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Introduktion 

Kina har idag en av de största och snabbast växande ekonomierna i världen. Den ekonomiska 

tillväxten har åtföljts av en stor tillväxt inom högre utbildning. Antalet universitet i Kina ökade från ca 

1900 till över 2600 mellan åren 2007 och 2017 [Statista, 2019] och ökningen har åtföljts av ett stort 

antal kinesiska studenter som söker sig till universitetsutbildningar utomlands [Bodycott och Lai, 

2012]. Kinas bidrag till internationell forskning har även kraftigt ökat och landet är för närvarande 

den största producenten av vetenskapliga artiklar [Tollefson, 2018]. Således utgörs även en 

betydande andel av kinesiska studenter studerandes utomlands av doktorander och post-docs. Den 

dominerande pedagogiska kulturen inom den kinesiska utbildningstraditionen skiljer sig på 

betydande sätt från de för närvarande mest inflytningsrika ideer som påverkar den pedagogik som 

används vid de flesta västerländska universitet (och i synnerhet vid Medicinska Fakulteten vid 

Linköpings universitet), och mötet mellan dessa traditioner kan utgöra utmaningar för studentens 

lärande [Chen och Bennet, 2012; Hu et al., 2016]. Denna reflektion syftar till att synliggöra kulturella 

skillnader mellan kinesiska och västerländska utbildningstraditioner samt att undersöka 

möjligheterna till en syntes av de pedagogiska metodikerna som ett sätt att möta dessa kulturella 

skillnader och bidra till en upplevd högre kvalitet av utbildning för kinesiska studenter studerandes 

vid Linköpings universitet. 

Teoretiskt ramverk och diskussion 

Vid Medicinska Fakulteten vid Linköpings universitet tillämpas en pedagogik grundad i social 

konstruktivism. Social konstruktivism ar en lärandeteori inom det större begreppet konstruktivism, 

till vilken kognitiv och radikal konstrruktivism även tillhör. Grundläggande ideer inom konstruktivism 

är att kunskap inte är något som inhämtas av den lärande externt, utan snarare skapas av den som 

lär sig utifrån egna erfarenheter. Inom kognitiv konstruktivism innefattar lärande ett försök att 

konstruera en korrekt representation av en yttre och objektiv verklighet utifrån upplevda 

erfarenheter. Inom den radikala konstruktivismen anses upplevda erfarenheter nödvändigtvis vara 

subjektiva, och kunskap som skapas utifrån dessa ar följaktligen likaså subjektiv, vilket leder till att 

kunskap inte kan representera en objektiv verklighet. Istället eftersträvas konstruerande av kunskap 

vilken, sin subjektiva natur till trots, är relevant i den yttre verkligheten. Den sociala konstruktivismen 

vidhåller att kunskap skapas utifrån social tolkningar av upplevda erfarenheter. Den lärande erhåller 

således kunskap genom sociala interaktioner och subjektiviteten i kunskapen är kopplad till det 

sociala sammanhanget [Doolittle, 1999]. En följd av detta är att lärarens roll är att underlätta 

lärandet hos studenten genom att synliggöra lärandeprocesser snarare än att fungera som en 

auktoritet och förmedlare av kunskap. Då självstudier är en väsentlig del av konstruktivistiskt baserad 

pedagogik är motivation hos studenten själv en viktig framgångsfaktor och följaktligen är en av 

lärarens viktigaste uppgifter att motivera studenterna. Vid utvärdering av studenter inom ramen för 

en konstruktivistisk pedagogik läggs ett större värde vid studenternas egna tolkningar och olika svar 
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kan vara "rätt" för samma fråga [Schcolnik et al., 2006; Tan, 2017]. Kinesisk utbildningstradition har 

sina rötter i konfucianismen där målsättningen med utbildning är att fostra upplysthet och moral 

[Wei, 2019]. Väsentliga praktiska skillnader gentemot konstruktivistiskt baserade 

utbildningstraditioner är att ett mer text och lärarcentrerat fokus vidhålls [Jin och Cortazzi, 2006; Wei, 

2019]. Läraren innehar en position som expert och föreläsningar anses vara den viktigaste 

undervisningsformen och fungerar som vägledande i vad som skall läras in och förmedling av 

kunskap. Stor vikt läggs vid memorering av fakta som presenterats av läraren och utifrån egen 

inläsning av designerad kurslitteratur. Lärarens roll som expert lämnar ett mindre utrymme till 

ifrågasättande och kritisk analys från studenterna och utvärderingsformerna är oftast handfasta och 

påtagliga i form av prov som testar faktakunskap. Även feedback från läraren till studenter utgörs 

ofta av ett konkret poängterande av vad studenten kan förbättra till skillnad mot inom 

konstruktivistiskt baserad pedagogik där kunskap subjektivt konstrueras av den lärande och därmed i 

regel inte anses vara objektivt fel [Chen et al., 2012; Tan, 2017]. Då kinesiska studenter börjar 

studera vid universitet utomlands, främst vid västerländska universitet, kan de behöva genomgå en 

övergång från en pedagogisk tradition de varit bekanta med genom hela sina skolliv, till en 

pedagogisk tradition med väsentligt skild syn och metodik kring inlärning, utvärdering och feedback. 

