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Kognitiva psykologin 
• Kognition av lat: COGITO; jag uppfattar, 

tänker. 

• Sätter fokus på tankarna 

• De intellektuella funktionerna 

– Minne 

– Språk 

– Perception 

– Intelligens 

– Problemlösning 



Kognitionspsykologin 
• Hur vi tar emot info  

• Hur hjärnan bearbetar och lagrar info 

• Hur vi förstår och använder språket 

• Hur vi resonerar och löser problem 
 

Vad ska en älg göra för att  

inte bli skjuten under jakten? 

 

             1. Bada  

             X. Dansa     

             2. Hoppa 

  



Albert Ellis ABC-modell  

Tankevärld: 
Minnen  
Kognitiva scheman 
Värderingar  

A. Något 
händer  

Activating 
event  
 
Beliefs  
 
Emotional 
consequence  

1. 

2: Tolkning 
Tankar kring 
det som hänt  

3: Respons: 
Känslor uppstår 

4: Respons: 
Beteende 
uppstår 



Albert Ellis ABC-modell, ex 1 a  

Tankevärld: 
Erfarenhet av krig 

 
A. Utlösande 
händelse: 
ljudet av 
explosion  

Activating 
event  
 
Beliefs  
 
Emotional 
consequence  

1. 

B. Tanke: en 
granat har 
detonerat  

3:Känslorespons: 
skräck, sorg , 

ilska  

4:Beteenderespons: 
Handlingsförlamning, 

rusa ut för att hjälpa  



Albert Ellis ABC-modell, ex 1 b  

Tankevärld:  
erfarenhet av 
nyårsfirande  

A. Något 
händer  

Activating 
event  
 
Beliefs  
 
Emotional 
consequence  

1. 

2: Tolkning 
någon har 
avfyrat en 
fyrverkeriraket  

3:Känslorespons: 
- Irritation 
- Överseende 
- Ingen känsla  

4:Beteenderespons: 
fortsätter med det 
man höll på med  



Albert Ellis ABC-modell, ex 2 a  

Tankevärld: 

 
A. Utlösande 
händelse: 
ej svar på 
sms  

Activating 
event  
 
Beliefs  
 
Emotional 
consequence  

1. 

B. Tanke:  
min kompis är 
arg på mig  

3:Känslorespons: 
Känslor: oro, 
ångest  

4:Beteenderespons: 
svårt koncentrera sig, 
vågar inte ringa igen  



Albert Ellis ABC-modell, ex 2 b  

Tankevärld: 

 
A. Utlösande 
händelse:  
ej svar på sms  

Activating 
event  
 
Beliefs  
 
Emotional 
consequence  

1. 

B. Tanke:  
min kompis är 
upptagen/hör 
inte mobilen  

3:Känslorespons: 
inga särskilda  

4:Beteenderespons: 
jobbar vidare och 

provar ringa senare 



Kognitioner speglar vår syn på oss 

själva, omvärlden och framtiden. 

 Tre sorters tänkande som pågår på olika medvetandenivåer: 
 

1. Automatiska är tankar och bilder som snabbt, spontant och automatiskt 

dyker upp.  Inte formulerade med någon eftertanke utan handlar om 

fragmentariska tankar som ”hjälp”, ”dåligt”,  ”skönt”, ”nej” osv. Självprat!  
 

2. Livsregler – inlärda personliga regler och tankemönster om hur vi borde 

och måste vara t.ex.. ”OM jag alltid är till lags blir jag omtyckt”, ”OM jag blir 

smalare blir jag lyckligare”, ”jag borde anstränga mig mer”, ”OM” jag inte får 

alla rätt på provet är jag värdelös.  
 

3. Kognitivt schema –våra grundantaganden - mer varaktiga och 

oföränderliga tankar. All kunskap och erfarenhet som individen har om sig 

själv t.ex.. ”jag är inte värd att älskas”, om andra och omvärlden t.ex..  ”en 

lyckad person är social och utåtriktad”.  
 

Alla människor tolkar situationer mot bakgrund av sina kognitiva scheman, 

vilket innebär att olika individer kan tolka samma situation på helt skilda 

sätt. 



