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Tidlig Registrering Av Språkutvikling



Hva er Statped?

3

spesialpedagogisk 

støttetjeneste for kommuner og 

fylkeskommuner

Statped har spesialpedagogisk 

spisskompetanse innen seks 

definerte fagområder.

Individnivå, systemnivå

Les om hvordan søke om 

tjenester på      

http://www.statped.no/Soknad

Statped vest

Statped midt

Statped sørøst

Statped nord

http://www.statped.no/Soknad


Del 1: 

Introduksjon til TRAS



Hva er TRAS?
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TRAS - Observasjon av språk i 

daglig samspill 

- et pedagogisk 

observasjonsverktøy som skal 

brukes til å observere barns 

språkutvikling og et verktøy som 

kan bidra til å kvalitetssikre det 

språklige arbeidet i barnehagen.



Bakgrunn for TRAS

TRAS ble utviklet som et resultat av en landsomfattende spørreundersøkelse blant 

pedagoger i 2000. Resultatene viste at:

Barn med språkforsinkelser i førskolealderen ble ikke oppdaget tidlig nok.

Mange barnehager var usikre på hvordan man skulle vurdere barns språkutvikling.

Barnehagene manglet redskap til å avdekke enkeltbarns utvikling i arbeidet med 

tidlig innsats og sosial utjevning.

Behov for ideer og tips på hvordan man målrettet kan tilrettelegge for god 

språkutvikling.
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Hensikten med TRAS

Observere barns språk for å se hvor langt de er i utviklingen og møte de 

der de er.

Redskap for å fange opp barn som strever med språktilegnelsen og gi de 

adekvat hjelp

Forebygge lese –og skrivevansker.

Minimere en mulig risiko for faglige vansker, og evt. andre tilleggsvansker.

Gi fagpersoner som arbeider med førskolebarn større kunnskap om 

språklig utvikling.
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TRAS materiell

TRAS fagbok delt inn i tre deler:

Del 1

Hva er TRAS og hvordan bruke TRAS?

Validering av TRAS, måler det den er ment å måle

TRAS 0-2 år, nye skjema inneholder ikke 

aldersinndeling 

Språkvansker, sentral informasjon om hva man skal se 

etter

Del 2

Beskrivelse av alle områdene i TRAS-sirkelen. 

Omtalen av hvert område avsluttes med forslag til 

generelle språklige aktiviteter.
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Del 3

Hvordan implementere TRAS  i 

barnehager. 

Norsk forskning om tidlig språkutvikling 

hos norske barn. 

Barn med flere språk. TRAS-sirkelen uten 

aldersinndeling skal også brukes til barn 

som er i starten av sin norskopplæring

Beskrivelse av prosjekt «Lesefrø» som 

handler om språkstimulering gjennom 

høylesningsaktiviteter i barnehager med 

stor andel flerspråklige barn.
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Tiltak til TRAS

Idepermen «Tiltak til TRAS» 

har praktiske forslag til 

aktiviteter

Alle områdene i TRAS-

sirkelen og alle års-trinn har 

bilder med konkrete tips og 

ideer.
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Del 2:

De åtte ulike språkområder i TRAS



TRAS bygger på en faglig forståelsesramme som omtaler åtte

ulike språkområder.

Blått område: er nært knyttet opp mot bruks siden av språket.

- Samspill,

- kommunikasjon

- oppmerksomhet

Rødt område – representerer innholdssiden og bevisstheten om språket

- Språkforståelse

- Språklig bevissthet

Grønt område – omhandler formsiden av språket

- Uttale

- ordproduksjon

- setningsproduksjon
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Bladene representerer talen: 

artikulasjon og fonologi

Greinene representerer det 

ekspressive språket: evnen til å 

fortelle og formidle tanker og meninger

Stammen representerer forståelsen: 

hva barnet forstår (både verbalt og 

non-verbalt) 

Røttene representerer underliggende 

ferdigheter og evner

(Etter James Law sin modell - 2003)

