess rätta samman-

hang väcka barns nyfikenhet till samtal (Lindö, 2009).  

 

När bild och ord visas tillsammans stimulerar det barnet till att upptäcka bokstäver (Fast, 

2008). Detta belyser Sandstöm Madsen (1994) att många förskolor är medvetna om. God 

språkutveckling sker genom tidig kontakt med litteratur och genom att skriftspråkets synlig-

görs i miljön (Fast, 2008). I dagens kommunikativa värld där människor i större utsträckning 

möts via nätet eller via massmedia krävs specifika ordförråd och språk för att tala och skriva 

om det vi gör (Bjar, 2006). För att möta de kunskapskrav är det lämpligt att barn få möjlighet 

att möta en utvecklande och stimulerande lärmiljö (Fast, 2008). Språk och literacyforskare har 

i sin forskning upptäckt att barn hittar sina egna vägar till att upptäcka skriftspråket och att allt 

yngre barn intresserar sig för skriftspråket. Barnen möter skrivna symboler, bilder och tecken 

överallt på skyltar, filmjölks paket, barnböcker, på teve och dataspel (Fast, 2008; Liberg, 

2003; Lindö, 2009).  

 

Med hjälp av pedagoger i förskola och skola får barn möjlighet att utvecklas i sin språkut-

veckling oavsett om de finns en svårighet eller inte. Det har stor betydelse för barnets språk-

utveckling att i tidigt skede upptäcka en språksvaghet menar Horn, Espenakk och Wagner 

(2004). Språket har en sådan funktion som är livsviktig för demokratin och det är betydelse-

fullt att kunna påverka både sin egen och andras livssituation. För det behöver individen ett 

rikt språk och ett språkligt självförtroende menar Lindö (2009). Författaren betonar det över-

gripande målet för förskola och skola att alla barn lämnar grundskolan som språkligt kompe-

tenta individer som vågar föra sin talan i tal och skrift. Förskolan ska lägga grunden för barns 

läs och skrivutveckling (Utbildningsdepartementet, 2010) och det är ett stort ansvar. 

 

Definition	av	begrepp	
I uppsatsen används tre begrepp som utvecklingspedagogik, samsyn och literacy som här be-

skrivs.  

 

Utvecklingspedagogik innebär att pedagogen aktivt medverkar för att utveckla barns erfaren-

hetsvärld. Pramling Samuelsson (1999), som är en av frontfigurerna bakom utvecklingspeda-

gogiken, menar att det är pedagogens roll att utvidga barns kännedom om olika fenomen i 
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barnets omvärld och om sig självt. Det är barnets erfarenhetsvärld som utgör såväl målet och 

metoderna. Det innebär att pedagoger måste arbeta med att få barn att tala och reflektera och 

där barnets tankar och idéer blir innehållet i förskolans undervisning (Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 1999). Utgångspunkter inom utvecklingspedagogiken menar Johansson och Pram-

ling Samuelsson (2007) att barn föds med förmågan att förstå sin omvärld?  

 

Samsyn är ett ord som används i studien vid ett flertal tillfälle. I Svenska akademins ordbok 

beskrivs ordet som att två eller flera personer har gemensamma eller liknande uppfattningar 

av något (1969). I studien har pedagogerna olika uppfattningar och insikter utifrån sina erfa-

renheter och det betyder att deras synsätt måste lyftas och definieras. Pedagogerna arbetar för 

att skapa en gemensam uppfattning om frågorna i TRAS-schemat.  

 

Ordet literacy definieras som läs och skrivkunnighet (Lindö, 2009). På senare tid har begrep-

pet fått en vidgad innebörd, där både den språkligt muntliga delen och de ”multimodala texter, 

texter som blandar bilder och tryckt text” inkluderas i begreppet (Fast, 2008, s. 39). Ur ett 

sociokulturellt perspektiv handlar det om sociala praktiker. Fast(2008) beskriver Säljös teorier 

om begreppet där han menar att literacy även innefattar förmågan att ur en text reflektera och 

skapa associationer för att sedan koppla till sin erfarenhetsvärld. 
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Genomförande		
Under rubriken genomförande beskrivs och synliggörs hur aktionerna har genomförts utifrån 

aktionsforskningsspiralen. Vad och hur empirin är insamlad och vilka redskap som användes 

vid datainsamlingen och vilken analysmetod som användes. De tre kategorierna som fram-

skred från analysen presenteras samt studiens trovärdighet och validitet diskuteras. 

	

Aktionsforskning	
Om man applicerar den forskning jag bedrivit följer den aktionsforskningsspiralen: 

 

 

Figur 2. Aktionsforskningsspiralen4 

 

För arbetslaget på Blommans förskola kvarstod flera frågor när grundkursen i TRAS avsluta-

des. Arbetslaget ansåg att de tillsammans skulle lära sig att använda TRAS samt skapa en 

gemensam förståelse för materialet och det skulle ske på arbetslagets planeringsmöte varje 

vecka. Rönnerman (2004) beskriver att aktionsforskning är relationen mellan tänkandet och 

handlandet i praktiken. Processens faser att planera, agera, observera och reflektera hjälpte 

arbetslaget att fokusera så att utvecklingsarbetet kunde fortskrida.  

 

Planen var att jag tillsammans med mina kollegor skulle utveckla en förståelse för barns 

språkutveckling genom att använda TRAS. Aktionsforskning tar sin ansatts i handling och har 

                                                            
4 Karin Rönnerman, föreläsning vid högskolan i Halmstad, 2009-09-01. 
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sin utgångspunkt i praktiken där forskningen bedrivs. Det är utifrån aktionens påverkan av 

praktiken som processen sedan sker och följs av reflektion och ny aktion (Anderson, Herr, & 

Nihlen, 1994). ”Processen kan ses som en spiral där reflektionen ger upphov till ny planering 

och på det sättet fortsätter en utveckling av praktiken” (Rönnerman 1998, s, 73). Det leder till 

ett bättre underlag till förändring och en djupare förståelse kring vad det är som händer i verk-

samheten (Rönnerman 2004; Tiller, 1999).  

 

Utifrån observationer på två barn, som gjordes av pedagogerna, reflekterade arbetslaget över 

frågorna i TRAS schemat. Observationerna fokuserade på tänkandet och genom kartläggning-

en kom arbetslaget till nya insikter, som mynnade ut i förändringar av lärmiljö och en hand-

lingsplan arbetades fram. Processen fortsatte således med ny observation och kartläggning 

som ledde till nya reflektioner och nytt handlande som att skapa lärmaterial och underlag till 

utvecklingssamtal. Det kan definieras som ett ständigt lärande och reflektionsprocess menar 

(Tiller, 1999). Processens är vägen till att få kunskap och förståelse i vad som sker om sin 

egen praktik och därigenom förändra den (Anderson, Herr, & Nihlen, 1994). Aktionsforsk-

ning bedrivs främst i samverkan med andra, som är intresserade av problemet, oftast andra 

praktiker, elever eller föräldrar. Slutmålet är att forskare och praktiker lär tillsammans och 

förändrar den praktiken (Anderson, Herr, & Nihlen, 1994). 

 

Etiskt	ställningstagande	
Av forskningsetiska skäl och den sekretess som finns i förskola har jag avidentifierat alla som 

har deltagit i denna studie. Barn som är omnämnda i studien har jag valt att ge fiktiva namn 

(Kalle och Peter). Alla föräldrar på avdelningen fick information och gav sitt medgivande till 

studien (bilaga 3). Jag har fått medarbetarnas godkännande att dokumentera processen och de 

gav mig rätten att använda materialet med förtroende och respekt för deras integritet. 

(Bjørndal, 2005). Jag är en av pedagogerna i arbetslaget med de fiktiva namnen: Lisa, Berit, 

Astrid och Eva.  

 

Studiens	trovärdighet	och	rollen	som	forskare	
Att erövra sin empiri och förhålla sig kritiskt var utmanande för mig som forskare. Genom att 

forska i egen praktik får begreppet validitet och trovärdighet olika definitioner (Anderson, 

Herr, & Nihlen, 1994). Där översätts validitet ofta med ordet giltighet. Repstad (2007) menar 
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att validitet handlar om hur jag som forskare har lyckats undersöka det jag vill undersöka, det 

vill säga kan empirin belysa forskningsfrågan som jag vill få svar på. Validiteten bör också 

beaktas av hur studien uppfattas av läsaren. Studiens empiri består av två videofilmade plane-

ringsmöten där arbetslaget samtalade och reflekterade över TRAS-schemats frågor och fors-

karens loggboks anteckningar för att skapa distans (Repstad, 2007). För att få en hög trovär-

dighet använde jag flera insamlingstekniker. I avslutande reflektioner och lärdomar av studi-

ens arbete hade det varit intressant om pedagogerna fört loggbok för att få ytterligare perspek-

tiv.   

 

Studiens resultat har påverkats av min roll som forskare och som deltagare i studien och det 

har varit en stor utmaning. Aktionsforskaren får en särskild roll genom att vara en naturlig 

aktör i det sociala sammanhang där forskningen sker. Aktörsrollen har varit tudelad då jag har 

varit medforskare med kollegor som tillsammans drivit utvecklingsarbetet framåt och samti-

digt ansvarat för att aktionerna har genomförts. Jag har även haft rollen som observatör, vilket 

inneburit att jag har samlat data genom att videofilma och att skriva loggbok för att söka sva-

ret på forskningsfrågan. Det krävs av mig som forskare att utifrån de olika rollerna inta ett 

kritisk förhållningsätt till empirin. Eftersom jag inte kommer utifrån utan forskat i en verk-

samhet som är välkänd för mig, har det inneburit att jag har en förförståelse och uppfattningar 

om det jag söker svar på. Det innebär både möjligheter och hinder för mig som forskare me-

nar Repstad (2007).   