Studenter som inte är förberedda på detta kan stöta på svårigheter. En viktig faktor i att underlätta 

övergången är att pedagoger kommunicerar och förklarar den aktuella pedagogiska metodiken och 

informerar studenterna vad som förväntas av dem, en process som även förenklas av om pedagogen 

har en basal förståelse av de pedagogiska förutsättningar under vilka de kinesiska studenterna är 

fostrade [Chen och Bennet, 2012; Hu et al., 2016]. 

De tydliga skillnaderna i utbildningstraditioner till trots finns beröringspunkter mellan pedagogik 

grundad i konstruktivism och konfucianism. En vanlig kritik mot text och lärarcentrerad inlärning är 

att förståelsen för den erhållna kunskapen riskerar att förbli ytlig emedan konstruktivistiskt baserad 

inlärningsmetodik anses främja djupinlärning och en djupare förståelse [Tan, 2017]. Emedan ett 

fokus läggs på lärare som experter och auktoritativa texter som förmedlare av kunskap inom 

pedagogik grundad i konfucianism, läggs även stor vikt vid omfattande självstudier, i synnerhet av 

texter. Synen inom konfucianism är dock inte att studenten skall okritiskt memorera dessa utan 

kunskap internaliseras genom kritisk reflektion av den inlästa texten följt av praktisk demonstration 

[Wei, 2019]. Ett exempel på denna typ av inlärning kan ses bland kinesiska högskolestudenter 

studerandes engelska, där ett vanligt förfarande är att upprepade gånger läsa meningar på engelska 

(och den kinesiska översättningen) högt från en bok som ett sätt att memorera. Studier har visat att 

studenterna själva ofta inte uppfattar denna inlärningsprocess som enbart memorering, utan 

förståelsen uppnås genom praktisk övning och reflektion kring den memorerade kunskapen [Jin och 

Cortazzi, 2006]. Även om det föreligger den betydande skillnaden att inom pedagogik grundad i 

konfucianism är det i vanliga fall en kritisk granskning av designerad och auktoritativ litteratur som 

utövas då det inom konstruktivistisk pedagogik vanligen åligger studenten själv att söka upp och 

kritiskt granska källor, finns likheter rörande fokus på reflektion av det inlästa materialet och värdet 

av att erfara genom praktik för den lärande. Ett synliggörande av dessa likheter kan sannolikt 

underlätta för studenter vana vid pedagogik baserad på konfucianism att möta det konstruktivistiska 

arbetssättet. 

Ett annan beröringspunkt mellan konstruktivism och konfucianism är rollen sociala interaktioner 

spelar inom pedagogik. Inom den sociala konstruktivismen anses kunskap konstrueras genom 

erfarenheter av sociala upplevelser och inom ett socialt sammanhang, vilket understryker vikten av 

medstudenter och diskussion [Liu och Chen, 2010; Tan, 2017]. Konfucianismen betonar vikten av att 

reflektera kring sin egen roll i ett socialt sammanhang (eller mer specifikt, inom ett samhälle) och ett 

av de slutliga pedagogiska målen inom konfucianismen är för studenten att uppnå balans mellan sin 
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egen moralitet och vad som är till samhällets bästa [Wei, 2019]. Även om avsikterna inom 

konstruktivism och konfucianism skiljer sig återfinns liknande ideer om vikten av att reflektera kring 

sin egen roll i sociala sammanhang berörande inlärning. Detta i sin tur underlättar tankar och 

reflektion kring metakognitiva processer, eller "lärandet om lärandeprocesser", vilka i sin tur ger 

bättre förutsättningar för djuplärande [Hacker et al., 1998]. 

Slutsats 

Ett tydligt och enkelt sätt att bättre förbereda kinesiska studenter på mötet med konstruktivistiskt 

baserad pedagogik är att vara öppen och tydlig i kommunikation med att förklara metodikens 

avsikter och vilka förväntningar som finns på studenten och de förutsättningar som finns inom ramen 

för utbildningen. Detta underlättas även av en lyhördhet från pedagogen och en förståelse av de 

förväntningar studenten själv har och vilka förutsättningar denne haft i sin tidigare 

utbildningstradition, vilket kan synliggöras genom konstruktiva samtal. Även om pedagogik baserad 

på konstruktivism och konfucianism har avsevärda skillnader finns betydande beröringspunkter 

framförallt gällande ideer kring värdet av reflektion och det sociala sammanhanget inom lärande. Ett 

sätt att underlätta för kinesiska studenter som ansluter till universitet som använder 

konstruktivistiskt baserad pedagogik, till exempel problembaserat lärande vid Linköpings universitet, 

skulle kunna vara att belysa de likheter som existerar filosofierna emellan och således förankra de 

ideer som finns inom konstruktivism till ett sammanhang med vilka studenterna är mer bekanta. En 

förståelse för möjligheterna till kopplingar dessa filosofier emellan kan underlätta pedagogens roll i 

att synliggöra studentens lärandeprocesser och hjälpa studenten att utveckla metakognitiva 

förmågor kopplade till lärande samt att förbereda studenten att möta konstruktivistiskt baserade 

undervisningsformer. Ett flexibelt och öppet förhållningssätt hos pedagogen gällande kulturella 

skillnader inom utbildningstradition kan främja den upplevda kvaliteten av utbildningen vid 

Linköpings universitet bland studenter fostrade inom utbildningstraditioner som inte är baserade på 

konstruktivism. 
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