
  Kognitiv psykologi 

En grundstomme 

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.  

Assimilation – ny information läggs till i ett schema.  

Ackommodation – en förändring av ett övergripande synsätt vilket leder till att gamla uppfattningar 

framstår i nytt ljus.  

Perception – Den process som beskriver hur vi uppfattar oss själva, vår omvärld, händelser och så 

vidare. Går från ett sinnesintryck (en miljöhändelse) till tolkning och sen ett beteende.  

Kognitiv Dissonans – En teori som beskriver relationen mellan tankar – beteende och känslor. När ett 

beteende inte stämmer överens med hur vi tänker (eller hur vi uppfattar oss själva) ger det dåligt 

samvete eller ångestkänslor. Detta göra att vi då blir benägna att kortsiktigt ändra hur vi tänker eller 

justera vårt beteende.  Kan även gälla när olika tankar inte matchar varandra.  

Locus of Control (kontroll-lokus) – En teori som beskriver var vi lägger kontrollen över positiva eller 

negativa händelser. Man skiljer då mellan inre och yttre kontroll-lokust. Alltså - är det miljön som 

ligger bakom ett misslyckande eller är det man själv? Detta går därför att se som ett internt eller 

externt belönings/bestraffningssystem. Kommer senare att utvecklas i och med Seligmans 

attributionsstilsteori.  

Rational Emotive Therapy (RET) – En terapimodell som lades fram av Albert Ellis där tanken var att 

gå bort från tänket där en miljöhändelse (en upplevelse) leder direkt till en känsloyttring. Med andra 

ord – ”det gick dåligt på jobbet idag – därför är jag ledsen”. Det centrala i denna teori var att våra 

kognitiva scheman alltid ligger till grund för en given känsloyttring. Med andra ord – ”det gick dåligt 

på jobbet idag, jag anser att det alltid är centralt att prestera på högsta nivå, därför är jag ledsen”. En 

viss typ av tänkande ses alltså som irrationellt, speciellt om det är sådant som är orimligt eller sådant 

vi inte har kontroll över.    

Becks Kognitiva Triad 

Beck har jobbat med Kognitiv terapi i flera olika områden. Den kognitiva triaden fokuserar på 

depression och tittar på relationen mellan självbild, tolkning av miljön (perception) och syn på 

framtiden. Enkelt kan man säga att ju sämre självbild man har desto sämre tolkningar av miljön gör 

man. Det vill säga, desto mer destruktiva tolkningar. Detta leder till att framtidsbilden blir oerhört 

blek vilket kan trigga eller förhöja depressionen. Han har också jobbat med Panikångestattacker där 

han tittar på hur individer feltolkar fysiska responser i kroppen. Hjärtklappning = hjärtattack till 

exempel.  

 


