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Abstract 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka diskurser som framträder när förskollärare talar 
om det standardiserade observationsmaterialet TRAS. Studien bygger på en kvalitativ metod där sex 
förskollärare har deltagit i semistrukturerade intervjuer. Den insamlade empirin har sedan analyserats 
och tolkats utifrån en diskursanalytisk ansats för att förstå bakomliggande diskurser. De diskurser som 
är framträdande och som diskuteras är den moderna synen och den postmoderna synen på kunskap 
och utveckling. 

Resultatet visar att den moderna och postmoderna diskursen löper parallellt i förskolans verksamhet. 
Förskollärare verkar vilja uttrycka sig i termer av det postmoderna perspektivet men i talet om det 
standardiserade observationsmaterialet TRAS blir det svårt att undvika begrepp som kan härledas till 
den mer moderna synen på barns utveckling och lärande.  

Förskollärare finner svårigheter att fylla i det standardiserade observationsmaterialet då kunskap är 
beroende av kontext. När ett barns kunnande fylls i studeras barnet i särskilda planerade eller 
oplanerade situationer. Förskollärarna bedömer först barnet enskilt för att sedan diskutera i arbetslaget.  
Barnet studeras från ett vuxenperspektiv och tränas utan vetskap för att nå en viss kunskap. Därmed 
uteblir lärprocessen i jakten på den sanna kunskapen.  

Tiden är en avgörande faktor vilket påverkar att materialet inte används som en integrerad del i 
verksamheten. Den sanna kunskapen som materialet eftersträvar exkluderar mänsklig mångfald som 
samhället präglas av i vår tid. 
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Förord 

Aldrig trodde vi att resan inom högskolans värld kunde bidra med så mycket mer än bara 

kunskap. Vägen har varit krokig, känslosam men också rolig och lärorik. Hösten 2013 stod vi 

inför den enorma utmaningen att studera till förskollärare och att tre och ett halvt år kunde gå 

så fort trodde vi aldrig.  På vägen har vänskaper för livet uppstått som blivit en enorm tillgång 

både privat och för den professionella utvecklingen.   

Vi har med detta examensarbete ännu en gång fått bekräftat vilket komplext yrke vi går till 

mötes. Inom ett brett forskningsfält är tolkningarna många och de rätta svaren är svåra att finna. 

Vi hoppas vårt sunda förnuft och all den nya kunskap vi erfarit under tidens gång blir en stor 

tillgång i vår blivande yrkesroll som professionella förskollärare. Kunskap är föränderlig vilket 

gör att vi aldrig får stå och stampa i det kunnande vi en gång erfarit. Yrkets komplexitet består 

av ständiga utmaningar vilket gör att vi aldrig kan säga: "nä nu kan vi detta". Vilket ben vi står 

på blir upp till oss då det finns olika vägar att gå.  

Tack till Charlotte Tullgren som varit en trygg stöttepelare och en förebild när vi gett oss ut i 

diskursernas förvirrande värld. Tack till de respondenter som deltagit i studien med många 

kloka och intressanta aspekter från förskolans värld. Vi vill också tacka varandra för intressanta 

och djupa diskussioner som fört arbetet vidare till en fördjupad nivå. 

Med Dahlbergs, Moss och Pences (2014 s. 310) ord i bakhuvudet ger vi oss snart ut i ett 

spännande yrkesliv:  

”Det är mångfald, inte likhet som är källan till kreativitet. Att minska mångfald 

är att minska möjligheter (…) När vi omfokuserar vår uppmärksamhet från 

drömmen om universalitet till potentialen i mångfald, så kommer dörrar till 

framtiden att öppnas – ingångar som ingen ännu kan föreställa sig”.  

Laritha Ljungkvist och Alexandra Ringbom Welin 

20 oktober - 2016, Åstorp 
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1. Inledning 

Bedömningar, tester och kartläggningar av barns lärande, framförallt gällande kognitiva 

förmågor har kommit att bli en vanlig företeelse i dagens svenska förskolor. Stora samhälleliga 

investeringar kring såväl mänskliga som materiella resurser har gjorts i förskola och skola och 

därmed önskas resultat kring vilka framgångar investeringarna utmynnat i (Skolverket 2012). 

Fokus har kommit att hamna på kunskapsinriktade värden och barns kunskaper dokumenteras 

redan i tidig ålder. Efterfrågan på att mäta barns kunskaper har resulterat i mängder av 

diagnosmaterial och tester som marknadsförs av olika aktörer (a.a.). Ett av dem är 

observationsmaterialet TRAS (Tidig registrering av språkutveckling) som syftar till att mäta 

barns språkutveckling mellan två till fem års ålder. Ett medvetet arbete med materialet anses 

fungera kompetenshöjande bland förskolepersonal i syfte att stimulera barns språkliga 

utveckling (Espenakk et al. 2013). Skolverket (2012) menar å andra sidan att bedömning av 

barns prestationer utifrån färdiga testmaterial kan strida mot intentionerna i förskolans läroplan.   

”Barnet ska inte jämföras med någon annan än sig själv och inte utifrån fastställda normer” 

(Regeringens proposition 2009 s. 353). Likaså menar Skolinspektionen (2012 s. 57) att: 

”Däremot är det centralt att i förskolan inte göra nivåplacerande bedömningar som hänförs till 

någon typ av åldersnorm, stadietänkande eller liknande”. Läroplanen beskriver vidare att 

förskolläraren ansvarar för: ”att utvärderingsmetoder, hur dokumentation och utvärderingar 

används och påverkar verksamhetens innehåll och arbetssätt samt barns möjligheter att 

utvecklas och lära inom samtliga målområden kritiskt granskas” (Skolverket 2016 s. 15). 

Författarna till TRAS vill dock poängtera att det material de marknadsför inte är ett test utan ett 

observationsmaterial (Espenakk et al. 2013). Frågan är dock vad som händer när ett material 

med åldersrelaterade antaganden introduceras i förskolan som i realiteten står vid ett vägskäl 

mellan en postmodern och modern syn på barns utveckling och lärande? I en förenklad 

förklaring av de olika perspektiven tar vi hjälp av Dahlberg, Moss och Pence (2014).  

Skillnaderna är att den moderna synen karakteriseras av universell, linjär-utveckling oavsett 

kontext och den postmoderna synen karakteriseras av ickelinjär-utveckling som är 

kontextbunden där olikheter förespråkas. En närmare beskrivning av de olika perspektiven 

presenteras senare i arbetet.  

Föreliggande studie blir intressant att ta del av eftersom förskollärare i flera fall måste förhålla 

sig till olika diskurser i samhället vilket visar på komplexiteten i förskollärarens yrkesroll.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Föreliggande studies syfte är att undersöka vilka diskurser som framträder när förskollärare 

talar om det standardiserade observationsmaterialet TRAS. Frågeställningarna som ligger till 

grund för att besvara studiens syfte är:  

• Hur talar förskollärare om TRAS som observationsmaterial i förskolan?  

• Hur uttrycker förskollärare att de arbetar med TRAS i förskolan?  
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2. Litteraturbakgrund 

Följande avsnitt redovisar tidigare kunskaper inom bedömning- och dokumentationsforskning 

såväl nationellt som internationellt. Avsnittet beskriver också studiens teoretiska utgångspunkt.  

2.1 TRAS – tidig registrering av språkutveckling 

TRAS är från början ett norskt observationsmaterial utvecklat av aktörer inom olika 

yrkeskategorier med fokus på barn med språksvårigheter. Materialet grundar sig i en 

enkätundersökning som TRAS-gruppen1 genomförde år 2000 i Norge. Resultatet visade att det 

saknades ett systematiskt observationsmaterial av barns tidiga språkutveckling. TRAS-gruppen 

arbetade sedan fram ett material för att täcka behovet av att systematiskt observera barns 

språkutveckling. År 2004 översattes TRAS till svenska och har fram till idag reviderats en gång.  

Syftet med TRAS är att observera barns språkutveckling i åldrarna två till fem år. 

Observationerna ska bidra till att fånga upp barn med problem i språkutvecklingen samt för att 

kompetensen kring barns språkutveckling ska höjas bland personalen (Espenakk et al. 2013).  

I valideringen av materialet menar TRAS-gruppen att materialet mäter det som är avsett, 

nämligen barns olika språkliga färdigheter. De olika färdigheterna presenteras i åtta olika delar 

relaterat till barns språkutveckling. Espenakk påtalar dock betydelsen av att TRAS måste vara 

ett naturligt inslag i verksamheten för att materialet inte ska avgränsas till att statiskt utvärdera 

barns språkliga kunnande, utan att det ska handla om ett aktivt samspel. För att detta ska bli 

möjligt krävs en engagerad ledning, yrkeskompetens och stabilitet i personalgruppen. Vidare 

betonar de betydelsen av pedagogers förmåga och kompetens i att kunna observera aktivt i 

samspel (a.a).  

I en utvärdering av materialet som TRAS-gruppen själva genomfört menar de att 

arbetsmaterialet ökat förskolepersonalens kunskaper kring individuella barns språkutveckling, 

att verksamheten har planerats mer målinriktat och att personalen ökat sin medvetenhet kring 

den egna rollen i barns språkutveckling. Utvärderingen av TRAS-materialet riktade sig mot 

förskolepersonal som deltagit i ett projekt initierat av TRAS-gruppen. Projektdeltagarna skulle 

i utvärderingen besvara följande två frågor; Vad har fungerat bra och vad har inte fungerat bra 

med TRAS (a.a).  

                                                 

1 Unni Espenakk, Jørgen Frost, Erna Horn, Ragnar Gees Solheim, Åse Kari Hansen Vagner, Margaret Klepstad Færevaag, 

Hans Grove Eikelund och Inger Kristine Løge 
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2.2 Tidigare forskning om TRAS i Sverige  

Arnving och Ingelström-Nilsson (2014) har gjort en studie för att studera om kartläggningen av 

TRAS i förskolan är ett hjälpmedel för att förutsäga om barnen senare får läs- och 

skrivsvårigheter. Studien har följt 29 barn från förskolan till årskurs fyra. Författarna har 

jämfört barnens resultat från förskolan utifrån barnens TRAS-schema för att sedan studera 

barnens resultat i språkliga ämnesprov i årskurs fyra. Syftet var att undersöka samband i barns 

läs- och skrivutveckling med TRAS. Intervjuerna i studien visar att pedagogerna upplever att 

TRAS har påverkat verksamheten positivt i det språkliga arbetet. De menar att TRAS har ökat 

medvetenhet kring barns språkutveckling. Respondenterna i studien uttrycker också att miljön 

i verksamheten har påverkats utifrån resultaten i TRAS och att pedagogerna har kunnat utveckla 

mer språkstimulerande miljöer. TRAS har används som ett levande material där de pedagogiska 

samtalen utgått från TRAS. Samtidigt påpekar en av respondenterna utifrån egna erfarenheter 

att inte alla arbetar så på andra förskolor (a.a).  

Resultatet i studien visar att TRAS-materialet följer med barnen upp i förskoleklassen men att 

materialet inte används vidare. Lärarna i förskoleklassen använder istället andra verktyg för att 

stimulera barns språkutveckling. Studien visar att det inte finns tillräcklig uppföljning av barn 

med språksvårigheter. Barn med språksvårigheter i förskolan har även svårigheter i årskurs fyra 

trots att problemen varit noterade sedan tidigare. Författarna menar att det inte finns någon 

systematik i hur arbetsmaterialet ska följas upp. Eftersom materialet inte får något större 

genomslag i förskoleklassen och grundskolan bidrar det till att kartläggningsmaterialet görs 

utan något klart syfte (a.a).   

Slutligen menar Arnving och Ingelström-Nilsson att de inte kan skönja något samband med att 

kartlägga barn via arbetsmaterialet TRAS och framtida skriv- och lässvårigheter. Det vill säga 

att TRAS inte har påverkat barns språkutveckling på lång sikt.   

2.3 En historisk tillbakablick - från modern till postmodern 

Dahlberg, Moss och Pence (2014) beskriver hur vi i det moderna samhället såg på världen i 

stort. Världen var något vetbart och precis som världen bör då också den mänskliga naturen 

vara förutbestämd och oberoende av sammanhang. Människan kunde förverkligas genom 

överföring av befintlig kunskap som var värderingsfri och universell och på så vis skapades den 

sanna människan. Barnen sågs som bräckliga, fundamentalt beroende och sårbara i en farofylld 

värld. De antogs utvecklas i bestämda utvecklingsförlopp och kunskapsutvecklingen 

generaliserades till att avse barnets normala utveckling. Barns allmänna utveckling sågs utifrån 



  
 

Sida 10 av 50 

 

teori och forskning som ägnade sig åt avvikelser (Sommer 2005). Den moderna synen på 

människan och världen ansågs dock exkludera mänsklig mångfald och att allt som inte föll inom 

ramarna för den "sanna kunskapen" upplevdes som suspekt. Den här synen kom att kritiseras 

under 1900-talet och den absoluta sanningen om världen och människan som ”fanns där ute 

någonstans” ifrågasattes (Dahlberg, Moss & Pence 2014). 

