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Videnskabsteori: Piaget mener at denne teori om mennesket er universel, hvilket betyder at den er absolut og
gælder til alle tider og alle steder.
Børn skaber deres kognitive strukturer gennem aktivitet.
Adaption: Tilpasning gennem følgende to processer.
1. Assimilation: optage erfaring i ens allerede eksisterende kognitive strukturer.
2. Akkomodation: Omdannelse af egne kognitive strukturer
De fire stadier
Den senso-motoriske
periode

År ca.
0-2

Gennem sanserne lærer barnet differentiering, altså evnen til at kende forskelle og
ligheder. Disse generaliseres og medfører evnen til at foretage intentionelle handlinger.
Kropslige erfaringer med form og funktion.
Den mentale repræsentation: Væsentligt for senere at kunne udvikle den sproglige
repræsentation (Piagets datter åbner og lukker munden som repræsentation for klodsen
hun ikke kan få ud af æskens smalle åbning).

Den præoperationelle
periode

2-7

Objektkonstans: Skift til at ude af øje ikke længere betyder ude af sind.
Først udvikles symboler, som er lig det der repræsenteres (f.eks. en klods som er lig en
bil).
Senere udvikles tegn, som ikke er ens med det de repræsenterer (ordet hund opfattes
ikke længere som lig en hund).
Piaget mener at tænkning kommer før sprog. Han opfatter altså tænkning som mere end
sprog og det er altså i denne periode at sproget kan udvikles.
Egocentrisme: Fortolkningen af verden sker ud fra barnets perspektiv.
Saftevand i et glas der hældes over i et kar opfattes ikke som lige meget. Der er tale om.
Barnet har lært regulation fordi der kan skiftes perspektiv efter f.eks. enten højde eller
bredde, men ikke i kombination. Barnet anvender kun intuitiv tænkning ud fra direkte
sanseindtryk. Barnet kan dog fastholde saftevandets identitet til trods for at formen
ændres.

De konkrete
operationers periode

7-11

Drømme og tanker opfattes som virkelige og døde ting får tillagt bevidsthed.
Situationer kan nu kombineres frem for kun de enkeltstående direkte sanseindtryk.
Decentrering: Barnet kan gå ud over sit eget perspektiv og kombinere flere synsvinkler
(f.eks. to biler der passerer hinanden).
Mængden af saftevand i glasset opfattes nu som lig med det i karret.

Den formelt
operationelle periode

11-

Regllege og oplevelse af tid som noget fælles bliver muligt.
Barnet kan løsrive sig fra det konkrete og f.eks. opstille hypoteser.
Logisk og abstrakt tænkning bl.a. syllogismer.
Syllogisme: En logisk slutning som består af to præmisser og en konklusion; i en gyldig
syllogisme er konklusionen en logisk følge af præmisserne
Barnet tænker nu ud fra samme principper som en naturvidenskabelig forsker.

