
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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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?



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 



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



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



statped.no

facebook.com/statped

twitter.com/statped