  

Loggbok	
Jag har under vårterminen 2010 (jan-maj) skrivit loggbok vid olika tillfällen varje vecka. Syf-

tet med att skriva loggbok var att synliggöra det som skett. Jag har använt mig av två olika 

strukturer i loggboken. En del av loggboken är skriven som Bjørndal (2005) benämner ostruk-

turerad metod som i princip inte har någon struktur förutom där tid och tillfällen skrivs ut me-

dan innehållet är öppet. Den modellen använde jag efter varje planeringstillfälle under vår-

terminen. Vid situationer där speciella samtal eller händelser i verksamheten uppkom har jag 

utgått från ett mer strukturerat sätt, där jag följt ett schema med rubrikerna, händelse, central 

episod, analys och reflektion (ca 10 tillfällen). 
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Att använda två olika sätt att skriva loggbok har utvecklat mig som forskare. Genom att skriva 

ner vad som händer synliggörs egna tankar så att reflektion kan uppstå. Med hjälp av en struk-

turerad metod har jag tvingat mig själv att lyfta ut en specifik händelse för att reflektera och 

analysera just den specifika episoden. Bjørndal beskriver det som att ”loggbokskrivandet kan 

uppfattas som en metod för främjandet av den inre dialogen – genom loggboken pratar vi med 

oss själva och lyssnar till oss själva” (2005, s. 62) 

 

Två planeringstillfällen är videofilmade, ett i februari och ett maj. De båda videofilmerna är 

transkriberade och tillsammans med loggboksanteckningarna och observationerna bildar det 

underlag till analys. Jag kommer att beskriva vilka tankar och diskussioner som fördes under 

terminens 13 planeringsmöte. I januari 2010 reflekterade alla i arbetslaget på hur vi skulle 

arbeta med TRAS. Hur såg vi på materialet? På vilket sätt kan vi använda TRAS på vår för-

skola? Tankekartan nedan gjorde jag för att skapa en bild av vad som var utvecklingsarbetet 

och vad som var aktionsforskningsstudien i början av december 2009. Den har även hjälpt 

mig att förtydliga och förstå utvecklingsarbetet i ett större perspektiv. 

 

 

 

Figur 3: Tankekarta från Loggbok 7/12-10. 
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Aktionerna	i	utvecklingsarbetet	
De två aktionerna som beskrivs i studien handlade om hur jag tillsammans med arbetslaget 

lyfte och bearbetade de frågor som fanns på TRAS- schemat. De dialoger och reflektioner 

som dryftades gjorde att förståelsen för frågorna i TRAS fick en gemensam innebörd, där in-

sikter om den egna praktikens lärmiljöer synliggjordes. För att beskriva barnets ålder vid tid-

punkten för studien använder jag ålder på barnet, år: månad, exempel Kalle 2:6 då Kalle är två 

år och sex månader gammal. Barns utvecklas ständigt och det är relevant att veta exakt ålder.  

 

Aktion	1	
Pedagogerna kände sig osäkra på materialet och vågade inte fylla i TRAS- schemat på egen 

hand. De frågade sig vilka tillvägagångssätt de skulle börja arbeta med TRAS. Frågor som 

ställdes var om arbetslaget skulle gå igenom ett färgfält åt gången (exempel blå samspel, bi-

laga 1)? Eller skulle arbetslaget börja kartlägga ett barn och följa processen? Arbetslaget be-

stämde att kartlägga ett barn i taget för att skapa en helhet och utifrån att vilja lära tillsam-

mans startades kartläggningen. 

 

På avdelningen fanns en livlig grupp och några av barnen sökte uppmärksamhet genom kon-

flikter som slag och bitningar. Utifrån det bestämde pedagogerna att observera ett och samma 

barn till nästa planering för att börja kartlägga. Arbetslaget valde Kalle för att han var mycket 

verbal och han använde många svåra ord för sin ålder (2:6 år). Hans personlighet och längd 

gjorde att han ofta bemöttes av pedagogerna som äldre. Kalle var även ett av de barn som ofta 

hamnade i konflikter med barn och pedagoger. Hans beteende oroade arbetslaget. Men det 

gjorde att pedagogerna blev intresserade och nyfikna på bakomliggande orsaker.  

 

Under nästkommande planeringar samtalade och reflekterade arbetslaget över vad de hade 

sett utifrån de observationer som pedagogerna själva hade gjort på Kalle. Pedagogerna gick 

igenom TRAS- schemat tillsammans fråga efter fråga. Arbetslaget stannade upp vid det blå 

fältet och samtalade om hur de tolkade uppmärksamhet. Hur länge kan han rikta uppmärk-

samheten och behålla den? Pedagogerna diskuterade hur de tolkade vad som egentligen me-

nas med frågan (bilaga 1)?  Arbetslaget tittade i TRAS- handboken för att försöka skapa en 

gemensam förståelse. Dialogen mellan pedagogerna blev lång och planeringstiden tog slut. 

Pedagogerna upplevde att tiden gick fort och de inte fick ”prata” färdigt. Att svara på frågorna 
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i TRAS- schemat ansåg pedagogerna vara svårt. Exempel som fråga 2 under ordproduktion, 

använder barnet verb (bilaga 1)? Där ansåg pedagogerna att Kalle kunde använda orden hoppa 

och äta men inte springa och läsa. Pedagogerna blev osäkra om Kalle hade ”klarat” frågan så 

att nästa nivå kunde bearbetas.  

 

Under TRAS utbildningen hade arbetslaget fått små kort, där frågorna stod förtydligade med 

olika exempel. På frågan använder barnet verb? Stod det på kortet jag använder verb som 

hoppa, springa, läsa och äta? Dessa frågor sammanställdes på ett papper för att lättare kunna 

skriva kommentarer. Det fanns då utrymme för fler kommentarer som att Kalle använder läsa 

och äta, men hoppa och springa är det ingen som hört honom säga (bilaga 5). Utifrån reflekt-

ionerna från kartläggningen började arbetslaget inse att miljön inte utmanade och stimulerade 

tillräckligt. De upptäckte ett samband med att medvetet forma miljöer för barnen för att sti-

mulera dem i exempel kategorisering olika begrepp som färger och prepositioner. Alla i ar-

betslaget fick komma till tals och stöta och blöta många frågor, som dels var svåra att förstå, 

men även svåra att hitta en gemensam utgångspunkt i. Pedagogerna blev successivt medvetna 

om hur viktigt det är med en samsyn kring frågorna i TRAS- schemat, för att kunna kartlägga 

barnen likvärdigt, men även för att se helheten i verksamheten kontra det enskilda barnets 

egen utveckling. 

 

Kartläggningen av Kalle bidrog till att arbetslaget fick upp ögonen på han behövde stimuleras 

i det sociala samspelet, samtidigt som pedagogerna såg att han behövde nya utmaningar när 

det gällde kategorisering och prepositioner. Kalle var verbalt stark i uttal och ordproduktion, 

men mindre stark i kommunikation och samspel. Genom att kartlägga Kalle tillsammans för-

ändrades pedagogernas sätt att ”se” med andra ögon på verksamheten. Pedagogerna grans-

kade miljön på avdelningen utifrån ett TRAS perspektiv. Funderingar och frågor ställdes 

spontant av pedagogerna i den fortlöpande vardagen. Hur kan miljön på avdelningen föränd-

ras så att Kalle och de andra barnen skall få möjlighet att utveckla sitt samspel? Vilka material 

behövs? Vad behöver vi som pedagoger tänka på när samtal förs med barnen. Vilka frågor 

skall jag ställa för att ta reda på vilka färger eller ord de kan uttala? Kan det vara så att en del 

spel, som finns på avdelningen, inte stimulerar och utvecklar barnen i exempel färg, kategori-

sering mm? Personalgruppen funderade mycket på hur miljön kunde utformas och förändras 

för att möta barnen där de står just nu i sin utveckling. Arbetsmaterial arbetades fram som 
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memory spel med innehåll som olika kategorisering och begreppsuppfattning. Boksamtalen 

utvecklades ytterligare för att utmana barnen i språkförståelse.  

 

Under kursen hösten 2009 berättade handledaren om handlingsplaner som arbetslaget kunde 

använda efter kartläggningen. De kunde användas tillsammans med föräldrarna för att lägga 

upp en utvecklingsplan för barnet. När Kalles kartläggning var klar handlade planeringarna 

om handlingsplaner. Ännu en gång blev samtalen långa. Frågor som ställdes var, behöver vi 

göra en handlingsplan för Kalle? Vad säger förskolans uppdrag? Hur tänker vi kring hand-

lingsplaner? Vad säger förskolans uppdrag om att sätta upp enskilda mål för ett förskolebarn? 