Ur denna kritik växte så småningom den mer postmoderna synen fram som i kontrast till den 

moderna synen förespråkade olikheter, komplexitet, icke-linjär utveckling och subjektivitet. 

Världen ses nu istället som socialt konstruerad och den absoluta sanningen och universella 

förståelsen existerar inte. All kunskap förespråkas vara kontextbunden och utmanar den 

moderna synen på den absoluta sanningen och kunskapen (a.a.). Här växer också synen på det 

resilientsa barnet fram, ett flexibelt och uthålligt barn där barnets totala sociala tillvaro och dess 

erfarenheter inom den egna tillvaron måste tas i beaktning för att kunna dra slutsatser kring 

barnets utveckling ur ett längre tidsperspektiv (Sommer 2005).  

Utifrån olika synsätt och traditioner kommer sålunda även utbildningens värde och nytta att 

formuleras utifrån de historiska och sociala existensvillkor som råder vid tidpunkten för idéers 

framväxt (Dahlberg & Lenz Taguchi 2015). Det vill säga förskolan som institution präglas av 

och tar sin utgångspunkt i de samhällsregler, normer och föreställningar som råder på en viss 

plats under en viss tid. Förskolan som institution kan därför ses som föränderlig beroende av 

tid och rum (a.a.).  

Förskolan har varit och är fortfarande influerad av utvecklingspsykologiska perspektiv på barns 

utveckling och lärande där psykologer som Arnold Gesell, Jean Piaget, Erik H. Erikson och 

Herbert Mead varit de mest omtalade teoretikerna. Piagets teorier kring barns kognitiva 

utveckling har i sin tur haft ett stort inflytande på förskolans verksamhet där barnobservationer 

legat till grund för att följa barns utveckling (Lutz 2006). Syftet med barnobservationer var att 

kunna avgöra hur verksamheten skulle stimulera barnet till utveckling och för att kunna 

synliggöra de barn som var i behov av särskilda stödåtgärder (Barnstugeutredningen 1972). 

Liknande framskrivningar kan skönjas i TRAS beskrivning av materialets syfte: 

Observationerna ska bidra till att fånga upp barn med problem i språkutvecklingen samt för att 

kompetensen kring barns språkutveckling ska höjas bland personalen (Espenakk et. al 2013).  
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2.4 Systematisk dokumentation i förskolan 

Det finns olika sätt att se på förskolan som institution. De två mest framträdande synsätten ur 

ett globalt perspektiv kan anses vara förskolan som skolförberedande, anglosaxisk tradition, 

eller utifrån den mer nordiska traditionens synsätt där förskolan har ett värde i sig. Synen på 

förskolan som skolförberedande präglas generellt av att barnen ska nå stegvis förutbestämda 

och detaljerade kunskapsmål i syfte att göras redo för skolan.  Den nordiska traditionen präglas 

istället av breda strävansmål och att läraren utforskar tillsammans med barnen utifrån deras 

intressen (Bennett 2010).  

Skrivningarna i den svenska läroplanen för förskolan (Skolverket 2016) belyser att förskolans 

uppgift är att utföra ett dokumentationsarbete som ligger till grund för utvärdering av 

verksamheten. Dokumentationsarbetet är dock beroende av att även värdera det enskilda 

barnets utveckling och lärande (Vallberg Roth 2014). Dokumentationen av enskilda barns 

lärande och lärprocesser ska inte användas till att utvärdera varje barn mot förutbestämda 

kunskapsmål utan istället användas till utvärdering och kvalitetsutveckling i den egna 

verksamheten. Det här menar Vallberg Roth är ett dilemma som förskolan står inför.  

Dahlberg och Elfström (2014) beskriver att svenska förskolor uppmanas att använda en mängd 

olika utvärderingsverktyg som i flera fall strider mot nationella styrdokument. Regeringens 

proposition (2009) och Skolinspektionen (2012) påtalar att fastställda normer inte ska ligga till 

grund för att bedöma det enskilda barnet samt att de inte ska jämföras med andra utifrån 

fastställda normer eller stadietänkande. Läroplanen för förskolan (2016) framställer även mål 

att sträva efter och inte uppnåendemål. Dahlberg och Elfström (2014) menar att styrande 

bedömningsmaterial bidrar till att invanda tankemönster gör det svårt att tänka annorlunda. Den 

pedagogiska dokumentationen riskerar att transformeras till tekniker för att uppvisa mätbara 

resultat.  

2.5 Kvalitetsdiskursen i förskolan  

Kvalitet är ett omtalat och välanvänt begrepp i förskolan. Vad som kan anses vara kvalitet är 

dock beroende av flera olika aspekter och dess tillämpning på den tidiga barndomen har kommit 

att analyseras utifrån att kvalitetsdiskursen blivit en framträdande diskursiv regim i förskolan 

och dess utveckling (Dahlberg, Moss & Pence 2014). Kvalitet är ett socialt konstruerat begrepp 

och kan förstås ha blivit präglad av upplysningstiden och modernitetens tankar om ordning och 

kontroll. Den ökade tilliten till siffror och kvantifiering skapade möjligheter att förenkla världen 

till standardiserade, jämförbara och mätbara kategorier. Det fanns en lockelse i att leta efter det 
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klara, enkla och säkra svaret och det fanns en demokratisk önskan om att neutrala och tydliga 

utvärderingsinstrument skulle ersätta subjektiva värderingar.  

ECERS vilket står för Early Childhood Environment Rating Scale är ett exempel på ett 

utvärderingsinstrument som utvecklats för att mäta kvalitet. Utvärderingsinstrumentet har sina 

rötter i USA men har kommit att användas i stora delar av världen exempelvis England, 

Grekland, Sydkorea, Japan och Ryssland. I Sverige används metoden både inom forskning, 

självvärdering och extern utvärdering för att utveckla förskolans kvalitet (Sheridan, Pramling 

Samuelsson & Johansson 2009). Det visar sig dock att inte heller ECERS kan bidra med det 

klara, enkla och säkra svaret på vad kvalitet är eftersom begreppet definieras på en mängd olika 

sätt beroende av tid och plats. I La Paros, Thomason, Lower, Kintner-Duffy och Cassidys 

(2012) studie där de studerat hur kvalitet definieras och mäts i förskolan kom de fram till att det 

inte finns en enig syn på vad kvalitet är. Bara inom ramen för deras studie definierades kvalitet 

på minst tio olika sätt trots att alla använt ECERS som utvärderingsinstrument.  

Under 2009 presenterade Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) sin 

tvärsnittsstudie om barns tidiga lärande där de på extern nivå utvärderat åtta förskoledistrikts 

kvalitet med hjälp av ECERS. Studien fokuserade på tre utvecklingsområden; matematik, språk 

och kommunikation och samspel. De kom fram till att de barn som vistats i en förskola med 

hög kvalitet redan innan tre års ålder har ett väl utvecklat och avancerat kunnande inom språk 

i jämförelse med de barn som vistats i en förskola av låg kvalitet. Studien beskriver även 

betydelsen av att hitta former för att systematiskt och processinriktat följa upp barns 

språkutveckling som tar hänsyn till kontexten där utvecklingen sker. Därtill beskriver de att 

arbetslagen i förskolan behöver upptäcka skillnaden mellan att utgå från fastställda 

utvecklingsteorier och att utgå från barns kunnande i en kontext. Den systematiska och 

processinriktade dokumentationen ska sedan användas för att utveckla och planera för 

verksamheten. Det handlar alltså om att utveckla och utvärdera förskolans kvalitet istället för 

att testa barns kunskaper utifrån färdigställda utvecklingsteorier (Pramling Samuelsson 2010).  

2.6 Kartläggning och bedömning av barns kunskaper i förskolan 

Jönsson och Vallberg Roth (2014) beskriver bedömning ur två olika perspektiv. Bedömning 

kan å ena sidan ses som ett starkt pedagogiskt verktyg samtidigt som bedömning har skapat 

negativa konsekvenser för barns motivation, kunskapsutveckling och självbild. De vidhåller att 

skillnaden för vilka konsekvenser bedömningen får ligger i hur den genomförs, kommuniceras 

och används. Därmed kan bedömning entydigt varken ses som positivt eller negativt för barns 
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utveckling och lärande. Paradoxalt nog förespråkas mer test, dokumentation och bedömning för 

att så tidigt som möjligt stödja utsatta barn, samtidigt som det är de resurssvaga barnen som blir 

mest utsatta i det individualiserade kontroll-och granskningssamhälle de går till mötes (a.a.).  

Även Nordin-Hultman (2004) beskriver hur den ”diagnostiska kulturen” kommit att öka i 

förskolan och allt mer genomgripande bedömningar görs av varje barn. Förskolan ska ha en 

helhetssyn och bredda bilden av barnet men möjligen har helhetssynen istället resulterat i att 

fler bedömningsområden av barnen blivit synliga. Därmed ökar också risken att finna 

avvikelser hos det enskilda barnet (a.a.). 

Pramling Samuelsson (2010) menar att det på extern nivå saknas tillit till att lärare ser att barn 

lär när de visar intresse, är aktiva och vetgiriga. Det uppstår en problematik i mötet mellan den 

externa viljan att mäta barns kunskaper gentemot förskolans uppdrag. Enligt Pramling 

Samuelsson vilar förskolans läroplan och de teorier som ska ligga till grund för förskolans 

verksamheter på en helt annan förståelse för barns lärande än den avsikt som ligger bakom 

testning och kartläggning av barn.  

Även ur ett internationellt perspektiv diskuteras bedömning utifrån tillrättalagda kartläggnings- 

och mättekniker i förskolan. Det kan uppstå ett etiskt dilemma i yrkesrollen när förskollärares 

visioner för verksamheten och barnen sätts i konflikt med uppgifter som kommunpolitiker 

kräver ska genomföras i verksamheten (Feeney & Freeman, 2014). När beslut är tagna på 

kommunal nivå är det inte möjligt för anställda att avstå från att genomföra och använda olika 

test-och kartläggningsmaterial eftersom risken att förlora arbetet föreligger. Istället för att vägra 

använda ett material lyfter Feeney och Freeman betydelsen av att finna argument för varför 

materialet inte bör användas men också komma med egna förslag på hur verksamheten kan 

tillfredsställa barnens behov. Det här kan på sikt göra att kommunens policy förändras.      

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) vidhåller vidare att barns lärande handlar 

om förståelse och meningsskapande för fenomen i sin omvärld vilket innebär att lärande är en 

process, något som förändras över tid. Utvärderingsinstrument som är utformade för att mäta 

barns kognitiva förmågor är generellt utformade för att mäta små, avskilda fragment vilket 

Pramling Samuelsson (2010) menar är något helt annat än att mäta barns förståelse för något. 

Tester och kartläggningar handlar snarare om att mäta vad barn kan vid en specifik tidpunkt 

och lärprocessen hamnar i skymundan. Lager (2010) beskriver exempelvis att TRAS är ett 

material som stödjer förskollärare att tala om vad barn kan men att dokumentationen kring 

lärprocessen går förlorad.  
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”Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera 

varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter 

att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner" (Skolverket 2016 s. 14). 

Hur det här arbetet ska ske är en fråga om tolkning och eftersom ansvaret för förskolan 

decentraliserats till kommuner blir tolkningarna många och tvetydiga. I flera kommuner i landet 

har TRAS implementerats för att systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns 

språkutveckling. Vallberg Roth (2014) menar dock att bedömningen av barns språk via TRAS 

är betygsliknande och av summativ karaktär i och med att förskolläraren bedömer i vilken grad 

ett barn behärskar ett förutbestämt påstående om barns språkutveckling. Exempel på 

förutbestämt påstående: ”Använder barnet pluralformer av substantiv”? (Espenakk et al. 2013 

s. 157). 

Sommer (2005) beskriver människan och menar att det finns olikas sorters kompetenser. Han 

förklarar att det finns basala medfödda kompetenser som för utvecklingen framåt. Nyare 

kompetenser kommer med tiden att utvecklas och andra försvinner. En person kan i en viss 

situation upplevas som kompetent men i en annan situation upplevas inkompetent. Vidare 

menar Sommer att alla människor är kompetenta inom vissa områden och att en person aldrig 

är kompetent inom alla områden.   

