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s.66 

Huvudtemat i vår argumentation så här långt har varit att det är en särskild sorts tänkande som 

utlöser den impuls att segregera som leder till specialundervisning. Mycket av kunskapen om 

specialundervisning som erhållits via modeller från psykologin är långt ifrån bergsäker. Me-

dan det ser, låter och känns som empirisk kunskap – och det otvivelaktigt ger in tryck av så-

dana kvaliteter – lever dess empiriska validitet inte upp till vad den lovar. De empiriska un-

dersökningar som omger kunskapen om specialundervisningen är skenbara och ytliga. Det 

finns, för att låna Chomskys metafor inte någon djupstruktur utanför den som metaforerna 

erbjuder. 

Från den vetenskapliga psykologins början till idag har förståelsen av mänskligt tänkande vi-

lat på metaforer och analogier och det är noticerbart hur dessa analogier för sin trovärdighet 

varit beroende av att associeras med moderna naturvetenskapliga och tekniska upptäckter. 

Från ingenjörsvetenskapliga analogier på 1800-talet (järnvägs- nätverk som nervsystem) till 

telefonväxlar som modell under det tidiga 1900-talet, till färska med dator och artificiell intel-

ligens som analogier. Medvetandets semiotik har lutat sig mot dessa metaforer av input/out-

put. 

De ytliga metaforer som används i dessa modeller döljer en ännu mer grundläggande, djupare 

rotad, och missledande metafor: den om en humunculus (fr. latinet, liten människa) som pos-

tuleras för att förklara den komplicerade – somliga skulle säga obeskrivliga – processen att 

tänka genom att sätta in en liten person i våra huvuden som assimilerar (ser) inputs och arran-

gerar så att outputs (rörelser, tal osv.) inträffar. Naturligtvis har ingen verkligen  trott  

att små personer lever i våra huvuden: homunculus är en stenografi för någon postulerad 

agent som genomför dessa funktioner. 
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Det är en tilltalande, och kvardröjande, föreställning och psykologer och utbildare har en för-

kärlek för att uppfinna ännu nyare och ännu bättre former av humunculusmetaforer.  

Dennet (1993:262) noterar att de spökliknande begreppen om medvetandet som en gång an-

vändes uppdaterats efter förebilder av agenter och förtryckaragenter inom AI. Han noterar att 

vad som hänt bara är en förändring av kornstorleken hos homunculi.  

s. 67 

Vad har detta för relevans för specialundervisningen? Det är relevant eftersom detta är  de 

tankeskapelser och konstruktioner som vanemässigt används for att förklara både lärande och 

misslyckanden att lära. Det var sådana metaforer som ledde till föreställningar om medvetan-

de (mind) som gav sådan tilltro till psykometrin (och kategoriseringen av tänkandets be-

ståndsdelar) och därigenom validerade användandet av test för att mäta och kategorisera barn. 

De används till och med idag. Ta en titt i vilken som helst av de mer ”vetenskapliga” böcker-

na om utbildningspsykologi och specialpedagogik och du kommer att hitta ett antal modeller 

av medvetandet (mind) som har sin grund i ”homunculära” föreställningar. Ja, verkligen, dia-

gram av hjärnan är  ibland till och med samlade i sådan litteratur  (t.ex.Farnham-Diggory 

1992) för att skapa vetenskaplig tyngd och utsmyckade med pilar som verkningsfullt går ut 

och in – från det ena betydelsefulla området till det andra betydelsefulla området  för att för-

klara hur och varför människors beteende är som det är. 

Konsekvensen i den praktiska och professionella utbildningsvärlden är att barns svårigheter 

sammanfattas genom, och även förklaras, genom dessa primitiva metaforer. Så snart det är 

möjligt, nyckfullt till sist, att utkristallisera den ena eller andra svårigheten i dåligt sekvensi-

ellt minne, dålig fonologisk medvetenhet, eller vad som helst som det är möjligt att sortera ut 

och leverera som avvikande för ett sådant barn. Detta är en annorlunda uppsättning av diskri-

minerande drag än de som undersöktes i kap.3. och som var kopplade till beteende medan 

dessa kopplas till lärande. 

