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1. Inledning 
Barn lär sig språk, talat, skriftligt eller tecknat språk, i samspel med sin omgivning. 

Språkutvecklingen är förankrad både i ett kognitivt och i ett sociokulturellt sammanhang. 

Information lagras och bearbetas genom biologiskt givna sätt och av kommunikationsmönster 

och språkbruk som omger barnet. När barnet utvecklar ett språk får det ett verktyg som kan 

användas till att förändra omgivningen (Strömqvist 2003).  

 

I ett samhälle där allt större krav ställs på individens sociala kompetens, det vill säga att på ett 

smidigt sätt kunna samspela med andra, och i ett massmedialt och IT-dominerat samhälle där 

höga krav ställs på att snabbt och effektivt kunna uttrycka sig i såväl tal som skrift, kan det 

vara besvärligt för barn, vars verktyg inte fungerar, att hänga med. Speciellt för barn med 

språkstörning och i synnerhet för barn med så kallad pragmatisk språkstörning.1  

 

Det är svårt att kartlägga dessa barn, då inga klara gränser finns mellan olika svårigheter. 

Först helt nyligen har en enkät, Children’s Communication Checklist (CCC), översatts till 

svenska vid Lunds universitet (Andersson & Westman 2002). Den ska användas av lärare och 

pedagoger, som dagligen träffar barnet, för bedömning av barns kommunikation. 

 

Första gången jag läste om pragmatisk språkstörning var under en kurs i barns 

språkutveckling inom svenskinriktningen på lärarprogrammet vid Linköpings universitet. Jag 

reagerade starkt, därför att kriterierna tycktes stämma in på min egen sexåring. Valet av ämne 

till examensarbete var avgjort. Jag måste få veta mer om ämnet och framför allt måste jag få 

veta vad redan praktiserande lärare vet. Paradoxalt är att individens rätt hävdas i alla 

sammanhang. Men när individen har ett udda beteende, eller gör oväntade och udda 

uttalanden, blir han/hon betraktad som störd eller onormal och måste stöpas om och anpassas 

till kollektivets fastlagda normer. Och ju fler professioner som tillkommer, i välfärdsstatens 

kölvatten, desto fler symptom och störningar hittas. Blir ”HVB-barn” – helt vanliga barn – en 

minoritet i framtiden? Ska det vara onormalt att vara speciell? Vilken syn har skolan på 

oväntade beteenden och yttranden? 

                                                           
1 Begreppet pragmatisk språkstörning förklaras i stycke 2.3. 
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1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur väl känt begreppet pragmatisk språkstörning är 

bland lärare, och om lärare kan känna igen barn med pragmatisk språkstörning. 

Frågeställningarna blir då följaktligen: 

1. Hur väl känt är pragmatisk språkstörning bland lärare? 

2. Hur kan lärare känna igen ett barn med pragmatisk språkstörning? 

1.2  Material och deltagare 

Materialet som ligger till grund för uppsatsen är de svar som erhölls av respondenterna under 

fyra olika intervjutillfällen med fem olika lärare. 

 

Fem olika lärare och pedagoger vid två olika skolor tillfrågades. Den ena skolan undervisar år 

F-5, den andra år 6-9. I samband med förfrågan gavs lärarna en sammanfattning av vad 

uppsatsen skulle handla om, samt de frågor som ligger till grund för undersökningen; detta för 

att lärarna skulle få en chans att fundera i lugn och ro innan samtalet skulle äga rum (Se bil.). 

 

På utskicket fanns också en förfrågan om lärarnas samtycke till att deras svar användes i 

uppsatsen, vilket ingen hade något emot, samt en försäkran om att de fick vara anonyma.  

 

De fem lärarna var: 

Lärare A: förskollärare i förskoleklass 

Lärare B: förskollärare i förskoleklass 

Lärare C: mellanstadielärare som studerar till specialpedagog 

Lärare D: mellanstadielärare och specialpedagog 

Lärare E: högstadielärare år 6-9 

 

En konsekvens för resultatet blev att två av de intervjuade lärarna var mer insatta i ämnet 

språkstörningar än de övriga, eftersom de hade vidareutbildat eller höll på att vidareutbilda sig 

till specialpedagoger. 

1.3  Metod 

Metoden som använts för uppsatsen är en empirisk undersökning i form av kvalitativa 

intervjuer med öppna frågor. 

 



6 

I den kvalitativa forskningsintervjun bygger man upp kunskap i ett samspel där två personer 

samtalar och utbyter synpunkter om ett ämne av gemensamt intresse. Fördelen med 

kvalitativa intervjuer är öppenheten, där ingen standardteknik finns. De bygger på 

ostandardiserade intervjufrågor, men kräver dock en del viktiga metodval som: Hur många 

ska intervjuas? Hur ska intervjuerna presenteras (Kvale 1997)? 

 

Det mesta arbetet med intervjuprojektet bör ha skett innan bandspelaren sätts på för den första 

intervjun. Det innebär att skapa en teoretisk förståelse för det fenomen som ska undersökas 

för att ha en grund som den nya kunskapen ska införlivas med (Kvale 1997). 

 

Intervjupersonen bör i ett inledande skede informeras om intervjuns syfte och användning. 

Här är det bäst med ett skriftligt avtal, varigenom intervjupersonen samtycker till att delta i 

undersökningen och till den framtida användningen av intervjun (Kvale 1997). 

 

Det kan anses riskfyllt att använda sig av intervjun som undersökningsmetod, därför att 

intervjuaren kan ställa ledande frågor som kan ifrågasätta tillförlitligheten av intervjusvaren. 

Tvärtemot vad människor tror kan en ledande fråga istället förstärka intervjusvarens 

tillförlitlighet (Kvale 1997). 

 

När intervjuerna är inspelade och avslutade i en undersökning, måste val av bearbetning och 

presentation göras. I den här uppsatsen blev materialet inte så omfattande, eftersom 

deltagarantalet var fem personer, så det bästa sättet var att lyssna igenom materialet ett antal 

gånger och anteckna vad som sades. Därefter gjordes transkriptioner på vissa, för uppsatsen 

relevanta, uttalanden, för att kunna presentera lärarnas åsikter på ett bra sätt i uppsatsen. 

1.3.1 Begränsningar 

Begränsning har gjorts av arbetet så till vida att det handlar om barn med pragmatisk 

språkstörning, och inte om barn med andra språkstörningar, såsom dyslexi och afasi. 

Pragmatiska svårigheter brukar ingå i andra diagnoser, men jag ville hitta det som finns 

skrivet om barn med enbart pragmatiska språkstörningar. Dock kommer närliggande 

diagnoser att nämnas. 

2. Teoretisk bakgrund 
Språkforskare har länge fängslats av hur förvånansvärt lätt barn lär sig sitt språk. Vid fyra års 

ålder kan barn producera långa sammansatta meningar, tala klart och göra sig förstådda. De 
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har redan tiotusentals ord i sin vokabulär som de förstår innebörden av (Bishop 2000). Än mer 

förvånande är kanske den snabba återhämtningen av språkinlärning hos barn som hämmats av 

biologiska och/eller miljömässiga variationer. Den kvantitet och kvalitet av språk som barnet 

hör kan ha viss effekt på graden av språkinlärning, men förutom i extrema fall av 

försummelse blir den slutliga nivån på den grammatiska kunskapen densamma för de flesta 

barn (Bishop 2000). 

 

Bilden av språktillägnandet som en snabb och stabil process gömmer dock många individuella 

avvikelser. Enligt Bishop (2000) visar en undersökning i USA att den kommunikativa 

utvecklingen hos uppskattningsvis fem till tio procent av alla barn inte går så snabbt och 

stabilt. Försenad tal- och/eller språkutveckling är en av de vanligaste anledningarna till varför 

föräldrar till förskolebarn söker hjälp hos barnläkare och där framkommer det att en del barn 

har problem som de växer ifrån, medan andra är av mer ihållande karaktär. Uppföljande 

studier av barn med svåra språkförseningar visar en ganska mörk bild med högre risk för läs- 

och skrivsvårigheter senare i livet, brist på kamratskap och en ökad grad av psykiska besvär 

(Bishop 2000). 