2.7 Teoretisk utgångspunkt - Diskursanalys som metod och teori 

Studien ämnar att analysera det empiriska materialet utifrån den ”foucauldianska” 

diskursanalysen och vill undersöka vilka sanningsregimer och maktrelationer som råder i en 

viss kontext, det vill säga, vilken typ av diskurs samhället accepterar och låter verka som 

sanning (Foucault 2008). Diskursanalys kan på ett generellt plan beskrivas som ett sätt att 

försöka förstå hur människor med hjälp av språket skapar verkligheten och bidrar med att 

synliggöra vad sociala texter vill framställa som sanning (Bolander & Fejes 2015). Såväl 

skrifter, bilder och tal kan studeras vid en diskursanalys eftersom de alla är sociala texter 

(Alvesson & Sköldberg 2008). Diskursanalysen tar sin utgångspunkt i att inte ta sociala texter 

för vad de är utan istället undersöka och analysera de dolda budskap som förmedlas 

(Denscombe 2009).  

Diskurser kan dock inte bara avgränsas till det som sägs eller vad som görs utan diskurser kan 

även skönjas i attityder, sätt att vara och i olika beteenden. Diskurser är i sig kopplat till makt 

och kontroll, det vill säga vad som kan sägas och inte sägas i rådande diskurs (Foucault 2008).  
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Enligt Foucault hänger makt och diskurs oupplösligt samman och han har intresserat sig mycket 

för hur människan förhåller sig till makten. Foucault menar att makt inte bara kan definieras 

utifrån den juridiska föreställningen om makt som förbud, regler och lagar utan breddar bilden 

av begreppet till att handla om hur makten de facto fungerar. Han menar att det inte endast går 

att tala om makten utan istället om makterna. Makterna i sin tur fungerar lokalt och är former 

för dominans och underordning i en specifik avgränsad kontext (a.a.), exempelvis förskolor i 

en enskild kommun. Omedvetet är alltså människor styrda av diskursers makt och kontroll över 

vad som är tillåtet och inte. Det kan ha påverkat hur föreliggande studies respondenter valde att 

tala om TRAS som observationsmaterial i förskolan.   

Den överordnande makten för den svenska förskolan kan anses utgå från de styrdokument som 

ligger till grund för förskolans innehåll och utformning exempelvis Läroplan för förskolan 

(Skolverket 2016) och Skollagen (SFS 2010:800). Ansvaret för förskolan är i sin tur 

decentraliserat till landets olika kommuner som ska säkerhetsställa kvaliteten på de lokala 

förskolorna. Nya maktformer etablerats därför i den specifika kontexten och har sitt eget sätt 

att fungera, egna tillvägagångssätt och egna tekniker (Foucault 2008).  

Föreliggande studie kopplar ovanstående till hur förskollärare förhåller sig till de olika 

makterna från den centraliserade, statliga makten till den decentraliserade, kommunala makten 

som kan anses förespråka skilda tillvägagångssätt när det gäller att dokumentera, bedöma och 

utvärdera enskilda barns lärande och utveckling. I Regeringens proposition (2009 s. 353) står 

det exempelvis beskrivet att: ”Barnet ska inte jämföras med någon annan än sig själv och inte 

utifrån fastställda normer” medan kommunen kräver att varje barn i förskolan från två års ålder 

ska kartläggas via observationsmaterialet TRAS som är ett material av normerande karaktär på 

barns språkutveckling.   

Därtill kan diskurser inte enbart beskrivas i dualistiska former såsom dominerande diskurs och 

dominerad diskurs utan diskurser löper hela tiden parallellt med varandra. Diskurser riktas mot 

just de som använder dem (Foucault 2008). Talet om barns utveckling som linjär skapar också 

en sanning om barnet som subjekt att utvecklas utifrån generella utvecklingsstadier där 

kontexten spelar mindre roll. Det här kan ställas i kontrast till barnets utveckling som icke-linjär 

som istället skapar sanning kring barnet som subjekt där utvecklingen är beroende av kontext 

och inte kan ses som förutbestämd. Olika sätt att tala om barns utveckling och lärande väcker 

också liv i diskurser och gör att de får mer eller mindre genomslagskraft i olika kontexter.  
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En av Foucaults definitioner av begreppet diskurs är att det är ”praktiska handlingar som 

systematiskt bildar de objekt de talar om” (Foucault 2002 s. 67). Förskollärares ”praktiska 

handling”, att använda TRAS, fabricerar mening och skapar subjektpositioner både för dem 

själva och barnen som de ”trasar”.  

Med utgångspunkt i ovanstående kan en diskursanalys i ”foucauldiansk anda” hjälpa oss 

analysera vilka implicita betydelser det som sägs under intervjuerna har för att kunna synliggöra 

de diskurser, subjektpositioner, maktpositioner och sanningsregimer som präglar förskollärare 

i talet om det standardiserade observationsmaterial TRAS i förskolan.  
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3 Metod 

Följande avsnitt behandlar val av vetenskaplig metod, metod för datainsamling, tillförlitlighet, 

etiska ställningstaganden, urval, genomförande, bearbetning och analys av empiri samt 

metoddiskussion som en avslutande del av den metod som presenterats.  

3.1 Kvalitativ metod 

Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver att en kvalitativ studie utgår från forskarens tolkning 

och uppfattning av information där bland annat sociala processer och sociala sammanhang är i 

förgrunden. Eftersom studien ämnar att göra en diskursanalys och synliggöra vad sociala texter 

vill framställa som sanning blir frågan hur respondenterna talar om ett specifikt fenomen 

betydelsefull. En kvalitativ ansats är därför att föredra framför en kvantitativ. En kvalitativ 

ansats ökar förutsättningarna för att få syn på hur respondenterna genom sitt tal skapar sin 

yrkesverksamma verklighet i relation till observationsmaterialet TRAS och vilka sanningar som 

uppfattas prägla verksamheten.  

När forskaren närmar sig sitt arbetsområde är det aldrig helt utan förutfattade meningar. För att 

inte resultatet ska påverkas av förförståelsen bör forskaren inta ett objektivt förhållningssätt och 

vara ”öppen i sinnet” vid bearbetning av material (Denscombe 2009). Det var därmed viktigt 

att vi som studenter och utformare av en kvalitativ forskningsmetod insåg att vi också är 

påverkade av olika diskurser. I kontrast till Denscombes beskrivning av objektivitetens 

betydelse menar Bolander och Fejes (2015) att det inte går att ställa sig utanför en diskurs. De 

menar att forskaren är ett subjekt som är präglad av rådande diskurser och frågan blir då i vilken 

utsträckning forskaren påverkar studiens resultat och analys. Det är en fråga som är omöjlig att 

besvara enligt Bolander och Fejes. Däremot blir kunskapen om diskursernas påverkan ett 

redskap för att medvetandegöra våra egna ställningstaganden. Kunskaper kring de diskurser 

som kan tänkas prägla vårt förhållningssätt blir möjliga att ta hänsyn till för att inte våra 

subjektiva kunskaper ska få fäste i det resultat som framkommit.     

3.2 Metod för datainsamling - Intervjuer  

Datainsamlingsmetoden i studien baseras på semistrukturerade personliga intervjuer i syfte att 

belysa komplexa fenomen. Denscombe (2009) beskriver att intervjuer är en metod som används 

för att reda i människors åsikter, kunskaper, känslor och uppfattningar. Utmärkande för en 

semistrukturerad intervju är att intervjuaren ger respondenten stort utrymme att uttrycka sig 

inom området som behandlas. Vidare har intervjuaren ett antal frågor som ska besvaras men 
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under flexibla former för att gå på djupet i respondentens erfarenheter (a.a). Eftersom studien 

utgår från ett diskursanalytiskt perspektiv var det av stor vikt att respondenten gavs stort 

talutrymme och att vi endast fungerade som guider i samtalet.  

För att kvaliteten i intervjuerna skulle bli så hög som möjligt var det av stor vikt att vi som 

intervjuare var väl förberedda. Löfgren (2014) menar att en pilotintervju kan göras för att 

kontrollera den utformade intervjun. Syftet är att träna sin förmåga att ställa frågor och testa 

materialets hållbarhet. 

Under intervjuerna var vi båda delaktiga i samtalet med respondenten. Stukát (2011) menar att 

två intervjupersoner vid en intervju kan bidra till andra och djupare upptäckter. Risken är dock 

att respondenten hamnar i underläge och det blev därför betydelsefullt att bygga upp en tillitsfull 

relation genom att inleda intervjun med en enkel fråga som respondenten kunde tänkas ha en 

konkret uppfattning om. 

För att intervjuerna skulle kunna bearbetas och analyseras på ett så objektivt vis som möjligt 

användes ljudupptagning. Nackdelen med ljudupptagning är att det kan hämma den intervjuade 

men Denscombe (2009) menar att deltagaren blir mer avslappnad efter en kort stund. Det var 

därför betydelsefullt att inte ställa några för studien avgörande frågor under inledningen av 

intervjun utan istället fokusera på respondenterna och deras förhållande till TRAS i största 

allmänhet.  

3.3 Tillförlitlighet 

För att öka validiteten och tillförlitligheten i studien är det viktigt att frågorna vid intervjuerna 

är väl bearbetade och stämmer överens med syfte och frågeställningar. Validiteten är hög om 

forskaren mätt det som var avsett att mätas (Bjereld, Demker & Hinnfors 2009). För att öka 

validiteten har vi därför gjort en pilotintervju. Därefter kunde frågorna korrigeras för att 

validiteten skulle bli högre.  Respondenterna valdes med stor noggrannhet i syfte att besvara 

frågeställningarna vilket innebar att möjligheten att få en hög validitet i materialet ökade. 

Respondenterna skulle ha kunskaper om det valda ämnesområdet som diskuterades och därmed 

bli ”nyckelpersoner” som Denscombe (2009) beskriver. För att öka en kvalitativ studies 

trovärdighet blir det också betydelsefullt att metoder, analyser och val som gjorts under studiens 

gång genomförs och presenteras med stor noggrannhet (a.a.). Därför har det varit viktigt att 

systematiskt och stringent beskriva studiens tillvägagångssätt, genomförande och resultat för 
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att det presenterade innehållet tydligt ska speglas och förankras i den insamlade empirin, vilket 

Denscombe beskriver är av stor vikt. 

För att öka reliabiliteten i materialet är frågan hur något mäts i förgrunden, det vill säga vilket 

mätredskap som används (Bjereld, Demker & Hinnfors 2009). Då studien utgår från en 

kvalitativ metod och har analyserats utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv bedömdes 

intervjuer som ett tillämpbart mätredskap och tillvägagångssätt för att skapa förståelse för 

förskollärares subjektiva uppfattningar. Eftersom studien riktade sig mot respondenternas 

uppfattningar och tal om observationsmaterialet TRAS ansågs semistrukturerade intervjuer 

vara ett tillämpbart mätredskap för att stärka reliabiliteten.  

3.4 Etiska ställningstaganden 

Studiens etiska ställningstaganden utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2002). Det finns även en nyare 

upplaga som beskriver forskningsetiken ur ett mer omfattande perspektiv (Hermerén 2011). 

Där problematiseras begreppet forskningsetik och Hermerén (2011) beskriver att samhällets 

förändringar kräver andra ingångar inom forskning. Vidare förklaras att forskningsetik handlar 

om forskarens eget sunda förnuft. Hermerén problematiserar också begreppet forskaretik vilket 

beskriver forskningens nytta utifrån ett samhälleligt perspektiv. Det väsentliga inom forskning 

är att forskningen ska bidra med nya kunskaper och inte presenteras vetenskapligt oredigt. Det 

här tolkar vi som att resultatet inte ska vilseleda för att gagna egna eller andras intressen vilket 

forskaren hålls högst ansvarig för (a.a.). Vi väljer dock att främst använda Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2002) eftersom de upplevs tydligare. De fyra grundläggande kraven 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Respondenterna fick information kring studiens syfte samt att deltagandet var frivilligt. Det var 

när som helst under studiens gång möjligt att avbryta sin medverkan. Eftersom respondenterna 

blev tillsända ett missivbrev innan intervjutillfället gjordes bedömningen att respondenterna fått 

den information som behövdes för att delta i studien med utgångspunkt i Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2002).  

Utifrån missivbrevet har respondenterna gett sitt samtycke för att delge information till studien 

samt godkänt att ljudupptagning sker vid intervjutillfället. Ur ett etiskt perspektiv är det av 

största vikt att respondenterna är medvetna om att ljudupptagning sker. Ljudupptagningen 

analyserades grundligt för att vi som studenter skulle kunna tolka olika diskurser i empirin. 
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Respondenterna har såväl i det transkriberade materialet som i det färdiga resultatet hållits 

anonyma vilket innebär att deras namn och arbetsplats fingeras i studien. En del citat som 

redovisas i studiens resultat har också transformerats för att ingen ska kunna kombinera en viss 

arbetsuppgift med en specifik individs identitet (Hermerén 2011). Den insamlade empirin 

används endast i föreliggande studie och kommer att raderas efter att studien blivit rapporterad.   

