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I denna lathund är syftet att få en ökad förståelse för vad operant betingning är. In-
nan en redogörelse för detta begrepp är lämpligt anser vi att en baskunskap inom 
ett närrelaterat begrepp är viktigt, nämligen klassisk betingning. Detta beror på att 
man enkelt kan blanda ihop dessa två begrepp.

Den klassiska betingningen handlar om passivt inlärande genom association. En 
tydligare förklaring är att du associerar en känsla till någonting som hänt tidigare. 
Detta har skett undermedvetet vilket innebär att man omedvetet känner, tänker och 
agerar baserat på tidigare händelser. Detta förklarar alltså varför du blir glad när du 
hör en speciell sång.  
 
Den operanta betingningen handlar om positiv- och negativ förstärkning, samt be-
straffning. Denna typ av betingning används när man vill uppnå ett önskvärt beteen-
de eller få bort ett icke-önskvärt beteende hos någon. Positiv förstärkning är när 
man vill uppnå ett önskvärt beteende. Man gör detta genom att ge positiva indika-
tioner eller ”belönar” personen som utför det önskvärda beteendet. Negativ för-
stärkning handlar också om att uppnå ett önskat beteende, men istället för agera 
via belöning, tar man bort någonting som enligt personen med det icke-önskvärda 
beteendet är obehagligt. Detta leder till att personen förstår att det önskvärda bete-
endet inte är obehagligt. Bestraffning är i syfte att få bort ett icke-önskvärt beteen-
de. Detta sker genom att ta bort någonting som uppfattas som positivt eller behag-
ligt från personen.

Viktiga begrepp inom både klassisk och operant betinging är stimuli och respons. 
Stimuli är det som händer i det scenario du undersöker. Respons kallas beteendet 
kopplat till ett stimuli (se mer på sida 2).  
 
För att förtydliga den operanta betingingen maximalt kan du på nästa sida se exem-
pel hur man applicerar teorin på riktiga händelser.  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EXEMPEL
Negativ förstärkning 
Du sitter i klassrummet och konstant räcker du upp din hand för att få prata. Läraren 
anser att varje handuppräckning inte är nödvändig och därför är detta ett icke-önsk-
värt beteende. För att skapa ett önskvärt beteende där eleven räcker upp handen 
mer sällan så att andra elever i klassen får chansen att synas, använder sig läraren 
av negativ förstärkning. Istället för att ge eleven ordet varje gång, får han/hon svara 
kanske var femte gång. Läraren tar bort det icke-önskvärda beteendet, dvs att alltid 
räcka upp handen, och ersätter det med ett önskvärt beteende där eleven gör det 
betydligt mer sällan.

Positiv förstärkning
Du sitter i klassrummet och är vanligtvis en elev som nästan aldrig deltar. När du för 
en gångs skull räcker upp din hand för att svara, uppskattas detta som ett ytterst 
önskvärt beteende av din lärare. Läraren möter ditt engagemang med stor entusi-
asm och låter dig svara först. I detta fall belönas eleven med entusiasm och utrym-
me att få svara, i hopp om att eleven fortsätter med detta önskvärda beteende.  
 
Bestraffning
Du sitter i klassrummet och stör alla genom att skrika. Detta anser läraren vara ett 
icke-önskvärt beteende och bestraffar dig genom att ge dig en lång kvarsittning där 
du inte har någon att prata med. Denna bestraffning resulterar i att du förstår att du 
inte ska skrika på den lärarens lektioner, och det icke-önskvärda beteendet är borta. 



STIMULI RESPONS

POSITIV ELLER NEGATIV 
FÖRSTÄRKNING

BESTRAFFNING
MINSKAT
BETEENDE

ÖKAT  
BETEENDE
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ÖVNING
Nedan står en övning som du kan testa dina kunskaper inom operant betingning i. 
Använd dig av modellen nedan för att lösa scenariot. 
 
Fråga
Du bråkar med din bror och tar sönder hans favoritleksak. Detta är ett icke-önsk-
värt beteende enligt dina föräldrar. Hur bör de agera för att du inte ska göra om det 
igen, enligt den operanta betingningen?
(se lösning nedan)  

Lösning: För att få bort ett icke-önskvärt beteende är det via bestraffning detta sker, 
enligt modellen över operant betingning ovan. Deras respons är alltså att bestraffa 
dig genom att ta bort någonting som du upplever som positivt, t.ex. din favoritleksak. 


