
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.

5



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.

6



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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statped.no

facebook.com/statped

twitter.com/statped