 

Kort sagt, tal- och språkstörningar i barndomen utgör ett stort problem för samhället, både vad 

gäller mänskligt lidande och de ekonomiska kostnader det ofrånkomligen medför, när en 

grupp av befolkningen inte kan delta till fullo som medlemmar i ett gemensamt samhälle 

(Bishop 2000). 

 

En egen grupp i gruppen utgör barn med pragmatisk språkstörning, som är en liten, (om ens 

befintlig) grupp man har upptäckt de senaste årtiondena, och där forskning hittills främst har 

skett i Storbritannien och USA. 

2.1 Pragmatik 

De första försöken att etablera någonting som kunde likna en pragmatisk syn på 

språkforskning gjordes i slutet på sextio- och början på sjuttiotalet. Tidigare teorier och 

hypoteser, speciellt Chomsky och hans syntax-only-anhängare, höll inte längre för att förklara 

alltfler oförklarbara observationer inom språkanvändning (Mey 2001).  

 

Det är först de senaste tjugo åren, som intresset för pragmatik och pragmatiska problem på 

allvar tagit fart. Den traditionella språkforskningen koncentrerar sig på strukturen, som ljud 



8 

och meningar som språkanvändare producerar, medan pragmatiken fokuserar på den 

språkanvändande människan. Man är intresserad av processen som sker vid användning av 

språk och av användaren, inte bara av slutprodukten: språket. Mey säger att: ”Pragmatics 

studies the use of language in human communication as determined by the conditions of 

society.”(2001, s 6, kursivt i originalet)  

 

Alltså: pragmatik studerar språkanvändningen i mänsklig kommunikation utifrån samhällets 

fastlagda normer. 

 

Leinonen et al (2000, s 4) specificerar ytterligare vad som studeras inom pragmatiken. 

• Användningen av språket i ett socialt samspel, där turtagande och andra samtalsregler står 

i fokus. 

• Meningens betydelse som inte kan täckas av språkvetenskapliga uttryck. Här tittar man på 

talakter, antydningar och underförstådd mening, bildspråk, metaforer och ironi samt 

refererande uttryck. Även bruket av tvetydig mening av en mening studeras. 

• Sammanhängande samtal. Här är fokus på berättande och återberättande av en handling  

 

Enligt Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner (2003) kan pragmatik ses ur två olika perspektiv, 

beroende på vilken akademisk disciplin man tillhör. Det traditionellt lingvistiska perspektivet 

ser språkanvändningen som sekundär till fonologi, grammatik och semantik. Det andra 

perspektivet ser språkanvändningen som en primär process där handlingen eller 

verksamheten, d v s situationen där något utövas, är i fokus. Pragmatiken ses ut detta 

perspektiv av forskare inom en rad discipliner såsom sociologi, socialpsykologi, antropologi 

och etnografi. Det finns alltså ingen enhetlig teori om pragmatik, men på senare tid finns det 

även många språkvetare som använder det sistnämnda synsättet. Detta perspektiv knyter 

närmare an till ursprungsdefinitionen av pragmatik som kommer från grekiskans pragma och 

kan översättas till verksamhet (Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner 2003). 

2.2 Forskning om språkstörning – historik  

Barnspråksforskningen tog sin början på 1970-talet, och idag ses barnspråk som ett språk i 

utveckling, och inte längre som en defekt, ofullständig variant av vuxenspråk (Nettelbladt & 

Reuterskiöld Wagner 2003). Idag ser man det som självklart att det finns barnspråk och, som 

en följd, barnspråksstörningar. Man vet inte om dessa alltid har funnits, eller hur de har 

definierats. De kan ha visat sig på olika sätt under olika epoker, och kommer förmodligen att 
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visa sig på nya sätt i framtiden. Det är därför viktigt att sätta sig in i samtida materiella och 

mentala förutsättningar för att förstå hur synen har varit på barnspråk och 

barnspråksstörningar. De materiella förutsättningarna kan vara etablerandet av institutioner 

och professioner som lever på att klassificera, diagnostisera och behandla talrubbningar. Det 

gäller också de ekonomiska resurser som ställs till de professionellas förfogande. De 

vetenskapliga teorierna utgör de mentala förutsättningarna som styr och begränsar det som 

ska studeras. Med sina teorier och makt över resurser har de möjligheter att tala om olika 

sorters talrubbningar. Man undrar då om talrubbningar funnits tidigare och upptäckts av 

professionella eller om de uppfunnits (Nettelbladt & Samuelsson 1998)? 

 

Psykiatern och nervläkaren Alfhild Tamm introducerade diagnosen talrubbningar hos barn, i 

Sverige. Hon är mest känd för att ha infört psykoanalysen i vårt land. För de flesta idag 

yrkesverksamma logopeder är hon i stort sett okänd, men redan under 1910-talet började hon 

arbeta med talrubbningar hos barn. Alfhild Tamm startade egen praktik 1909 i Stockholm. 

Hon arbetade även som skolläkare vid en, vad som då kallades, ”sinnesslöskola” och vid 

folkskolornas hjälpklasser. Hon undervisade vid Slagsta seminarium för, den tiden kallade, 

”sinnesslölärarinnor”. 1914 inrättade hon en poliklinik för talrubbningar vid Stockholms stads 

folkskolor och var dess föreståndare till 1932, då hon sade upp sig på grund av brist på anslag. 

Kort efter hennes avgång utökades anslagen och fler tjänster tillsattes (Nettelbladt & 

Samuelsson 1998). 

 

När Alfhild Tamm arbetade vid Stockholms hospital blev hon ofta rådfrågad av personer med 

talrubbningar, och hennes intresse för talrubbningar hos barn väcktes. Hon uppmärksammade 

inte bara talrubbningar vid neurologiska eller psykiatriska grundsjukdomar utan även fall av 

stamning, uttalsfel och skenande tal. Genom sitt arbete med att utföra intelligens- och 

kroppsundersökningar vid Stockholms folkskolors hjälpklasser, upptäckte hon barn med 

talrubbningar, som ofta orättvist bedömts som svagt begåvade. Hon ville göra lärarna 

uppmärksamma på att barn som bedömts som hjälpklassmässiga eller ”lata och drumliga” ofta 

uppvisade tal eller läs- och skrivproblem (Nettelbladt & Samuelsson 1998). 

 

Hennes idéer och hennes förslag till differentialdiagnostik av talrubbningar väckte viss 

opposition, och samtiden var förmodligen inte mogen för problemet. Det faktum att hon var 

kvinna kan också vara en anledning till att hon hade svårt att göra sin röst hörd. Alfhild Tamm 

skrev omkring hundra publikationer under nära tre decennier, mellan 1910-1940. Efter henne 
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blev det tyst. Endast två artiklar publicerades i Sverige under 1950-talet (Nettelbladt & 

Samuelsson 1998). Det är först på sextiotalet i samband med den obligatoriska skolans 

utbyggnad och andra samhälleliga förändringar, som språkstörningar uppmärksammas igen. 

Välfärdsstaten växer fram från mitten av 1900-talet, med en gradvis institutionalisering av 

barnomsorgen och systematiska hälsokontroller av barn. Nya professioner kommer till, 

specialiserade på barn, såsom barnpsykologer, förskollärare, fritidspedagoger, liksom 

talpedagoger och logopeder (Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner 2003). 