Som i kap. 3 fokuserar vi i detta kap. på en aspekt av den specialpedagogiska praktiken, näm-

ligen den som är kopplad till analysen av läsandet. Syftet med kapitlet är att analysera några 

av de resonemang som kan ligga bakom misslyckande att läsa. Även om läsning har valts som 

ett exempel på detta sätt att resonera, handlar det säkert inte uteslutande om läsning och kan 

visa sig erbjuda ”förklaringar” till nästan vilka inlärningssvårigheter som helst. 
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Det finns många försök att förklara de empiriska bevisen för och emot den ena eller andra 

aspekten av lässvårigheter. Men dessa resultat är inte vårt huvudfokus, såvida inte  de implici-

ta grundsatserna, teorierna, eller sätten att resonera i sådana studier illustrerar drag som vi är 

intresserade av. Vårt syfte är att kritiskt undersöka iakttagelsen att några sidor av kognitivt 

fungerande kan användas som bas för förklaring till lässvårigheter. Vårt påstående är att såda-

na förklaringar bara är en myt. 

Myter om Hjärnan (mind) 

Som Gilbert Ryle påpekade (1990 i the Concept of Mind) är inte en myt detsamma som en 

saga. Snarare är det en presentation av fakta som hör till en kategori i ett idiom (språk) som 

tillhör en annan. Lässvårigheter, som bedöms bero på svaghet eller otillräcklighet i fråga 

om den ena eller andra kognitiva förmågan, är presentationen av fakta om hur läsinlärning går 

till i termer av kokkärl, hinkar, decilitermått och andra instrument för att mäta volym.  

s.68 

Det uppnår  narrativ sannolikhet, men föga mer. I själva  verket är det så att medan de flesta 

myter, liknelser underlättar förståelse, vanligen genom förenkling av en komplex uppsättning 

fakta genom en mindre komplex uppsättning, är det så att myten bakom förklaringen till läs-

misslyckanden distraherar och förvirrar snare än att hjälpa. 

Vad är då den här myten? Tendensen bland lästeoretiker under den andra halvan av 1900-talet 

har varit att försöka finna specifika ”bits” av cognitiva funktioner som kan förklara ett barns 

läsmisslyckanden. De har försökt förstå vad som går fel i ett barns huvud som förorsakar hans 

eller hennes problem med läsning. 

I sökandet efter dessa hypotetiska fenomen började teoretikerna sortera ut själva läsningen 

från någon skuggig inre process som ansågs ligga bakom läsandet. Med uppfinningen av des-

sa inre processer upphörde det att finnas en praktik – läsning. 

Läsningen blev bara den yttre manifestationen av åtskilliga inre processer: visuellt minne, 

hörseldiskrimination, fonologisk medvetenhet etc. 

Detta åberopande av process X som förklarar process Y har en lång och inte så illuster intel-

lektuell historia. Den representerar ett slags Cartesiansk dualism i vilken förment mentala 
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processer, sådana som fonologisk medvetenhet, görs till förklaringar på aktuella fenomen som 

läsning. Men det som upptäckts är illusoriskt. Som Harré (1998) visar måste psykologer akta 

sig för att skapa nonsensfenomen, sagodjur och boojums, med nonsensegenskaper. Förkärle-

ken hos teoretiker för att hitta mentala konstruktioner som ligger bakom problem (som lässvå-

righeter) är på intet sätt ny. Nietzsche (1886) (1990) hittar t.o.m. hos denna tendens hos Kant, 

som han säger, löste problemet om hur syntetiska omdömen kunde vara a priori genom ”upp-

täckten” av en  förmåga: 

” Kant frågade sig: Hur är syntetiska omdömen  a priori möjliga? och vad svarade han i själva 

verket? Med hjälp av en förmåga: men olyckligtvis inte med några få ord, utan så försiktigt, 

vördnansvärt, och med en sådan insats av tysk grundlighet och sådan retorisk elegans att det 

komiska svamlet i ett sådant svar förbisågs” (Nietzsche (1886) 1990:49) 

Det svammel som Nietzsche talar om här är ett olyckligt kännetecken på tendensen att finna 

mentala orsaker till beteendemässiga fenomen. Felet i sättet att resonera som leder människor 

till att säga att förmågan X ligger bakom fenomenet Y, visar sig behöva en hel del kamouflage 

och detta återfinns i mycket av sökandet efter faktorer knutna till lässvårigheter idag. För 

många av de texter som gör kopplingar mellan noterbar förmåga x och utfall y är baserade på 

referenslistor lika långa som ”papret”. 