Eftersom studien bygger på en diskursanalys som innebär att tolka det som sägs för att 

synliggöra dolda diskurser kan även det diskuteras ur ett etiskt perspektiv. Är det etiskt möjligt 

att omtolka det respondenterna ger uttryck för? En diskursanalys bygger på forskarens 

tolkningar och det finns en risk att det som sägs och omtolkas inte stämmer överens med 

respondenternas ursprungliga uttryck. Holme, Solvang och Nilsson (1997) menar att det inte 

går att garantera att sändarens budskap och mottagarens tolkning stämmer överens. För att öka 

validiteten menar de att man ska använda flera källor och finna mönster för att stärka 

tolkningsresultatet i materialet vilket vi gjort då sex oberoende respondenter intervjuats med 

kunskaper kring ett gemensamt innehåll.  

Ur ett etiskt perspektiv vill vi också diskutera vad som är möjligt att uttrycka i lokalt rådande 

diskurser då makt och kontroll är styrande fenomen (Foucault, 2008). Vi menar att 

respondenterna kan ha ställts inför ett arbetsmoraliskt dilemma i talet om TRAS eftersom deras 

arbetsgivare förespråkar det aktuella observationsmaterialet. Det här kan ha påverkat hur de har 

kommit att uttrycka sig kring materialet.  

3.5 Urval 

Studien genomfördes i en kommun i södra Sverige som aktivt arbetar med att kartlägga alla 

barn via observationsmaterialet TRAS. En grundförutsättning för att kunna delta i studien var 

att förskolläraren genomgått en TRAS-utbildning samt aktivt arbetar med materialet.  

Kommunen är indelad i tre olika distrikt och det blev därmed naturligt att välja förskollärare 

från samtliga områden för att få en bredare bild av talet kring observationsmaterialet TRAS. 

Två förskollärare från varje område tillfrågades vilket genererat i sex intervjuer. Sex 

respondenter ser vi som ett rimligt antal i relation till studiens tidsperspektiv. 

Problemformulering och frågeställning hänger samman med urvalet då respondenterna 

representerar empirin som samlas in. Därmed är det betydelsefullt att välja respondenter med 

omsorg. Om inte ett korrekt urval gjorts kan det resultera i att empirin blir oanvändbar 



  
 

Sida 21 av 50 

 

(Denscombe 2009).  Vi har därför kontaktat förskollärare som arbetar med TRAS för att urvalet 

ska stämma med studiens avsikt.  

3.6 Genomförande 

Respondenterna kontaktades via telefon eller ett personligt möte och fick efter visat intresse för 

deltagande ett missivbrev (se Bilaga 2). Alla respondenter har vid första förfrågan velat delta i 

studien. Tider för intervjuerna bokades med utgångspunkt i de enskilda verksamheternas 

förutsättningar. Intervjuerna beräknades ta ungefär 30 minuter.  

För att kvaliteten i intervjuerna skulle bli så hög som möjligt genomfördes en pilotintervju som 

stärkte motiven för val av tillvägagångsätt. Under pilotintervjun deltog vi båda två vilket 

upplevdes som positivt. Vi kompletterade varandra väl och ställde följdfrågor för att föra 

samtalet vidare på en djupare nivå. Det bidrog till att intervjun upplevdes vara av god kvalitet i 

relation till studiens syfte vilket var att undersöka vilka diskurser som framträder när 

förskollärare talar om det standardiserade observationsmaterialet TRAS.  

När pilotintervjun var genomförd och intervjuguiden korrigerats genomfördes alla sex 

intervjuer under loppet av en vecka. Intervjuerna genomfördes i verksamheternas personalrum 

för att undvika att respondenterna blev distraherade av kollegor eller barn. Respondenterna blev 

påminda om att intervjun skulle spelas in och vi talade också om när ljudinspelningen startades. 

För att minimera risken för tekniska problem användes två olika program för ljudinspelning på 

två olika enheter.  

Eftersom vi var medvetna om att ljudinspelning kunde hämma den intervjuade inleddes 

intervjuerna med konkreta frågor som rörde respondentens utbildning, ålder och hur länge de 

arbetat inom yrket. När respondenterna upplevdes avslappnade och bekväma vilket framförallt 

kunde bedömas på deras kroppsspråk kunde samtalet ledas in kring de för studien avgörande 

frågorna.  

Inspelningarna genererade i tre timmar och 43 minuters material som sedan transkriberades i 

sin helhet och resulterade i 60 sidor. Då studien intresse låg i att undersöka talet kring TRAS 

valde vi att utesluta gester. Under intervjun var det ett medvetet val att inte föra fältanteckningar 

för att inte fokus skulle tas från själva intervjun. Materialet transkriberades samma dag som 

intervjun genomfördes. Transkriberingen gjordes tätt inpå den utförda intervjun för att inte gå 

miste om sammanhanget och eventuellt förlora förståelse för det innehåll empirin förmedlade.    
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3.7 Bearbetning och analys av empirin  

Då studien bygger på en diskursanalys har vi valt att utgå ifrån Bolander och Fejes (2015) 

modell som beskriver ett tillvägagångssätt av en diskursanalys i praktiken. Vidare förklarar de 

att Foucault inte beskriver hur en diskursanalys ska genomföras utan det blir forskaren själv 

som får finna begrepp som är användbara för det egna arbetet. Därför har vi valt att utgå från 

Bolander och Fejes (2015 s. 97) frågeställningar som en guide i vår diskursanalys. Följande 

frågor har legat till grund för att finna resultatet i den insamlade empirin till studien.  

 Vad talas det om? 

 Hur talas det om detta? 

 Vad framställs som sanning? 

 Vilka subjektspositioner framträder? 

 Vad utesluts genom detta tal?  

Innan vi kunde se generella drag eller avvikande faktorer läste vi igenom det transkriberade 

materialet ett antal gånger för att få en helhetsbild. Därefter delades texten in i olika 

huvudkategorier för att se vilka rubriker som kunde urskiljas. Kategorierna som kunde urskiljas 

var; verksamhet, makt, lärarprofession, inkludering, exkludering, kontext, barns lärande och 

bedömning. För att avgränsa resultatet sammanlänkades några av kategorierna för att ge en 

tydligare bild. Slutligen kunde vi konstatera att tre rubriker fick bilda utgångspunkt i det vidare 

arbetet och som beskrivs nedan.  

 Barns lärande- kontextbundet eller oberoende av kontext 

 Bedömning-inkluderande eller exkluderande 

 Makt och lärarprofessioner i förskolans verksamhet 

Därefter gjordes tankekartor för att dela upp texten till de olika rubrikerna utifrån vad talas det 

om och hur talas det om detta.  I nästa steg kunde sedan ett resultat urskiljas utifrån den 

insamlade empirin som presenteras i följande text. Ur det framskrivna resultatet växte också 

sanningar, subjektpositioner och fenomen som utesluts i talet om TRAS fram.  

3.8 Metoddiskussion 

Valet av en kvalitativ metod framför en kvantitativ metod grundar sig i att studien intresserar 

sig för hur förskollärare uttrycker sig i talet om TRAS. Om vi däremot hade använt oss av en 

kvantitativ metod med utformade frågor gentemot studiens frågeställning hade resultatet varit 

lättare att bearbeta. Samtidigt hade frågorna inte kunnat gå på djupet och följdfrågor hade inte 
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kunnat ställas, vilket kan motivera valet till semistrukturerade intervjuer och en kvalitativ 

metod. Den kvalitativa metodens styrka är framförallt att den skapar möjlighet att finna svar på 

mer djupgående frågeställningar (Denscombe 2009).  

Frågorna som de semistrukturerade intervjuerna bygger på kan diskuteras ur ett 

validitetsperspektiv. Trots att frågorna varit väl bearbetade i relation till studiens syfte och 

frågeställningar har frågornas utformning påverkat respondenternas svar vilket det finns en 

medvetenhet kring.  

Nackdelen med intervjuer är att efterarbetet är en tidskrävande process (a.a.). Eftersom de 

öppna frågorna i intervjun gav respondenterna stort talutrymme blev det empiriska materialet 

stort och tog lång tid att analysera. Ett frågeformulär hade kunnat användas och bearbetningen 

hade blivit enklare eftersom respondenterna förväntas svara på förutbestämda frågor i en viss 

ordning. Däremot är det svårt att nå djupet i enkäter vilket semistrukturerade intervjuer å andra 

sidan kan bidra med. 

Vi var två intervjuare vid intervjutillfället vilket var ett medvetet val för att få en djupare 

förståelse under intervjun. Beslutet att vara två grundade sig främst i den pilotintervjun som 

genomfördes eftersom vi kompletterade varandra väl och ställde följdfrågor vilket även Stukát 

(2011) beskriver är en styrka. Vi tolkade det som att respondenterna inte var obekväma under 

intervjuerna, främst med utgångspunkt i deras kroppsspråk men givetvis kan det ändå ha 

påverkat respondenternas sätt att tala och det resultat vi fick. Likaså kan ljudupptagning 

diskuteras som hämmande av respondenterna och kan ha påverkat resultatets utfall. Vi menar 

dock att respondenterna inte upplevdes hämmade av ljudupptagningen eftersom det 

transkriberade materialet visar att respondenterna getts stort talutrymme när mängden ord 

studerats i sin helhet. Vi som intervjuare har i det transkriberade materialet getts lite talutrymme 

i relation till respondenterna.   

En aspekt att fundera kring var att respondenterna möjligen kände sig tvingade att svara att de 

arbetar med TRAS i den dagliga verksamheten eftersom det är så de bör tala utifrån rådande 

lokala sanningsregimer. Vad var möjligt att uttala och inte i rådande diskurs? Respondenternas 

uttalande kan därmed sättas i relation till en rädsla för möjliga konsekvenser av deras 

uttalanden. Oron för att kunna identifieras förelåg eventuellt trots att anonymitet var en 

grundläggande faktor för att skydda respondenternas identitet i studien. Om respondenterna 

blivit anonyma gentemot oss som studenter hade eventuellt att annat resultat kunnat skönjas. 

Då hade enkäter med öppna svarsalternativ varit en möjlig väg.  
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Eftersom studien utgår från en diskursanalytisk ansats blir det omöjligt att besvara hur pass 

mycket vi som studenter påverkat studiens resultat och analys. Denscombe (2009) beskriver 

objektivitetens betydelse i bearbetningen av det empiriska materialet men objektivitet har varit 

svårt att uppnå eftersom även vi är präglade av olika diskurser. Som tidigare nämnt beskriver 

Bolander och Fejes (2015) att det inte går att ställa sig utanför en diskurs och att forskaren är 

ett subjekt som är präglad av rådande diskurser. Eftersom vi genom föreliggande studie erövrat 

kunskaper hur diskurser undermedvetet påverkar subjektiva uppfattningar har vi hållit oss 

kritiska och ifrågasatt tolkningarna av empirin ett flertal gånger innan de rapporterats.  
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4 Resultat och analys 

Syftet med studien är att undersöka vilka diskurser som framträder när förskollärare talar om 

det standardiserade observationsmaterialet TRAS. Frågeställningarna som studien utgått ifrån 

är:   

• Hur talar förskollärare om TRAS som observationsmaterial i förskolan?  

• Hur uttrycker förskollärare att de arbetar med TRAS i förskolan?  

Resultatet av den insamlade empirin visar att förskollärare är präglade av två olika diskurser i 

talet om observationsmaterialet TRAS. De diskurser som varit framträdande i analysen av 

materialet är den moderna och postmoderna synen på kunskap och utveckling. Diskurserna 

löper parallellt med varandra vilket blir tydligt eftersom respondenterna under samma samtal 

talar både utifrån den moderna och postmoderna synen. Barnet positioneras utifrån att utvecklas 

linjärt i generella stadier som härleds till den moderna diskursen likväl till att utvecklas icke-

linjärt vilket är karakteristiskt för den postmoderna synen på barns utveckling.  

Nedan redovisas resultatet av den insamlade empirin. Då studien strävar efter att garantera 

respondenternas anonymitet har namnen fingerats. Vissa citat har även transformerats för att 

ytterligare säkra respondenternas identitet. I de citat där det förelegat en risk att avslöja 

respondentens identitet har små ändringar gjorts som inte påverkat innehållet.  

Analysen av resultatet presenteras i den löpande texten vilket leder till att analys och resultat 

bildar en helhet. Avslutningsvis presenteras en kort sammanställning av resultat och analys.  

4.1 Tal om TRAS 

Nedan beskrivs resultat och analys utifrån förskollärares tal om TRAS för att besvara den första 

frågeställningen i studien. 

4.1.1 Barns lärande – kontextbundet eller oberoende av kontext 

När respondenterna talar om barns lärande menar de flesta respondenter att utvecklingen är 

icke-linjär men kan i nästa mening säga att utvecklingen är linjär.  

Melissa: Man ska inte vara så fixerad. Man ska gå lite såhär istället [visar huller 

om buller med händerna] och följa barnets utveckling och inte åldersmässigt (…) 

ibland tar motoriken över språket och då stannar språket lite och då utvecklas 

motoriken och så går det ju i trappor i hela tiden.  
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Det blir i ovanstående exempel tydligt att det moderna och det postmoderna perspektivet präglar 

respondentens förhållningssätt i talet om barns utveckling och lärande. Barnet positioneras både 

utifrån att utvecklas i generella steg - linjär utveckling samtidigt som deras utveckling anses 

vara icke-linjär.   

