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Kognitiv psykologi 
 

Brian är en ordentlig kille med bra betyg och höga krav hemifrån. Brians personlighet är till stor del gömd 

bakom hans förmåga att lyda order. Han vill vara alla till lags och sticker ogärna ut från gruppen. Han har en 

oförmåga att bryta regler och ser därför förskräckt på medan resterande gruppmedlemmar beter sig 

olämpligt. I början av filmen får alla ungdomar i uppdrag att skriva en uppsats om hur de ser på sig själva. 

Trots stränga tillsägelser är det endast Brian som tar uppgiften på allvar. Brian har glömt sig själv, lider av 

svår prestationsångest och är därför väldigt vilsen och deprimerad. 

 

Med hjälp av livserfarenheter utvecklas kognitiva scheman, dessa består av en persons antaganden om 

såväl sig själv som dennes omgivning. Schemats konstruktioner uppstår under uppväxten och förstärks 

succesivt med åren. Brians scheman förstärks i takt med omedvetna övertygelser som styr hans beteende.  

Övertygelserna har direkt koppling till känslor, motivation och handlingar. Brians omedvetna övertygelser 

har alltså stor påverkan på hela hans liv. Kognitiva scheman utgör grunden i personligheten och påverkan 

kan därför ses som allvarliga hot mot personligheten. För att inte Brians personlighet ska hotas söker han 

ständigt efter övertygelser som bekräftar att den tankemässiga verkligheten stämmer. För att känna sig 

bekväm i kvarsittningssituationen som enligt hans kognitiva scheman är fel, söker han sig till uppgifter som 

han är van vid. När rektorn delar ut en uppsats som ska skrivas ser Brian sin chans och börjar genast arbeta 

med uppgiften. Att följa instruktioner hamnar i hans kategori för sådant som är rätt.   

 

Brians beteende har alltså en förklaring i bakomliggande kognitiva scheman. Kopplat till dessa uppstår 

automatiska tankar ofrivilligt och omedelbart i vissa situationer. De automatiska tankarna fungerar som en 

förklaring till det vi nyss upplevde. Brian utför ständigt kognitiva förvrängningar av verkligheten där den 

automatiska tanken syftar till att skapa en överensstämmelse mellan upplevelsen och hans personliga 

grundläggande schema. Förvrängningen behöver därmed inte vara sann utan fungerar som en bortförklaring 

för att skapa en överensstämmande bild med Brians egna tankar.  

 

Kognitiva förvrängningar är ett allmänmänskligt fenomen som syftar till att forma världen så att den 

överensstämmer med vår tankemässiga verklighet. Aaron Becks, professor i psykologi har konstruerat en 

rad olika förvrängningar som är vanligt förekommande.  

 

En av dessa som förekommer för Brian är den selektiva abstraktionen. Baserat på hans dåliga betyg i slöjd 

utvecklar Brian självmordstankar. Den selektiva abstraktionen utgörs av att personen i fråga väljer ut 

detaljer och låter dessa förklara helheten. Trots sina toppbetyg i resterande ämnen får ett enda nederlag 

Brian att vilja ta sitt liv. Istället för att fokusera på hur duktig han är i alla andra ämnen väljer han att haka 

upp sig på denna detalj.  

 

Även övergeneralisering är en vanlig kognitiv förvrängning som också går att koppla till Brians val av 

tankesätt gällande slöjdbetyget. Övergeneralisering innebär att man drar allmänna slutsatser utifrån enstaka 

händelser. I Brians fall; jag fick ett dåligt betyg, mitt liv är över, mina föräldrar kommer hata mig, det finns 

ingen anledning att leva.  

Övergeneralisering går att koppla till ytterligare psykologiska termer så som haloeffekten. Det innebär att 

man bedömer person eller upplevelse efter en enda sak. Man låter första intryck eller detaljer utvecklas  till 

helheten för att på så sätt kunna kategorisera enklare. Detta i sin tur går att relatera till det första intryck som 

Brian automatiskt utvecklar när han träffar de andra ungdomarna. John, bråkstaken uppför sig på ett sätt som 

får Brian att kategorisera honom till farliga och olydiga personer långt ifrån den egna verkligheten. 