Slag av ”intelligens” ”förmåga” och ”medvetenhet” är moderna exempel på Kants ”faculty 

thinking”. Dessa moderna ”faculties” används till att förklara några andra beteenden, nästan 

som om de innehöll ett slags låda med trick (eller med en modernare metafor) neurala kretsar 

färdiga att öppna. Men även om kopplingar, inte är förvånande, kan de finnas mellan männi-

skors beteenden när de löser en uppgift (personer som är snabba på att plocka bönor ur en 

burk kommer också att vara snabba på att plocka hasselnötter ur en burk) extrapoleringar som 

omger kopplingar 

s.69 

av detta slag till mer komplexa ihopsättningar av organisatorisk förmåga (som den som påstås 

ligga bakom lässvårigheter eller framgång) visar sig ofta vara bristfälliga. Ta tex. Kleins 

(1997) kritik av teorin om de multipla intelligenserna.     
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Klein påpekar att: Exceptionella resultat behöver inte bero på domänvida förmågor. T.ex. me-

nar han att skicklighet i schack är uttryck för spatial intelligens…… 

Men schack är en av de mest beforskade mänskliga  kognitiva aktiviteterna, och generella 

förmågor, spatial eller andra, verkar bidra lite till mästerlighet….Högrankade spelare är mind-

re intresserade av att arbeta i yrken som innebär att lösa spatiala problem, som ingenjörsyr-

ken, än de är av att arbeta inom humanistiska yrken. 

I anslutning till kritiken av Ericsson och Charness (1994) av påståendet om multipla intelli-

genser, påpekar Klein att expertgenomföranden bygger på en genomtänkt omfattande övning i 

själva aktiviteten, inte i en bred underliggande intelligens. 

En sådan intelligens är bara en annan förmåga, en skugga bakom tinget i sig själv. 

  Nietzsche och de andra uppmärksammade misstaget som består i jakten på att identifiera 

förklarande förmågor för länge sedan, och det är milt uttryckt förvånande att psykologer fort-

sätter att hoppas att de ska finna dem. Nietzsche hävdar att upptäckten av en förmåga inte är 

en förklaring, utan bara en upprepning av frågan. Han påminner om Molières läkares svar på 

frågan ” hur framkallar opium sömn?” genom påpekandet att det finns en förmåga/egenskap 

nämligen vitus dormitiva. Nietzsche tycker att svar som detta borde vara hänvisade till ko-

medins värld. 

 Det är kanske signifikant att Quine använder exat samma exempel med Molières virtus dor-

mitiva (och utan någon referens till N.)  i samma försök att bemöta samtida manifestationer av 

Cartesius dualism. (Q 1963:48) säger han om föreställningen om ”idea” Det onda med idén 

om idén är att dess användning, liksom Molières åberopande av vitus dormativa skapar en 

illusion av att ha förklarat någonting. 

Förklarande förmågor? 

Det är exakt samma sak med lässvårigheter. Det finns en illusion om att man har förklarat 

någonting när en förmåga som ”fonologisk medvetenhet” påstås ha blivit  

isolerad. I själva verket är det som har upptäckts en association mellan ett slags beteende med 

ett annat, och många har pekat på misstaget att en koppla en association med kausalitet, och 

på problemet ömsesidig kausalitet i de många associationer som man funnit mellan antagna 
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sub-skills och läsning. Sagt rakt på sak, skapar bristen, svårigheten (av vad slag det vara må) 

svårigheter vid läsning eller är det lässvårigheten som skapar bristen? 

Kausalitetens riktning är tvistemålet och i verkliga livet har inte alltför många människor svå-

righeter med det. Det är inte många människor på bussen till Clappham som tror att vinden 

skapas av träden som skakar löven, att äggen har rätt storlek för äggkopparna beroende på hö-

nornas goda planering. Kausalitetens riktning 

s. 70 

 förefaller emellertid skapa ändlösa problem för personer som forskar om inlärningsproblem. 