Respondenterna lyfter också att de några gånger fått klagomål från talpedagog och lärare i 

förskoleklassen att deras ifyllnad av TRAS-schemat inte stämt överens med barnens kunskaper 

och förmågor. Det här kopplar de till att TRAS-schemat egentligen bara visar vad barnen kan 

på förskolan. När barnet sedan sätts i en annan kontext, det vill säga i en annan miljö, i en ny 

grupp kan deras kunnande förändras.   

Ellinor: … man har ju hört att dom lämnat in klagomål och önskemål på dom här 

TRAS, att dom har inte tyckt att vi har fyllt i det likadant på alla ställen eller haft 

olika mått, var drar man gränsen på vart ett barn kan saker... att dom inte då tyckt 

att detta stämt med barnen helt och hållet, med barnen och trasen då (…) men 

samtidigt är det kanske, jag vet inte om det kan skilja sig också i och med att 

barnet hamnar i en annan miljö och annan grupp.  

Cecilia: ...sen är ju jag lite så att jag vet inte egentligen vad dom ser i det. För får 

du den här och den är helt ifylld den här tårtan ja då tänker man wow men alltså 

det är ju så att samspel och kommunikation till exempel, det hamnar ju i ett helt 

nytt sammanhang där borta. 

Här talar respondenterna om att lärandet är kontextbundet det vill säga det barnet har lärt sig 

och kunnat i förskolan inte med säkerhet kan appliceras i en annan kontext exempelvis skolan. 

Respondenterna funderar på vad barnets individuella TRAS-schema egentligen symboliserar 

när det tas från sin kontext, från förskolan till skolan och vad det i så fall fyller för funktion. 

Med andra ord präglas de mer av den postmoderna synen där kunskap anses vara 

kontextbunden. 

4.1.2 Bedömning – TRAS exkluderar mänsklig mångfald 

Resultatet visar att respondenterna är splittrade i talet om TRAS som bedömningsmaterial. Å 

ena sidan uttrycks materialet vara tydligt och bra medan de under samma samtal menar att 

materialet innehåller diffusa påståenden som är svåra att göra en bedömning utifrån. 

Respondenterna uttalar också att materialet kan ge en överblick kring var barnet befinner sig i 

sin språkutveckling, att det är bra att ha något att gå efter och att alla barn oavsett förskola utgår 

ifrån samma bedömningsmaterial. 
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Lisa: ...att alla får samma, alla står på samma grund och ja även lite om man nu 

inte har jobbat mycket med det och jobbat med språk över huvud taget, man har 

det lite som stödmaterial för en själv. Jag har ju fått gå in och titta lite där, vad är 

det dom ska kunna i den åldern och den åldern, så det är ju positivt. 

Materialet anses alltså vara applicerbart på alla barn oavsett kontext vilket härleds till den 

moderna synen där utveckling av kunskap inte behöver ses i ett specifikt sammanhang. 

Utvecklingen anses vara linjär för alla barn eftersom alla ska utgå från samma grund. 

Flera av respondenterna lyfter aspekten om att materialet i mycket liten utsträckning kan 

användas på flerspråkiga barn. Materialet är utformat på sådant vis att det endast är svenskan 

som går att bedöma och i slutändan är det barnets kunskaper i svenskan som värdesätts då 

materialet är utgångspunkt i den språkscreening som görs av talpedagogen inför skolstart.  

Lisa: ...vi har ju barn som kommer hit som nästan inte kan svenska över huvud 

taget och inte föräldrarna heller. Och då kan man ju inte, då kan man ju inte gå 

efter detta material. Det går ju inte.   

Hanna: Om man ser till vårt område här så är det ju många som inte har dom här 

ifyllda ända ut eftersom många är två-språkiga och är sena i sin språkutveckling 

när det gäller svenskan. Det är vi vet ju inte hur dom har det med sin egen 

språkutveckling så att säga, sitt modersmål, så att detta är ju bara vad vi kan i 

svenska.   

Materialet verkar till synes exkludera flerspråkiga barn då samtliga respondenter nämner att det 

är svårt och komplext att göra TRAS på flerspråkiga barn. Materialet exkluderar de kunskaper 

som barnet har i sitt modersmål eftersom förskollärare bara kan göra en bedömning utifrån 

barnens kunskaper i svenska. Flerspråkiga barns kunskaper i det egna modersmålet faller 

utanför ramarna i det standardiserade materialet. 

I ett multikulturellt samhälle som Sverige är idag kan det vara svårt att arbeta med den här typen 

av förutbestämda, standardiserade material. Materialet signalerar en typ av sann kunskap kring 

barns språkutveckling men det som ansågs som sann kunskap i den specifika kontext där 

materialet utvecklades kan inte med säkerhet appliceras som sann kunskap i dagens ständigt 

föränderliga samhälle.  

Materialet förespråkar alltså en typ av sann kunskap kring barns språkutveckling vilket härleds 

till den moderna diskursens syn på kunskap. En av respondenterna lyfter problematiken med 

att använda den här typen av förutbestämda material. Respondenten menar att kulturer krockar 

i anslutning till materialet eftersom det materialet värderar som sann kunskap inte är den sanna 
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kunskapen för alla. Det här kan bli ett dilemma när materialet lyfts på exempelvis ett 

utvecklingssamtal och förskolläraren ska presentera hur långt barnet nått inom de olika 

utvecklingsområdena.   

Cecilia: Sådär blir det ju också så att, som bara det här att vi lägger stor 

tyngdpunkt på färgerna och benämna färgerna. Det är ju inte alla kulturer som ser 

det utifrån det perspektivet som vi ser på färger. Och då gör vi en snabb 

bedömning här att de inte kan det. Men hur kan jag göra den bedömningen? Alltså 

det är kanske min okunskap som gör att det blir felbedömt.  

Många utav respondenterna lyfter att materialet är styrande, förutbestämt och är ett slutet 

system. De menar att det finns barn som sticker utanför cirkeln och risken är att när deras 

scheman är ifyllda så slutar de att utmanas i sin språkutveckling. De barn som Cecilia kallar för 

extrabegåvade barn riskerar alltså också att exkluderas när materialet används. Det här är dock 

kopplat till den barnsyn som förskollärare har menar Cecilia.  

Cecilia: Har du gjort detta så är det fine eller? Eller ska vi ändå försöka utmana 

dom lite till? (…) Skolverket är det väl nu som kommit ut med det här med 

extrabegåvade barn typ eller så. Alltså hur möter vi upp dom då? Om man är extra 

begåvad så har man ju någon form som går utanför här då ju. (…) Alltså ja, det 

är ju vissa bitar som jag tycker är ett slutet system, att det känns väldigt att såhär 

är det, tjoff, såhär ska det vara, tjoff. Ser det inte ut såhär så då är det något som 

är, hm, lite så och var ligger hm, då. Ligger det hos barnet eller ligger det hos 

verksamheten? Och det är just den barnsynen som jag inte är säker på att den 

ligger hos alla som tänker kring det här materialet.   

Barnsyn och användningen av TRAS verkar med andra ord gå hand i hand för att barns 

språkutveckling inte bara ska transformeras till en färdig produkt när TRAS-schemat är ifyllt. 

Respondenten uttrycker oro över att det inte råder en enad barnsyn i användning av materialet 

och att det är barnets individuella prestationer som blir bedömt. Respondenten talar i termer av 

den postmoderna diskursen men är orolig för att flertalet kollegor är alltför präglade av den 

moderna diskursen. Här blir det tydligt att det finns en medvetenhet kring att två diskurser löper 

parallellt inom professionen.  

4.1.3 Makter och lärarprofessioner i förskolans verksamhet 

Respondenterna beskriver att TRAS är ett kommunalt beslut som de är ålagda att arbeta med i 

sin verksamhet. De menar att de måste göra det och att de annars begår tjänstefel. Några av 

respondenterna har varit på en utbildning där föreläsarna förklarade att TRAS inte längre är 

brukbart i den svenska förskolan. Respondenterna har fört frågan till utvecklingsstrategen och 
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andra verksamma inom kommunen men fått till svar att de fortfarande ska fokusera på TRAS 

då de anser att det är ett bra verktyg. När vi frågar respondenterna om varför de tror att det inte 

är brukbart i den svenska förskolan är de tveksamma. 

Melissa: Jag tror ju att man ska ju inte, alltså det handlar ju om det här att man 

inte ska sätta mål på barnen och inte ha för mycket mål utan vi har ju strävansmål 

istället. Det är väl det att det inte ska kategoriseras så mycket utan att det är, jag 

egentligen vet jag faktiskt inte varför om det är, ja vi har ju fått det materialet och 

det är mina arbetsuppgifter och jag måste göra det. Annars begår jag ju tjänstefel.    

En av respondenterna ifrågasätter inte arbetet med TRAS och tycker det är ett bra verktyg. De 

övriga nämner att det hade varit ett bra verktyg att använda på de barn som de känner oro för. 

De menar att det är onödigt att använda på barn där de märker att språkutvecklingen går framåt 

och ställer sig frågande till varför de måste trasa alla barn. De påtalar också att de med hjälp av 

sin yrkesprofession märker om något barn har svårigheter och menar att materialet är 

överflödigt.  

Cindy: Ska vi bara sitta och fylla i det här för ifyllandets skull eller ska det vara 

till någonting? För ibland känner man ju det att där är ju många barn som faktiskt 

inte har några språkproblem. Varför ska jag sitta och kludda i den då?    

Även om respondenterna uttalar att de upptäcker om barn har svårigheter i sin språkutveckling 

utan TRAS-materialet verkar deras profession inte anses tillförlitlig att bedöma barns 

språkutveckling utan ett standardiserat material. Till synes upplevs förskollärarna i sin 

profession maktlösa och det är endast talpedagog och politiker som får talutrymme. Det här blir 

också tydligt när respondenterna nämner att de fått klagomål från talpedagog och lärare i 

förskoleklass att de fyllt i schemat fel. Talpedagogen och lärarna i förskoleklassen verkar ha 

tolkningsföreträde kring hur schemat ska fyllas i. Förskollärares profession i att bedöma barns 

utveckling utan ett standardiserat material underordnas utifrån de maktpositioner som ges 

talutrymme i sammanhanget.   

Två av respondenterna lägger delar av sin yrkesprofession i TRAS-materialet och kan upplevas 

ifrågasätta sina egen yrkesroller och kompetenser att bedöma barns språkutveckling. 

Bedömningen utifrån TRAS ges tolkningsföreträde gentemot den egna bedömningen utan 

TRAS-materialet vilket blir tydligt i citatet nedan.  

Ellinor: … man känner ändå att man, att man som förskollärare eller personal inte 

missar någonting som kan vara viktigt... man ser ibland när man trasar å sånt, 

nämen kunde inte hon det, jag trodde hon kunde det, asså man antar att barnen 

kan (…) Så jag tycker att det är bra, jättebra stöd.   
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Cindy som tidigare ifrågasatt arbetet med TRAS och funderat på vad skolan och talpedagogen 

egentligen ser i materialet säger å andra sidan att ett helt ifyllt TRAS-schema visar på att hon 

har gjort ett gott arbete. 

Cindy: Att jag ska lämna upp ett papper för att det ska se bra ut när det kommer 

till förskoleklassen. Det är nog inte tanken med det heller men det blir ju lätt så. 

Man vill ju lämna över ett, allting är perfekt (…) Ja att jag har gjort ett bra jobb.  

Ett helt ifyllt TRAS-schema skulle alltså utifrån Cindys uttalande kunna symbolisera en bra 

språkstimulerande verksamhet. Den moderna synen på kunskap blir tydlig här eftersom 

dokumentationen av barns språkutveckling transformerats till enkla mätbara tekniker för att 

visa på kvalitet. Cindy positionerar sig utifrån det ifyllda schemat vilket indikerar på att hennes 

arbetsprestationer representeras i det ifyllda materialet.  

Tiden är ett återkommande inslag som alla respondenter nämner som bristvara. De menar att 

tiden inte räcker till för att arbeta med TRAS som det är tänkt. Tanken med TRAS är att det ska 

bli en integrerad del av vardagen och användas som ett levande material vilket respondenterna 

menar inte realiseras.  

Cindy: Men egentligen ska vi ju titta på det hela tiden ju. Det är ju det som är 

tanken men det hinns ju inte riktigt med.  

Respondenterna har också uppfattningen att materialet underlättar för talpedagogen vid 

språkscreeningen som genomförs innan barnen börjar skolan. TRAS-schemat blir en hjälp för 

talpedagogen att se var barnen ligger i utvecklingen och vad barnen behöver hjälp med. Flertalet 

respondenter uttalar att talpedagogen anser att TRAS är ett bra material att arbeta med i 

förskolan och därför måste de arbeta med det. Det här nämner alla respondenterna och verkar 

uppleva det som en av de främsta anledningarna till att barnen ska trasas i förskolan. 