 

När Brian delar med sig av sina självmordstankar till resterande gruppmedlemmar kan de inte förstå hur ett 

enda betyg kan betyda så mycket. Verkligheten uppfattas olika eftersom att vi gör olika antagande och 

tolkningar om den och på grund av detta är det svårt för resterande ungdomar att förstå hur Brian upplever 

situationen eftersom det bryter mot deras tankemässiga bild av situationen.  

 

Ytterligare typ av kognitiv förvrängning är våra varierade sätt att förklara orsakerna till olika händelser, 

attributioner. Brians beteende går att koppla till olika attributioner som människan tenderar att göra. 

Kommentar [HL1]: väl beskrivet om 
karaktären 

Kommentar [HL2]: Väl förklarat om 
Schemamodellen 

Kommentar [HL3]: BRA 



Människor som i viss mån är osäkra på sig själva anses ofta vara pessimistiska.  Förklaringar till positiva 

händelser förklaras ofta bort med att man exempelvis hade tur eller att man fick hjälp med arbetet. 

Motsvarande negativa upplevelser väljer Brian att rakt av skylla på sig själv och sin egen misslyckade 

personlighet. Attributionerna som i Brians fall utgörs av pessimistiska förklaringar hänger enligt författaren 

Mikael Lundgren ihop med en sträng och inkonsekvent uppfostringsstil hos föräldrarna. Brians 

förklaringsstil kan också påverkas av hans föräldrars sätt att bemöta hans prestationer. Förväntningar 

påverkar nämligen våra förmågor inom olika områden. Enligt Rosenthaleffekten får föräldrarnas 

förväntningar honom att prestera bättre. Dessutom bidrar förväntningarna till att Brian känner sig omtyckt 

och han får på så sätt ett positivt humör. I dessa sammanhang talar man om självuppfyllande profetior. 

 

Problematiken med kognitiv psykologi är bristfälligheten gällande orsakerna bakom beteendet. Med hjälp av 

den kognitiva psykologin skapas en förståelse för den tankemässiga psykologin medan bakomliggande 

orsaker, uppkomsten till schemana blir svårare att redogöra.  

 

Hans kognitiva scheman utgörs till största del av de ramar som skapats under uppväxten. Beroende på strikta 

order under uppväxten och klara instruktioner om vad som är rätt och fel har hans beteende präglats därefter. 

Hans tankar följer kognitiva scheman som växt fram efter utformning från föräldrarna. Förklaringsprincipen 

är ganska logisk, precis som att det kan vara svårt att bryta vanor kan det även vara svårt att förändra sina 

kognitiva scheman. Allting som vi upplever kategoriseras, inte bara saker vi sett utan även olika typer av 

situationer.  

 

Brians attributioner följer hans personliga förklaringsstil och fungerar som komplement och filtrering av 

information. I den ovana situationen som uppstår i och med kvarsittning anpassar han som sagt 

informationen för att göra situationen mer lämplig. Eftersom att han i vanliga fall är ordentlig och duktig 

behöver han den här kognitiva processen för att göra den nya verkligheten begriplig. Förklaringarna försöker 

få den felaktiga situationen att stämma överens med de kognitiva schemana.  

 

Prestationsångest bygger på en rad negativa kognitioner som till exempel överdriven rädsla för 

misslyckande. Brians prestationsångest utgör en stor del av hans personlighet och har utvecklats till ett av 

hans avgörande kognitiva scheman. Detta bidrar dessutom till de självmordstankar som Brian utvecklar. 

Ångest beror på att man inte lyckas leva upp till de förväntningar man sätter på sig själv. Precis som alla 

andra har Brian utvecklat självscheman som är en generalisering av den man är. Det bygger dels på egna 

direkta erfarenheter men även utifrån hur man tror och vill att andra ska uppfatta en som person. Brians 

självschema har precis som resterande kognitiva scheman succesivt förstärkts under uppväxten och hjälper 

honom att organisera informationen om sig själv. Information som bekräftar självscheman är de som 

uppmärksammas och det motsägelsefulla väljer vi att bortse från. Eftersom att schemat tydliggör 

informationen om oss själva försvåras förändringar då vi blir mindre öppna för det okända. På så sätt kan 

Brians negativa och osäkra bild av sig själv vara svår att förändra. Han har målat upp en bi ld av att de bra 

betygen är det som för honom framåt och när det brister utvecklar hans negativa självbild svåra 

ångestkänslor.   