2.3 Pragmatisk språkstörning 

Barn med språkstörningar har nämnts i den vetenskapliga litteraturen i drygt hundra år 

(Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner 2003). Men pragmatiska problem hos barn med 

språkstörning uppmärksammades i litteraturen så sent som för ett par decennier sedan, och det 

var inte förrän efter 1983 som forskningen på området tog fart. 1983 publicerade Rapin och 

Allen ett klassifikationssystem med sex olika undergrupper (Bishop 2000). En av grupperna 

beskrev barn med språkliga svårigheter där bristerna var av pragmatisk karaktär och gavs 

beteckningen semantic-pragmatic syndrome without autism. Om pragmatik handlar om att 

använda språk på ett lämpligt sätt i ett socialt samspel och i vissa situationer, så har dessa barn 

svårigheter med att följa samtalsregler: de gör abrupta ämnesbyten, de har problem att reda ut 

missförstånd under ett samtal, de kan vara övertydliga eller tvärtom ge för lite information till 

samtalspartnern (Bishop 1997). 

 

Många yrkesgrupper kommer i kontakt med barn med pragmatiska problem eftersom barn 

med flera olika slags handikapp även har sådana problem. Pragmatiska problem är ett 

huvudsymptom vid autismspektrumstörningar, neuropsykiatriska störningar och kan också 

finnas hos barn med fysisk funktionsnedsättning. Ett svårförståeligt barn som uppfattas ha 

pragmatiska problem, kan i själva verket ha språkstrukturella problem som fonologiska eller 

grammatiska, och det kan, i sin tur, leda till pragmatiska problem. Men då är det inte en 

pragmatisk språkstörning, eftersom språkstrukturella problem försvinner över tid, och alltså 

även de pragmatiska problemen (Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner 2003). 

 

Utforskningen av barns pragmatiska svårigheter är ett utmanande arbete. Det finns de som 

inte tror att sådana svårigheter finns separerade från andra språk- eller utvecklingsstörningar, 

och det finns de som menar att det finns barn med pragmatiska svårigheter som det primära 

problemet. Man vet ännu för lite för att med säkerhet kunna fastställa vilken sida som har rätt, 
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beroende på bristen av storskalig forskning och problem med att hitta lämpliga sätt att 

identifiera dessa barn (Leinonen et al 2000). 

 

Meningsskiljaktigheter i litteraturen gällande definitioner och existens av barns svårigheter 

med användningen av språket ur ett pragmatiskt perspektiv, har redan nämnts. Man har också 

svårt att komma överens om en benämning på problemet. Från det ursprungliga semantic-

pragmatic deficit syndrome, via semantic-pragmatic disorder, high-level language disorder, 

pragmatic disability, och pragmatic impairment, har Bishop i sina senaste verk använt termen 

pragmatic language impairment (PLI) (Leinonen et al 2000). Hon menar att inte alla barn 

med pragmatiska problem också har semantiska problem. Det är också den förkortning som 

kommer att användas i denna uppsats hädanefter. 

 

Bishop har forskat och skrivit mycket om pragmatiska språkstörningar hos barn. Hon och 

flera andra forskare, bland andra McTear (1985a), McTear & Conti-Ramsden (1992) och 

Leinonen och Letts (1997 a,b) har i litteraturen beskrivit pragmatiskt störda barn på följande 

sätt (Leinonen et al 2000, s 5f, min översättning):  

De 

• har relativt goda språkkunskaper (syntax och fonologi); 

• är villiga att kommunicera; 

• ger för mycket eller för litet information; 

• tar inte initiativ eller tar initiativ för mycket; 

• har svårighet att anpassa språket beroende på kommunikationspartnern (t ex, formellt och 

icke-formellt språk); 

• har svårighet att förstå otillräckligheten av informationens innehåll i ett yttrande; 

• har svårighet att uppträda i öppna kommunikationssituationer (kontra mer strukturerade 

situationer),  

• har svårighet med att referera (att klargöra vad, t ex, ett pronomen refererar till); 

• har svårighet med abstrakta begrepp och föreställningsförmåga, och har svårighet med att 

gå bortom här och nu; 

• har svårighet att återberätta en händelse sammanhängande och att producera en 

sammanhängande berättelse; 

• har svårighet att åstadkomma relevanta bidrag i en konversation (inklusive relevanta svar 

på frågor); 
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• har svårighet med att utveckla och bibehålla innehållet eller ämnet i en konversation; 

• har svårighet med theory of mind2- uppgifter; 

• har svårighet att förstå bildspråk; 

• har svårt att använda sammanhang för att förstå innebörd; 

• har svårt att svara på frågor som kräver slutledning (konstruera sammanhang) men har 

ingen svårighet med beskrivande frågor (tillgängligt sammanhang); 

• är bristande i att hantera och integrera information för speciella ändamål. Har svårighet att 

ta till sig kunskap om omvärlden och med att hantera tidsordningsföljd och förhållandet 

mellan orsak och verkan; 

• är osäkra på andras kunskap; 

• överanvänder strategier för att klara sig undan (t ex ingen ögonkontakt, minimalt bidrag 

till konversationen, använder ofta ”Jag vet inte”).  

 

Vid fyra års ålder har det genomsnittliga barnet, som tidigare nämnts, kunskap i att hantera 

fonologi, grammatik, semantik och pragmatik. Undantag finns hos barn som är fysiskt och 

känslomässigt intakta och som har vuxit upp i hem med vältalande, kärleksfulla och 

kommunicerande föräldrar och vars utveckling på alla andra områden är fullt normal, men där 

språkinlärning visar sig vara ett stort problem (Bishop 2000). 

 

Pragmatiska problem ingår som en undergrupp i termen SLI, som står för specific language 

impairment. Termen är betecknande för betydande störning i förmågan av talat språk, utan 

andra vidhängande problem, som nedsatt hörsel, hjärnskada eller annat handikapp där 

språkstörning är en del av problemet. Dessutom är denna störning medfödd. Den uppstår inte 

efter två, tre år som en följd av sjukdom eller psykologiskt trauma. SLI förekommer hos 

omkring sju procent av alla barn (Leonard 1998). Det är vanligare hos pojkar än bland flickor, 

och det är förmodligen ärftligt. Vuxna som fått diagnosen SLI som förskolebarn tycks ha 

lägre språkförmåga än jämnåriga, och barn med SLI riskerar att få lässvårigheter när de når 

skolåldern (Leonard 1998). 

 

Det är dock de strukturella egenskaperna som utgör den största forskningen bland barn med 

SLI, men även pragmatiska aspekter har uppmärksammats, och då framgår att barn med SLI 

                                                           
2 Theory of mind, dvs en teori om andras tankar, beskrivs i stycke 2.3.1. 
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har samma repertoar av talakter och är lika responsiva som barn med normal språkutveckling 

(Hansson et al 1999). 

 

Likaså har barn med Autistiskt syndrom pragmatiska problem. De definieras ha:  

 

/…/ en kvalitativt nedsatt förmåga att interagera socialt samt en kvalitativt nedsatt förmåga att 

kommunicera. Vidare har de begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i sitt beteende och i sina 

intressen och aktiviteter. För att få diagnosen autism ska en försening eller abnorm funktion i social 

interaktion, kommunikation eller symbolisk lek ha visat sig före tre års ålder (Andersson & Westman 

2002, s 4). 

 

Även barn med Aspergers syndrom kan ha pragmatiska problem. De definieras ha: 

 

/…/ stora svårigheter i fråga om ömsesidig social kommunikation. Vidare har de monomana, snäva 

intressen samt ett tvingande behov att införa rutiner och intressen. Dessutom har de tal- och språkproblem 

som även berör den icke-verbala kommunikationen. Avslutningsvis kan barn med Aspergers syndrom 

även vara motoriskt klumpiga (Andersson & Westman 2002, s 4). 