Arbetslagets resonerade fram att det är verksamheten som skall förändras om ett barn behöver 

stimulans i exempel samspel. Det är inte hos barnet det brister om han/hon inte kan. Ger inte 

verksamheten möjlighet att utmana barnet i det den behöver utmanas i, hur kan då barnet få 

utmaningar som passar för det enskilda barnet? Pedagogerna ansåg att handlingsplanen skall 

likna en verksamhetsplan som omfattar hela verksamheten. En handlingsplan för verksamhet-

en med utgångspunkter från Läroplanen för förskola 1998 (ej reviderad) och TRAS arbetades 

fram (bilaga 4). 

 

Aktion	2	
Arbetslagets fortsatta arbete gällde att kartlägga Peter. Pedagogerna kände sig fortfarande 

osäkra på att kartlägga. Att kartlägga ensam var ingen av pedagogerna intresserade av att 

göra. De ansåg att det var svårt att förstå frågorna i TRAS- schemat på djupet, men även hur 

den enskilde pedagogen uppfattade barnet. Personalgruppen tyckte att det gick långsamt och 

kände stress och oro över att inte hinna kartlägga de sju barnen innan terminen var slut. Grup-

pens diskussioner handlade om hur arbetslaget går vidare med TRAS arbetet. Det arbetas 

fram mallar som kunde göra kartläggningen mer effektiv. Det var till exempel bilder på djur, 

färger och saker för att kunna undersöka om var barnet står i sitt uttal, språkförståelse och 

ordproduktion.  

 

Pedagogerna ansåg att det var svårt att göra stora förändringar i lärmiljön på kort sikt. Många 

idéer kom fram som kunde användas i framtiden. Dessutom framkom det att flera olika 

material, som saknades på avdelningen, behövde köpas in.  
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Analysmetod	
Efter sommaren 2010 började jag analysera genom att titta på filmerna flera gånger för att 

skapa en förståelse om vad empirin innehöll. Planeringsmötena, som videofilmades ett i feb-

ruari och ett i maj, transkriberades noggrant ord för ord. Det gjordes direkt i datorn för att ha 

tillgång till allt material och för att kunna flytta text obehindrat mellan dokumenten. På 

samma sätt skrev jag in alla loggboksanteckningar till datorn. Det var även ett sätt för mig att 

lära känna empirin. I den kvalitativa forskningstraditionen är ett tätt och nära förhållande till 

det som studeras centralt. Ett av kännetecknen för kvalitativ forskning är att gå på djupet och 

inte på bredden (Fejes & Thornberg, 2009; Repstad, 2007). Det kan beskrivas som att forska-

ren tar närbilder av det som händer och gräver efter fenomen för att lyfta fram det tysta och 

det dolda, som man inte kommer åt utifrån (Tiller, 1999). 

 

När jag hade analyserat empirin flera gånger blev jag rädd över att inte ”se” något av intresse.  

Men med utgångspunkt i forskningsfrågan, vad innebär det för pedagoger och verksamhet att 

kartlägga barns språkutveckling i förskolan med hjälp av TRAS, började jag så småningom se 

likheter och skillnader i empirin. Det förde mig vidare till att urskilja mönster och kategorier 

både från filmerna och från loggboken. Jag färgade texterna i olika färger för att utkristallisera 

kategorier som jag sedan flyttade till egna dokument (bilaga 2). Jag flyttade texten fram och 

tillbaka flera gånger innan den hamnade under rätt kategori. Samma process gjordes med 

loggboksanteckningarna. Det handlar om att karaktärisera och systematiskt undersöka studi-

ens datamaterial (Repstad, 2007). De observationer, som gjordes på barnen vid kartläggning-

en, användes inte i analysen eftersom det inte är relevant för studiens syfte. 

Empirin bestod av: 

två videofilmer från två planeringsmöten (ca 1,5 x 2 timmar) samt loggboksanteckningar (to-

talt 10 A4 sidor). Nedan följer de kategorier som framkom i analysen: 

 

Tolka	
Denna kategori handlar om hur arbetslaget tolkade de olika frågorna från TRAS-schemat. Vad 

pedagogerna såg utifrån sina observationer och hur de upplevde barnen på olika sätt, men 

även pedagogernas reflektioner över avdelningens lärmiljö och förändringar av den. Det 

handlade även om en del frågor som arbetslaget fastnade vid och samtalade mycket om uti-

från olika perspektiv.  



26 
 

	

Organisera	
Denna kategori handlar om arbetslagets strategi om hur pedagogerna skulle gå tillväga med 

själva kartläggningen av barnen. Det handlar även om brist och besvikelse kring pedagoger-

nas tid till att inte hinna med att observera barnen och få möjlighet att diskutera i arbetslaget 

tillsammans i den mån de kände att de behövde. Det handlar slutligen om hur pedagogerna 

organiserade lärmiljöer och skapade en medvetenhet utifrån TRAS i lekar och aktiviteter.   

	

Problematisera	
Denna kategori handlar om osäkerhet i vad frågorna i TRAS- schemat betydde. Pedagogerna 

diskuterade frågor som de inte förstod eller som upplevdes svåra, samt arbetslagets problema-

tik om TRAS-frågornas betydelse och dess konsekvenser. Det handlar även om vad barnet 

kunde eller inte kunde i förhållande till ålders nivå. Men också om hur TRAS- schemats olika 

ålders indelningar och åldersnivåer styrde pedagogerna när de kartlade barnen (bilaga 1). 
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Resultat	
Resultatet presenteras utifrån de tre kategorier som framkom av analysen tolka, organisera 

och problematisera. Under rubrikerna presenteras beskrivningar om arbetslagets kartlägg-

ningsarbete och loggboksanteckningar. I slutet på avsnittet sammanfattas resultatet som rela-

teras till begreppen utvecklingspedagogik, literacy och samsyn. 

 

Tolka		
Pedagogerna diskuterade en fråga i taget för att hitta en gemensam förståelse för innebörden i 

TRAS- frågorna. Trashandboken användes som stöd för att skapa en samsyn av de olika tolk-

ningar som gjordes. Frågorna i schemat upplevdes som öppna och det medförde stora tolk-

ningsutrymmen för pedagogerna. Tolkningar av frågan? ”kan barnet hålla uppmärksamheten 

under en kortare tid” (bilaga 1). Arbetslaget ställde frågorna ”hur länge är en kortare tid”? 

Uppmärksam mot vad? Kalle kanske sitter en längre tid och leker med playdo, men inte under 

samlingen. Vad kan det bero på? Är det i olika situationer? Kanske samlingen inte är tillta-

lande och intressant för Kalle eller har han lättare att koncentrera sig när det finns något 

material i händerna.  

 

En annan fråga handlade om hur barnet kan följa instruktioner genom att imitera andras hand-

lingar? (bilaga 1). Vad menas med det? På vilka möjliga sätt tolkades frågan? Pedagogerna 

insåg att det var svårt att tolka frågorna enskilt. Det var viktigt att lyfta tankar med varandra 

för att lättare skapa egna uppfattningar om vad som menades med frågorna. Arbetslaget kände 

även en rädsla i att missförstå och tolka fel. Pedagogerna hade ambitionen att alla skulle förstå 

och tolka frågorna lika. 

 

Eva: Det handlar om att han skall följa instruktioner.  
 Astrid: Ja 
 Eva: Det handlar ju inte om att han skall göra som andra gör, det är klart att han gör  
 något som någon annan gör. Om någon gör ett bus så är det klart att han hänger på.  
 Astrid: Ja, det gör han ju. 
 Eva: Men om man säger en instruktion i en grupp så finns det barn som inte riktigt  

Lyssnar, men gör det kompisarna gör. Om man säger att Kalle och Britta skall gå och kissa, 
då har vi vissa barn som flyger upp, fast vi inte har sagt deras namn. Men där dess kompis har 
flugit upp och skall gå och kissa, då har de inte lyssnat på en instruktion. Man vet inte vem 
som skall gå men gör som kompisen gör, så uppfattar jag denna fråga (videofilm, maj 2010). 
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Samtalen handlade om vad en instruktion är och i vilket sammanhang det kan uppstå instrukt-

ioner för barnen i verksamheten. Andra tolkningar som uppkom var innebörden av orden em-

pati och empatisk. Kan ett barn vara empatisk utan att visa empati eller tvärt om. Kan ett barn 

visa empati utan att vara empatisk? Gruppen resonerade och delgav varandras tolkningar. 

 

Oavsett vilket barn som skall kartläggas skall de få samma bemötande utifrån frågorna i 
TRAS- schemat oberoende av vilken pedagog som kartlägger. Arbetslaget stannade vid det 
blå fältet och samtalade kring hur de tolkade uppmärksamhet. Hur länge kan han rikta upp-
märksamheten och behålla den? Pedagogerna diskuterade hur de uppfattade frågan, sedan dis-
kuterade de tillsammans och tog hjälp av TRAS handboken. Pedagogerna har tolkade frågan 
olika, men med hjälp av handboken och med diskussion kunde pedagogerna komma fram till 
en gemensam förståelse (loggbok 19/2-10). 

 

De olika samtalen och ansatserna till att tolka frågorna utifrån olika perspektiv, ledde till en 

ökad förståelse för pedagogernas uppfattningar om Kalle. Pedagogerna uppfattade olika vilket 

blev tydligt när arbetslaget samtalade om Kalle utifrån olika situationer som de möter honom 

i. Det blev också tydligt att arbetslaget resonerade olika kring de olika frågorna. Pedagogerna 

var tvungna att skapa en egen förståelse innan de kunde komma fram till en gemensam tolk-

ning.  