Språktreet



Bloom og Laheys (1978) språkmodell:
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FORM:  - hvordan språket er bygd opp

- hvordan lyder settes sammen til

stavelser og ord 

- ord blir til setninger  

- grammatikk

INNHOLD:  - hva barnet forstår av språket (ord og 

begreper)

BRUK: - bruk og forståelse av språket i ulike 

sammenhenger 

- forstå sosiale spilleregler 

- tilpasse språket til ulike situasjoner og 

samtalepartnere 

- redskap for sosiale spilleregler



Språket kan sees på som en helhet som består av tre deler 

som gjensidig er avhengig og påvirker hverandre
Bloom & Lahey 1978
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FORM:  - hvordan språket er bygd opp

- hvordan lyder settes sammen til

stavelser og ord 

- ord blir til setninger  

- grammatikk

INNHOLD:  - hva barnet forstår av språket (ord og 

begreper)

BRUK:  - bruk og forståelse av språket i ulike 

sammenhenger 

- forstå sosiale spilleregler 

- tilpasse språket til ulike situasjoner og 

samtalepartnere 

- redskap for sosiale spilleregler

SPRÅKLIG 

BEVISSTHET
SPRÅKFORSTÅELSE



SPRÅKLIG BEVISSTHET

Alder 2-3 år Alder 3-4år Alder 4-5 år

1.Viser barnet interesse når dere ser i 

bildebøker?

2.Deltar barnet aktivt i rim og regler?

3.Deltar barnet i sangleker

1.Husker barnet rim, regler og sanglek

2.Kan barnet være med å lage rim?

3.Kan barnet med bruk av bilder høre forskjell 

på ord som høreslike ut?

1.Kan barnet rime på egen hånd?

2.Kan barnet lytte ut første lyd i ord?

3.Kan barnet skrive navnet sitt?

• Hvilket ord er lengst?: sykebil (ambulanse) eller tog

• Stavelser: tog - sy-ke-bil 

• Bokstaver og språklyder: t-o-g  - s-y-k-e-b-i-l

• Hva rimer? Katt  - hatt - mus 

• Fonembevissthet: b-å-t  vs b-å-l (bytte ut siste lyd) - f-l-u-e vs l-u-e (ta bort en lyd) 

• Morfembevissthet: Bil: laste-bil, syke-bil, bil-bane, bil-dekk 



SPRÅKFORSTÅELSE

• Språkforståelsen er situasjonsavhengig de første leveår. Det kan derfor være 

vanskelig å skille mellom språkforståelse og situasjonsforståelse hos de yngste 

barna.

• Viktig å skille mellom språkforståelse og talespråk.

• Tale og forståelse er to prosesser som gjensidig påvirker hverandre

• Noen har et større passivt ordforråd før de begynner å snakker

- Andre bruker strategien  å snakke for å forstå 



Språket kan sees på som en helhet som består av tre deler som gjensidig er avhengig og påvirker hverandre

Bloom & Lahey 1978
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FORM:  - hvordan språket er bygd opp

- hvordan lyder settes sammen til

stavelser og ord 

- ord blir til setninger  

- grammatikk

INNHOLD:  - hva barnet forstår av språket (ord og 

begreper)

BRUK:  - bruk og forståelse av språket i ulike 

sammenhenger 

- forstå sosiale spilleregler 

- tilpasse språket til ulike situasjoner og 

samtalepartnere 

- redskap for sosiale spilleregler

UTTALE

SETNINGS - og 

ORDPRODUKSJON



ORDPRODUKSJON
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• Barnet lærer som regel først substantiv (is, bil) og deretter verb (spise, kjøre)

• Etter hvert kommer pronomen (min) konjunksjoner og preposisjoner (og, under)                              

adjektiv (stor), adverb (fort) og bøyninger av ord 



SETNINGSPRODUKSJON

• Fra 2-årsalder begynner barnet å sette sammen ord - først 2, deretter flere (starter 

med verb og substantiv)

