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Utveckling
Ny tid, nytt samhälle, nya förhållanden
Ny syn på historia, geologi, biologi
Massutbildning
Gamla idéer om arv och givna 
egenskaper

Olika teoretiska grunder
Nativism (mognad men samma strukturer)
Empiricism (fler associationer)
Konstruktivism (fler nya strukturer ur några 
få medfödda)
Informationsprocessing
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Nativism
Gibsons perceptionsteori:

Affordances & higher-order patterns of 
stimulation, direkt perception
Intermodalitet och medfödda strukturer

Occlusions experimentet: Barn endast fyra 
månader gamla har objektpermanens

Empiricism
Behaviorismen:

Klassisk betingning är associationen 
mellan två stimuli. Frambringat beteende
Operant betingning är associationen 
mellan ett beteende och dess 
konsekvenser. Framkallat bettende

Konstruktivismen
Piagets utvecklingsteori:

Kompromiss mellan arv och miljö
Utvecklingen sker:

- Genom en mekanism, och
- I flera stadier

Undersökningsmetod: Klinisk intervju och 
observationer
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Mekanismen
Består av två delar:
1. Adaptationsprocessen för konstruktion av 

kognitiva schemata
- Funktionerna assimilation & ackommodation
- Jämviktsprocessen: Diseqvilibrering
2. Mentala organisations- och 

struktureringsprocessen

Stadierna
Vilka slags problem individen har och 

försöker lösa under olika utvecklingsfaser
Invarianta, universella, men inte 

integrerade helheter
- Sensomotoriskt, 0-2 år
- Preoperationellt, 2-7 år
- Konkret operationellt, 7-11 år
- Formellt operationellt, 11-vuxen

Sensomotoriska stadiet, 0-2 år
Objektpermanens saknas. Karakteriseras av 

lek, imitation och egocentrism.
Delstadier:

Reflexiva schemata, 0-1 mån
Primära cirkulära reaktioner, 1-4 mån
Sekundära cirkulära reaktioner, 4-8 mån
Samordning av sek. cirk. reaktioner, 8-12 mån
Tertiära cirkulära reaktioner, 12-18 mån
Mentala representationer, 18-24 mån
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Preoperationella stadiet, 2-7 år
Utveckling av symboliska aktiviteter, språk, 

låtsas lek, teckning, konserveringsproblem
Begränsningar:

Egocentrism
Animistiskt tänkande
Perceptionsbundet tänkande
Fokusering
Statiskt kontra transformation
Irreversibilitet
Transduktivt tänkande
Ingen hierarkisk klassificering
Ingen transitivitet
Ingen identitetskonstans

Konkretoperationella stadiet, 7-11 år
Logiskt, flexibelt och organiserat tänkande
Klarar tidigare problem
Begränsningar:

Klara av att lösa konkreta problem. Kan 
inte formalisera, generalisera eller 
hantera abstrakta problem

Formeloperationella stadiet, 11-
Klarar att tänka i termer av vad fallet skulle 

kunna vara och inte bara vad det är 
konkret.
Skapar hypoteser och testar systematiskt
Satslogiskt tänkande