 

Organisera	
Det framkom i kartläggningen att barnen hade behov av att utmanas i språklig medvetenhet 

och i samspel. Men utifrån den lärmiljö som fanns på förskolan samtalade och granskade pe-

dagogerna avdelningens lärmiljö. Vilka lärmiljöer var utmanande och vilka var inte. Det 

handlade både om spel, pussel, lekar och material som klossar och lego.  

 

Lisa: Jag kan uttala ljud som s, f och v i början på ord, exempel sol, vante mm? 
 (läser upp frågan från TRAS- schemat). 
Eva: Man kanske skall ha lite bilder på dessa förslagsorden för att lättare kolla om barnen kan 
säga orden, göra det som en lek? 
Lisa: Just också att man kan ha ett spel eller göra en aktivitet så att man får ut spontant dessa 
orden som man söker. Det kände jag när jag satt och spelade snigelspelet sist att jag hade öro-
nen och ögonen utifrån TRAS, eftersom vi just hade pratat om samspel och tur tagning innan. 
Då tittade jag lite extra på det. Jag tycker att bara genom att ha kartlagt Kalle och Peter som 
jag har gjort, så börjar man faktiskt lyssna på ett annat sätt.  
Astrid: Jo, men det gör man ju.   
Lisa: Ja, för jag hörde dig när du tog fram kulorna som barnen skulle trä på snören. Du satt på 
golvet och då ställde du frågor till barnen som jag inte tror att du hade frågat om vi inte hade 
läst TRAS och du dessutom utmanade barnen genom att fråga om det skulle ta alla gula och 
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lägga i en låda och alla stora i en låda. Du gjorde olika, du utmanade dem i kategorisering och 
använde olika matematiska begrepp (video maj 2010). 

 

Resultatet blev att ett nytt arbetsmaterial arbetades fram så som lätta kategoriseringsövningar 

och bilder på symboler, för att enkelt ta reda på vilka ord barnet kan eller inte kan uttala. Spel 

som utmanar i kategorisering sattes fram och nya lekar lektes för att stimulera tur tagning och 

instruktioner. Pedagogerna diskuterade om Kalle och Peter kunde följa instruktioner i en lek. 

Dessa samtal ledde till förändringar både i pedagogens egen utveckling och direkta föränd-

ringar i lärmiljön.  

 

I vardagssituationer förändrades pedagogernas medvetenhet kring hur de skulle stimulera bar-

nen utifrån de olika delarna i TRAS-schemat. Tidigare hade inte pedagogerna kunskaper om 

vilka olika delar av exempel pragmatik och fonetik som stimulera vid olika spel och lekar. 

Pedagogerna upplevde att de tänkte på ett annat sätt när de tittade på lärmiljön som fanns på 

avdelningen. Arbetslaget satte på sig ”trasglasögonen” och pedagogerna började utgå från 

TRAS i sitt handlande mot barnen. Genom att ställa andra frågor till barnen än tidigare mot 

ett syfte som grundade sig i frågorna i TRAS-schemat, fick pedagogerna upp ögonen på vad 

fler barn kan eller inte kan utifrån TRAS-frågorna. Det var en del kunskaper som pedagogerna 

inte kände till tidigare. 

 

Pedagogerna uppmärksammade barnen på ett annat sätt än tidigare i olika lärmiljöer. Ett ex-

empel kunde vara att i boksamtalet lyssnade pedagogerna mer utifrån frågorna i TRAS-

schemat, om barnet kunde skilja på olika ord, om barnet använder meningar med olika prepo-

sitioner eller olika tempus. Pedagogerna lyssnade på barnet utifrån ett annat perspektiv nu än 

tidigare. Det skapade nyfikenhet till att utmana barnen ytterligare och som samtidigt leder till 

nya reflektioner kring avdelningens lärandemiljöer. 

 

Tid för reflektion och analys var begränsad. Pedagogerna tyckte inte att de fick tiden att räcka 

till för att kunna fördjupa sina resonemang med varandra. Det fanns stunder under dagen som 

pedagogerna använde till att samtala och analysera utifrån observationer som gjordes. Men 

pedagogerna ansåg sig behöva fler och längre tillfälle att ”bollplanka” med varandra. Det var 

vanligt att reflektera två och två och den enda möjligheten att reflektera och diskutera hela 

arbetslaget var på planeringstiden varje vecka. Det fanns behov av att prata och samtala om 
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TRAS varje dag. Oron var att de annars skulle glömma eller återgå till det som varit innan 

TRAS fanns i bakgrunden. Arbetslaget tyckte att det blev många bra och intressanta diskuss-

ioner men att de inte alltid hann prata färdigt. Pedagogerna blev pressade och irriterade över 

detta.  

 

Efter vi kartlagt Kalle färdigt förra veckan har det liksom inte hänt så mycket. Jag tappar tän-
ket väldigt lätt och på något sätt har jag glömt TRAS igen. Vet inte vad det beror på, kanske 
för mycket runt om kring som också måste lösas med vikarier och annat som hör vardagen till. 
Man måste vara målmedveten och tänka TRAS varje dag annars känns det som om man är 
tillbaka till ruta ett igen. Det är en färskvara som måste underhållas hela tiden och jag måste 
utmana mig själv och ständigt ”bolla” med kollegorna för att utveckla mina ”TRAS ögon” 
(loggbok 23/1-10).  

 

Pedagogerna var besvikna över bristen på tid till reflektion och upplevde behov av mer tid för 

detta. Arbetslaget använde sin planeringstid till att samtala och reflektera kring TRAS. Någon 

annan tid för planering av verksamheten och andra frågor som gällde arbetet fanns inte och 

pedagogerna upplevde det som en påfrestande arbetssituation. Den övriga planeringen kom i 

andra hand. Dels var det arbetslagets beslut att fokusera på att lära sig att kartlägga och att 

skapa en samsyn i arbetslaget, dels räckte inte planeringarna varje vecka ändå inte till. Arbets-

lagets svårigheter att undvara en pedagog till att observera var komplicerat. 

 

Vi har fortfarande svårt att hitta tid för att observera barn och reflektera hela arbetslaget. Det 
går bättre för några än för andra. Det går verkligen i ”180 km timmen” hela dagen. Vi blev 
inte färdiga med diskussionen eftersom tiden tog slut. Jag upplevde att vi fick igång en pro-
cess idag! (loggbok 23/3-10). 

 

Problematisera	
I TRAS-schemat är alla frågor åldersindelat (bilaga 1). Pedagogerna blev begränsade i sitt sätt 

att tänka kring barnets kunskaper, allra helst om barnet kunde mer än den ålders kategori, som 

barnet befann sig i. Två av frågorna som pedagogerna resonerade om var i kategorin, uttal. 

Kan barnet vid 3-4år uttala alla stavelser i ord? Som t.ex. paraply, elefant och helikopter? Kan 

barnet uttala konsonantsammansättningar i ord vid 3-4år? Som t.ex. trappa, klocka och fisk? 

(bilaga 1).  

Pedagogerna blev osäkra och började granska sig själva, om de hade hört Kalle säga orden, 

för att kunna svara på frågorna. Några pedagoger tycktes ha hört Kalle säga helikopter, medan 

några var osäkra på om de hade hört honom säga det ordet alls. Det skapade en rådvillhet. När 
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pedagogerna tvekade på sina kunskaper mynnade det ut i osäkerhet. Arbetslaget ansåg att de 

barnen som var blyga i gruppen lätt kunde ”glömmas bort”. Vetskapen om barnets kunskaper 

i vad barnet kan eller inte kan uppstod tydligt även här. Det skapades en frustration och oro 

över att känna en sådan osäkerhet. När pedagogerna var väldigt osäkra hamnade de i konflikt 

med TRAS- frågorna. Kalle som är 2:6 år var verbalt framåt och han var långt framme i sitt 

uttal. De reagerade på att han låg på en 4-5 års nivå. Pedagogerna resonerade om han verklig-

en kunde vara uppe på den nivån fast han bara var 2:6 år. 

 

Lisa: Jag har skrivit (ja) att han kan detta men jag är inte säker men jag tror att han kan det 
faktisk. Han kan uttala fler ord med flera konsonanter, säga fisk, klocka, helikopter. Ja, jag 
tycker att han kan detta och att han är jätteduktig på det, men som sagt man blir osäker för nu 
är vi och tittar på 4-5 års nivå.  Man blir lite rädd och tänker efter om han verkligen kan så 
mycket, det står ju faktiskt här och han är ju faktiskt bara 2:6 år (video, februari -10). 

 

Arbetslaget återvände till frågorna på TRAS-schemat en efter en. Frågorna tycktes svåra att 

besvara. Pedagogerna ifrågasatte om barnet inte kunde ligga på den åldersnivån enligt TRAS- 

schemat, då Kalle är uppe på 4-5 år utvecklingsmässigt. Samtalen ledde vidare till en kritisk 

granskning av verksamheten om hur de möter och utmanar barnet, utifrån där de står i sin 

utveckling, oavsett ålder. Arbetslaget valde att sluta dialogen och fördjupade sig inte i frågan. 