 

Bishop (2000) menar att språkstörda barn med pragmatiska problem ej ska diagnostiseras som 

barn med autism eller SLI, utan att det finns många barn som faller emellan dessa diagnoser 

Det går heller inte att förklara bort vissa barns språkanvändning som semantic-pragmatic 

disorder, eftersom problemen visar sig hos barn med i övrigt goda språkkunskaper. Dessa 

barn har helt enkelt upptäckts därför att man inte väntar sig udda yttranden hos barn med till 

synes mogna språkkunskaper (Bishop 2000). Hon säger vidare att PLI står för ”problem att 

använda språket på ett lämpligt sätt i en viss situation” (Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner 

2003, s 178). Det är alltså situationsbundet. Alla barn med PLI behöver inte nödvändigtvis 

uppfylla alla punkter på kriterielistan, och inte hela tiden. (Leinonen et al 2000). Bishop 

förklarar sammanhanget mellan SLI, autism och PLI på ett lättförståeligt sätt, genom att det är 

som tre dimensioner på varandra lagda, utan klara gränser för var det ena börjar eller var det 

andra slutar: 
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language 

interests 

social use of 

language SLI 
PLI 

Asperger’s 
disorder 

Autistic 
disorder 

 

(Bishop 2000, s 110) 

 

En studie gjord av Bishop och Adams (1989) visar att procentandelen oväntade yttranden i 

konversation var märkbart högre hos barn med PLI, än hos andra barn. De har svårighet med 

att uppskatta samtalspartnerns behov eller avsikt i kommunikationen (Bishop 1997). Mest 

vanligt är kanske att de ger för mycket eller för lite information till samtalspartnern. För att 

ytterligare förstå vad som kan vara utmärkande för barn med pragmatiska svårigheter ges 

några autentiska exempel på detta här: 

 

   Too little information: Unestablished referent Här visar barnet på svårighet med att klargöra 

vem pronomina ”him” refererar till. 

A: What did you do on your holiday? 

C: Splash him at the sunsplash 

(unclear who ¨him¨ refers to) 

 

Too much information: Excessive elaboration Detta barn ger överdrivet detaljerad information. 

A: Have you ever been ill? 

C: Yes … on February the first nineteen ninety four 

 

Too much information: Unnecessary reiteration Här gör barnet onödiga upprepningar. 

A: Where did you have your operation? 

C: Kings Medical Centre 

 You been there? 

A: Yes 

C: Yeah 

 I been there to have my operation 

A: uhhuh 

C: Had my operation there 

(Bishop 1997, s 222) 
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Fler udda och oväntade yttranden fann man när det gäller att ta alltför bokstavligt på 

samtalspartnerns yttranden. Dessa är inte så vanliga och förekommer även hos yngre barn 

med normal utveckling (Bishop 1997): 

 

Misreads communicative intention  Barnet förstår inte att frågan uppmanar till 

fortsättning 

A: Can you tell me about your party? 

C: Yes 

 (with no sign of continuing) 

 

Wrong meaning of homonym  Barnet vet inte att namnet Hardy även står för 

betydelsen härdad. 

 (C is shivering and complaining of cold) 

A: I thought you said you were hardy? 

C: No, I wasn’t 

 I was Jones 

 

Wrong meaning of homonym  Samma missförstånd som ovan, där ”stand” står 

för ”stå ut”, ”orka” 

 (at end of long and tiring session) 

A: Can you stand to do some more? 

C: (stands up) 

(Bishop 1997, s 221) 

 

PLI visar sig alltså på olika sätt i olika situationer och beroende på vilka barnet samtalar med. 

Det är därför besvärligt att kliniskt kartlägga dessa barn. En väg att gå är att använda ett 

frågeformulär med i förväg uppgjorda frågor för att få en samlad observation av specifika 

beteenden hos barn. En annan är att undersöka barnets förmåga att sätta sig in i andra 

människors tänkande.  

2.3.1 Theory of mind 

Den förmåga som innebär att kunna sätta sig in i andras tänkande, och vad en samtalspartner 

redan vet eller inte vet, kallas på engelska theory of mind, det vill säga, en teori om andras 

tankar. Kan man inte sätta sig in i hur andra tänker, kan man inte heller riktigt klara av att 

anpassa informationen i samtal gentemot ens samtalspartner. Det kan resultera i långrandighet 

eller övertydlighet, och tvärtom att underförstå för mycket (Nettelbladt & Reuterskiöld 

Wagner 2003). 
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Ett exempel på att undersöka denna pragmatiska delförmåga är att låta barnet titta på en bild 

av exempelvis en katt. Bilden täcks sedan över, så att bara en liten bit förblir synlig, till 

exempel övre delen på kattens svans. Man frågar då barnet vad kompisen skulle säga att 

bilden föreställer. Om barnet svarar: en katt, tolkas det som att barnet inte har förmåga att 

sätta sig in i någon annans tänkande, då han/hon inte kan bortse från sin egen kunskap om 

bilden. Om barnet i stället svarar: en fjäder kanske, tolkas det som att han/hon kan sätta sig in 

i kompisens tänkande (Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner 2003). 

2.3.2 Children’s Communication Checklist 

Ett frågeformulär, med i förväg uppgjorda frågor för att få en samlad observation av specifika 

beteenden hos barn, har skapats av Bishop. Det heter Children’s Communication Checklist 

(CCC), och riktar sig främst till lärare och specialpedagoger men även till föräldrar. 

Formuläret finns sedan 2002 översatt till svenska och kallas Svenska CCC. Det är utformat 

som en enkät, med syfte att bedöma barns kommunikativa beteenden genom att försöka fånga 

de intryck barnet gör på de personer som dagligen träffar barnet, och därmed identifiera barn 

med PLI (Andersson & Westman 2002). 

 

Enkäten består av 70 påståenden fördelade på nio subskalor, som täcker olika kommunikativa 

och språkliga områden. De nio subskalorna är: 

 

A. Tal, förståelse och flyt 

B. Grammatik 

C. Initiativ 

D. Koherens 

E. Stereotyp konversation 

F. Användning av samtalskontext 

G. Förmåga att knyta an i samtal 

H. Sociala relationer 

I. Intressen 

 

I den svenska versionen finns ytterligare två subskalor, nämligen:  

 

J. Semantik 

K. Prosodi  
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De två första subskalorna A och B berör språkets struktur. De fem följande subskalorna C-G 

består av påståenden som ska fånga typiska svårigheter som finns hos barn med PLI. Därefter 

följer subskalorna H-I, med påståenden som beskriver svårigheter som finns hos barn med 

autism. J rör ordens betydelse och K innehåller påståenden som berör barnets satsmelodi 

(Andersson & Westman 2002, s 6). 

 

Det finns många barn som faller emellan diagnoserna SLI och autism: deras svårigheter i 

utvecklingen är inte den strukturella delen av språket, inte heller har de genomgripande 

störningar som berättigar diagnosen autism och ska inte diagnostiseras felaktigt på grund av 

att kännedom om PLI inte finns (Bishop 2000). 

2.3.3 Normalitet 

Vad som är normalt eller avvikande avgörs av, på ett sätt att se, i vilken kontext man befinner 

sig. I förskola och skola bedöms och grupperas barn av professionella efter olika 

indelningssätt, som ålder, kön eller förmåga, och vad som anses normalt respektive avvikande 

aktualiseras i just detta sammanhang (Markström 2005). Ett sätt att definiera normalitet är att 

utgå från statistiskt tänkande, som visar något genomsnittligt, hur något brukar vara. 

Normalisering innebär då att människor som anses sakna något ska tillföras detta för att bli så 

lika genomsnittet som möjligt. Det normala kan också vara något som är önskvärt till skillnad 

från det som är icke-önskvärt. De beteenden eller egenskaper som anses avvikande ses som 

skapade i ett sammanhang med dess traditioner, vanor och normer. Vad som anses normalt 

eller avvikande beror på vad som förväntas eller är önskvärt i varje kontext. Det som är 

normalt i ett sammanhang kan anses avvikande i ett annat, till exempel ett barns beteende 

hemma och i skolan (Markström 2005). 

 

Enligt forskningen har barn med pragmatisk språkstörning svårigheter att använda språket på 

ett lämpligt sätt i ett socialt samspel och bör därför ha en egen diagnos. De har i övrigt goda 

språkkunskaper och ingår heller inte i det autistiska spectrat alla gånger. Ordförståelse vållar 

inga problem, varför det tidigare begreppet semantic-pragmatic disorder ger en orättvis 

definition. 