Tre sorters tänkande  

 

  = Kognitiva scheman 



1. Automatiska tankar – 95 % av våra tankar 
kommer snabbt och spontant och utan eftertanke 

 = invanda tankemönster som vi reagerar på utan 

att ifrågasätta – vi kör på autopilot! 
 

Tankar är inte sanningar! 

 

 

 
 

Vi tänker 65 000 tankar/dag - 95 % av dagens 

tankar är desamma som gårdagens tankar! 

 

 



3. Kognitivt schema – våra grundantaganden 

=  inre mentala strukturer i vårt minne som systematiskt 
lagrar de erfarenheter vi har gjort och som styr vårt sätt att 
tänka och handla i en viss situation. 

 

Förklarar vårt vanemässiga beteende tex jag sätter på 
kaffe på morgonen ”utan att direkt tänka” 

 

Kognitiva scheman bildas av att vi följer ”ett tankespår” 
många gånger. 

 

I vårt minne finns mängder av kognitiva scheman t.ex. för 
biobesök, bilkörning, promenader och restaurangbesök.  

 



Restaurangschema 
1. Man går in 

2. Ser sig om efter ett bord 

3. Väljer ett bord 

4. Studerar menyn 

5. Beställer mat 

6. Äter och dricker 

7. Får notan 

8. Betalar och går ut 

 



Kognitiva scheman 
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Olika grundantaganden – kognitiva scheman! 

                      Ellens antagande: ”För att vara en bra  
  festdeltagare (människa) måste du ha lätt för att 
  prata och få andra att skratta. I ett annat fall har 
  du inte där att göra”. 

 
 

Alvas antagande: ”På en fest är det viktigt att var  

sig själv och göra  det man själv vill, inte bara  

underhålla andra. Du kan vara tyst och lyssna.  

En del människor tar mycket plats men det påverkar inte mig”. 
 

Slutsats: Utifrån sina olika antaganden gör de olika 
tolkningar av vad de ser. Ellen ser människor som 
mer sociala och underhållande än vad hon känner sig. 
Alva ser bara ”vanliga” festdeltagare. 
 



Psykologisk konservatism (konfirmeringsbias) 
– du ser det du förväntar dig! 

• Negativa glasögon – tolkar allt svart – får 

sina antaganden bekräftade 

• Positiva glasögon – tolkar allt gott – får 

sina antaganden bekräftade 

 

Bias= förutfattad mening 



 
Attribuering: orsaksförklaring  

 
Tänk att jag fick 
MVG i slutbetyg 
i psykologi 1 

L          Läraren måste  
          ha varit på gott  
      humör när hon  
       satte  betygen.  
    Eller så tyckte hon  
   synd  om mig som  
        varit sjuk 
      så mycket . 
           

Attribuering till yttre orsaker  

    Attribuering till inre orsaker  

         Det var nog för     
att jag verkligen 
ansträngde mig 
med slut- 
uppgiften.  



Nähä, jag fick 
inte det där 
caféjobbet jag 
sökte.  

Det var nog 
för att jag var 
så nervös 
under 
intervjun. 

       Inte så 
konstigt. Den 
andra tjejens 
föräldrar känner 
ju ägaren. Klart 
att hon fick det 
        OTUR! 



Attribueringsstilar 

• FRAMGÅNGAR tillskrivs INRE ORSAKER – ”När det går bra för 
mig är det för att jag har jobbat hårt för det eller för att jag är så begåvad”.  

 

• FRAMGÅNGAR tillskrivs YTTRE ORSAKER – ”när det går dåligt är 
det för att jag har otur.”  

 

• FRAMGÅNGAR tillskrivs YTTRE ORSAKER medan 
MOTGÅNGAR tillskrivs INRE ORSAKER  tex ”Jag misslyckas för att 
jag är en misslyckad person”,  ”Om det går bra för mig är det för att jag har 
tur eller någon vill vara snäll mot mig.”  

 

• Både FRAMGÅNG och MOTGÅNG tillskrivs INRE ORSAKER: 
”Hur det går för mig i livet beror helt och hållet på mig själv.”  

 

• Både FRAMGÅNGAR och MOTGÅNGAR tillskrivs YTTRE 
ORSAKER:  ”Jag kan inte göra något för att påverka mitt liv. Det som 
händer händer, oavsett vad jag gör.” 