Det innebar att dessa frågor inte lyftes upp så som de andra och diskuterades på ett djupare 

plan. Många av frågorna handlade om barns utveckling och pedagogerna ifrågasatte sig själva 

hur de kunde utmana barnet vidare. 

 

Eva: Den det skall ju komma naturligt, att man pratar och så. Sen kan han säkert svara på om 
det är en cirkel om du frågar. 
Lisa: Ja, att den är rund tror jag att han svarar. Jag tror att jag har frågat honom några gånger, 
men det är ju som du säger att det är ju i en fråga.  
Berit: Den frågan behöver vi lägga så stor vikt vid det för det är 4-5års nivå och det är inget 
han behöver kunna (video, maj-10). 

 

Pedagogerna var osäkra på vad frågorna i de olika färgområdena innebar. De försökte att 

skapa en förståelse tillsammans om vad frågornas betydelse. Arbetslaget ansåg att de fick en 

fördjupad kunskap när de tillsammans bollade tankar och idéer. Att kartlägga enskilt upplev-

des som svårt, då pedagogerna var osäkra på att tolka materialet rätt. 
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Jag har kartlagt Peter och upplever att det är svårare än vad jag trodde. Det är nog för att jag är 
ovan med att titta på ”vissa” saker exempel uttal eller ordproduktion. Det är också svårt att 
veta om jag tolkar materialet rätt, vissa frågetecken finns och jag känner att jag behöver mina 
kollegor som stöd och bollplank (loggbok 5/2-10). 

 

Det var lättare att förstå frågorna om arbetslaget samtalade med varandra och lyfte sina tankar 

om hur de uppfattade frågorna. De hjälpte varandra att observera tillsammans i verksamheten, 

till exempel i matsituationen där de kunde hjälpas åt att observera barnen utifrån frågorna i 

schemat som kategorisering av frukter eller begrepp som framför och bakom (bilaga 1). 

 

Lisa: Ja, jag har fyllt i men även där varit osäker. Där kanske jag upplevde att han kunde, men 
Astrid och Berit upplevde att han nog inte kunde det när vi diskuterade. Jag är osäker på 
grund av att man inte riktigt förstår vad som menas. 
Berit: Men vardagsorden använder han sig av, eller? 
Lisa: ja.   
Lisa: Använder verb som hoppa, äta, springa. Jag har skrivit ja men nu när jag tänker efter är 
jag inte säker på att han kan, visst kan han det i vissa fall. 
Astrid: Ja, i vissa fall. 
Lisa: Men visst kan han det? Kan han säga jag, min och mitt? 
Astrid: Jo. 
Lisa: Nu får vi tänka efter lite (Lisa läser i TRAS- handboken). 
Astrid: JAG säger han ju. 
Eva: Ja. 
Berit: Det har han lärt sig. 
Lisa: Ja, och min och mitt. 
Astrid: Ja, det kan han.  
Alla: läser i TRAS- handboken boken. 
Lisa: Han gör ju det eller?  
Alla: Ja, det gör han (video maj 2010). 

 

Arbetslaget måste ta hjälp av TRAS- handboken för att skapa förståelse om vad frågorna in-

nebär. Det fanns frågor som ansågs vara svårare att förstå än andra. Exempel på fråga som 

gruppen ifrågasatte var om barnet förstår nekande satser (bilaga 1). Pedagogerna problemati-

serade och frågade sig hur verksamheten låter barnen få möta olika kontexter. Det ledde till 

att pedagogerna förändrade lärmiljön och arbetsmaterial arbetades fram så att barnen kunde 

utmanas vidare. Förändringen började med att andra spel och lekar togs fram och användes.  

 

Sammanfattning	
Att kartlägga barns språkutveckling innebär för pedagoger och verksamhet att tolkning av 

frågorna i TRAS- schemat ansågs vara svåra till en början, men med stöd av varandra utveck-

lades förståelsen successivt. Pedagogerna uppfattade frågorna olika och genom att lyfta olika 
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perspektiv problematiserades verksamheten till en ny nivå. Det innebar att arbetslaget utveck-

lades och utmanades konstant under hela terminen.  

 

Pedagogerna skapade en samsyn tillsammans med hjälp av varandra och det medförde att 

barn, som kartlades, fick samma utgångsläge oavsett vem som gjorde kartläggningen. Kart-

läggningen av barnens kunnande eller inte kunnande utifrån åldersnivåer medförde att peda-

gogerna ifrågasatte sin kompetens. Barnen vid låg ålder klarade uppgifter som ett äldre barn 

och det skapade frågor om barnets utveckling och vidare stimulans. Men det medförde även 

att arbetslaget fick syn på vad Kalle och Peter behövde utmanas i.  

 

Pedagogerna kunde planera verksamheten utifrån lärandets objekt. Det handlar om att läraren 

organiserar aktiviteter med ett fokus på vad som barnet ska lära just då. (Johansson & 

Pramling Samuelsson, 2007). För verksamheten innebar det att lärmiljön utvecklades och pe-

dagogerna planerade andra lekar och spel som inte användes tidigare för att synliggöra olika 

begrepp eller samspelsträning. Arbetsmaterial skulle på ett lättare sätt undersöka barnens kun-

skaper i ordproduktion och uttal.   

 

Spel med ord och bilder tillverkades för att utmana barnet i liceraty-begreppet. Med det menar 

jag att pedagogerna i samspel med barnen får möjlighet att berätta och reflektera utifrån bilder 

och symboler. Bilder är mer centrala än texten. När barn lär sig att läsa tar de ofta hjälp av 

bilderna för att skapa en mening med texten. Bilder i en bok lägger en lika viktig grund för 

literacy, som den lästa texten (Fast, 2008). Det är genom att samspela som barnet lär sig att 

vara i en gemenskap. Bjar (2006) menar att barn lär sig språka genom att umgås i språket till-

sammans med andra. Genom att samspela lär sig barnet i första hand om gemenskap, hur det 

är att vara tillsammans med någon annan. Pedagogerna ändrade möblering för att skapa mil-

jöer som gynnade samspel, kategorisering och språkförståelse. Medvetenheten hos pedago-

gerna växte och vid vardagssituationer som påklädning, mat, och blöjbyte användes till att 

utmana barnen i exempel kategorisering eller uttal.  

 

Att kartlägga barns språkutveckling kräver tid. Observationer gjordes i liten omfattning och 

det räckte inte för att få en uppfattning om vad barnet kan och inte kan. Reflektion och analys 

kunde inte göras på grund av att det inte fanns möjlighet för pedagogerna att gå ifrån barn-



34 
 

gruppen. Det medförde att pedagogerna var stressade och oroade sig för att inte hinna med.
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Diskussion 

Studiens syfte handlar om att utveckla kunskaper om att kartlägga barn med hjälp av TRAS. 

Den övergripande slutsatsen var att arbetslaget lade all kraft på att tolka, förstå och kartlägga 

med fokuseringen på de fragmentariska delarna av barns lärande och mindre på ett helhetsper-

spektiv som att skapa optimala förutsättningar för barns lärande. Slutsatserna innefattar fyra 

områden: omfördelning av arbetslagets tid, behov av att skapa en gemensam förståelse för 

TRAS i arbetslaget, fokusering på enskilda barn samt upplevelse av osäkerhet i sin yrkesroll. 

De diskuteras i två kategorier för att till slut binda samman studien. 

	

Omfördelning	av	arbetslagets	tid	och	behov	av	att	skapa	en	gemensam	för‐
ståelse.	
Studiens resultat visar att arbetslaget fick lägga ner mycket tid och kraft på att förstå och lära 

sig att använda TRAS i praktiken. De ville tillsammans hjälpas åt och skapa gemensamt för-

hållningsätt till TRAS. Kartläggningen ledde till en omfördelning av arbetslagets planerings-

tid så att pedagogerna kunde få tid till att tolka och reflektera tillsammans. Arbetslagets styrka 

var att ta sig an materialet och utifrån barnets perspektiv arbeta efter att finna gemensamt för-

hållningsätt som kan gynna verksamhetens utveckling. Beslutet att använda planeringstiden 

till reflektion blev nyckeln till utveckling. Reflektion är en central del i skolutveckling 

(Alexandersson, 1994).  

 

I allmänna råd för förskolan rekommenderas att arbetslag tar tid till reflektion för att utveckla 

gemensamma värderingar och samsyn på barns utveckling och lärande  (Skolverket, 2005). 

