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Viktiga begrepp, teorier, perspektiv och modeller 
 

Del I 
 
 
Attityd: Attityder är våra kognitiva tankestrukturer kring oss själv, andra människor eller objekt. En 
attityd tycks bestå av tre komponenter, en kognitiv (våra tankar), en affektiv (våra känslor) och en 
beteendekomponent (om vi till exempel är vana vid ett visst objekt). Det är även intressant att se hur 
attityder uppstår, vilka funktioner de har och hur de kan förändras (se anteckningar).   
 
Kognitiv Dissonans: Ett sätt att förändra attiityder är genom kognitiv dissonans. När en attityd 
(tankestruktur) krockar med ett visst beteende, uppstår kognitiv dissonans. Detta leder generellt till 
dåligt samvete eller ångest. En individ kommer därför att sträva efter kognitiv konsonans för att 
slippa detta. Antingen genom att förändra tankar eller beteende (för exempel, se anteckningar). Är 
en del av det kognitionspsykologiska perspektivet.  
 
Gruppmotsättningar: När attityder övergår till att bli negativa mot andra grupper brukar man tala 
om gruppmotsättningar. Den grupp man själv tillhör (ingruppen) hyllar man och andra grupper 
(utgrupper) upplevs som mer negativa. Gruppmosättningar studeras utifrån sterotyper (kognitiva 
strukturer), fördomar (affektiv) och diskriminering (beteende, handling). Precis som med attiityder är 
det intressant att veta varför stereotyper, fördomar och diskriminering uppstår, hurvida de är 
omedvetna eller medvetna  och hur de kan minskas (se anteckningar).  
 
Perception: Beskriver hur vi upplever vår miljö, tolkar information och reagerar på den. Det kan vara 
att vi ser en grupp människor (syn), kopplar den till negativa attityder (stereotyper), får en negativ 
känsla (fördomar) och reagerar nedlåtande mot gruppen (diskriminering). Är en del av det 
kognitionspsykologiska perspektivet.  
 
Normer: Normer sätter upp oskrivna regler för hur vi ska bete oss i en given situation. Känner vi till 
reglerna och agerar efter dessa kallas de för föreskrivande normer. Studerar vi istället vår omgivning 
för att se hur vi ska bete oss kallas de beskrivande normer. Vissa normer är starkt etablerade i vårt 
samhälle, som till exempel normen att lyda auktoriteter eller visa socialt ansvar. För exempel och 
exeperiment, se anteckningar. Vi har även personliga normer (krav på oss själva) och sociala normer 
(förväntningar på vårat beteende från vår omgivning). 
 
Anpassning till gruppen: Vi anpassar oss till grupper genom bland annat normsystem. När vi håller 
med en grupp (fast vi egentligen tycker något annat) kallas det för konformitet. Konformiteten 
uppstår på grund av socialt grupptryck eftersom vi känner ett starkt behov av att tillhöra gruppen i 
fråga. Ju större auktoritet, social status gruppen har, desto starkare blir konformiteten.  
 
Auktoriteter: Det finns starka normer som pekar på vårat behov av att följa auktoriteter. Detta 
visade bland annat Milgram i sitt experiment (se anteckningar). Auktoriteten måste dock vara legitim 
(alltså ses som trovärdig) vilket exempelvis kan vara en läkare eller polis.  
 
Kognitivt Schema (även känt som kognitiv struktur):  våra tankemönster som påverkar hur vi tänker, 
vad vi vill, vilka beslut vi fattar och hur vi löser problem. Innehåller olika komponenter specifika för 
det objekt schemat gäller. Kretsar från konkret information till abstrakt dito. Är en del av det 
kognitionspsykologiska perspektivet.  
 
 



 
 
Operant betingning: Kallas även för instrumentell förstärkning. Brukar beskrivas som ”lagen om 
effekt”. Det vill säga att ett visst beteende kommer resultera i någon form av bestraffning eller 
belöning. Det kan handla om positiv förstärkning (belönar ett beteende man vill ska fortsätta), 
negativ förstärkning (förstärker ett beteende genom att något tas bort), eller ren bestraffning. Är en 
del av det behavioristiska perspektivet i psykologin.  
 
 
Klassisk betingning: Kallas även för signalinlärning. Bygger på att man associerar ett visst stimuli (till 
exempel lukt, ljud, objekt) med en respons (tankar, känslor, beteende). Allt grundar sig i en naturlig 
process (som att hundarna utsöndrar saliv när de känner doften av mat). Sedan tillförs något (ett nytt 
stimuli) i ekvationen (själva betingningen, tex ljudet av en klocka) vilket leder till att samma respons 
uppstår även kring detta. Är en del av det behavioristiska perspektivet i psykologin.  
 
 
 
 
 
 
 