• Mestrer etter hvert bøyninger og å sette ord i riktig rekkefølge i korte setninger –

Feil i bøyning og rekkefølge kan være et signal om vansker med forståelse



UTTALE
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Hvis fonologiske vansker vedvarer etter 4-årsalder anbefales en bredere språklig kartlegging 

Sammenheng mellom fonologiske vansker og lesevansker og vansker med ordinnlæring

Viktig å kartlegge hvilken type vanske for å finne riktige tiltak

Vansker av motorisk eller fysiologisk art

Artikulasjonsvansker

Fonologiske vansker



SPRÅKFORSTÅELSE
• Viktig å skille mellom språkforståelse og talespråk

• Språkforståelsen er situasjonsavhengig de første leveår. Det kan derfor være vanskelig å 

skille mellom språkforståelse og situasjonsforståelse hos de yngste barna

• Forståelse og tale er to ulike prosesser som gjensidig påvirker hverandre

• Noen har et stort passivt ordforråd før de begynner å snakke

- andre snakker for å forstå

Risikotegn - dårlig språkforståelse ved to år

Språkforståelsen er fire ganger så stor som talespråket i førskolealder



Milepæler i barns språkutvikling
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18 mnd: bruker imitative handlinger og forstår enkle 
setninger 

14-22 mnd: 50 ord i aktivt vokabular 

2 år: To - ordsytringer

3 år: Tre - fireordsytringer

4 år: ordforrådet, begrepsdybden og 
fortellerkompetansen utvikler seg



Hva skal en være oppmerksom på?

Sen start i språkutviklingen

Grammatiske vansker

Vansker med å finne ordene

Upresist språk

Begrenset ordforråd

Vansker med hukommelse og læring

Vansker med konsentrasjon og 

oppmerksomhet

Atferdsvansker
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Språklydsvansker 

(uttalevansker)

Skiller mellom

Vansker av motorisk eller fysiologisk art

Artikulasjonsvansker

Fonologiske vansker

Hvis fonologiske vansker vedvarer etter 4-

årsalder anbefales en bredere språklig 

kartlegging

Sammenheng mellom fonologiske vansker og 

lesevansker og vansker med ordinnlæring



Samspill

I samspill får barn kunnskap om den sosiale samhandlingen, som igjen gir grunnlag for utviklingen av 

kommunikative og språklige ferdigheter

Samspill har et handlingsaspekt, et relasjonelt aspekt og et språklig aspekt.

Vi gjør noe, vi gjør noe sammen og vi snakker sammen!
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Alder 2- 3 år Alder 3 – 4 år Alder 4 – 5 år

1. Viser barnet interesse for å leke 

sammen med andre?

2. Ønsker barnet å «hjelpe til» med ulike 

gjøremål?

3. Tar barnet initiativ til kontakt med 

andre?

1. Kan barnet følge regler i lek som  blir 

ledet av voksne?

2. Klarer barnet å få andres positive 

oppmerksomhet mot noe det selv er 

opptatt av?

3. Kan barnet følge instruksjoner ved å 

imitere andres atferd?

1. Kan barnet delta i samlek med andre barn over 

tid?

2. Deltar barnet i rollelek?

3. Følger barnet «sosiale spilleregler»?



Kommunikasjon

Kan være både språklig og ikke-språklig

Å lære seg språk er mye mer enn bare nye ord

Å kommunisere betyr å gjøre noe felles, formidle og dele med hverandre gjennom.
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Alder 2 – 3 år Alder 2 – 3 år Alder 2 – 3 år 

1. Viser barnet behov for å meddele seg 

på eget initiativ?

2. Henvender barnet seg verbalt på eget 

initiativ?

3. Kan barnet være i dialog om noe i 

kortere tid?

1. Bruker barnet språket relevant i 

forhold til situasjonen?

2. Kan barnet være i dialog over litt tid?

3. Kan barnet formulere sine ønsker 

verbalt?