 



 

ATTRIBUTIONER hos den ”INLÄRT HJÄLPLÖSE” 
 

• förklaringar finns hos mig som 
person  eller det beror på 
situationen tex ”jag är dum  i huvudet” el. 
”läraren har rättat provet fel” 

1.Kontrollfokus: Inre  
eller yttre förklaringar 

• det kommer alltid vara så eller 
detta är tillfälligt t.ex. ”jag misslyckas 

alltid på  prov ” el. ”nästa gång går det bra”. 

2.Orsakerna kan vara 
stabila eller instabila  

• det blir så här oavsett vad jag 
gör eller det blev så här denna 
gången tex. ”andra prov brukar jag 
lyckas med el. generaliserar ”jag är kass 
på allt”. 

3.Det går att ange 
globala  eller specifika 

förklaringar 



 
Attributioner hos optimisten och pessimisten 

 
Optimist 

Positiva händelser Negativa händelser 

Det beror på mig Det beror på andra 
 

Det kommer alltid vara så Det kommer inte hända igen 
 

Det gäller alla händelser Det gäller inga andra situationer 
 

 

Pessimist 

Positiva händelser Negativa händelser 

Det beror på andra 
 

Det beror på mig 

Det kommer inte hända igen 
 

Det kommer alltid vara så 

Det gäller inga andra situationer 
 

Det gäller alla händelser 

 
Enligt Seligman har optimister och pessimister specifika förklaringsmodeller 



Depression ur Kognitivt perspektiv 

Aaron Beck beskriver tre aspekter av negativt 
tänkande som ofta förekommer hos deprimerade: 

 

1. Negativ självbild 

2. En negativ syn på upplevelser 

3. En negativ syn på framtiden 

 

En negativ självbild gör att man  

väljer ut detaljer som bekräftar den  

negativa självbilden och väljer bort  

det som motsäger den.  



Kognitiva förvrängningar  
       – tankefällor – 
förvanskar och misstolkar            

verkligheten     



1. Tankefälla- Tankeläsning 

Vi tror vi vet vad andra tänker och känner utan 
att de har sagt ett enda ord! 

 

 ”Han tycker jag är korkad som inte kan vinna 
diskussionen” 

 

”Hon tycker jag är ful  

och klumpig, det kan  

jag se på hennes min” 

 

 



2: Tankefälla - Övergeneralisering 
Även kallat etikettering – innebär att vi drar allmänna 

slutsatser utifrån en enstaka händelse tex.  
 

”Det finns ingen av mina kollegor jag kan lite på”  
 

”Jag klarade inte första provet, nu får jag F på 
kursen” 

 

”Det händer alltid mig” 

 

”Alla hatar mig” 

 

En färgad man stal ett päron  

– ”alla mörkhyade är tjuvar” 
 



 
3: Tankefälla - Personalisering  

  
Tar saker och ting personligt även om 

personen inte har med saken att göra 
 

- Det är mitt fel att gästerna gick så tidigt” 

- En elev kan ta åt sig personligen när läraren 
skäller ut hela klassen 

- En mor vars barn har svårt i skolan – Det är mitt 
fel, jag är en dålig mamma” 

- En kvinna som blir slagen av sin man – bara jag 
var snyggare/bättre i sängen  



4: Tankefälla – Selektiv abstraktion 

Vissa detaljer i en situation väljs ut 

medan andra lika viktiga tecken 

ignoreras.  
 

Du får sms från din käresta men ser 

inte det gulliga innehållet utan 

hakar upp dig på ett visst ord 



5: Tankefälla – Arbitär inferens 

Innebär att vi drar slutsatser alltför 

snabbt och utan underbyggnad t.ex.. 

Vi har bjudit en person på fest men den 

tackar nej. Vi tänker: ”det är för att hen 

inte gillar oss” 

En man ringer hem till sin fru men hon 

svarar inte. Han tänker: ”Hon har säkert 

träffat en annan”. 

 



6: Tankefälla - önsketänkande 

Andra ex. ”nån borde göra något åt saken, vi kan inte ha så dåliga lokaler längre”. ”Om 
jag bara fick det här jobbet så skulle det bli så mycket bättre”. ”Om jag bara gick ner i 
vikt så skulle jag bli lyckligare”. 