Vi kommer att undersöka frågan om kausalitet senare under rubriken ”Inferenstickets” slut-

ledningsmodeller när man ska förstå skolsvårigheter (s.72). Men dessförinnan är det nödvän-

digt att mer i detalj titta på begreppet ”association” (tankeförbindelse) för vi menar att det är 

felaktigt att använda det för företeelser som omfattar lärande. Den kognitiva bild som skisse-

ras när sådana associationer postuleras, är ett slags modern frenologi – av att  den ena biten 

associeras med den andra, och av en viss förmågan som ansvarig för utvecklingen av en fär-

digheten. Det är tänkande och lärande som ett slags murande med tegelstenar i vilket prydliga 

kognitiva kopplingar cementeras för att producera en uppsättning identifierade färdigheter. 

Frestande som ett sådant tänkande är, är det samtidigt missledande. Det bygger på vad Derri-

da (1978:280) kallar ”a desire for centre in the constitution of a structure” i en känsla av att en 

framställning av hur vårt tänkande är organiserat skulle ha samma karaktär som ett flödes-

schema för vattendistributionen i en modern stad. Fruktlösheten av längtan efter att ständigt 

och jämt göra detta slags analogier – och söka det slaget av ordning – visas av Wittgenstein i 

en ofta citerad passage: 

Ingenting i sädeskornet korresponderar med plantan det kommer ifrån; så det är omöjligt att 

sluta sig till egenskaperna och strukturen hos plantan från kornets egenskaper…….Så en or-

ganism skulle kunna komma till stånd till och med från någonting helt amorft, som om den 

var orsakslös; och det finns inget skäl till att detta inte skulle håll för våra kritiska tankar.  (in 

Kenny 1994:218) 

           

Vårt lärande är vårt lärande. Det finns ingen skuggig essens bakom det som stöttar eller un-

derbygger det. När vi lär oss att köra, är det just det vi gör: lär oss att köra – och vi gör det i 
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en bil på en väg. Det finns inget virtus traficiva  bakom vårt lärande som kan stimuleras och 

utvecklas till att främja förmågan att köra. Vi kan inte sitta i vårt vardagsrum, och metodiskt 

lyfta och sänka vår vänstra fot för att träna kopplingskontroll, för att sätta igång vitus traffici-

va. Det finns inga lokaliserade eller specifika färdigheter som kan isoleras, beställas fram och 

tränas i syfte att i syfte att främja lärandet av andra färdigheter. Visserligen finns det fall där 

simulation visar sig vara användbar – t.ex. i flygsimulation för piloter – men det är värt att 

lägga märke till att förmågorna som övas är precis de förmågor som i slutändan ska användas. 

Det är inte någon påstådd ”underskicklighet” som på ett mystiskt sätt stöttar det nödvändiga 

genomförandet. Påståendet att det borde finnas sådana förmågor är en produkt av vår kunskap 

om modeller av maskiners organisering i vilken komponenter är essentiella för 

maskiner, där ett fel eller en brist hos en komponent nödvändigtvis leder till att den byts ut 

eller lagas. 

Idén att det borde finnas en sådan organisation är helt begripligt populär – för i detta antagan-

de ligger föreställningen att det är lätt att råda bot på problemet genom enkel träning eller 

uppdateringsstrategier. Men, olyckligtvis, är dess antagande varaktigt tillbommade när det 

handlar om att stödja lärande. Det är en lång historia eftersom en idé härrör från William Ja-

mes som kapitalt misslyckades att träna upp sin ”minnesmuskel” genom minnesträning. Som 

vi noterade i kap.2. där Brown and Champione (1986) 

s.71 

kopplar James misslyckande i detta avseende till det nuvarande misslyckandet att finna belägg 

för föreställningen att barn kan nå boklig bildning genom träning av påstådda under-skills. 

Denna vändning, sägs det, kan vara kopplad till den nuvarande moderna forskningen inriktad 

på metakognitiva sätt att tolka, för att ha någon påvisbar långtidseffekt på funktionsförmågan. 

Alla dessa försök representerar ett felaktigt sätt, av essentiellt samma slag, i sitt sätt att reso-

nera: ett försök att förklara ett fenomen genom att tillverka en organiserande kapacitet, en 

förmåga som ligger bakom själva beteendet. Misslyckandena anknyter till Wittgensteins po-

äng att det kanske helt enkelt inte finns någon strukturell organisation av de föreslagna slagen. 

