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Behaviorism

Klassisk betingning är en teori inom den 
behavioristiska skolan. Behaviorismen fokuserar 
på människans beteende istället för tankar och 

känslor. Detta beror på att behaviorister inte anser 
att tankar och känslor går att studera 

vetenskapligt.



Ivan Pavlov (1849-1936) 

Ivan Pavlov var en fysiolog som anses vara den 
klassiska betingningens fader. I en undersöking av 

hundars matspjälkning upptäckte han att deras 
salivproduktion satte igång av matdoft. Utifrån 
detta började han undersöka om det gick att 

framkalla salivproduktion på annat sätt.  



Pavlovs experiment

Varje gång hundarna fick mat ringde Pavlov i en 
klocka i ett försök att få hundarna att koppla 

klockans ljud med känslan av hunger och därmed 
en ökad produktion av saliv. Efter ett konsekvent 
upprepande kunde Pavlov ringa i klockan utan att 

ställa fram mat och hundarna skulle ändå 
producera saliv. Hundarna kopplar nu klockans 

ljud med mat och betingningen har lyckats.



Pavlovs experiment

SalivproduktionHundmat

SalivproduktionKlockans ljud

Klockans ljud läggs till när maten serveras. 
Betingning äger rum.



Modell

Obetingad responsObetingat stimuli

Obetingad responsBetingat stimuli

Stimulit som ska betingas läggs till. 
Betingning äger rum.



Chipsreklam

När du ser en chipsreklam på TV förmedlar den 
glädje och gemenskap som gör att du förknippar 

chipsen med glädje. När du sedan ser en 
chipspåse i affären tänker du på glädjen och 

gemenskapen från reklamen och vill ha det själv, 
därmed köper du chipsen. 



Chipsreklam

Känsla av glädje 
och gemenskap

Reklamfilmen 
(musiken och 
stämningen)

Känsla av glädje 
och gemenskapChipspåse i affären

Bild på chipspåse läggs till i reklamen. 
Betingning äger rum.



Magsjuka

När du är magsjuk mår du illa och känner dig 
äcklad. Om du äter ett äpple i samband med 

magsjukan förknippar du äpplet med känslan av att 
vara illamående. Vad händer när du sedan äter ett 

äpple när du är frisk? 



Vad är den betingade responsen?

Du blir äckladMagsjuka

?Äpple

Ett äpple läggs till i situationen. Betingning 
äger rum.



Facit

Den betingade responsen är att du blir äcklad. Om 
den betingade responsen inte är densamma som 

den obetingade responsen har den klassiska 
betingningen misslyckats. 