Hade pedagogerna inte omfördelat sin tid till TRAS skulle det inte ske någon gemensam 

verksamhetsutveckling för pedagogerna och som sedan mynnade ut till andra ”glasögon” på 

barns utveckling och lärande. Studien visar att behovet av att reflektera tillsammans i ett ar-

betslag är stort. För att kunna utveckla och förändra förskolans verksamhet är det en förutsätt-

ning att det finns tid för reflektion (Alexandersson 1994). Reflektion ses som ständigt åter-

kommande och en aktiv kunskapsprocess, vilket kännetecknas av beskrivning och upptäck-

ande. Reflektion uppstår direkt av vardagliga händelser som förbryllar och överraskar oss. Det 

startar i ett utgångsläge där vi upplever mer eller mindre i förvirring, tvivel eller vånda. För-

fattaren menar att det är då viktigt att skapa mening i själva handlingen. I resultatet kan man 

se att arbetslaget ansåg att TRAS var svårt att ta till sig och förstå och Alexandersson menar 
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att hantera komplexa och svårbegripliga situationer är drivkraften i reflektionsprocessen. Re-

flektion utmärks av pedagogers inre drivkraft, kreativitet och av kritiskt granskning. Det 

skapar nytänkande när tidigare lärdomar omtolkas (Alexandersson, 1994). Planeringens änd-

rade innehåll medförde att arbetslaget hade pedagogiska diskussioner på en högre nivå än 

tidigare. Arbetslagets tidigare planeringar hade fokuserat på vilka aktiviteter som skulle ge-

nomföras utifrån de mål som var uppsatta för verksamheten utan att lärandeprocessen analy-

serades. Det medförde stora förändringar i arbetslagets sätt att arbeta med barnen i den dag-

liga verksamheten. Att pedagogerna fick drivkraft till att förändra och utveckla verksamheten 

tillsammans för att skapa gemensamt förhållningsätt syns i resultatet. Hade det inte funnits en 

drivkraft i arbetslaget till att reflektera skulle det förmodligen vara svårt att utveckla verksam-

heten och pedagogernas eget lärande skulle bli låg.  

 

Illeris (2007) lärande triangel visar att innehåll, drivkraft och samspel är beröringsfaktorer 

som behövs för att lärandeprocesser ska kunna drivas. De tre beröringspunkterna kan inte 

uteslutas utan är beroende av varandra. För arbetslaget innebar innehållet att kartlägga och 

förtydliga TRAS till att pedagogernas samsyn och gemensamma förhållningsätt arbetades 

fram i samspel med varandra. Illeris (2007)  menar att lärandet involverar de tre lärande di-

mensionerna och att ”man måste ta hänsyn till samtliga dimensioner om man ska uppnå en 

tillfredställande förståelse eller analys av lärosituationen eller ett läroförlopp” (2007, s. 41). 

Resultatet visar att drivkraften och viljan att tolka har stor betydelse för hur pedagoger och 

verksamhet kan stärkas.   

 

Resultatet av studien gör att jag som forskare ställer mig fler frågor om hur arbetslag i försko-

lan kan utveckla sin egen verksamhet utan extra resurser. Hur kan det vara så att vissa arbets-

lag driver utveckling mer än andra? Gruppdynamiken i ett arbetslag är viktig, men jag tror 

inte det räcker för att vilja utveckla och förstå vad som händer i den praxis man verkar i. Ar-

betslaget kan ses som ett fotbollslag, där alla spelare har en viktig funktion. Ett fotbollslag 

måste ha många olika spelare med olika kvaliteter, alla kan inte vara Zlatan. Då drivs laget till 

individuella prestationer och ingen gemensam utveckling sker. Det måste finnas en Mellberg 

eller Svensson som backar upp och kommer med nya infallsvinklar. Tränaren eller rektorn är 

den person som skapar förutsättningar för laget att växa och utvecklas. Genom att analysera 

och tolka vad som händer skapas kunskaper om hur laget kan nå målet alltså att vinna mat-

chen.   
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Fokusering	av	enskilda	barn	och	upplevelse	av	osäkerhet	i	sin	yrkesroll	
Pedagogerna i studien hade svårt att finna en balansgång mellan att följa barns utveckling 

utan att bedöma deras kunskaper. Under studiens förlopp uppkom fler och fler frågor om hur 

pedagogerna bedömde vad barnet kunde eller inte kunde. Det genererade till fler frågor som 

handlade om läroplanens intentioner och det pedagogiska uppdraget, men även på frågor om 

kunskapssyn och barns lärande. 

 

Att kartlägga barns språkutveckling innebar för pedagogerna att dela upp barnet i åldersnivåer 

och att analysera var barnet befann sig. Det krockade med pedagogernas tidigare kunskaper 

om barns utveckling och lärande. Resultatet visade att pedagogerna blev osäkra på sin kompe-

tens och hur läroplanen kan tolkas. En av orsakerna till osäkerhet i sin yrkesroll var att ut-

vecklingspedagogiken har varit en central del i förskolans verksamhet under 2000 talet, vilket 

innebär en medveten påverkan från pedagogens sida för att utveckla barns färdigheter, kun-

skaper eller förmågor på olika sätt (Williams, Sheridan, & Pramling Johansson, 2000). Barns 

lärande handlar bland annat om att förstå och att skapa mening kring olika saker i sin om-

värld. Det är tydligt att lärandet är en process, något som förändras. I allmänhet handlar kart-

läggningar inte om att följa en process utan att mäta vad barnet kan eller förmår vid ett visst 

tillfälle. Större delen av utvärderingsinstrument som är riktade mot att få fram barns lärande 

är inriktade på att mäta barns kognitiva kunskaper i form av små avgränsande fragment, vilket 

är helt annat än att värdera barns förståelse (Pramling Samuelsson, 2010). 

 

Det framkommer i studiens resultat att modellen TRAS kontra pedagogernas kunskapssyn 

utgjordes ett dilemma i att förstå och fånga barns lärandeprocess. Men å andra sidan synlig-

gjordes var barnen befann sig i sin språkutveckling så att verksamheten kunde utvecklas. En 

modell som TRAS hjälpte pedagogerna att se vad barnen behövde utmanas vidare i, men om 

arbetslaget inte hade reflekterat skulle modellen varit en kunskapstest över barns förmågor vid 

en specifik tidpunkt, som sedan inte skulle leda vidare till verksamhetens utveckling. Det 

framgår i resultatet att arbetslaget resonerade i stor omfattning när och var i schemat Kalle 

eller Peter kunde de olika företeelserna. 

 

Den andra orsaken till osäkerhet i sin yrkesroll var att kartläggning och bedömning av barn i 

förskolan är ett hett ämne och frågorna för vem som barn kartläggs? Vallberg Roth (2011) 
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beskriver att bedömning i förskolan är ett mångfacetterat område. Hon menar att begreppet 

dokumentation och bedömningspraktik både kan bemyndiga, belysa och förstärka, men även 

vilseleda och begränsa barn, föräldrar och lärare.  

 

TRAS är ett kartläggningsmaterial för förskolans barn och pedagogerna på Blommans för-

skola ville att TRAS skulle stödja deras arbete med barns språkutveckling. Materialet kan ses 

ur två perspektiv. Det ena är att kartläggningen syftar till att ta reda på var barnet befinner sig 

i sin språkliga utveckling för att utveckla verksamheten så att barnet kan utvecklas vidare. Det 

andra är att kartlägga för att ta reda på vad barnet kan eller inte kan. Det handlar även om pe-

dagogernas kunskaper om barns lärande och hur de ser på sitt pedagogiska uppdrag. Vallberg 

Ruth betonar att bedömning kan kritiskt granskas ur ett didaktiskt perspektiv med frågorna 

vad, hur och varför. Hon menar att frågor som då ställs är bedömningens funktion, syfte och 

legitimering.  

 

Barnsynen är en av grundstenarna för att arbetslaget i studien inte ska bedöma barnets kun-

skaper utan synliggöra barnets förmågor. Syftet i vad som skall bedömas är centralt menar 

Vallberg Roth (2011). Hon menar vidare att det är viktigt att lyfta frågorna om resultatet eller 

processen som ska bedömas. Ska blicken riktas mot barn eller verksamhet och lärandemiljö? 

Författaren ställer även frågor som hur ska bedömningen ske och med vilka redskap? I studi-

ens resultat kan jag se att arbetslaget bearbetade en del av dessa frågor. Men det handlar även 

om hur pedagoger ser på sitt uppdrag. Förskolans verksamhet ska främja barns utveckling, 

kreativitet och lärande utifrån omsorg, lärande och utveckling (Skolverket, 2010).   

 

Osäkerheten som uppstår i arbetslaget gör att pedagogernas profession försvagas. Frågorna i 

TRAS-schemats gör att yrkeskompetensen ifrågasätts. Pedagogerna hamnar i konflikt med sig 

själva och sina kunskaper om barns lärande. Carlgren och Marton (2007) menar att det hand-

lar om ”deprofessionalisering” när den yttre verkan är större en den inre. Carlgren menar vi-

dare att mål och resultatstyrningsreformen innebär kontroll av situations anpassade lösningar. 

För att uppnå samma mål och för att kunna det, krävs såväl decentralisering som standardise-

ring. Pedagogens situation blir motsägelsefull, när de på ena sidan uppmanas till att lita på sitt 

professionella omdöme, men på andra sidan är trycket från samhällsutveckling och resultatre-
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dovisning ökat (Carlgren, 2009). Det medförde att pedagogernas yrkesprofession kom i gung-

ning och att de tvivlade på sin kompetens. 

 

I den reviderade läroplanen finns en tydlig koppling till dokumentation, utvärdering och ut-

veckling. Och syftet med utvärdering är att få kunskap om förskolans kvalitet. Det är verk-

samhetens innehåll, organisation och genomförande som ska utvecklas så att varje barn ges 

möjlighet till lärande och utveckling på bästa sätt (Utbildningsdepartementet, 2010). Det är 

självklart att verksamheten ska bidra till utveckling för varje barn. Utifrån studiens resultat är 

det verksamheten som måste utvecklas för att möta varje barn i deras lärande. Pedagogernas 

kunskapssyn har en central inverkan i den pedagogiska verksamheten. Kartläggningar och 

tester ger snarare dubbla intentioner på vad barn kan eller inte kan, det svarar inte på vilken 

förståelse barnet besitter (Pramling Samuelsson, 2010).  