Cindy: De tyckte väl att det var ett, de som är talpedagoger tycker ju att det är ett 

bra verktyg att använda sig av. Så om det är deras önskan om att det ska vara 

såhär, att vi ska göra det (…) vi kanske har tyckt att varför ska vi göra det? Men 

det kommer uppifrån. 

I ovanstående citat undermineras yrkesrollen ytterligare och talpedagogen besitter makt och ges 

störst talutrymme. Förskollärarna som spenderar mest tid med barnen och har akademisk 

utbildning för arbete med barn underkastar sig de olika makterna och positionerar sig själva 

som mindre vetande i relation till talpedagog och kommunala beslutsfattare.  

Resultatet visar även att förskollärarna inte vet vad som händer med materialet när det lämnats 

vidare till förskoleklassen.  En av respondenterna undrar till och med om det är ogjort arbete. 
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En annan respondent uttrycker att hon inte tror att förskoleklassen arbetar aktivt med materialet 

utan använder andra metoder för att följa och dokumentera barns språkutveckling.  

Flera respondenter uttrycker en osäkerhet till om materialet verkligen är applicerbart på dagens 

förskola och om de överhuvudtaget får arbeta med att kartlägga och bedöma barn på det sättet 

som de gör idag. Två av respondenterna diskuterar till och med om det är olagligt, förlegat och 

har spelat ut sin roll i förskolans verksamhet.  

Hanna: Jag känner att vi kan lägga ner det speciellt sen jag var på utbildning och 

de sa till mig, eller de sa rent ut sagt att detta är olagligt, detta är ingenting som vi 

får hålla på med. (…) Det känns som att kommunen inte hänger med.  

Respondenterna slits mellan aktuella forskares uttalanden och kommunens krav på att kartlägga 

alla barn via det standardiserade materialet. Trots att förskollärare i kommunen vid ett flertal 

gånger ifrågasatt materialet verkar de inte ha någon talan i hur och om materialet ska användas 

eftersom såväl talpedagoger, utvecklingsstrateger och kommunpolitiker vill att materialet ska 

användas.  

4.2 Tal om hur TRAS används 

Nedan beskrivs resultat och analys utifrån hur förskollärare talar om hur de använder TRAS i 

verksamheten vilket besvarar studiens andra frågeställning.  

4.2.1 Att bedöma barns lärande och kunskaper 

Flera av respondenterna beskriver svårigheten med att veta när ett barn verkligen har lärt sig 

något och menar att kunskapen kan hoppa. Ibland kan barnen något och ibland kan de inte. De 

menar att det är svårt att veta när man ska fylla i en ruta i TRAS-schemat.  

Cindy: Alltså, känner jag att, ja det här vet jag, det här kan den till 100 %...Det 

vet jag ju egentligen aldrig.  

Melissa: Ibland kan det vara så att, ja men här fungerar det ju bra att rimma och 

sen helt plötsligt så funkar det inte igen och då får man skriva det på baksidan att 

just nu fungerar det inte. Och sen får man ta tag i det igen efter ett tag (…) och så 

sätter man sig ner med det igen och kollar igen. Ja nu har han kommit tillbaka 

igen. 

I ovanstående citat synliggörs den postmoderna synen på kunskap då de beskriver att kunskap 

förändras. De beskriver barns utveckling som icke-linjär och visar på svårigheten att fastställa 

ett barns kunnande då det är beroende av kontext. I en viss situation bedöms barnet ha nått en 
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kunskap men vid ett senare tillfälle kan de inte längre vilket väcker frågor kring materialets 

hållbarhet då kunskap ses som kontextbundet. Risken är att barnet blir felbedömt när kontexten 

utesluts. Vidare bedömer förskolläraren barnet utifrån den sanna kunskapen materialet 

förmedlar som anses vara den kunskap barnet behöver i sin språkliga utveckling, vilket kan 

härledas till den moderna synen på kunskap. Förskolläraren positioneras som bärare av ett 

material som symboliserar den sanna kunskapen om barns språkutveckling.  

En av respondenterna lyfter också problemet kring att barnen inte kan påverka dokumentationen 

med TRAS och att de inte ens är medvetna om att det görs. Det är svårt att utgå från barnens 

intressen i arbetet med materialet och det blir lätt att vardagssituationerna inte hamnar i fokus 

när bedömningen görs. Istället hamnar fokus på det enskilda barnet i en specifik situation. I 

nedanstående citat beskrivs ett modernt sätt att tala om bedömning av barns lärande utifrån 

tillrättalagda påståenden.  

Cindy: ...man får ju inte vardagssituationerna på samma vis. Alltså nu blir det 

intensivt kanske sätter jag mig ner med detta barnet och kollar av vissa grejer, kan 

den det, kan den det. 

När respondenterna beskriver att de bedömer barnen utan deras vetskap blir de heller inte 

medvetna om sitt eget lärande. Barnens lärprocesser utesluts då det är resultat och produkt som 

blir det viktigaste. Vägen mot ett lärande blir osynligt i jakten på att fylla i ett förutbestämt 

kunnande. Barnen positioneras som ovetande då deras delaktighet i sitt eget lärande utesluts.  I 

övriga respondenters uttalanden kan liknande påståenden skönjas.  

Respondenterna menar att ambitionen är att observera i det dagliga samspelet men att det inte 

realiseras på grund av tidsbrist. Barns lärande transformeras istället från observation i dagligt 

samspel till registrering av förutbestämda förmågor vid en specifik tidpunkt.  

Melissa: Jag kan inte säga att detta är ett levande material egentligen utan det är 

ju ett sånt, japp nu måste vi göra detta. 

Materialet som tilldelats förskollärarna är tänkt att bli en integrerad del i verksamheten men 

tidsbrist och bristande motivation gör det inte möjligt. Istället blir det ett måste för att leva upp 

till politiska beslut och förskolläraren positioneras undergiven då beslut är fattade utan 

professionens åsikter.  

4.2.2 Bedömning och tolkning av barns (bristande) kunskaper 

Respondenterna beskriver genomgående med ett undantagsfall att de plockar fram TRAS-

schemat en till två gånger per termin för att registrera var barnet befinner sig i sin språkliga 
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utveckling. Alla förskollärare har sina ansvarsbarn som de först går igenom individuellt för att 

sedan diskutera i arbetslaget på särskilda träffar. Respondenterna menar att de framförallt 

diskuterar färdigheter de är osäkra på om barnet behärskar vilka lyfts för diskussion i syfte att 

bredda synen på barnets färdigheter. Vissa saker är enklare att fylla i och andra är svårare menar 

respondenterna. De påtalar att det inte är den enskilda förskollärarens tolkning som ligger till 

grund när de ska fylla i schemat utan hela arbetslagets.   

Melissa: ...vi ska gå igenom barnen en gång per termin (…) sen träffas vi en kväll 

och går igenom alla barnen och ser. Har du sett något där? Tycker du de stämmer 

det som jag har fyllt i? Det är allas. Det är inte bara min personliga åsikt utan det 

är hela arbetslagets... 

När förskollärarna tillsammans diskuterar barnens kunnande under bestämda tillfällen en gång 

per termin menar de att allas tolkningar tas tillvara på i arbetslaget. Barns kunnande blir ett 

tyckande utifrån ett vuxenperspektiv och barnet positioneras som ovetande subjekt. När barnet 

bedöms utanför det kontextuella sammanhanget kan en modern syn på kunskap skönjas.   

När förskollärare anser att barnet behärskar en färdighet i många olika situationer fylls hela 

rutan i, om barnet däremot behärskar det i flera olika situationer men inte i alla så streckar dem 

rutan i barnets schema. Barnet är alltså på väg att behärska en färdighet. Utifrån förskollärarnas 

resonemang uppstår en paradox när en ruta ska fyllas i och om ett barn uppnått en kunskap eller 

inte. Det visar på svårigheten att faktiskt fylla i ett komplext kunnande i en färdig mall med 

bestämda kunskapsmål vilket även den postmoderna synen menar då kunskap är subjektivt och 

komplext. 

Ellinor: … vi observerar barnen ehm eller gör något i samlingen med barnen för 

att se hur dom ligger till på vissa ställen och sen så är det ju så att vi streckar ju 

när barnet är på väg, vi fyller inte alltid i hela rutan.  

Respondenterna är tydliga med att de inte ska bedöma barnet utifrån ålder men samtidigt 

använder de flesta åldersindelade scheman samt att alla utgår från åldersnormerande 

frågeställningar. En av respondenterna lyfter problematiken med att det fortfarande finns 

förskollärare och personal i verksamheten som bedömer barnet utifrån ålder vilket den moderna 

synen karakteriseras av. Det finns också många som har svårt att se att det är verksamheten som 

ska bedömas och inte det individuella barnet. 

Cecilia: ...det finns strömningar som fortfarande håller i åldrarna (…) Här är 

många som tycker att detta ska gå individuellt i barnet och att det är barnet som 



  
 

Sida 34 av 50 

 

blir bedömt på något sätt men jag vill inte se det så utan det är verksamheten jag 

vill bedöma. 

Lisa: … så tittar jag igenom materialet ungefär vad dom bör kunna i vissa åldrar 

(…) alltså man ser lite vad dom behöver träna på... 

Ovanstående citat synliggör ett splittrat förhållningssätt då materialet tas i bruk bland 

respondenterna. Inslag av både den moderna och postmoderna diskursen löper parallellt kring 

hur materialet ska användas.   

Eftersom respondenterna inte arbetar med TRAS som en integrerad del av verksamheten är det 

svårt att få med barns lärande i den dagliga verksamheten. De fyller i när de upplever att ett 

barn kan något utifrån TRAS-schemat när de specifikt letar efter en viss kunskap under en viss 

tid. Resultatet av barns kunskaper blir förpassade till förskolans kontext utifrån tid och rum. 

Vad barnen kan i andra kontexter blir omöjliga att se. Barnen i hemmet befinner sig i en annan 

kontext som förskolan inte kan ta hänsyn till men där blir andra kunskaper synliga som inte 

förskolan har kännedom om. Den postmoderna synen på kunskap utesluts när den totala 

kontexten inte beaktas. Det är även något följande citat visar och som respondenten 

problematiserar.  

Cecilia: Föräldrarna ger ju inte sin bild i det sammanhanget som dom ser barnen 

(…) det blir ju ändå så att det blir en bild från förskolans verksamhet. 

Därmed blir bredden på barnens kunskaper begränsade till tiden på förskolan.  

När respondenterna talar om hur materialet används positioneras barnet utifrån ett 

bristperspektiv. Det vill säga materialet kan hjälpa förskollärarna att synliggöra vilka problem 

barnet har i sin språkliga utveckling. Det talas inte särskilt mycket om barnens kunnande utan 

vilka brister som föreligger och som blir utgångspunkt för korrigering och träning i förskolans 

verksamhet. 

Cindy: Gör man denna då så får man rätt så tydligt fram om där är någon som har 

problem. Vad är problemet?  

Lisa: Man ser lite vad dom behöver träna på (…) man har lite koll på vad dom 

bör kunna i dom olika områdena och då tränar man lite extra på det.   

Om förskollärarna inte själva klarar av att korrigera eller träna barnets brister kopplas 

talpedagog eller specialpedagog in i ärendet. Barnet korrigeras och utvärderas med andra ord 

utifrån standardiserade kategorier för att skapa ordning och kontroll över barnets individuella 

språkutveckling vilket kan hänföras till den moderna synen på kunskap och utveckling.  
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Lisa: Man tar ju upp det med föräldrarna, alltså man måste ju alltid ha föräldrarna 

med sig, fråga föräldrarna kanske om man får kontakta specialpedagogen, kanske 

få lite tips och hjälp där eller talpedagogen och sådana saker att och många gånger 

vill föräldrarna det. Det vill dom.   

Talpedagogens arbete med barnen innebär flera gånger att de tas ur verksamhetens 

sammanhang för att enskilt korrigera och träna de brister barnet anses ha. I de situationerna kan 

ett modernt perspektiv tolkas då barnen behöver tillägna sig den sanna kunskapen som till synes 

exkluderar mänsklig mångfald. 

Cecilia: ... jag plockar ju inte ut bara det barnet och jobbar med det (…) sen när 

det är större grejer så lämnar vi ansökan till talpedagog (…) sen jobbar hon ju 

med dom med det dom behöver träna på. Så det är ju mer specifikt att hon mer 

jobbar med enskilda barn.  

Förskollärarna är eniga om att inte träna barnen enskilt men när talpedagogen tar över verkar 

det självklart att inte motsätta sig talpedagogens sätt att handla. Barnen som plockas ut från 

verksamheten för att tränas framställs ha bristande kunskaper som behöver korrigeras. De 

passar inte in i mallen som förespråkar sann och universell utveckling. Det kan härledas till den 

moderna synen på kunskap och sättet att se på människan. Barnet ska korrigeras för att passa 

in i normen.   

