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TRAS  
(Tidlig registrering af språkutvikling) 

• TRAS er skráning á málþroska 2-5 ára barna, skráð 2x á ári, 
fylgir börnunum í gegnum leikskólann.   

• TRAS-skráningartækið hjálpar leikskólakennurum að finna 
þau börn sem hafa frávik í málþroska og grípa inn í.  

• Ekkert sambærilegt  tæki sem leikskólakennarar geta notað 
til að fylgjast með málþroska ungra barna, hefur verið til 
hérlendis. 

• TRAS var þróað í Noregi og hefur verið í notkun á öllum 

hinum Norðurlöndunum í nokkur ár.  
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TRAS upphafshópur í Noregi  

 
• Jörgen Frost og Unni Espenakk,  Bredtvet kompetansesenter 

 

• Margaret Klepstad Færevaag og Hans Grove,  Statped Vest 
Bergen  

 

• Erna Horn,  Universitetet  í Oslo 

 

• Inger Kristine Loge, Ragnar G. Solheim og Åse Kari Hansen 
Wagner,  Universitetet Stavanger 



Ástæður fyrir tilkomu  TRAS 

 

• Vantaði tæki fyrir leikskólakennara til að geta 
markvisst fylgst með málþroska barna. 

• Það skorti á almenna þekkingu um mikilvægi 
málþroskans. 

• Óöryggi hjá fagfólki í að meta málþroska og hvenær 
skyldi kalla til aðra sérfræðinga. 

• Mikilvægi snemmtækar íhlutunar. 



TRAS Starfshópur TRAS á Íslandi 

• Björk Alfreðsdóttir, sérkennslufulltrúi SKH 

• Hólmfríður Árnadóttir, talmeinafræðingur 

• Hrafnhildur Karlsdóttir, leikskóla- og sérkennsluráðgjafi SKS 

• Ingibjörg Símonardóttir, talmeinafræðingur 

• Margrét Tryggvadóttir, sérkennari í leikskólanum Örk á 
Hvolsvelli.  

 

• Guðríður Haraldsdóttir, sálfræðingur í Mosfellsbæ 

• Jórunn Elídóttir, dósent háskólanum á Akureyri 
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TRAS - Þróunarverkefni 

• Skólaskrifstofa Suðurlands og Skólaskrifstofa 
Hafnarfjarðar hafa unnið saman að innleiðingu 
á TRAS frá því í maí 2009 

 

• Tólf leikskólar á Suðurlandi og sex í Hafnarfirði 
prófuðu TRAS á rúmlega 100 börnum. 
Tilgangurinn var að meta gæði þýðingar TRAS 
skráningalistans og notkun hans.  

 

 



TRAS Niðurstöður verkefnisins 

• Niðurstöður sýndu mikla gagnsemi fyrir leikskólakennara, 
þeir segja það vera gott  tæki, auðvelt í notkun, skýrt og 
gefi góða mynd af stöðu barnsins.  

 

• Leikskólakennarar fá tæki í hendur til að fylgjast á 
skipulegan og markvissan hátt með þróun málþroska og 
samskiptum barna.  

• Hægt er með markvissum aðgerðum að grípa strax inn í 
ef um frávik er að ræða með – snemmtæk íhlutun. 



Úr rafrænni könnun til leikskólakennara sem notuðu TRAS 2011 
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Úr rafrænni könnun til leikskólakennara sem notuðu TRAS 2011 







 

TRAS 
  

    

 

 

 

 

 

 

 

• Samleikur – 

félagsfærni 

• Tjáskipti – samskipti 

• Athygli – einbeiting 

• Málskilningur   

• Málmeðvitund  

• Framburður 

• Orðaforði 

• Setningamyndun 
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TRAS 
 Málskilningur 

 

 2 – 3 ára 

1. Getur barnið bent á 
algenga hluti ? Dæmi:bíll, 
dúkka, húfa, stóll, hús o.fl 

 

  3 – 4 ára 

1. Skilur barnið setningar sem 

innihalda forsetningar ? 
Dæmi:settu bílinn bak við 
kassann.  

 

        4 – 5 ára 

1.   Getur barn flokkað hluti 

eftir yfirhugtökum ?  Dæmi: 

Föt, húsgögn, leikföng ?  



TRAS 

Samleikur – félagsfærni 
 

 2 – 3 ára 

1. Hefur barnið áhuga á að 

leika sér við aðra ? 

 

  3 – 4 ára 

1. Getur barnið fylgt reglum í 

leik sem fullorðin  

 stýrir ? 

 

  4 – 5 ára 

1.  Getur barnið tekið þátt í 

samleik í jafn langan tíma 

og jafnaldrar ? (a.m.k. 20 – 30 

mín) 



Skráning 
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Skráning 

5/14/2012 19 



TRAS 

• Tengill um TRAS 

 

http://www.statped.no/tras 

 

 

 

 

http://www.statped.no/tras
http://www.statped.no/tras


TRAS 

Nokkrar slóðir að mastersverkefnum 

• http://urn.nb.no/URN:NBN:no-18388  

• http://urn.nb.no/URN:NBN:no-22275  

• http://urn.nb.no/URN:NBN:no-15143 

• http://urn.nb.no/URN:NBN:no-22615  

• http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-
bibsys_brage_10944 
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TRAS 

 

• TRAS kemur út hjá Námsmatsstofnun fljótlega 

• www.namsmat.is 

 

• Skilyrði að sækja námskeið um TRAS 

 

• Námskeið hjá Námsmatsstofnun, eyðublöð og 
leiðbeiningabæklingur til að byrja með, síðar 
handbók. 

 

 

http://www.namsmat.is/