 

Förskolans grund handlar om att barn är kompetenta och det är verksamheten som ska ut-

forma miljöer så att barns lärande möjliggörs. Att utgå ifrån en modell som TRAS ger peda-

goger i förskolan till en viss del hjälp om vad som behöver utvecklas, men det är framför allt 

det enskilda barnets kunskaper som kartläggs. Då uppstår frågan om förskolan arbetar utifrån 

läroplanen när det inte är barnets lärandeprocess som synliggörs, utan deras kunskaper som 

kartläggs. 

Pedagogiska	implikationer		
TRAS är ett verktyg för pedagoger i förskolan för att synliggöra var barn mellan 2-5 år befin-

ner sig i sin språkutveckling. Studiens implikationer är att kartläggningsmaterial inte alltid 

blir ett komplement till verksamheten som det är tänkt. Beroende på arbetslaget och pedago-

gernas kompetenser kan lätt leda till att barns kunskaper blir bedömda och verksamheten ifrå-

gasätts utifrån ett bedömningsperspektiv. Eftersom forskning om yngre barn och bedömning 

är begränsad kan studien bidra till samtal om olika aspekter av bedömningsmodeller och vad, 

hur och varför barns utveckling bedöms och kartläggs. Förskolechefer, lärarstudenter och 

andra behöriga inom förskolan kan använda studien som ett underlag för hur förskolan kan 

samtala och reflektera kring barns förmågor. Utifrån ett vidare perspektiv kan bedömning och 

kartläggning ifrågasättas för vem det ska gynna; pedagoger, verksamhet eller barnets utveckl-

ing? 
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Vad	hände	efter	studien	på	Blommans	förskola	
Arbetet med TRAS lades på is vid nästkommande termin. På avdelningen börjades flera nya 

ettåringar och kartläggning genom TRAS kändes inte aktuell att fortsätta arbeta med just då. 

Verksamhetsområdet omorganiserades och blev större med fler förskolor och skola och nya 

rektorer som följd. Det blev en stormig och orolig termin för Blommans förskola. Arbetslaget 

reflekterar inte i samma utsträckning kring TRAS och frågorna i schemat längre. Pedagogerna 

kände att det inte var lika viktigt att lägga kraft på vad enskilda barn kan och inte kan. För att 

förändra lärmiljö utifrån barnets utvecklingsnivå kan nås genom andra sätt att arbeta.  

 

TRAS har bidragit till att jag som pedagog kan sätta på ”TRAS glasögonen” om jag känner att 

jag behöver titta närmare på ett eller flera barn i gruppen för att ta reda på var de befinner sig i 

sin språkutveckling. Och om det finns orosmoment runt ett barns språkutveckling är det bra 

kunskap att ha med sig i sin ryggsäck att kunna observera och reflektera utifrån TRAS- sche-

mat, för att se om tidiga insatser behöver sätts in. Arbetslaget på Blommans förskola kommer 

inte att lägga fokus på TRAS för verksamhetens utveckling, men pedagogerna arbetar vidare 

genom att stanna upp och reflektera hur verksamheten erbjuder miljöer som utvecklar och 

stimulerar barnen i sin språkutveckling utifrån rubrikerna i TRAS- schemat (bilaga 1).  

 

Pedagogerna fokuserar på att fördjupa sig i att systematiskt utveckla verksamhet med att do-

kumentera, reflektera, analysera och planera för att varje barn skall kunna växa utifrån där de 

befinner sig. Genom att observera och analysera barnen i verksamheten utifrån en nyfiken 

fråga eller problem kan lärandeprocesser fångas både enskilt och i grupp. Alla pedagoger ska 

känna sig delaktiga och känna sig viktiga oavsett vilken roll man har i arbetslaget, - tänk på 

fotbollslaget. Lärdomar som arbetslaget har fått är att tillsammans är vi starka. Det går att 

hitta tid till reflektion och planera aktiviteter för nästkommande vecka. 

 

 

  



41 
 

Litteraturförteckning 

Alexandersson, M. (1994). Fördjupad reflektion bland lärare ‐för ökat lärande. I T. Madsén, 
(red)Lärares lärande. Lund: Studentlitteratur. 

Anderson, G., Herr, K., & Nihlen, A. S. (1994). Studying your on school. An Educator´s Guide to 
Practioner action Research. Thousand Oaks, CA: Corwin Press. 

Bjar, L. (2006). Språket är huset vi bor i. I L. Bjar, (red) Det hänger på språket! Lärande och 
språkutveckling i grundskolan. Studentlitteratur. 

Bjørndal, C. R. (2005). Det värderande ögat. Stockholm: Liber. 

Carlgren, I. (2009). Den forskande läraren ‐med ansvar för yrkets kunskapsbildning. Forskning om 
undervisning och lärande 2 , ss. 8‐23. Stockholm: Stiftelsen SAF i samarbete med Lärarförbundet. 

Carlgren, I., & Marton, F. (2007). Lärare av imorgon. Stockholm: Lärarförbundet. 

Chambers, A. (1993). Böcker inom oss. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Elkind, D. (1985). Barn och unga i Piagets psykologi. Lund: Natur och Kultur. 

Fast, C. (2008). Literacy ‐ i en familj, förskola och skola (1:a uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Fejes, A., & Thornberg, R. (2009). Kvalitataiv forskning och kvalitataiv analys. i A. Fejes, & R. 
Thornberg, Handbok i kvaliatativ analys (1:a uppl., ss. 13‐37). Stockholm: Liber. 

Horn, E., Espenakk, U., & H Wagner, Å. K. (2004). Bakrund till utvecklingen av TRAS. I U. Espenakk, F. 
Jøgen, E. Horn, R. Gess Solheim, Å. Kari Hansen Wagner, K. Færvaag, o.a., TRAS. Tidig registrering av 
språkutveckling. En handbok om språkutveckling hos barn. HerninG: Special‐pedagogisk förlag. 

Illeris, K. (2007). Lärande (2:1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Johansson, E., & Pramling Samuelsson, I. (2007). Att lära är nästan som att leka. Stockholm: Liber. 

Johansson, E., & Pramling Samuelsson, I. (2003). Förskolan ‐ barns första skola! Lund: 
Studentlitteratur. 

Klepland Førevaag, M. (2004). Samspel. I U. Espenakk, F. Jøgen, E. Horn, R. Gess Solheim, Å. Kari 
Hansen Wagner, K. Færvaag, o.a., Tras Tidig registrering av språkutveckling En handbok om 
språkutveckling hos barn. Herning: Special‐pedagogisk förlag. 

Liberg, C. (2003). Möten i skriftspråket. I L. Bjar, & C. Lidberg, (Red) Barn utvecklar sitt språk. Lund: 
Studentlitteratur. 

Lillemyr, O. F. (2006). Lek ‐ Upplevelse ‐ Lärande. Stockholm: Liber. 

Lindö, R. (2009). Det tidiga språkbadet. Lund: Studentlitteratur. 

Niss, G., & Söderström, A.‐K. (2006). Små barn i förskolan. Den viktiga vardagen och läroplanen 
(Andra upplagan uppl.). Lund: Studentlitteratur. 



42 
 

Pramling Samuelsson, I. (2010). Ska små barns kunskaper testas eller deras kunnande utvecklas i 
förskolan. Nordisk Barnehageforskning, Vol 3, nr 3, ss. 159‐167. 

Pramling Samuelsson, I. & Sheridan, S. (1999). Lärandets grogrund. Perspektiv och förhållningsätt i 
förskolans läroplan. Lund: Studentlitteratur. 

Repstad, P. (2007). Närhet och distans Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap (4:e upplagan uppl.). 
Lund: Studentlitteratur. 

Rönnerman, K. (1998). Utvecklingsarbete ‐ en grund för lärares lärande. Lund: Studentlitteratur. 

Rönnerman, K. (2004). Vad är aktionsforskning? I K. Rönnerman, (red.) Aktionsforskning i praktiken 
(ss. 13‐29). Lund: Studentlitteratur. 

Sandström Madsén, I. (1994). Språkutveckling och lärande‐ två sidor av samma mynt. I T. Madsén, 
(red) Lärades lärande. Lund: Studentlitteratur. 

Sheridan, S., & Pramling Samuelsson, I. (2009). Barns lärande ‐fokus i kvalitetesarbetet. Stockholm: 
Liber. 

Skolverket. (2005). Allmänna råd och komentarer Kvalitet i förskolan. Stockholm: Fritzes. 

Skolverket. (2010). Läroplan för förskolan Lpfö98 Reviderad 2010. Stockholm: Fritzes. 

Skolverket. (1998). Läroplan för förskolan/Lpfö 98. Stockholm: Fritzes. 

Smidt, S. (2010). Vygotskij och de små och yngres lärande. (I. Lindelöf, Övers.) Lund: 
Studentlitteratur. 

Strandberg, L. (2006). Vygotskij i praktiken. Bland plugghästar och fusklappar. Stockholm: Nordstedts 
Akademiska Förlag. 

Sträng H, M., & Persson, S. (2003). Små barns stigar i omvärlden. Lund: Studentlitteratur. 

Svenska akademins ordbok. SAOB. (1969). Hämtat från Svenska akademins ordbok: 
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ den 22 September 2011 

Svensson, A.‐K. (1998). Barnet, språket och miljön. Lund: Studentlitteratur. 