Andra tankefällor är: 

7. Dikotomt tänkande – informationen bearbetas till 
att bli antingen eller. 

8. Katastroftänkande – ”allt  

som kan gå på tok, kommer att 

gå på tok” 

9. Förstoring och  

förminskning – felbedömning när 

det gäller betydelsen av en  

händelse - ”inte är väl jag bra  

på att  måla”  

 



Diskutera i bikupor! 

Känner du igen vissa av dessa 

kognitiva förvrängningar hos 

dig själv eller andra?  

I så fall, vilka och i vilka 

sammanhang! 



Tanke – känsla – beteende 
Sömnproblem 

Tanke: Tänk om jag inte klarar att somna. 

Känsla: Tanken leder till oro. 

Handling: Känslan av oro leder till att du 
vrider dig i sängen. 

Kropp: svettig, krypningar med mera. 

Tankar igen:  

• Handlingen att ligga och vrida sig i sängen kan vidare 
ge andra tankar som förvärrar situationen.  

• Det finns alltid en stor ömsesidighet mellan tanke, 
känsla, handling och kropp. 





Depression 

Tanke: Jag är 
värdelös. 

Ingen bryr sig 
om mig. 

Känsla: 
Ledsen, 

nedstämd.  

Handling: 
Ligger hemma 
under täcket. 

Kropp: Tung, 
tryck över 
bröstet, 

ångestkänslor, 
torr i mun... 



Depression 

Vid depression är det obalans 
mellan hörnen i triangeln.  

Du tänker och känner mer än 
du handlar.  

Upplever omgivningens krav 
som omöjliga 

Framtiden som hotande 

Sin egen förmåga begränsad 



Kognitiv terapi  
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Ibrahim 

1. Kognitivt grundantagande: Jag är 

inkompetent. ”Jag klarar inte av svåra 

saker och är därför inte värd att älskas” 

2. Grundantagandet leder i en ny situation 

till följande tolkning: ”Chefen anser att 

jag kan för lite – jag kommer att 

misslyckas med kursen”. 

3. Tolkning åtföljs nu av känslor. ”Jag 

skäms och är rädd”.  



Sokratiska frågor 
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Har du bestämt dig! 

”Den här dagen har  

inte börjat speciellt  

bra, och den kommer 

förmodligen bara att 

bli värre! 

 

Har du bestämt dig för livet kommer det helt säkert 
bli det. Men har du istället förmågan att styra dina 
tankar i  ett positivt tankeflöde blir de flesta problem 
lätta att hantera 



Kontrollfokus 

• Var individen lägger kontrollen 

- hos sig själv? 

- hos omgivningen? 

1. Inre kontrollfokus – Individen styr 

själv sitt öde. Aktiv! ”Optimist?” 

2. Yttre kontrollfokus – det som händer 

beror på tillfälligheter och yttre 

omständigheter. Slumpen bestämmer. 

Passiv. ”Pessimist” 
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Tankens kraft 

• Miguel Indurain –  

Vann Tour de France 

5 ggr/rad 

Flög fram med ett leende  

på läpparna 



Situation – tanke - känsla 
 

 Situation →   Tanke→   Känsla 

Jag sitter ensam på en vacker  Åh vad skönt att få vara   Lugn och ro, 

Klippa och tittar på när solen     ifred en stund, vad vackert   njutning 

går ner i havet  det är, och vad gott det luktar, 

   vilken ljum vind, det här har 

   jag längtat efter hela vintern 

____________________________________________________________________________ 

Jag sitter ensam på en vacker  Bara det inte kommer någon  Späd, lite 

klippa och tittar på när solen går annan! Inte nån som låter i  uppvarvad, lite 

ner i havet   alla fall, inte en massa ungar,  irriterad 

   jag vill kunna njuta 

____________________________________________________________________________ 

Jag sitter ensam på en vacker Nej, nu kommer det moln  Besvikelse,  

klippa och tittar på när solen går där borta! Då blir det ju   irritation 

ner i havet   inte en riktig solnedgång! Skit 

   också! Typiskt, aldrig får man    

   Ha det riktigt härligt!  

 
 

Det är alltså inte bara situationen som ger upplevelsen utan vi själva påverkar hur vi 
känner i en viss situation. Våra tankar – våra egna erfarenheter av liknande situationer, 
våra förväntningar, värderingar och idéer kring hur det borde vara eller ska vara 
påverkar också.  



Kognitivt schema 