Att det kanske inte finns några förmågor bakom beteendet, understöds av neuropsykologi som 

sträcker sig 60 år tillbaka, till fysiologiska arbeten av Lashly (se Orbach 1988). Redan för 60 

år sedan kände man till att associationscortex visade stor likvärdig potential när det handlar 

om komplicerad inlärning. Den logiska slutsatsen av Lashlys arbete – att förbättring av läran-
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det borde bero på utsträckningen, snarare än på lokalisationen, av en skada, vilket också stöd-

des av empiriska resultat. Aktuell neuropsykologi stöder föreställningen att det inte finns någ-

ra enkla relationer: inga ordentliga bindningar av k 

ognitiva knutar: Damasio (1994) menar att den nuvarande kunskapen om hjärnan erbjuder en 

bild av oupplösliga sammanlänkningar i vilka det är omöjligt att urskilja, tex. relationen mel-

lan det vi kallar ”affekt” från det vi kallar förnuft. Denna kunskap menar han sätter den sista 

spiken i kistan för det Cartesianska tänkandet. 

    Eftersom inget av detta slutgiltigt kan visa att det inte finns någon förmåga av typ  ”auditivt 

minne” eller någon ”utlärd förmåga som ”fonologisk medvetenhet” som ligger bakom förmå-

gan att läsa (för det är möjligt att sättet som detta är organiserat på helt enkelt kan ligga bort-

om räckvidden för våra analytiska verktyg)  är de empiriska upptäckterna inom neuropsyko-

login inte desto mindre förenliga med de argument som Ryle, Quine och Wittgenstein anfört. 

De stöder förkastandet av överförenklade associativa modeller som möjliggör förklaringen av 

ett misslyckande med x med svaghet i y. I själva verket är det så att både upptäckten (forsk-

ningsresultatet) och logiken stöder bilden av holism och plasticitet. De stöder en bild av lä-

rande för det ena eller andra syftet.  

   Det ska påpekas här att en icke erkänd skillnad i slagen av skicklighet eller förmåga  antas 

ligga bakom, eller åtminstone vara en nödvändig del av läsandet. Å andra sidan är det antagna 

minnet eller förmågan att sekvensera och förmågan att skilja mellan vänster och höger (till 

exempel), som förefaller det, alla antas finnas bakom läsarens medvetande i starkare eller 

svagare former. De existerar för psykometrikerna till synes på samma sätt som en bils kraft 

finns i motorns cylindervolym – och, verkligen, i alla förenade tillbehör (från styrstänger till 

transmissionen till hjul) som gör det möjligt för kraften att överföras till rörelse. Å andra sidan 

är den något annorlunda ”fonologiska medvetenheten” annorlunda än andra förmågor på det 

sätt som Ryles ”knowing that” skiljer sig från hans ”knowing how” (1990:29). En medveten-

het implicerar kunskap om någonting som sedan används i genomförandet av någon funktion. 

  Men detta, säger Ryle, är en del av den ”intellektualistiska legenden” (ibid: 29) – återinförli-

vandet (reassimilation) av vetandet om hur man vet det.  Det är en fingerfärdighet som erbju-

der en frestande attraktiv lösning på barns misslyckanden med läsning. 

s.72 
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(eller misslyckanden med vad som helst), men som i själva verket inte förklarar någonting. 

För antagandet att bättre fonologisk medvetenhet ger några fördelar för den svage läsaren 

bygger på antagandet av någon dunkel föreställning, om någon föregående process som före-

går läsprocessen. Men som Ryle visar, ”När jag gör någonting på ett förståndigt sätt…….. gör 

jag en sak inte två. Mitt genomförande har en speciell procedur av vanor, inte sådant som har 

hänt tidigare (antecedents.). 

