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Vad	  är	  kogni@va	  scheman?	  
En	  förenklig	  av	  hur	  vår	  hjärna	  fungerar	  	  

•  Kogni@va	  scheman	  utvecklades	  av	  Jean	  Piaget	  som	  var	  en	  Schweizisk	  filosof	  
och	  @llhör	  kogni@onspsykologi	  

	  
•  Kogni@va	  scheman	  är	  eN	  organiserat	  mönster	  som	  handlar	  om	  individens	  säN	  

aN	  tänka,	  tolka,	  minnas	  och	  faNa	  beslut.	  	  

•  Varje	  individ	  har	  eN	  eget	  personligt	  schema	  som	  är	  kopplat	  @ll	  iden@teten	  

•  Man	  skapar	  siN	  kogni@va	  schema	  redan	  vid	  ung	  ålder	  och	  schemat	  skapas	  
genom	  assimila@on	  och	  ackommoda@on.	  	  

•  Assimila@on	  stör	  inte	  någon	  annan	  informa@on	  som	  finns.	  Om	  du	  lär	  dig	  eN	  
nyN	  språk	  så	  påverkas	  inte	  de	  andra	  språket	  du	  talar.	  	  

•  Ackommoda@on	  ifrågasäNer	  den	  informa@onen	  du	  redan	  har.	  	  

	  



Assimila@on	  

Vid	  en	  assimila@on	  använder	  en	  människa	  @digare	  informa@on	  om	  någon@ng.	  	  
	  
Exempel:	  Om	  Emma	  som	  börjar	  eNan	  på	  gymnasiet	  även	  vill	  lära	  sig	  spanska	  steg	  1	  så	  
påverkas	  inte	  det	  hon	  lär	  sig	  på	  lek@onerna	  hennes	  kogni@va	  schema.	  Emmas	  schema	  
assimileras	  med	  ny	  informa@on	  alltså	  spanska.	  	  
	  
	  

Ingen	  kunskap	  
av	  spanska	  

Börjar	  lära	  sig	  
spanska	  

Förstår	  
spanska	  men	  
@digare	  språk	  
påverkas	  inte	  	  



Ackommoda@on	  
Ackommoda@on	  är	  när	  ny	  informa@on	  läggs	  @ll	  I	  det	  kogni@va	  schemat	  men	  
som	  påverkar	  det	  du	  redan	  vet.	  	  
	  
Exempel:	  Johan	  4	  år	  vet	  aN	  det	  finns	  djur.	  Men	  djur	  tänker	  Johan	  kaNer,	  för	  
kaNer	  har	  Johans	  familj.	  När	  Johan	  en	  dag	  ser	  en	  hund	  sker	  en	  
ackommoda@on	  I	  hans	  schema.	  Djur	  är	  inte	  alls	  bara	  kaNer,	  det	  finns	  nu	  olika	  
sorts	  djur.	  	  
	  
	   Johan	  vet	  aN	  

djur	  =	  kaNer	  
finns	  

Johan	  ser	  en	  
hund	  	  

Johan	  förstår	  
nu	  aN	  djur	  inte	  
bara	  innebär	  

kaNer	  	  



SammanfaNning	  

	  	  Kogni@va	  scheman	  @llhör	  kogni@onspsykologi	  och	  
handlar	  om	  hur	  människor	  behandlar	  informa@on.	  
	  
	  	  Alla	  människor	  har	  siN	  egna	  kogni@va	  schema.	  Vare	  
sig	  ålder	  så	  kan	  ny	  informa@on	  läggas	  @ll	  men	  också	  
ändras.	  	  
	  
	  	  Det	  finns	  två	  vik@ga	  begrepp:	  Assimila9on	  och	  
Ackommoda9on	  som	  ligger	  @ll	  grund	  för	  kogni@va	  
scheman.	  	  
	  