3. Resultat 
Eftersom pragmatiska svårigheter uppträder olika i olika sammanhang, är det svårt att 

upptäcka barn med PLI i en klinisk bedömning. En person som umgås och interagerar 

regelbundet med barnet, är därför mer lämpad att ge sitt omdöme om barns kommunikativa 
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beteenden (Bishop 2000). Det är därför intressant att veta hur väl känt begreppet PLI är på 

svenska skolor och vad lärare anser om huruvida abrupta avbrott i samtal är en störning eller 

ett normalt beteende.  

 

Som tidigare nämnts är syftet med uppsatsen att ta reda på kännedomen om PLI bland lärare. 

Intervjupersonerna är fem lärare/pedagoger som är verksamma inom år F-9 på två skolor. De 

hade i förhand fått ett utskick med information om uppsatsens avsikt, samt de grundläggande 

intervjufrågorna. Samtidigt försäkrades lärarnas anonymitet och tillåtelse att använda deras 

svar i uppsatsen. De fem lärarna var: 

 

Lärare A: förskollärare i förskoleklass 

Lärare B: förskollärare i förskoleklass 

Lärare C: mellanstadielärare som studerar till specialpedagog 

Lärare D: mellanstadielärare och specialpedagog 

Lärare E: högstadielärare år 6-9 

 

De för samtalet grundläggande frågorna var: 

1. Känner du till begreppet pragmatisk språkstörning? 

2. Vad känner du till om pragmatisk språkstörning? 

3. Känner du till något barn med pragmatisk språkstörning? 

4. Kan du, med hjälp av symptomlistan, identifiera något barn du träffar? 

5. Vilken information får du om barns språkstörningar? 

6. Känner du till Svenska CCC? 

 

Eftersom intervjuerna gjordes i samtalsform, redovisas svaren i samtal för samtal, och inte i 

fråga för fråga, då svaren många gånger går in i varandra. 

3.1 Samtal 1 

Det första samtalet gjordes med de två förskollärarna A och B tillsammans. De är verksamma 

i samma förskoleklass, och tyckte därför att det passade dem bäst. 

 

Samtalet kom igång med den inledande frågan: Känner ni till begreppet pragmatisk 

språkstörning? 
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Förskollärarna säger att de fick leta ett tag i minnet innan de erinrade sig att de hört begreppet 

under en föreläsning om Bornholmsmodellen. De arbetar mycket med språklig medvetenhet. 

 

B: Om man tittar på kriterierna så är det ju väldigt ofta förekommande hos sexåringar. 

Nästan alla barn har lite mer eller mindre. Hos oss är det ganska normalt. Det är en del 

i utvecklingen känns det som, men stannar man kvar i det här upp till ettan, tvåan blir 

det problem. Här är det inte på något sätt onormalt. Vi ser det som ett led i utvecklingen 

helt klart. 

A: Jag tror det är fler barn i dag som inte håller sig till ämnet. Det är mycket friare i 

dag… barns eget tänk som gäller… och alla input som finns idag… idag är det aldrig 

tyst, det brusar av ljud hela tiden. 

 

Barnen i förskoleklassen får träna mycket på att berätta för de andra i gruppen och att utifrån 

förskollärarnas högläsning återberätta. Lärare A och B tror att envägskommunikationen via 

datorerna bidrar till att vi får ett torftigare språk och att det är viktigt att hela tiden träna 

språket i dialog och genom återberättande. De säger vidare att mycket av det som barn fick 

”gratis” tidigare, till exempel dialogen vid middagen hemma efter dagens arbete, mer och mer 

försvinner i och med människors pressade tidsscheman. De stora barngrupperna i förskola och 

skola bidrar också till att det naturliga pratet minskar. 

 

Förskollärarna säger att de inte ser pragmatiska avvikelser som något problem, men från det 

barnen går från F-klassen ska det försvinna. De kan inte identifiera något barn de känner med 

PLI, och de får god information om eventuella språksvårigheter inför barns skolstart. De har 

till sin hjälp, vid språkfrågor, en förskollärare/specialpedagog som kommer till klassen en dag 

i veckan. Hon tillhandahåller även material som kommer hela klassen tillgodo. 

 

Lärare A och B hade inte hört talas om Svenska CCC, men skulle fråga ovan nämnda pedagog 

om hon kände till det. Lärarna avslutar med: 

 

A: Man har blivit mer medveten om sånt här. 

B: Har man inte språket så har man inte det andra heller, så vi ser arbetet med språket 

som vår främsta uppgift. 
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3.2 Samtal 2 

Lärare C arbetar på samma skola som A och B och håller på att utbilda sig till 

specialpedagog, med inriktning mot språk. Hon gav sig i kast med frågorna direkt: 

 

Det jag vet om pragmatisk språkstörning är att det är ganska vanligt bland autistiska 

barn… för mig är pragmatisk språkstörning som om du och jag sitter och har ett 

samtal… så håller du inte den röda tråden, du sitter och pratar om nåt helt annat… och 

att du inte kan känna: när passar det att jag säger det eller det… man har ju sett det 

framför allt när det gäller autistiska barn. Innan jag läste om det här trodde jag att det 

var det tekniska, hur man uttalar ord… att det var det som var det pragmatiska. 

 

Lärare C säger att en del barn med pragmatisk språkstörning, oftast autistiska barn, ofta är 

utåtagerande, medan en del går in i sig själva: 

 

Är du utåtagerande i en samling så märks du… om man till exempel pratar om våren 

och Kalle säger: ”Jag köpte en hund igår”, så märker jag som specialpedagog att han 

inte kan följa eller ta till sig det jag säger för han är så inkörd på sitt. 

 

Hon berättar vidare att innan hon gick en kurs om barns språkutveckling i sin utbildning till 

specialpedagog, skulle hon inte känna igen ett barn med PLI. Nu har hon några poäng i ämnet, 

så nu tycker hon att hon tittar med lite andra ögon, som hon dock inte tror att alla gör: 

 

Därför tycker jag det är viktigt att belysa, i din uppsats, hur viktigt det är att man får 

det i alla utbildningar för förskollärare, fritidshemspersonal och lärare… att man i alla 

fall får nosa på det, sen får man ju läsa mer själv om man vill. Men jag tror det finns 

många barn, som vi inte har upptäckt, som har pragmatisk språkstörning. 

 

Lärare C tror att det kan vara de fogliga, tysta barnen, som inte märks på samma sätt som de 

mer utåtagerande. Som personal kan man tro att barn som Kalle till exempel, är 

okoncentrerade, när det i själva verket handlar om pragmatiska svårigheter. 

 

Samtalet kommer in på bokstavsdiagnoser som ADHD och DAMP. Ett tag tyckte Lärare C att 

det skulle vara diagnoser på allt; man får större resurser vid diagnoser, men hon tror nu att det 
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är lätt att stirra sig blind på dessa, att det blir för stort, när det egentligen är språket barnet 

behöver hjälp med. Hon ställer sig frågan hur många barn som faller i fel fålla. 

 

När vi pratar om att upptäcka barn med PLI, säger Lärare C att hon tror det är ”lättare” att ha 

PLI i förskolan och i de lägre åldrarna i skolan, eftersom det då betraktas som ett led i 

utvecklingen. Man lär sig samtalets regler: 

 

Det händer ju så mycket, barn mognar, det kan ju göra att man inte vill se det och du 

kan känna en magkänsla som pedagog, men så låter man det gå ett tag, och så plötsligt 

en dag börjar barnet i sexan: ”Men gud, den här har ju riktigt pragmatiska 

språkstörningar!”… och då har det gått så långt. 

 

Lärare C ser språket som ett verktyg för socialt samspel, och har man inte det verktyget, så 

faller samspelet. 

 

På frågan om hon kan identifiera något barn med PLI som hon träffar, säger hon att bryta 

samtalsfokus hör till det normala när man är sex år. Hon fortsätter med att berätta om en 

flicka som ska börja i förskoleklassen i höst. Flickan har uppmärksammats i förskolan som 

väldigt tyst, pratar helst inte. Hon tar, till exempel, pennan från kompisen, istället för att be att 

få den. Hon har uttalssvårigheter, men man är osäker på om det är PLI som ligger i botten 

eller om det är SLI. Här är det intressant att veta om PLI är den primära eller sekundära 

svårigheten, tycker Lärare C. 