 

Brians misslyckande har lett till en depression. Teorin om inlärd hjälplöshet ger en förklaring till varför 

personer ger upp. Denna teori har utarbetats av Martin Seligman och syftar till att förklara den passivitet och 

nedstämdhet som uppstår när Brian tappar kontrollen över sin livssituation. Utifrån tre typer av 

förklaringsfaktorer bedöms en persons inlärda hjälplöshet. Faktorerna bygger på vad man skyller situationen 

på. Brian ger upphov till olika förklaringsfaktorer i olika situationer. När det kommer till hans misslyckande 

anger han interna förklaringar i en stabil situation. Han ser endast en mörk framtid.  

 

När depression uppstår råder obalans mellan tanke, känsla och handling. Brian hamnar i en situation där han 

tänker och känner mer än han handlar. Man hamnar i ett hopplöst vakuum där den egna förmågan anses 

bristfällig och begränsad. Allt känns plötsligt omöjligt och framtiden ser bara mörk ut.  

 

Den mest grundläggande kognitiva modellen utgörs av sekvensen tanke-känsla-handling. Det bygger på 

olika tolkningar Brian väljer att göra av de situationer han hamnar i. Tolkningen leder fram till en viss tanke 

som i sin tur väcker en viss känsla till liv. Känslan får oss att agera och utföra den handling som vi anser 

Kommentar [HL4]: Äntligen någom 
tar upp nån kritik 



lämplig. Som sagt, Brian är osäker i sammanhang utanför hans toppbetyg. När samtalsämnet tjejer kommer 

på tal tolkar Brian situationen som att de andra är erfarna och anser att det är töntigt om man inte haft 

sällskap med någon tjej. Detta leder fram till en känsla av oro som får honom att ljuga om sanningen för att 

framställa sig själv som häftigare. Oro känslan leder alltså fram till en lögn. Situationen kan även kopplas till 

den kognitiva förvrängningen arbitär inferens som bygger på att man drar förhastade slutsatser utan att det 

finns något stöd för detta. Brian kan omöjligt veta hur pass erfarna de andra är men drar ändå slutsatsen att 

han är minst erfaren och måste därför förvränga sanningen. Hur man tolkar en händelse är avgörande för vad 

som sedan händer.  

 

Kognitiv psykologi bygger alltså på att kartlägga våra tankar. Människan gör ständigt olika tolkningar av vår 

omvärld vilket leder fram till påverkan på vårt beteende. 

 

 

Mkt genomarbetat, du kan verkligen det här. Du visa även på dess brister… Tänk på 

att mer precist definiera begreppen samt ange källor i text och källförteckning 

 

 

 

PERSPEKTIV 
¤ Eleven redogör översiktligt 
för begränsade delar av 
kognitionspsykologin 
förklaringar till mänskliga 
beteenden, känslor och tankar. 
 
 
VÄRDERING AV 
PERSPEKTIVET 
Eleven värderar med enkla 
omdömen de olika psykologiska 
perspektivens förklaringsvärde 
och för enkla resonemang om 
deras betydelse för 
helhetssynen på människan.  
 

PERSPEKTIV 
¤ Eleven redogör utförligt för delar av  
   kognitionspsykologin förklaringar till  
   mänskliga beteenden, känslor och 
tankar. 
 
 
 
VÄRDERING AV PERSPEKTIVET 
Eleven värderar med enkla omdömen de 
olika  psykologiska perspektivens 
förklaringsvärde och för välgrundade 
resonemang om deras  betydelse för 
helhetssynen på människan.  
 

PERSPEKTIV 
¤ Eleven redogör utförligt och 
nyanserat för omfattande 
delar av kognitionspsykologin 
förklaringar till mänskliga 
beteenden, känslor och 
tankar. 
 
 
VÄRDERING AV 
PERSPEKTIVET 
 Eleven värderar med 
nyanserade omdömen de olika 
psykologiska perspektivens 
förklaringsvärde och för 
välgrundade och nyanserade 
resonemang om deras 
betydelse för helhetssynen på 
människan.  
 


