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Inst. för IT/VII 

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) 
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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 beteende 

Konstruktivismen 
Piagets utvecklingsteori: 
  Kompromiss mellan arv och miljö 
  Utvecklingen sker: 

 - Genom en mekanism, processen, och 
 - I flera stadier, formen 

  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 
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Lärande 

 
Iordanis Kavathatzopoulos 

Uppsala universitet 
IT-VII 

Utbildning 
  Samspelet mellan kompetens å ena sidan och 

teknik, organisation och arbete å andra sidan. 
  Kartläggning av användarnas kompetens 
  Definition av nya kompetensbehov 
 

Formell utbildning 
Utveckling av ett program, val av deltagare, 

genomförande, utvärdering, vidareutveckling 

Lärande 
  Ett verkligt problem måste finnas 
  Det måste vara viktigt 
  Dess grundstruktur måste förstås 
  Kunskaper och instruktioner måste vara tillgängliga 
  Tänkande och handlingar leds mot lösningen 
  Prövning av metoden och lösningen 
  Utvärdering av instruktionen 
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Lärandets område 

Befintlig 
kunskap 

Irrelevant 
kunskap 

Proximalutvecklingszon, 
Extension av kognitiva schemata, 
Semantiskt och episodiskt minne 

Spontan organisation 
 Uppstår temporärt, inte planerad 
 Fördelad bland aktörer och miljö 
  Icke specificerad, ändringar i strukturen 

beror både på interna och externa 
faktorer 

Arbetsorganisation & lärande 
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Informell utbildning 

  Organisationen tillåter eller helst uppmuntrar 
informella processer 

  Tid för kommunikation och experimenterande 
  Geografisk närhet eller tillförlitlig teknologi 
  Hög variation av specialisering och expertis 
  Lämplig placering av experter och noviser 
  Bevakning, utvärdering, anpassning 

IT:s påverkan och relationer 

Organisation

Arbetsuppgift Kompetens

Informations-
teknologi

Organisation och mål 

Fokus på effektivitet 
 Organisationen ett instrument oberoende av 

personlighet och färdigheter; inget behov av 
informella processer. 

 Men… 
 Okänslig för yttre förändringar och för den 

verkliga interna dynamiken 
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Organisation och dynamik 

Fokus på processer 
 Förklarar organisationens anpassning, flexibilitet, 

och lägger vikt vid faktiska förhållanden och 
processer. 

 Men… 
 Svårt att koppla processkeenden till 

organisationens verksamhetsmål och effektivitet. 
 

Organisation och IT 

Fokus både på effektivitet och processer 
 Tar hänsyn till flexibilitet, men alltid kopplad till 

organisationens verksamhetsmål. 
 Möjliggör effektivitetsutvärdering av samspelet 

mellan organisation, arbete, teknik och lärande. 

Hur ser våra uppgifter ut 

  Nyskapande och föränderliga: planering, 
forskning, design, ständigt nya uppgifter 

  Samarbete och samordning, globalt och lokalt 
  Intellektuellt krävande, kontinuerlig utbildning 

och utveckling 
  Nya kommunikations- och 

informationshjälpmedel 