Problemet uppstår delvis, menar Ryle, genom en sammanblandning av dispositioner och hän-

delser. Förvirringen uppkommer ur ingenting mer komplicerat än språket. Eftersom ”veta” 

och ”springa” (t.ex.) båda är verb, är antagandet att de har blivit ord på liknande sätt. Men det 

har de inte. Vi säger inte  

”han vet så och så mycket på två minuter”. Vi vill prata om vad som kan förväntas hända med 

säkerhet lika väl som om vad som faktiskt händer. Verben som denoterar dessa utsagor är helt 

skilda från de som beskriver episoder. Eftersom ”episodiska” ord som ”springa” och ”läsa” 

inte erbjuder något om förklaring av misslyckanden (eftersom de inte beskriver vad som hän-

der eller kan förväntas hända) vi vänder oss mot dispositioner – som införlivats som minnen 

och medvetande – för att förklara misslyckandet. 

  Läsning är som att springa, såga eller att köra, rör episoder (i motsats till dispositioner) och 

know how (i motsats till know that). Körande består inte av all övning jag sysslat med för att 

röra mina armar och ben, som om dessa rörelser skapade någon föregripande nödvändighet. 

Det finns ingen ”ratiocination”, logiskt tänkande, (som Schön 1991 uttrycker det) mellan tän-

kande och görande. Medan min förmåga att köra nästan alldeles för uppenbart beror på min 

förmåga röra mina armar och ben, skulle få personer föreskriva ett program för att utveckla ett 

armrörelseprogram som ett inslag i en kurs för att förbättra körningen. 

”Interference tickets” Ingripandekort i förståelsen av skolmisslyckanden. 

Naturligtvis är inget av detta att förneka existensen av kausala samband. Som Ryle (1990:117) 

påpekar: Bakteriologer upptäcker kausala samband mellan bakterier och sjukdomar……..och 

skaffar sig på det sättet, med ingripandekort, som gör det möjligt för dem att sluta sig från 

sjukdom till bakterie. Men, som han fortsätter visa, är dessa ingripandekort för sin validitet 

beroende av kvalitet hos tillhörande fakta och resonemanget.  När,tex. det nyligen gjordes en 

koppling mellan Heliobakter pylori och förekomsten av magsår hos patienter med buksmär-
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tor, måste ett omfattande arbete företas för att visa att H.pylori orsakade magsår (se Blaser 

1996).  (Det var tex. möjligt att försvagningen av immunsystemet  framkallat av magsårets 

närvaro underlättade kolonisationen av H. pylori snarare än att magsåret orsakades av H .py-

lori.)  Ryles poäng är att den blotta upptäckten av en association, och den blotta upptäckten av 

inblandningen, kopplad till en metafor som ”the rails of interference”, lägger till en tredje di-

mension till vad som i själva verket bara är en berättelse. Associationen är i sig själv substans-

lös; ingripandekortet så besvärande förenklat i förhållande hur bakteriologen arbetat. Proble-

met, säger Ryle, är att den funktionella skillnaden mellan argument och berättelser är utplå-

nad. 

s.73 

Tankeförbindelser av det slag som kan upptäckas i läsforskningen erbjuder i egen kraft, inga 

ingripandekort. De erbjuder bara en berättelse. 

   Detta är helt uppenbart för dem som har varit pionjärer i fältet av fonologisk medvetenhet. 

Ta tex. vad Goswami och Bryant (1990) säger om sina resultat. 

Vi har tvingats komma till två obekväma slutsatser – obekväma, i alla fall, för författarna till 

en bok om fonologisk medvetenhet och läsning. Det första är att det finns mycket lite direkt 

evidens för att barn som lär sig läsa är beroende av relationen mellan bokstav och ljud. Den 

andra att det finns en hel del evidens för att dessa unga barn lätt och naturligt lär sig läsa på 

andra sätt. (Goswami an Bryant 1990:46) 

Ett sådant kritiskt självmedvetande är, hur som helst, uppenbarligen inte till finnandes hos 

många av dem som använder konstruktionen av fonologiskt medvetande och de som skapar 

ingripandekort av det slag som just diskuterats. Ta t.ex. vad den respekterade läsforskaren 

Farnham-Diggory har att säga om fonologisk medvetenhet i en bok som ingår i en serie pro-

ducerad av Harvard University Press, utgiven av Jerome Brunner: 

Exakt vad den här förmågan (fonologisk medvetenhet) innebär fysiologiskt är inte helt klart, 

men det är klart att en del människor av födsel är mer begåvade/ utrustade med den än andra, 

och dålig fonologisk medvetenhet ligger bakom lässvårigheter.  

