
Vad kommer du ihåg?  
1 Titta på bilden ovan en minut. Täck sedan över den  
 och försök att minnas så många som möjligt av 
 föremålen som fi nns på bilden. 

2 Hur väl lyckades du? 

3 Vilka strategier använde du för att minnas?

Vad jobbar han med?  
1 Vilket yrke har personen på bilden, tror du?

2 Varför gissar du just på det yrket?

Kan du göra två saker samtidigt?
1 Be en kompis läsa högt ur en lärobok för dig några minuter 
 samtidigt som du tuggar tuggummi. Hur mycket kan du återberätta  
 av det du hört efteråt?  

2 Låt sedan kompisen fortsätta läsa högt ur läroboken ytterligare  
 några minuter samtidigt som du skriver ett sms. Hur mycket kan 
 du återberätta av det du hört efteråt? 

3 Blev det någon skillnad?  

Vilket mindset har du?
Du får tillbaka ett matteprov av läraren och du är inte 
nöjd med resultatet. 

1 Vems fel är det att matteprovet gick dåligt?

2 Vad ska du göra för att lyckas bättre nästa gång?

Mindset 

Delad upp-
märksamhet 

Minnet

Kognitiva 
scheman
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Minnet
Arbetsminnet handlar om förmågan att hantera information 
under den tid det tar att lösa en uppgift. 

Det ska dock inte förväxlas med korttidsminnet, som hjälper 
oss att registrera information och hålla kvar det i minnet under 
en kort tid. Arbetsminnet hämtar den information det behöver 
ur både långtidsminnet och korttidsminnet för att hantera olika 
uppgifter. 
 Ett exempel på när arbetsminnet är aktivt är när du lyssnar 
till din lärare som informerar om en uppgift och du samtidigt 
behöver plocka fram tidigare inlärda kunskaper för att förstå och 
lösa uppgiften. Ett annat exempel är när din kompis läser upp 
ett telefonnummer för dig som du under en kort stund måste 
hålla aktivt i arbetsminnet tills du har slagit in numret i telefonen. 
Du använder även arbetsminnet när du växlar mellan olika upp-
gifter såsom att komma tillbaka in i texten du läser efter att ha 
svarat på ett sms. 

Kognitiva scheman
Inom den kognitiva psykologin är begreppet kognitivt schema 
centralt. Ett kognitivt schema är ett slags tankestruktur eller 
tankemönster som hjälper individen att organisera och tolka 
omvärlden. 

Våra scheman är unika och skapas dels av erfarenheter och 
intryck, dels av våra värderingar, normer och uppfostran. Vi har 
scheman för hur saker och personer ser ut, hur olika aktiviteter 
ska genomföras och hur vi beter oss i olika situationer. Scheman 
lagras i minnet för att plockas fram när vi befi nner oss i olika 
situationer och sammanhang. 
 Det som händer då är att de nya intrycken vi får i en situation 
tolkas utifrån ett eventuellt tidigare schema. Vi väljer alltså ut 
och fi ltrerar information genom våra scheman, på både gott och 
ont. Vi tenderar att leta efter sådant som kan bekräfta vårt be-
fi ntliga schema. Det kan hjälpa oss att spara tid när vi ska tolka 
intryck men det kan också ge oss en felaktig och fördomsfull 
bild av verkligheten. 
 Tror du att scheman kan ha spelat in när du skulle avgöra 
vilket yrke personen på bilden, på andra sidan, hade?

Delad uppmärksamhet
Bara för att vi har uppmärksamheten riktad åt ett visst håll, betyder 
det inte att vi upphör med all annan aktivitet. När du som elev 
sitter i klassrummet och lyssnar till lärarens genomgång kanske du 
samtidigt antecknar, spanar ut genom fönstret och funderar över 
läxan till nästa lektion.

Att göra fl era saker samtidigt kallas för delad uppmärksamhet 
(multitasking). Men går det egentligen att göra fl era saker samtidigt? 
Jo, det går, men kanske inte så bra som man tror. Om du kan eller 
inte kan göra vissa aktiviteter samtidigt har att göra med vilka för-
mågor du använder vid det tillfället. När du lyssnar till kompisen som 
läser använder du dina kognitiva förmågor men du kan enkelt tugga 
tuggummi samtidigt eftersom den aktiviteten inte kräver någon 
tankeverksamhet. Om du däremot skriver ett sms samtidigt som du 
försöker lyssna till det som står i boken blir det svårare eftersom båda 
dessa aktiviteter behöver tillgång till dina kognitiva förmågor. 
Resultatet blir då troligtvis inte så bra.

Statiskt eller dynamiskt mindset? 
En individ kan antingen ha ett, vad psykologen och forskaren Carol Dweck, kallar statiskt mindset. Det 
innebär att individen anser att hens förmågor och intelligens inte kan utvecklas. Den uppfattningen 
ger i sin tur ett krav på att personen redan från början måste vara kunnig och felfri i sina prestationer, 
eftersom hen använder sin fulla potential. Men en person kan också ha ett dynamiskt mindset, vilket 
innebär att hen anser sig kunna utvecklas med hjälp av ansträngning och hårt arbete. Personen känner 
därför inte att hen måste vara perfekt på en gång. 
 
Att misslyckas eller stöta på en motgång kan vara lika smärtsamt för en person med ett dynamiskt mindset 
som för en person med ett statiskt mindset. Det som dock skiljer sig åt mellan personer med respektive 
grundinställning är hur de går vidare efter motgången. Fundera på hur du själv tänker när du har fått tillbaka 
ett prov där resultatet inte blev det du hade hoppats på. Tänker du att det är kört i ämnet för all framtid 
eller tänker du att du inte nått dit du vill ännu och att du kan jobba vidare?
 Om du anser att du har ett statiskt mindset och gärna vill ändra på det, krävs det att du jobbar aktivt 
med det. Du behöver identifi era dina negativa tankar och försöka byta ut dem mot mer konstruktiva sådana. 
Då kan ett nytt självschema bildas, ett som säger att du kan utvecklas om du verkligen anstränger dig. Detta 
leder sedan till automatiska tankar som att du inte är framme vid målet än men om du arbetar hårt kommer 
du till sist att nå dit.

Läs mer i Med 
nya ögon, kapitlet 
Kognitiv psykologi; 

Minnet.

Läs mer i Med 
nya ögon, kapitlet 
Kognitiv psykologi; 
Kognitiva scheman.

Delad uppmärksamhetDelad uppmärksamhet
Bara för att vi har uppmärksamheten riktad åt ett visst håll, betyder Bara för att vi har uppmärksamheten riktad åt ett visst håll, betyder 

Läs mer i Med 
nya ögon, kapitlet 
Kognitiv psykologi; 

Att vara 
kon centrerad

Statiskt eller dynamiskt mindset? Statiskt eller dynamiskt mindset? 

Läs mer i Med 
nya ögon, kapitlet 
Kognitiv psykologi; 

Vilket mindset 
har du?
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