Tiller, T. (1999). Aktionslärande Forskande partnerskap i skolan (1:2 uppl.). Hässelby: Runa . 

Utbildningsdepartementet. (2010). Förskola i utveckling ‐ en bakrund till ändringar i förskolans 
läroplan. Solna: Regeringskansliet. 

Vallberg Roth, A.‐C. (den 3 september 2011). Därför måste vi diskutera bedöming i förskolan. 
Pedagogiska magasinet , ss. 51‐54. 

Williams, P., Sheridan, S., & Pramling Johansson, I. (2000). Barns samlärande ‐En forskningsöverikt. 
Stockholm: Skolverket. 

 



 

Bilaga
 

 

 

 

 

 

 

 

a	1	

43 

 



 

 

 

 

44 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 



 

 

 

 

 

  	

46 

 



47 
 

Bilaga	2		
Analys schema (20/10-10) 

Organisera Tolka Problematisera 

Vi har inte någon systematik 

när det gäller att få tid till att 

observera de barn som vi 

skall titta extra på t.ex. ge 

varandra tid till att sitta med 

papper och penna eller film-

kamera och observera barnet 

ifråga under flera olika till-

fällen, utan det blir spora-

diska tillfällen och ofta utan 

papper och penna. Det inne-

bär att vi måste komma ihåg 

det vi ser och det gör vi inte 

alltid. Man skriver i förbifar-

ten och någon reflektion 

hinns sällan inte med. Detta 

blir då mitt underlag till den 

kommande planeringen när 

vi skall sitta och skriva på 

Tras schemat. Frustration 

över att vi är 0,50 % kort om 

personal kommer dagligen 

upp. Det är små barn vi har 

hand om och det kräver mer 

tid, tid som vi faktiskt inte 

har utan i dagsläget får ta av 

barnen för att försöka att 

leverera tillbaka till dem se-

nare och förhoppningsvis 

skall våra kunskaper leda till 

E - jag kan följa regler i en 

lek som fröken leder? 

A - ja 

L - ja om det är gubben i 

lådan och björnen sover  

E - det är ju de med turtag-

ning som han har svårt för, 

han skall vara främst, han 

skall göra hela tiden dehär 

med att se någon annan göra 

någonting 

B - hur har det varit på gym-

pan eller ni har inte gjort 

sådana grejor? 

C- utan det är han som skall 

vara i centrum 

A - turtagning och sånt me-

nar du? 

B - nja jo det har vi ju gjort 

vi har ju haft dom där bän-

karna som de har fått balan-

sera på och han skall ju gärna 

vara först hela tiden och när 

han väl har hoppat ner så 

skall han vara först igen  

E - han vill gärna vara först 

och i centrum 

A - ja 

E - men det skall ju komma 

naturligt. Sen kan han säkert 

svara på om det är en cirkel 

om du frågar 

L - ja att den är rund tror jag 

att han svarar. Jag tror att jag 

har frågat han några gånger 

men det är ju som du säger 

att det är ju i en fråga  

E - behöver vi lägga så stor 

vikt vid det för det är 4-5 och 

det är inget man så att säga 

för det är inget han behöver 

kunna 
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bättre pedagoger som de 

kommer att få nytta av ge-

nom bättre utmaningar och 

större kännedom över deras 

språkutveckling 

 

E - han har svårt att vänta på 

sin tur 

L – de här lekarna vet han 

reglerna och han vet att andra 

skall få vara med och på så 

sätt blir det inte lika stor kon-

flikt 

B - nej 

L - han kan ju bli riktigt sur 

när man säger till honom att 

”nu får du vänta”  

A - ja han kan bli riktigt arg 

E - men det är ju hur man gör 

när det är en ny lek? 

L - ja 

E- om man introducera den, 

hänger han på direkt eller 

behöver han liksom vara 

först då? 

L- man skulle kunna prova 

hunden och benet i veckan  

E- ja, det skulle man prova 

för att kolla hur han förhåller 

sig till en sådan situation 

 

 

Man måste vara målmed-

veten och tänka TRAS varje 

dag annars känns det som om 

man är tillbaka till ruta ett 

E - det handlar om att han 

skall följa instruktioner  

A - ja 

E - det handlar ju inte om att 

 

L- ja, jag har fyllt i faktiskt 

men även där jag har varit 

osäker, där jag kanske upp-
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igen. 

Det känns som en färskvara 

där jag måste underhålla hela 

tiden och utmana mig själv 

och bolla ständigt med kolle-

gorna för att utveckla 

mina/våra ” TRAS ögon”. 

Vi måste försöka prata mer 

TRAS i vardagen här och nu 

annars rullar veckorna på 

utan något. 

 

han skall göra som andra gör, 

det är klart att han gör något 

som någon annan gör, om 

någon gör ett bus så är det 

klart att han hänger på  

A - ja det gör han ju 

E ed- Men om man säger en 

instruktion i en grupp så 

finns det barn som inte riktigt 

lyssnar men gör det kompi-

sarna gör. Om man säger att 

Kalle och Britta skall gå och 

kissa då har vi vissa barn 

som flyger upp fast vi inte 

har sagt deras namn men där 

dess kompis har flugit upp 

och skall gå och kissa, då har 

de inte lyssnat på en instrukt-

ion, man vet inte vem som 

skall gå men gör som kompi-

sen gör, så uppfattar jag 

denna 

 

levde att han kunde men 

Astrid och Berit upplevde att 

han kan nog inte det när vi 

diskuterade. Man är osäker 

pågrund av att man inte rik-

tigt förstår vad som menas 
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Bilaga	3	
 

Till föräldrar på Blommans förskola. 

 

Hej 

Jag går en utbildning på Högskolan i aktionslärande, det innebär att jag som pedagog forskar 

tillsammans med mina kolleger i den verksamhet vi arbetar i. På det sättet kan vi fördjupa 

våra kunskaper på det vi gör, på vad vi gör och hur vi gör, samt vad vi ska förändra för att 

utveckla både oss själva och verksamheten kan vidareutvecklas. Det kommer att gagna ditt 

barn. För att kunna bli bättre på vårt arbete och utveckla en ännu bättre verksamhet för ditt 

barn kommer jag att tillsammans med pedagogerna på förskolan att studera barnens och pe-

dagogernas arbete kring barns språkutveckling. Jag kommer att fördjupa mig på pedagogernas 

arbete med barnen. Detta projekt kommer att leda till en magisteruppsatts. Jag kommer att 

dokumentera detta med hjälp av bilder och videofilmning. Det material som jag kommer att 

samla in kommer att behandlas konfidientiellt och endast jag kommer att ha tillgång till 

materialet. Endast barn vars målsman givit oss tillstånd kommer att filmas och dokumenteras. 

Om du har frågor angående undersökningen får du gärna höra av dig till mig. För att jag skall 

kunna planera mitt arbete vill jag ha svar snarast som möjligt. 

Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand! 

 

 

Ifylles av målsman: 

 

JA, jag ger tillstånd för mitt barn att bli filmas och dokumenteras! 

NEJ, jag ger inte tillstånd för mitt barn att bli filmas och dokumenteras! 

Målsman för: ................................................................................................... 

Telefonnummer: ............................................................................................... 

Datum: ....................................................................... 

Underskrift: ..................................................................................................... 
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Bilaga	4	
Handlingsplan för Verksamheten 

 Förskola_________________________      Verksamhets år________________      

I vilka områ-
den 

Mål 
Lpfö98 

Mål 
TRAS 

Hur/När 
Vilken 
aktivitet 

Varför 
Synligöra 
lärandet i 
verksamhet-
en. 

Vem/vilka 
Pedago-
ger/barn 

Doku-
mentation 
Verktyg? 
Ex filmning 
  
 

Analys och 
reflektion 
Vad hände? 
Hur tolkas 
det? 

Utvärdering 
Positivt/negativt 
Hur går vi vi-
dare? 

Samspel 
 
 

        

Kommunikat-
ion 
 
 

        

Uppmärk-
samhet 
 
 

        

Uttal 
 
 

        

Ordproduktion 
 
 

        

Menings- 
byggnad 
 
 

        

Språk- 
förståelse 
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Bilaga	5	
 

1-UPPMÄRKSAMHET 
Jag kan rikta 
uppmärksamheten mot 
en uppgift 
ålder 2-3 år 

 

2-UPPMÄRKSAMHET 
Jag kan behålla 
uppmärksamhet mot 
något under en kortare tid 
ålder 2-3 år 

 

3-UPPMÄRKSAMHET 
Jag tycker om att du 
läser för mig 
ålder 2-3 år 

 

4-UPPMÄRKSAMHET 
Jag kan hålla fast vid en 
aktivitet jag valt själv 
ålder 3-4 år 

 

5-UPPMÄRKSAMHET 
Jag kan sitta kvar på min plats 
utan att lämna den när det 
förväntas att jag ska göra det 
ålder 3-4 år 

 

6-UPPMÄRKSAMHET 
Jag kan vänta på min tur 
utan att tappa 
uppmärksamheten 
ålder 3-4 år 

 

7-UPPMÄRKSAMHET 
Jag kan behålla 
uppmärksamhet mot något 
under längre tid 
ålder 4-5 år 
 

 

 

 

 

 

 