4.2.3 Makter och olika professioner i förskolans bedömningspraktik  

I kommunen får alla barn som är mellan två och fem år ett eget TRAS-schema som ska fyllas 

i. En förskollärare arbetar med det varannan månad vilket skiljer sig från de resterande 

respondenterna som beskriver att de arbetar med TRAS en till två gånger per termin. De arbetar 

då intensivt med det i en vecka för att fylla i barnens schema. Tiden är en avgörande aspekt och 

de menar att det inte går att arbeta med det som det är tänkt. Materialet är något som de skyndar 

sig igenom. Respondenterna säger samtidigt att de har TRAS i åtanke under hela tiden för att 

senare fylla i vad barnet kan och inte kan.  

Lisa: Det [TRAS] gör man i den dagliga verksamheten, så att det är liksom inget 

man jobbar med dagligen men det ingår i den dagliga verksamheten.  

Pedagogerna upplevs som tveksamma när de beskriver hur materialet används.  Vetskapen om 

att de borde använda det oftare kan göra att de säger att de har materialet i åtanke hela tiden. 

De har positionerats som brukare av materialet utifrån ett kommunalt beslut.  Beskrivningarna 

av att arbetet sker en till två gånger per termin sätts i konflikt med talet om att det används i den 

dagliga verksamheten. Respondenten i ovanstående citat uttrycker den sanning om materialet 
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som formulerats av materialets upphovsmän, att det ska användas i den dagliga verksamheten.  

Medvetenheten om hur materialet bör användas bidrar till talet om hur det används. De 

diskurser samhället accepterat som sanning styr hur respondenterna uttrycker sig kring 

materialet. Därmed positionerar förskolläraren även sig själv som daglig brukare av materialet 

i sitt sätt att tala.   

De som fyller i schemat ska ha gått en TRAS-utbildning och respondenterna trasar de barn som 

de har skolat in på förskolan. Inför utvecklingssamtal påtalar respondenterna att de tittar 

noggrannare i schemat för att ha ett bra underlag vid samtalet. En av respondenterna har aldrig 

haft materialet med sig medan flertalet alltid har med det på utvecklingssamtalet. De påtalar att 

det är deras arbetsmaterial för föräldrarna. En av respondenterna berättar för föräldrarna att 

materialet hjälper barnet om det lämnas vidare till skolan men säger vid ett annat tillfälle i 

intervjun att hon inte har en aning om vad som händer med materialet när det kommer till 

skolan.  

Melissa: ... får jag lämna över den till skolan sen så är det jättebra för det hjälper 

ditt barn (…) men sen är ju en bristningsgräns kan jag ju också säga, jamen nu 

när vi skicka det upp till skolan och så. Vad händer sen... Det hade ju också varit 

intressant och veta, eller gör vi bara ogjort arbete?  

Talet i ovanstående citat kan tolkas som att arbetet med TRAS sker oreflekterat. Inför föräldern 

försvarar man materialet genom att positionera barnet som hjälpt av materialet. I själva verket 

vet inte förskolläraren i vilken utsträckning materialet används när det väl lämnat förskolan.  

TRAS-kursen som anordnas för personalen var tidigare förlagd vid Malmö Högskola. Nu 

förklarar respondenterna att det är talpedagogerna i kommunen som ansvarar för 

utbildningarna. En respondent talar om konsekvenserna av att en annan yrkeskategori utbildar 

förskollärare och annan personal i förskolan då materialet först omtolkas och sedan förmedlas 

vidare. Hon menar att talpedagogerna eventuellt omtolkar det till sin fördel och sin 

yrkesprofession när de undervisar kring hur materialet ska användas i verksamheten.  

Cecilia: Sen har ju vår talpedagog tagit över utbildningen och då blir det ju den, 

det sättet som dom tänker kring sin verksamhet också så att säga som då präglar 

detta materialet.  

Talpedagogen har tolkningsutrymme då materialet ska vidareförmedlas. Kunskaper som 

förskolläraren bär med sig blir då underordnad talpedagogens tolkning. Alla respondenter 

påtalar talpedagogens medverkan i TRAS-materialet. Respondenterna menar att talpedagogen 

senare använder materialet i förskoleklassen för att underlätta bedömningen av var barnet 
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befinner sig i sin språkliga utveckling och att TRAS bildar utgångspunkt i det vidare arbetet. 

Med hjälp av TRAS kan talpedagogen se vad barnet behöver träna på utifrån de rutor som ej är 

ifyllda.  

4.3 Sammanfattning av resultat och analys 

Resultatet visar att de två parallella diskurserna som existerar i förskolan – den moderna - och 

postmoderna diskursen, skapar komplexitet i talet om det standardiserade 

observationsmaterialet TRAS. Respondenterna verkar vilja uttrycka sig i termer av den 

postmoderna diskursen men när TRAS kommer på tal blir det svårt att undvika den moderna 

diskursens begrepp kring barns utveckling och lärande. Det här har blivit tydligt eftersom 

respondenterna under ett och samma samtal talat både utifrån det moderna och postmoderna 

perspektivet.    

Materialet framställer en sanning om vilka kunskaper barnet bör utveckla vilket kommit att visa 

på problematiken i att bedöma när ett barn uppnått ett visst kunskapsmål. Eftersom kunskap 

och utveckling behöver ses utifrån den kontext där utvecklingen skedde bör inte materialet ses 

som tillförlitlig i en annan kontext vilket flera av respondenterna påtalat.  

Användandet av materialet leder till att barnet positioneras som ett subjekt med brister som kan 

korrigeras och tränas för att uppnå kriterierna i TRAS-schemat. Eftersom materialet har en 

normerande karaktär på barns språkutveckling visar föreliggande studies resultat att 

flerspråkiga och extra begåvade barn exkluderas när de bedöms utifrån standardiserade 

observationsmaterial. Även olika sätt att se på kunskap och vad som värderas som kunskap i 

olika kulturer exkluderas och kan skapa dilemman under utvecklingssamtal med barnets 

vårdnadshavare.  

Utifrån materialet positioneras olika aktörer som förskollärare, talpedagog och barn. Därmed 

skapas olika subjektpositioner vid användningen av TRAS. Flera av respondenterna ifrågasätter 

arbetet med TRAS och menar att det är överflödigt. Trots detta har professionen inte möjlighet 

att påverka om materialet ska användas utan olika makter i samhället ser till att arbetet 

fortskrider i form av talpedagog, utvecklingsstrateger och kommunpolitiker. Förskollärares 

yrkesprofession sätts därmed ur spel när de inte anses benägna att kunna bedöma ett barns 

språkutveckling utan standardiserade observationsmaterial.  

Tid och motivation gör att arbetet med TRAS inte används som det är tänkt då det inte är en 

integrerad del i verksamheten. Lärprocessen utesluts eftersom den färdiga kunskapen blir målet 
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och vägen dit blir osynlig. Barnen tränas utan sin vetskap och ställs utanför sitt eget lärande. 

När arbetslaget och den enskilda förskolläraren diskuterar barnens kunnande vid särskilda 

träffar blir ifyllnaden av TRAS-schemat tolkningar utifrån förskollärarnas tyckande och skilt 

från sitt sammanhang.    
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5. Diskussion  

Nedan diskuteras studiens resultat och analys i relation till tidigare presenterad forskning.  

Studiens syfte, att undersöka vilka diskurser som framträder när förskollärare talar om det 

standardiserade observationsmaterialet TRAS kommer att belysas utifrån två samexisterande 

diskursiva regimer i förskolans verksamhet, den moderna diskursen och den postmoderna 

diskursen.  För att underlätta för läsaren delas diskussionen in i tre rubriker. Avslutningsvis ges 

en kort sammanfattning och tankar kring vidare forskning.   

5.1 Ett ben i varje diskurs – den tudelade förskolläraren 

I förskollärarnas tal om TRAS och dess användningsområden har det blivit tydligt att två 

parallella diskurser är samexisterande i förskolans verksamhet. Respondenterna slits mellan den 

postmoderna och moderna synen på kunskap. Därav titeln på studien "Vilket ben ska vi stå på".  

Den moderna diskursen blir framträdande eftersom barnet i talet om TRAS positioneras utifrån 

att utvecklas i bestämda utvecklingsförlopp där kunskapsutvecklingen ses utifrån tanken om 

det normala barnets utveckling. Barnets språkutveckling positioneras som fundamentalt 

beroende av vuxnas praktiska handling att fylla i ett TRAS-schema för att upptäcka avvikelser 

hos det enskilda barnet. Avvikelserna blir sedan utgångspunkt för korrigering och träning i 

förskolans verksamhet. Sommers (2005) beskrivning av den för-60-talistiska, moderna synen 

på barnet som bräckligt blir tydlig när respondenternas barnsyn växer fram i talet om TRAS. 

Samtidigt blir en annan barnsyn synlig när respondenterna beskriver barns lärande som 

kontextbundet och att schemat egentligen bara beskriver vad barnet har kunnat i förskolan. 

Respondenterna tar med andra ord hänsyn till att barnets totala sociala tillvaro och erfarenheter 

inte synliggörs i TRAS-schemat vilket gör att det inte fyller någon vidare funktion för att förutse 

barnets fortsatta utveckling (a.a.).  

Utifrån Arnvings och Ingelström-Nilssons studie (2014) bedömdes TRAS inte vara 

verkningsfullt och de drog slutsatsen att TRAS inte hade någon direkt påverkan på barns 

språkutveckling ur ett längre tidsperspektiv. Värt att notera är att deras studie fokuserade på en 

verksamhet som använde TRAS som en integrerad del i verksamheten, något föreliggande 

studies respondenter inte gör. Frågan som en av respondenterna tog upp, om det är ogjort arbete 

blir högst aktuell att diskutera i relation till ovanstående diskussion.   

När respondenterna beskriver svårigheterna i att fylla i ett barns kunnande utifrån TRAS-

schemat då kunnandet förändras förs tankarna till Sommers (2005) beskrivning av människans 
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utveckling av kompetens. En person kan i en viss situation upplevas kompetent och i en annan 

inkompetent. Kompetenser kan med tiden både utvecklas och försvinna vilket gör det svårt att 

fastställa ett barns kunnande utifrån tillrättalagda observationsmaterial. Utveckling av kunskap 

bör inte ses som en färdig produkt som kan representeras i ett schema utan är en ständigt 

föränderlig process. Utifrån studien har det blivit tydligt att TRAS-schemat synliggör små 

avskilda fragment av barns språkutveckling och visar vad barn kunnat vid en specifik tidpunkt. 

TRAS kan med andra ord beskriva vad barn kan vid en viss tid och på en viss plats men vägen 

till en befäst kunskap går förlorad vilket även Lager (2010) beskriver.   

Materialet förmedlar en viss typ av sann kunskap eftersom de barn som inte följer normen blir 

föremål för korrigering av förskolans personal, talpedagog eller specialpedagog. De olika 

professionerna positioneras som bärare av den sanna kunskapen de finner i TRAS-schemat och 

ansvarar för att överföra befintlig kunskap till barnet som faller utanför normen. På så vis skapas 

det sanna barnet med alla kompetenser som anses betydelsefulla för det universella och 

normativa förskolebarnets språkutveckling. Dahlberg, Moss och Pence (2014) beskriver hur 

människan i det moderna samhället ansågs kunna förverkligas genom överföring av befintlig 

kunskap som var värderingsfri och universell. En liknande människo- och kunskapssyn kan 

skönjas i föreliggande studies resultat.      

5.2 Bedömning(arna) – i betraktarens värderande, diskursiva ögon  

TRAS-schemat kan förklaras utifrån en modern syn på kunskap som beskriver utveckling som 

förutbestämt och oberoende av sammanhang vilket även Dahlberg, Moss och Pence (2014) 

förklarar. Utifrån en modern syn på kunskap hade TRAS varit ett bra hjälpmedel men ur en 

postmodern syn på kunskap som förskolans läroplan vilar på försätts materialets hållbarhet på 

kant.  

Barnen som idag kommer till förskolan har olika kompetenser då förskolan influeras av ett 

mångkulturellt samhälle. Utifrån föreliggande studies resultat exkluderas de barn som inte 

behärskar det svenska språket från materialet eftersom deras kunskaper inte kan sättas in i 

TRAS-schemats normerande kunskapsmål. Respondenterna ifrågasätter att materialet ska 

användas på alla barn och menar att det är omöjligt. Talet om TRAS visar på att barns kunnande 

symboliseras av ett komplext system där olikheter och kontext behöver beaktas. Talet som 

respondenterna ger utlopp för kan härledas till den postmoderna diskursen som förespråkar 

kontextens betydelse och icke-linjär utveckling. Pramling Samuelsson (2010) menar att 

mätinstrument, som kan likställas med hur TRAS används i verksamheten, endast kan mäta vad 
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ett barn kan under en viss tid och utgår från att mäta specifika kunskaper.  Resultatet blir då att 

andra kunskaper som barnen bär med sig exkluderas och så även den mänskliga mångfalden. 