1. Kan barent fortelle en historie med en 

viss sammenheng?

2. Kan barnet lett gjøre seg forståelig?

3. Kan barnet fortelle gåter/vitser?



OPPMERKSOMHET
• Barn har en naturlig aktivitetstrang og vitebegjær

• Oppmerksomhetsspenn er i utvikling

• Lære å konsentrere seg uten å la seg distrahere av omgivelsene

• Tillit, autonomi, initiativ og mestring

Alder 2-3 år Alder 3-4 år Alder 4-5 år

1. Kan barnet rette 

oppmerksomheten mot en 

oppgave?

2. Kan barnet holde 

oppmerksomheten mot noe i 

kortere tid?

3. Liker barnet å bli lest for?

1. Kan barnet holde fast på en 

selvvalgt aktivitet?

2. Kan barnet sitte på plassen 

sin uten å forlate den når 

det forventes at det skal 

sitte i ro?

3. Kan barnet vente på tur 

uten å miste 

oppmerksomheten?

1. Kan barnet holde 

oppmerksomhet mot noe 

over lengere tid?

2. Kan barnet leke uten å 

forstyrre/avbryte andre?

3. Kan barnet leke eller delta i 

frie aktiviteter på en adekvat 

måte?



Del 3:

Observasjon og kartlegging



Observasjon

Observasjon er et verktøy barnehagelærere bruker i hverdagen

Hva er det vi ser etter?

Hvordan tolker vi det vi ser?

Hva gjør vi med informasjonene vi får?
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Oversikt over barnets språkutvikling kan observeres på 

mange ulike måter

systematisk kartlegging, for eksempel med kartleggingsverktøy.

observasjon, som er noe barnehagelærere gjør hele tiden og 

som ligger i utdannelsen deres

samtale med barna selv og med foreldrene.

evaluering av egenpraksis
https://utdanningsforskning.no/artikler/larerrommet-barn-og-sprak-i-barnehagen/
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Kartlegging

TRAS er tenkt som en kartlegging der man benytter en vid 

forstand av kartlegging som betyr en dynamisk tilnærming med 

samspill, interaksjon og dialog.

TRAS skal benyttes som et observasjonsskjema i 

hverdagssituasjoner for å fange opp det naturlige språket og 

samspillet.
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Observasjon med utgangspunkt i TRAS-skjema

Tanken om den nærmeste utviklingssone er fundamentet for vår tenkning og knyttes til bruken 

av TRAS

Den voksnes rolle i observasjon av språk:

Oversikt over de ulike språkområdene i TRAS

Observasjoner påvirkes av det vi ønsker å se etter

En dynamisk tilnærming innebærer at observasjon og tiltak må gå hånd i hånd

Tolke barnets naturlige kommunikasjonsform

En naturlig støttende dynamisk samspill mellom barn og voksne danner utgangspunkt 

for tilrettelegging av daglig stimulering av språk.

Være en god kommunikasjonspartner for barn
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Del 4:

Praktisk bruk av TRAS



TRAS – hvem skal gjøre det?

Et felles verktøy for hele personalet

Alle skal inkluderes i observasjoner og diskusjoner

Pedagogene har det faglige ansvaret for utfyllingen

Personalet skal sammen lage tiltak som alle kjenner og er med 

på.

Evaluer tiltak og iverksett nye sammen.
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Hvordan bruke skjemaet i praksis

Begynn alltid å skravere innerst i sirkelen uansett barnets alder

Skraver så langt ut i sirkelen som du kommer – uansett alder – da ser man hva barnet 

mestrer

Skraver med ulike farger

Alder 2 - 3 år: Blå farge

Alder 3 - 4 år: Rød farge

Alder 4-5 år: Grønn farge

Ulik farge for hver observasjon gir et visuelt inntrykk av barnets utvikling

Observasjonsspørsmålene bygger på hverandre i utviklingsdimensjon
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Hvordan forstå et ferdig utfylt TRAS skjema

hva barnet mestrer, eventuelt ikke 

mestrer

hva en bør arbeide med

framgang – utvikling



Bruk av TRAS for å kartlegge avdelingens arbeid med språk

Bruken av TRAS kan bidra til at 

kvaliteten på det systematiske 

språklige arbeidet blir bedre og gjøre 

personalet mer bevisst i forholdet til 

arbeidet med språk på avdelingen.