 

Bishop och Svenska CCC kommer på tal, och Lärare C känner till Bishop från en föreläsning 

hon varit på. Lärare C framhåller vikten av att man måste se barnets helhetssituation, precis 

som Svenska CCC ska användas, och inte bara plocka ut bitar. Man måste se på varje individ; 

den sociala situationen, samspelet med andra och även bakgrund för att sammantaget se vad 

som är problemet: 

 

Jag läste nåt så bra… att bygga på det friska och inte bygga på det sjuka… när 

fungerar barnet? Finns det någon situation där barn med till exempel pragmatisk 

språkstörning faktiskt fungerar? För språket är ju något som finns hela tiden. 
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I Lärare C:s arbete ingår att ha sociala samtal med barn. Med utåtagerande barn, som inte 

fungerar i grupp. Det tycker hon är mycket intressant: 

 

Om man förutsätter att ett barn egentligen aldrig vill bråka eller vara elak… det finns 

alltid en orsak till att du beter dig på ett visst sätt… om du har dom förutsättningarna… 

tittar med dom ögonen… då tror jag man skulle kunna hjälpa många. Det finns en 

anledning till varför Pelle sitter och gapar, slår med pennan och säger fula ord… Ja-a 

för han förstår inte vad fröken säger… allt läggs över hans huvud. Om nån annan, 

Petter står och bråkar och slåss på skolgården… kanske finns det nån anledning. Han 

har inte det sociala samspelet, han vet inte hur man umgås. Såna saker… det tycker jag 

är jätteintressant. 

 

Lärare C återkommer till hur man kan upptäcka svårigheter och hur många barn som kanske 

så att säga ”slinker igenom”, med förklaringen mognadsprocess: 

 

Finns det någon anledning till varför Kalle kommer upp på elevvårdskonferenser? Är 

det en mognadssak eller bör man titta lite bakom? Hur ser det ut när han kommunicerar 

med barn och med vuxna? Inte för att sätta en stämpel utan för att hjälpa, om man tittar 

med andra glasögon. Men det är inte lätt att titta med rätt glasögon om man har 22 

barn till. 

 

Till hösten, 2005, kommer Lärare C, som specialpedagog, att gå in i förskoleklassen på skolan 

och titta specifikt på barn med olika sorters svårigheter och se vad det är som sker med det här 

barnet i olika situationer. Därför blev hon väldigt intresserad av Svenska CCC, som hon inte 

kände till sedan tidigare. 

3.3 Samtal 3 

Lärare D är utbildad mellanstadielärare, speciallärare och specialpedagog. Hon är verksam i 

skolan som har eleverna år F-5, och har lång erfarenhet som lärare och pedagog. 

 

Hon börjar med att svara på den inledande frågan om hur känt begreppet pragmatisk 

språkstörning är. Hon säger sig känna igen begreppet och förklarar det som kommunikation i 

samspel med andra, hur man samtalar, dialogen. Det beror också på vilken ålder av barn man 

arbetar med. 
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Om det är de små barnen, så utvecklas ju det här hela tiden, i ett samspel med framför 

allt vuxna … där det finns en dialog… där barnet får lära sig turtagning och så vidare. 

Men det ser jag inte som en störning, utan mer som en utveckling, en pragmatisk 

utveckling. En störning, skulle jag nog vilja koppla till när det finns någon form av 

funktionshinder vid sidan om. Någonting kognitivt… en störning i interaktionen, 

överhuvudtaget förmågan att samspela med andra, som yttrar sig även i språket.” 

 

De barn lärare D arbetar med har någon form av funktionshinder, utan att vara 

diagnostiserade, och det finns många med pragmatiska svårigheter. Hon är noga med att 

påpeka att man inte talar om att barn ”har det eller det”, utan att barn har svårt med, svårt för. 

Hon har även elever som har svårt att sätta sig in i andras tänkande; de rör sig i det autistiska 

spektrat, men ligger långt ifrån en diagnos. 

 

När det gäller information om elevers språkstörningar, ligger den kommun där de intervjuade 

lärarna arbetar väl framme. En förskollärare har startat det så kallade Koltis-projektet, där 3-4-

åringar testas för att fångas upp så tidigt som möjligt. Lärare D tycker att skolan får bra 

information om barn med svårigheter av något slag. Hon hade vid intervjutillfället just varit 

på ett överlämnandemöte, där förskolepersonal, psykolog, personal från habiliteringen, rektor, 

föräldrar och hon själv (som specialpedagog) hade deltagit för att få en så bra bild som 

möjligt av barnet i fråga och för att barnet skulle få en bra start i skolan. 

 

All kunskap om barn är värdefull. Det finns en sekretess mellan förskola och skola som 

kan vara olycklig så till vida att de inte får säga något. Så har det varit. Men man har 

lärt sig av misstagen. Det finns alltså föräldrar som inte samtycker till att förskolan 

berättar för skolan, som inte ser några svårigheter… kan vara svårt som förälder att ta 

till sig att ens barn har svårigheter. Vi arbetar för barnens bästa, som hjälper barnet. 

Däremot behöver man inte vara så snabb med att sätta diagnos. 

 

Lärare D kände inte till Svenska CCC. 

3.4 Samtal 4 

Lärare E är i botten mellanstadielärare, men jobbar sedan många år i klasserna 6-9, som 

svensklärare. Hon säger sig känna igen kriterierna, symptomen på PLI, men kände inte till 

begreppet pragmatisk språkstörning. Hon hade även frågat sina kollegor, men inte träffat på 
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någon som kände till begreppet. Men när hon hade talat om vad det är, så svarade många: 

”Jaha, heter det så?” 

 

Man känner igen det här med att man avbryter… känner inte av signalerna vid tur-

tagning… har gått en kurs i språkutveckling, men kunde inte säga vad det var… Nej, 

helt nollställd kände jag mig när jag såg begreppet. 

 

Lärare E har ”tänkt och tänkt” när det gäller frågan om hon kan identifiera något barn med 

pragmatisk språkstörning: 

 

Hur många kriterier måste uppfyllas? Vanligt med avbrytning… prata utan varsel kan 

man ju göra ändå… ämnesbyte vanligt bland lägre åldrar. Man kan se i skriftspråket, 

när en elev jag har i sexan nu, ska skriva något sammanhängande, men tappar tråden, 

skriver vad som faller in just i ögonblicket, utan flyt. Men det märks inte i pratet… 

kanske det är nånting. 

 

Lärare E tycker att hon får bra information om eleverna som kommer till högstadiet. Det sker 

ett överlämnande speciallärarna emellan, och via dem får hon information i svenska. Allt 

kommer med, såsom gamla språktester, och omdömen från nationella prov. Detta gäller inte 

bara barn med diagnos, utan alla barn och även den sociala biten. Lärare E säger att lärarna 

ofta pratar om barn i gråzonen. Resurserna går till de med de största svårigheterna. 

 

Barn med pragmatiska problem har ofta svårt att förstå det underförstådda. Lärare E erinrar 

sig plötsligt en incident som handlade om detta. Hon minns den, eftersom hon hade reagerat 

på att eleven inte hade förstått vad hon menat med det inledande underförstådda påståendet. 

Det ska också sägas att skolan har kepsförbud under lektionstid. 

 

Ja nu när du säger det så hände detta faktiskt med en elev i sjuan: 

-Du har kepsen på dig. 

-Ja. 

Utan att vara nonchig eller trotsig på nåt sätt förstod han inte vad jag menade. Då sa 

jag: 

-Ta av dig kepsen 

-Jaha, oj då. 
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Lärare E känner inte till Svenska CCC, men tycker att det låter ”jättespännande” och att det 

borde finnas på skolan. Sammanfattningsvis tror hon att pragmatiska språkstörningar hör 

hemma bland de yngre barnen, år F-4. När eleverna når högstadiet kanske något kriterium 

stämmer in på några barn, som i exemplet ovan, men hon tror att när barnen blir äldre mognar 

de, och språkanvändningen utvecklas vilket medför att svårigheter med pragmatiken 

försvinner. 