Jönsson och Vallberg Roth (2014) menar att bedömning varken kan ses som positivt eller 

negativt och att det är avgörande hur bedömningen görs. Det finns bedömningar som skapar 

negativa konsekvenser för barn där deras motivation, självbild och kunskapsutveckling sätts på 

prov. Barnen som upplevs behöva ytterligare träning för att nå kunskaper de anses behöva blir 

påtaglig när barnen i enskilda situationer tränas tillsammans med talpedagogen. Barnen blir 

utsatta och exkluderade när de tas från sitt sammanhang i tidig ålder för att träna brister de anses 

ha. De situationer som barnen försätts i kan eventuellt ge en motsatt effekt än vad som är tänkt 

vilket även Vallberg Roth (2009) beskriver. Den praktiska handlingen, att ta barnet från sin 

kontext skapar subjektspositioner (Foucault 2002), barnet positioneras som avvikande vilket 

kan skapa negativa konsekvenser. En ökad medvetenhet kring vilka subjektspositioner som 

skapas bör därför beaktas för att bedömningen inte ska verka negativt på de barn som blir 

föremål för betraktarens värderande ögon.   

Bedömningen utgår från förskollärares tyckande utifrån ett vuxenperspektiv. I La Paros et. al. 

(2012) studie beskrivs komplexiteten i att bedöma vad kvalitet är eftersom definitionen av 

begreppet är högst subjektiv och beskrivs på en mängd olika sätt. Det här kan kopplas till 

komplexiteten i att bedöma utveckling av kunskap som bör anses minst lika komplicerad. När 

förskollärare använder TRAS-schemat beskriver de att de fyller i ett barns kunnande när de nått 

en viss kunskap. När materialet sedan positioneras för någon annan, exempelvis talpedagog 

eller lärare i förskoleklass värderas barnets kunskaper inte likadant. Studiens respondenter 

förklarar att det är svårt att få en enad syn kring hur materialet ska fyllas i och när ett barn kan 

någonting. Det finns många olika subjektiva uppfattningar kring när ett barn har uppnått en viss 

kunskap. Vad som värderas som kunskap ligger i betraktarens ögon som i sin tur är påverkad 

av olika historiska och sociala existensvillkor, vilka bygger på samhällets normer och 

diskursiva föreställningar på en viss plats vid en viss tid (Dahlberg & Lenz Taguchi 2015).  

Barnet positioneras utifrån sitt TRAS-schema där ett flertal värderande ögon är inblandade. En 

fråga som väcks är vilka färdigheter som fortfarande är giltiga i den nya kontext som barnet 

befinner sig i när de lämnat förskolan? Vilket värde har en ifylld ruta?   

5.3 Diskursernas kamp - underordning och dominans  

Förskollärarna i studien upplevs tveksamma i användandet av TRAS och ifrågasätter materialet 

ur olika perspektiv. Utifrån vår analys vill förskollärarna i studien ge uttryck för en postmodern 
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syn på kunskap som tar hänsyn till kontextens betydelse men i talet om TRAS löper också den 

moderna diskursen parallellt med den postmoderna. Respondenterna dras mellan att använda 

materialet som kommunen ålagt alla förskollärare att arbeta med och det egna professionella 

förhållningsättet. Respondenterna kan uppfattas stå inför ett etiskt dilemma när de tar sig an 

materialet eftersom deras barnsyn präglas av en annan syn på barns utveckling och lärande än 

det som materialet förmedlar, vilket också blir föremål för underordning och dominans. 

Materialet gör att förskollärarens förhållningssätt faller tillbaka på en mer modern syn på barns 

utveckling och lärande eftersom modernitetens begrepp kommit att användas i talet om TRAS. 

Diskurserna riktar sig mot de som använder dem (Foucault 2008) och olika sätt att tala om barns 

utveckling och lärande väcker också liv i diskurser och gör att de får mer eller mindre 

genomslagskraft i olika kontexter. Dahlberg och Elfström (2014) beskriver att den här typen av 

styrande bedömningsmaterial gör att invanda tankemönster är svåra att förändra och att den 

pedagogiska dokumentationen riskerar att transformeras till tekniker för att uppvisa mätbara 

resultat. Det uppstår en paradox i utvecklingen av den egna yrkesrollen. Vilken typ av diskurs 

ska vi acceptera och låta verka som sanning (Foucault 2008)? Vilket ben ska vi stå på?      

Pramling Samuelsson (2010) beskriver att det på extern nivå saknas tillit till att lärare ser att 

barn lär när de visar intresse, är aktiva och vetgiriga. Det här blir tydligt även i föreliggande 

studies resultat när respondenterna uttrycker att de ifrågasatt beslutsfattarna angående TRAS 

brukbarhet i förskolans verksamhet. Förskollärarnas åsikter kring materialet tas inte på allvar 

och de som har makten att bestämma menar att materialet ska användas trots professionens 

motstånd. Framförallt uppfattas talpedagogen erbjudas stort talutrymme och förskollärarnas 

kompetenser och argument underordnas. Feeney och Freeman (2014) beskriver betydelsen av 

att finna argument för varför materialet inte bör användas och komma med egna förslag på hur 

verksamheten kan tillfredsställa barnens behov för att förändra kommunens policy på sikt. 

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) påtalar vikten av att hitta former för att 

systematiskt och processinriktat dokumentera och följa barns språkutveckling som tar hänsyn 

till kontexten. Därmed blir det betydelsefullt för professionen att finna argument och komma 

med andra lösningar på hur dokumentationen av barns individuella språkutveckling kan göras 

mer processinriktat vilket borde anses vara mer förenligt med gällande styrdokument för 

förskolans verksamhet än den resultatinriktade dokumentationen som bruket av TRAS 

genererat i.  

Förskollärarna står även inför ett annat dilemma när de använder TRAS som 

bedömningsmaterial. Läroplanen för förskolan (2016) beskriver mål att sträva mot och i andra 
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dokument från Skolinspektionen (2012) och i Regeringens proposition (2009) förklaras tydligt 

att barn inte ska bedömas utifrån fastställda normer eller stadietänkande. Å andra sidan blir 

kommunens implementerande av TRAS motsägelsefullt i ovanstående tal om bedömning. Olika 

diskurser genom olika styrande dokument blir förskollärarens uppgift att förhålla sig till. Ännu 

en gång blir frågan; Vilket ben ska vi stå på?  
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6. Sammanfattning 

Studien utgår från en diskursanalytisk ansats där ett antal frågeställningar har bearbetats för att 

analysera den insamlade empirin. Sex förskollärare har intervjuats utifrån semistrukturerade 

intervjuer i en kommun som aktivt arbetar med TRAS. Resultatet visar att två diskurser löper 

parallellt när förskollärare talar om det standardiserade materialet TRAS. De två diskurserna 

är; modern och postmodern syn på kunskap. I arbetet med TRAS positioneras förskolläraren 

undergiven den egna professionen då kommunen tilldelat det färdiga materialet för att fånga 

barn med språksvårigheter och för att utveckla en språkstimulerande verksamhet. 

Förskollärarna menar dock att de utan materialet hade upptäckt barn med svårigheter utifrån 

deras professionella kunskaper om barns lärande.  

Materialet sägs även vara överflödigt och exkludera mänsklig mångfald som dagens samhälle 

i stort präglas av. Vidare blir produkten och kunnandet centralt och vägen mot ett lärande talas 

det mindre om. Lärprocessen hamnar i skymundan i jakten på att nå den sanna kunskapen som 

TRAS förmedlar. 

Barnet ses ur ett bristperspektiv där tillrättalagda kunskaper utifrån TRAS-schemat ska uppnås 

och kunskaper som barnen inte behärskar tränas. Förskolläraren arbetar med barnen på ett sätt 

som gör att de inte pekar ut det enskilda barnet. Först när barnet upplevs ha tillräckliga brister 

kopplas talpedagogen in. Barnen försätts då i en situation där de kan tänkas bli medvetna om 

sina bristande kunskaper eftersom de enskilt tränas av talpedagogen.  

Olika makter påverkar förskollärarens användande av TRAS. Styrande dokument som läroplan 

och kommunens sätt att bedriva verksamheten på skapar slitningar i förskollärares 

förhållningssätt då de olika dokumenten tolkas motsägelsefulla. 

Materialet resulterar i ett tyckande både enskilt och i arbetslaget kring barnens kunnande. De 

kunskaper ett barn besitter i förskolan kan med säkerhet inte appliceras i en annan miljö vilket 

gör att hållbarheten i materialet inte fyller någon större funktion. TRAS används inte som en 

integrerad del i verksamheten eftersom tidsbrist och bristande motivation uttrycks bland 

respondenterna.  

6.1 Vidare forskning 

Då föreliggande studie fokuserar på talet om det standardiserade observationsmaterialet TRAS 

hade det varit intressant att forska vidare kring andra möjliga vägar för hur 

dokumentationsarbete- och bedömning av barns språkutveckling kan gå till i praktiken. Med 
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andra ord finna hållbara vägar som går hand i hand med de styrande dokument som förskolan 

ska luta sig mot.   
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

FET TEXT= Huvudfrågor 

Kursiv text= underfrågor 

Respondenterna får presentera sig själva och berätta hur länge de arbetat med TRAS. (Försöka 

skapa en lättsam stämning) 

Namn, ålder, när de utbildades, när de började arbeta med TRAS  

1. Hur ser arbetsprocessen med TRAS ut? Beskriv så utförligt du kan.  

2. I vilken kontext används TRAS-schemat? (enskilt, arbetslag, reflektion) 

3. Hur vet du när ett barn har uppnått ett utvecklingsområde i schemat? Vad händer 

sedan?  

4. Hur följs arbetet med TRAS upp?  

5. Om du märker att ett barn ligger efter i sin språkutveckling enligt TRAS-schemat, vad 

gör du då? 

6. Hur arbetar du för att sträva efter att varje barn har sitt schema ifyllt när de lämnar 

förskolan?  

7. Vad tror du har påverkat hur du valt att arbeta med TRAS?  

8. Vad är TRAS enligt din uppfattning?  

9. Hur fick du lära dig att arbetet med TRAS skulle gå till när du gick din TRAS-

utbildning? (Om motsägelsefullt till hur man de facto arbetar med det, ställ frågor kring 

det och vad som kan påverkat hur man valt att arbeta med det).  

10. Vad upplever du är positivt med TRAS? 

11. Vad upplever du är negativt med TRAS? 

12. (Vad tror du kan påverka sättet att arbeta med TRAS)? 
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Bilaga 2 – Missivbrev 

 

Missivbrev 

Hej! 

Vi är två studenter som går sista terminen på Högskolan Kristianstad. Vi ska nu skriva vårt 

examensarbete och behöver respondenter till våra intervjuer.  

Vi som ska genomföra studien heter Alexandra Ringbom Welin och Laritha Ljungkvist. 

Syftet med studien är att synliggöra vilka diskurser som framträder när förskollärare talar om 

observationsmaterialet TRAS.  

I studien vill vi prata med förskollärare om deras erfarenheter av TRAS och arbetet med materialet. 

Intervjun kommer att ta cirka 30 minuter beroende på hur samtalet utvecklas. Intervjuerna kommer 

att spelas in för att vi som studenter på ett objektivt sätt ska kunna analysera materialet.  

 Intervjuerna är tänkta att ske under vecka 37. Anledningen till så kort varsel är att vi har en 

begränsad tidsplan som vi behöver följa för att bli klara i tid. Vi vill i ett tidigt skede utföra intervjuer 

då de kommer vara en stor tillgång i bearbetningen av vårt arbete.  

Vi vill förtydliga att deltagandet är frivilligt och ni kan när som helst under studien avbryta er 

medverkan. Materialet kommer att hanteras konfidentiellt i syfte att skydda era identiteter i den 

färdiga rapporten.  

Under pågående studie kommer det insamlade materialet att förvaras väl för att det inte ska komma 

i orätta händer. Det empiriska materialet kommer endast att användas i denna studie. När studien är 

rapporterad kommer den insamlade empirin (ljudinspelningarna) att raderas. När examensarbetet är 

färdigt och godkänt, kan ni om intresse finns ta del av studien via bibliotekets hemsida på HKR. 

Om ni har frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till: 

Alexandra Ringbom Welin, Tel: 0760-077677, e-post: alexandra.ringbom_welin0009@stud.hkr.se 

Laritha Ljungkvist, Tel: 0704-676423, e-post: laritha.ljungkvist0002@stud.hkr.se 

Handledare: Charlotte Tullgren, e-post: charlotte.tullgren@hkr.se 

 

 

Mvh Alexandra och Laritha 
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