Erfarne barnehagelærere må dermed 

også vurdere hvordan de skal 

forholde seg til alle barnas 

observasjonsresultatene sett 

under ett.
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Del 5:

Hvorfor bruke TRAS?



Hvorfor bruke TRAS?

Språket har betydning for senere utvikling innenfor faglig utvikling og er en 

«nøkkel» inn i vennskap og felleskap.

Tidlig identifisering og iverksetting av riktige tiltak bidrar til den beste praksis 

for at barn med språkvansker skal mestre de vanlige kravene de møter i livet.
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Nytteverdi av TRAS

Til samtale med foresatte

internt samarbeid – skape felles forståelse av språkarbeidet og 

hvordan barnehagen arbeider med språk

faglig egenutvikling 

utarbeide individuelle tiltak for barn

43



Barnehagen - en viktig bidragsyter til sosial utjevning

44

Et bevisst og godt tilrettelagt språkmiljø i barnehagen kan hindre/ forminske 

tilleggsvansker som kan hemme barnet like mye som språkvansken:

- atferdsmessige vansker  

- sosiale vansker 

- lese- og skrivevansker 

- skolerelaterte fagvansker

Blikk for språk når atferden utfordrer

De syv fallgruvene. Sammenheng mellom språk og atferd

https://www.youtube.com/watch?v=C87QYUFHkp0

https://www.youtube.com/watch?v=C87QYUFHkp0


Språkkartlegging i barnehage er mye debattert og 

diskutert.

Mange er kritiske til bruken av standardiserte program for å 

forebygge og løse problemer i skole og barnehager. 

«Vanlige barn gjøres til problembarn»

Barn er ulike og arbeidet med dem kan ikke standardiseres

Bygger på at barn er ytre styrt og ikke egne subjekter

Å kartlegge alle for å lete etter framtidige feil og mangler hos noen stjeler 

ressurser fra de som har virkelig har behov. (Aamli, 2019)
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Del 6:

Overgang til skolen



Overgangen mellom barnehage og skole kan inneholde:
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▪ Faglig samarbeid mellom 

barnehagelærere og lærer i skolen

▪ Utveksling av informasjon om 

barna

▪ Tilrettelegge for 

samarbeidsprosjekter mellom 

barnehage og skole

▪ velkomstprogrammer



En sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole

Overgangen er en prosess

Barna skal forberedes mentalt og fysisk

De skal etablere nye relasjoner i nye omgivelser

De skal gå fra å være barnehagebarn til 

skoleelever

Utvikle sine sosiale og kognitive ferdigheter for å 

passe inn i skolens kultur og arbeidsmåter.



Lesing bygges lenge før skolestart

Ordforråd

Grammatiske ferdigheter

Verbalt minne

Bokstavkunnskap

Fonologisk bevissthet

Benevningshastighet

Ferdigheter som påvirker barns leseforståelse:
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Betydningen av arbeidet med språk i barnehagen er viktig for den videre 
utviklingen på skolen

Når barnehagen har arbeidet 

systematisk med språket over tid for 

barn som strever, er det viktig at 

skolen overtar dette arbeidet.

Det vil gi effekt både på 

språkforståelsen til barna 

og leseforståelsen senere.

Det brede språklige grunnlaget som 

trengs for å lese, bør vises i 

undervisningen.
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Hva kan TRAS skjemaet brukes til i overgangen

Gir informasjon om barnets

tidlige utvikling

Gir en pekepinn om barnet

følger sin språklige utvikling

Hvilke eventuelle tiltak har 

barnehagen gjort for barnet?
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