4. Diskussion 
Merparten av de lärare/pedagoger som intervjuades förknippade pragmatiska svårigheter med 

autistiska barn. Och så ser det ut inom forskningen också. Det finns de som anser att PLI är ett 

annat begrepp för autism. Andra hävdar att det är en undergrupp till autism, eller en 

undergrupp till SLI, medan vissa anser att PLI bör vara en egen diagnoserbar språkstörning. 

 

Kännedom om symptomen på PLI fanns hos alla lärarna. Men att dessa symptom hade ett 

eget namn, pragmatisk språkstörning, samt att det kan finnas som egen diagnos, var inte lika 

känt. Som tidigare visats hade de deltagande lärarna skiftande utbildningsbakgrund. Två av 

lärarna hade utbildning i specialpedagogik, där undervisning om barns språkutveckling 

fördjupas. 

 

Vad de flesta är överens om är att vissa individer har svårt med språkets funktion i det 

kommunikativa utförandet. Det är också klart att språkliga svårigheter kan leda till några 

säregenheter i en individs pragmatiska prestationer. Det är också känt att miljöfaktorer och 

självförtroende kan spela in när det gäller framkallandet och även lösning på pragmatiska 

svårigheter. Vad som i nuläget är mycket mindre klart är källan till de många möjliga former 

av pragmatiska svårigheter, och hur svårigheterna står i relation till andra 

utvecklingsstörningar (Leinonen et al 2000). 

 

Det som behövs göras inom forskningen, enligt Leinonen et al (2000), är att visa skillnaderna 

mellan autism och PLI, inte likheterna. Att barn i båda grupperna har svårigheter med 

pragmatiken i sin kommunikation är känt. Man behöver istället undersöka om de delar de 

andra definitionerna för autism, nämligen: svårigheter med sociala relationer, till den grad att 

det är en störning, samt strängt, tvångsmässigt tänkande (Leinonen et al 2000). 
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Även inom kategorin barn med SLI finns barn som enbart har svårigheter med pragmatiken. I 

en undersökning fann man femtiofem barn av 242 sjuåringar, som passade inom 

semantik/pragmatikkategorin (Leinonen et al 2000). 

 

Somliga verkar nöjda med förklaringen att PLI är en undergrupp av autism, även om det inte 

finns några klara bevis för det. Detta kan ge förödande effekter för barnet, som kanske får 

felaktig bedömning och i förlängningen olämplig placering och utbildning (Bishop 1997). 

 

En av de intervjuade lärarna/pedagogerna var lite mer insatt i ämnet pragmatisk språkstörning, 

tack vare sin utbildning till specialpedagog. Hon underströk vikten av att alla lärare bör få del 

av denna kunskap så att rätt ”glasögon” används, och pragmatiska svårigheter inte alltid kan 

förklaras med mognadsprocess. Utbildade lärare måste våga lita på sin kompetens som 

pedagoger och hjälpa barn med samtalssvårigheter, istället för att låta tiden gå, vilket kan 

resultera i framtida problem för barnet i såväl arbete som social samvaro. 

 

Samtliga intervjuade lärare/pedagoger ansåg sig få god information om barn med svårigheter 

av något slag, som kommer till deras klass. Vid överlämnande av barn med någon form av 

svårighet är många olika professioner deltagande, och därför kan skapa sig en bild av hela 

barnet. Och tendensen är att allt färre barn inte nödvändigtvis måste få diagnos, enligt vad de 

intervjuade lärarna erfar. 

 

Det talas om individanpassad skola. Det är gott, så till vida att man ska se varje enskild 

individ, och till varje barns behov. Men att sträva efter en individualistisk skola, där läraren, i 

form av coach, tillfrågas vid behov, kan aldrig gagna barnet. En skola där barnet isoleras i sitt 

eget ansvar för sin inlärning, medför att dialogen i klassrummet försvinner. Dialogen, 

samtalet, är grundläggande för en människas sociala trygghet. Människan är en social varelse, 

som behöver kommunicera för att inte känna alienation på sin plats i tillvaron. 

 

Med förutsättning att kunna åstadkomma livsdugligt pragmatiskt språk och att förstå saker 

som ligger bortom det enbart språkligt givna, behöver vi kunna tänka oss innehåll och 

möjligheter i andras tänkande (Leinonen et al 2000). Vi måste bedöma vad andra vet och 

avser, och vilken sorts information de möjligen kan bidra med under 

kommunikationssituationens förlopp vid ett särskilt tillfälle. För att kunna behandla språket i 

en samtalssituation, behöver vi ha en slutledningsförmåga för informationen vi får när vi inte 
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enbart kan förlita oss på det konkret språkliga yttrandet, för att förstå den avsedda innebörden. 

Vi behöver också ha kunskap om omvärlden, och först och främst ha förmågan att lära oss om 

omvärlden, för att tolka innebörden i ett sammanhang. Vi måste kunna relatera yttranden vi 

hör till tidigare sammanhang och inte bara till det omedelbart föregående. Vi måste vara 

kapabla till att hantera begrepp som är skiljt från här och nu. För att utveckla förmågan att 

använda språket i kommunikationen, behöver vi erfarenhet av samtalssituationer och 

mänskliga relationer (Leinonen et al 2000). 

 

I den enorma flod av envägskommunikation som barn möter i dagens IT-samhälle, som TV, 

datorer, TV-spel, kan det vara svårt att upprätthålla en hälsosam balans för kommunikation. 

Det är därför viktigt att förskola och skola står som garant för att samtalet/dialogen 

vidmakthålls och att barnen får den erfarenhet av samtal, och dess dolda regler, för att bli 

harmoniska medborgare i vårt sociala samspel, som samhället utgör. 

 

Jag ville med uppsatsen belysa att ett barn med svårigheter att samtala på ett lämpligt sätt i en 

viss situation inte nödvändigtvis ska diagnostiseras som autistiskt eller med Aspergers. Man 

måste också reflektera över det kalla faktum att ett barn med någon sorts diagnos bringar 

resurser till skolan. En lärare sade sig ha stirrat sig blind på diagnoser tidigare och det är en 

fara. Det kan inte vara rätt att på ett barns framtida bekostnad, som diagnostiserad, få medel 

till skolan. Flera av lärarna såg, till exempel, brott mot samtalsregler inte som någon störning, 

utan som något helt normalt. Man kan då ställa sig frågan vad som är normalt, och vem eller 

vilka som har rätt att avgöra det. Enligt Leckström (2001) kan det sunda förnuftet, hos olika 

yrkesgrupper, många gånger avgöra vad som är de bakomliggande orsakerna till ett barns 

beteende Lärare och pedagoger bör reflektera över statistik och medicinska experters 

forskningsresultat, som levereras som allmänna sanningar. Den egna kompetensen 

tillintetgörs och det sunda förnuftet, får stå tillbaka. Risken är då stor att det bara blir experter 

och läkare som får ensamrätt att tolka mänskligt beteende (Leckström 2001). 

 

Att ett barn ska få utvecklas i sin egen takt, är en känd devis. Men har det möjlighet till det 

alla gånger? Här utgör tiden en maktfaktor när det rör normalitet. Barn kontrolleras och 

övervakas så att de utvecklas som de ska. Personal bedömer, granskar och dokumenterar på 

olika sätt i förskolor och i skolor, för att kunna uppvisa vissa sanningar eller kunskaper om ett 

barn (Markström 2005). 
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En lärare i intervjuundersökningen framhävde vikten av att se hela barnet i sitt sammanhang. 

Mycket av det vi ser i barns beteende i form av okoncentration, stress, utagerande, 

uppkäftighet, brister i social kompetens och empatisk förmåga är effekter av händelser i tiden, 

i samhället (Leckström 2001). 