(Farnham-Diggory (1992:119) 
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Här finns en förlängning av det enkla påståendet att träning av färdighet x hjälper dig att bli 

bättre på färdighet y, bakom vilket några förespråkare för betydelsen av fonologisk medve-

tenhet kan stå. Detta senare är i sig själv ett svagt underbyggt påstående, som naturligtvis in-

nehåller kontroverser om transfer av träning, som går tillbaka till James minnesmuskel och 

introducerar alla slags förvirring om reciprok kausalitet. Men Farnhamn-Diggory går längre 

än så. I hennes kommentar finns den explicita formuleringen av en akademiker av antagandet, 

som är utbrett i professionella sammanhang: dåliga läsare är av födsel utrustade med sämre 

förmåga i fråga om fonologisk medvetenhet än andra. 

Dessutom, att detta ligger bakom läsproblemen. Enligt henne, är det klart att det är detta som 

är fallet. Det är inte klart (åtminstone inte för författarna) vilket slags experimentell design 

som skulle göra det möjligt att på ett klart sätt skilja ärftlig och miljömässig påverkan på en 

sådan språklig förmåga (förutsatt att båda influenserna arbetar på olika sätt efter födelsen) och 

är beroende av genotypen. Som Morgan (1996) visar gör plasticiteten i den långsamma ut-

vecklingen av den mänskliga hjärnan det mycket mer sannolikt att användning och nytta är 

oupplösligt sammanbundna: vi blir vad vi gör. 

Men låt oss lämna detta för ett ögonblick och undersöka den skenbart mer intetsägande första 

delen av meningen. Meningen börjar ”Exakt vad denna förmåga innehåller psykologiskt är 

inte helt klart och avslöjar ett antagande att en förmåga skulle kunna  

74. 

förstås fysiologiskt, om bara våra instrument för att förstå dessa saker vore smarta nog. 

Påståendet är dualistiskt: att förmågor uppstår ur fysiologiska processer i hjärnan. Huruvida 

frågan kan vara så enkel eller inte (och det kan den inte) uppstår frågan 

om det överhudtaget skulle kunna vara informativt i det sätt som vi undervisar, eller formar 

utbildningssystem. Det är snarare som i exemplet från Rotry och Putnam som gavs i kap.1. i 

syfte att förklara varför en fyrkantig plugg inte kommer att passa i ett runt hål genom att refe-

rera till interrelationen till pluggens molekyler. Haaré (1985:14) föreslår att Vygotskys princip 

om enhet alltid skall användas för att förbjuda det slaget av resonemang. Den principen säger 

Harré: 

Förbjuder nedbrytningen av ett psykologiskt fenomen i element som ligger under den nivå på 

vilket fenomenet har mening. Att ignorera Vygotskys princip skulle vara som att försöka stu-
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dera syntax och semantik genom att bara uppmärksamma distributionen av alfabetets bokstä-

ver. 

Stanovich (1994: 586) är mer försiktig i sitt bruk av språket. Inte desto mindre, i en omfattan-

de forskningsöversikt, som gör det möjligt för honom att dra slutsatsen, att det inte finns nå-

got stöd för påståendet att begreppet dyslexi behövs för att skilja ”dyslexi” från mer neutrala 

begrepp som ”dålig läsare”, känner han sig från sin litteraturgenomgång kunna dra slutsatsen 

att: Brist på fonologisk medvetenhet hindrar lärandet av bokstavsmönster som ligger under  

ordigenkänning  Ordnivån. Han känner sig kunna påstå detta eftersom fonologisk medveten-

het är en förelöpare till ”förmågan att koda av fonologiskt (15 separata referenser ges som 

stöd för detta enda påstående) och problem med denna fonologiska avkodning till de flesta 

diagnostiska symptom på lässvårigheter: oförmåga att uttala nonsensord (s. 586) nio exempel 

ges här. Trots den uppenbara stabiliteten i den associativa kopplingen mellan fonologisk med-

vetenhet och förmågan att göra fonologiska avkodningar och lässvårigheter, upprättas ingen-

stans ”the inference ticket”. Det finns tex. ingenstans något erkännande av att svårigheten att 

uttala nonsensord skulle kunna vara den mest distinkta indikatorn, helt enkelt beroende på att 

det är den uppgift som liknar den att läsa verkliga ord (och ordet ”läsa” undviks omsorgsfullt i 

diskussionen om vad ungdomar gör med dessa nonsensord : de sägs bli ”uttalade och namn-

givna”) Med andra ord är det helt enkelt så att den uppgift som är den effektivaste prediktorn 

av ett barns kommande läsförmåga erhåller sin kraft/status endast genom att vara så lik upp-

giften i fråga: läsning. 