 

Något jag själv reagerat på och som man också kan reflektera över är att de resurser som 

bibringas skolan vid diagnoser många gånger utgörs av outbildad och okvalificerad personal. 

De resursbehövande barnen blir återigen de som förlorar.  

 

Det diskuteras att man ska införa kommunikationsbedömning på barn redan vid arton 

månaders ålder (Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner 2003). På sjuttiotalet kom barnen till 

logoped först vid sex års ålder. Visst är det bra att barn får hjälp så tidigt som möjligt för att 

kunna utvecklas till goda deltagare i samhället. Med vårt allmänna synsätt ska vi utvecklas 

från någonting till någonting färdigt. Då är alltså barn inte någon egen kategori, utan icke fullt 

utvecklade vuxna. Det är alltså det vuxna tillståndet som är det rätta.  

 

Markström menar att tiden i vårt samhälle också är en pressande maktfaktor. Vi måste 

utvecklas i rätt tid för att inte anses som avvikande (Markström 2005). Om inte, går larmet 

och alla möjliga professioner kopplas in. Språkstörningar har upptäckts i takt med att nya 

yrkeskategorier har inrättats. Vi institutionaliserades tidigare och tidigare i och med 

välfärdsstatens utbyggnad, fler och fler professioner inrättades för att granska och 

dokumentera barns utveckling och beteenden. Följden blir att det är institutionernas normer 

som gäller beträffande normalitet. Ett barn som inte kan använda språket rätt, vid rätt ålder är 

avvikande i förskolan, men inte i hemmet, därför att där förstår man varandra ändå. Men 

institutionernas normer tolkas ofta som allmänna sanningar, så de påverkar också hemmen 

och gör föräldrar oroliga. En tanke som skrämmer mig är att störningar av olika slag 

uppfunnits för att olika professioner ska kunna legitimeras. 

5. Slutord 
Intresset för pragmatik har ökat de senaste decennierna, och som en följd av detta också 

intresset för pragmatiska språkstörningar. Den brittiska språkpsykologen Dorothy Bishop 

beskriver pragmatisk språkstörning som problem att använda språket på ett lämpligt sätt i en 

viss situation (Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner 2003). 
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Barn med diagnosen autism eller SLI (specific language impairment) har svårigheter av detta 

slag, men man har funnit barn i de båda grupperna, som inte uppfyller de övriga kriterierna 

för autism eller SLI, förutom pragmatiska problem. Dessa barn är besvärliga att identifiera 

med vanliga språktest, varför Bishop (2000) har utformat ett frågeformulär, som ska användas 

av människor som umgås med barnet i olika situationer, såsom lärare och pedagoger. 

Frågeformuläret heter CCC (Children’s Communication Checklist) och finns sedan 2002 

översatt till svenska. 

 

Kännedomen om pragmatiska språkstörningar bland de lärare/pedagoger som deltog i den här 

undersökningen, var ganska god, i så motto att de kände till kännetecknen. Men begreppet 

pragmatisk språkstörning, PLI var för de flesta ganska okänt. Deras nyfikenhet väcktes dock i 

och med denna intervjuundersökning, gjord bland fem lärare/pedagoger vid två olika skolor i 

en mellanstor kommun. Förskollärarna ser brott mot samtalsregler som det normala bland 

sexåringar. De menar också att det goda samtalet inom familjen, vid gemensamma middagar 

till exempel, får stryka på foten idag, jämfört med tidigare, på bekostnad av vårt höga 

livstempo med många fritidsaktiviteter och envägskommunikation, såsom TV, TV-spel, och 

datorer. En lärare ansåg att det är viktigt att alla som utbildas till förskollärare, fritidspersonal 

eller lärare bör få en insikt om pragmatisk språkstörning, för att med små enkla medel kunna 

hjälpa dessa barn till en bra skolgång. 

 

Sammantaget kan sägas att vetskap och kännedom om barns svårigheter av pragmatisk art är 

god bland de intervjuade lärarna, men att just begreppet PLI inte är så etablerat. Det kan ha 

sina orsaker i att forskningen kring detta är ganska ny och att den hittills skett främst i 

Storbritannien och USA. 
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Bilaga 
Med syfte att förbereda intervjupersonerna för vad uppsatsen skulle handla om, och vilka 

frågeställningar som skulle diskuteras, delades detta informationsblad ut en vecka innan själva 

intervjutillfället: 

 

I mitt examensarbete vid lärarprogrammet i Linköping ska jag skriva om pragmatiska 

språkstörningar hos barn. Arbetet handlar om att definiera och ta reda på vad lärare känner till 

om pragmatisk språkstörning. Jag är därför intresserad av att veta vad du vet om detta, och 

undrar om du vill träffa mig för en liten pratstund (intervju) i ämnet. 

 

Pragmatik 

Pragmatik definieras som: användningen av språket i ett socialt samspel. 

Pragmatik kan ses ur två olika perspektiv, beroende på vilken akademisk disciplin man tillhör. 

Det lingvistiska perspektivet ser språkanvändningen som sekundär till fonologi, grammatik 

och semantik. Det andra perspektivet ser språkanvändningen som en primär process där 

handlingen, d v s situationen där något utövas, är i fokus. Pragmatiken ses ur detta perspektiv 

av forskare inom en rad discipliner såsom sociologi, socialpsykologi, antropologi och 

etnografi. Det finns alltså ingen enhetlig teori om pragmatik, men på senare tid finns det även 

många språkvetare som använder det sistnämnda synsättet. 

 

Pragmatisk språkstörning 

En övergripande beskrivning av pragmatisk språkstörning är enligt Dorothy Bishop, brittisk 

språkpsykolog, ”problem att använda språket på ett lämpligt sätt i en viss situation”. Typiska 

symptom på pragmatisk språkstörning som beskrivs av Bishop är: 

• att barnet bryter samtalsregler, t ex börjar prata utan ’varsel’ 
• att barnet ofta vägrar att svara 
• att barnet uppvisar ekolali, dvs ordagrant upprepar vad samtalspartnern just sagt 
• att barnet gör abrupta ämnesbyten 
• att det förekommer så kallad ämnesglidning, dvs att samtalet till synes okontrollerat driver 

iväg 
• att barnet ger till synes irrelevanta kommentarer 
• att barnet inte märker att samtalspartnern missförstår 
• att barnet inte klarar av att reda ut missförstånd 
• att barnets tal är påfallande långrandigt eller övertydligt, dvs barnet talar om sådant som är 

självklart för samtalspartnern 
• eller, motsatt, att barnet ger för lite information och tar för givet att samtalspartnern förstår 



33 

Orsaker 

Bishop har föreslagit två teorier om underliggande orsaker till pragmatiska svårigheter hos 

barn 

Den första handlar om att kunna sätta sig in i hur en annan person tänker och att kunna ta 

dennas perspektiv. Detta har en engelsk benämning: s k ’theory of mind’, dvs en teori om 

andras tankar. 

Den andra orsaken är att barnet har svårt att förstå språk, och kan gälla alla nivåer i språket, 

från att urskilja olika fonematiska, prosodiska eller grammatiska kontraster till att uppfatta 

ordavalörer hos snarlika ord eller att kunna följa med i samtal. 

 

Frågor som du kan fundera på 

1. Känner du till begreppet ’pragmatisk språkstörning’? 

2. Vad känner du till om pragmatisk språkstörning? 

3. Känner du till något barn med pragmatisk språkstörning? 

4. Kan du, med hjälp av symptomlistan, identifiera något barn du träffar? 

5. Vilken information får du om barns språkstörningar? 

6. Känner du till Svenska CCC? 

 

Med dessa frågor som grund hoppas jag att vi kan föra ett givande samtal beträffande barn 

med pragmatisk språkstörning. 

 

Jag hoppas också på ditt medgivande att, anonymt, använda dina uttalanden i mitt arbete. 

.…………………………………………………………………………………………… 

 

Med vänlig hälsning Kerstin Löfgren. 

 