Forskningsresultat som överensstämmer med de teser som läggs fram här har upprepade 

gånger kommit under de senaste två, tre decennierna. Som Norvich (1991) visar i en inne-

hållsrik återblick (rewiew), har dessa resultat accepterats av stora grupper inom forskarsam-

hället. Till exempel, det tidiga hoppet att Illinois Test of Psycholinguistic Abilities som – ge-

nom en djupdykning av barns speciella förmågor som minne, sekvensering och så vidare – 

skulle erbjuda en nyckel till hur man skulle hjälpa barn läsa (genom att möjliggöra hjälp med 

svaga förmågor) var besvikna när de konfronterades med de upptäckter som gjorts av bland 

andra, Newcomer och Hammill (1975) 

75. 
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och Johnson och Pearson (1975). En lärd uppskattning av forskningsresultaten, av Arter och 

Jenkins (1979), bekräftade resultaten och bekräftade de slutsatser som dessa forskare hade 

gjort. Andra, sådana som Coles (1987), har elegant och noggrant visat på bristen på relation 

mellan förment specifikt neurologiska dysfunktioner och lässvårigheter, samtidigt som han 

sätter strålkastarljuset på de icke obetydliga relationerna mellan professionella och akademis-

ka kunskapsbaser. Ursprunget till förmågebaserade förklaringar av mänskligt handlande 

sträcker sig långt tillbaka och förklaringar av lässvårigheter som bygger på brister i underlig-

gande färdigheter är bara den senaste manifestationen. Fonologisk medvetenhet är en variant i 

denna tradition och en variant som forskare och praktiker borde akta sig för. 

Sammanfattande kommentar 

När barn misslyckas att lära sig i skolan, är det bara alltför frestande att betrakta det som en 

brist hos dem. Den uppfattade ”bristen” kan vara affektiv, och ha med deras känslor att göra, 

som vi såg i kapitel 3, eller det kan handla om deras kognitiva förmåga som vi sett i detta ka-

pitel. Diagnoser av det här slaget leder till föreskrifter om olika slags behandlingar, antingen i 

specialskolor, eller med något slag av specialpedagogisk metod. Vår poäng här  är inte bara 

att den empiriska evidensen för detta slags sätt att möta det är, som bäst, tvivelaktig (och Co-

les som följt mycket detaljerade och kritiska tidskrifter  – 1987; 2000; 2003 –  gör gällande att 

arkiven med forskning om läsmisslyckanden representerar dålig vetenskap) det är snarare så 

att själva ansatsen, i sig själv, vilar på föreställningar om medvetandet som är ohållbara. 

Sammanfattning 

 Forskning inom specialpedagogik söker ofta förklaringar av barns inlärningsproblem i hypo-

tetiska kognitiva processer som antas stödja kompetensen (förmågan). Detta är särskilt fallet 

med lässvårigheter. Trots misslyckanden med att visa empirisk evidens för signifikans för så-

dana konstruktioner, görs upprepade ansträngningar för att upptäcka dem. Här argumenteras 

för att det resonemang som ligger bakom dessa ansträngningar bygger på en artificiell distink-

tion mellan beteenden (som läsning) och förmågor (som minne och medvetenhet, uppmärk-

samhet). Konstruktionen av denna distinktion betyder att otillåtna orsak-verkan slutledningar 

görs om enkla associationer. 
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Resultatet av dessa sätt att resonera är en massa mätningar och specialpedagogiker vars nytta, 

i bästa fall, är tvivelaktig och yttersta effekt är att överdriva skillnaden mellan barn. Slutpro-

dukten i processen är logiken i att separera och segregera ut den som antas behöva en förment 

annan behandling. 
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