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Hur lär man sig? 
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B S K 
Beteende 

Observerbart och icke 

observerbart beteende 

Situation 

Den situation eller 

orsak som sätter igång 

ett beteende 

Beteendeformeln 

Konsekvens 

Konsekvens är 

resultatet av beteendet 

Kontingens! 
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Etablerande 

omständigheter 
Det som hänt före eller omständigheter  

som råder i den aktuella situationen 

Positiv förstärkning 

När beteendet får en önskvärd konsekvens 

Negativ förstärkning 
När man gör någonting för att slippa obehag 
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Positiv försvagning 

När beteendet får en icke önskvärd konsekvens 

Negativ försvagning 

När man förlorar något man vill ha 

Intermittent förstärkning 
När ett beteende är framgångsrikt…ibland 
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Utsläckning 

När ett beteende inte får någon förstärkning alls 

är beteendet utsatt för utsläckning. 

Generalisering 

Samma beteende i 

liknande situationer 

Tanke – Känsla – 

Handling 

Alberts kanin 
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Inlärning 
Problemlösning 

Instruktionsinlärning 

Sultan, Köhlers apa, ”trail-and-error” 

Bokhyllan Billy, IKEA 

Formning 
Komplexa beteende, ADL-träning 

Modellinlärning 
Observera och härma 
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Instruktion 

Problemlösning Modell 

Formning 
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Social inlärning (Bandura) 

Människan lär in sitt beteende genom belöning, bestraffning och 

andra konsekvenssystem.  

 

Vad jag gör (B) beror på vad som inträffar strax före i miljön (S), 

vad som händer strax efteråt (K) och vad jag tänker och känner i 

sammanhanget. 
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3. Människor som man upplever som auktoriteter är effektiva 

modeller (yngre tar efter äldre, elever tar efter lärare osv). 

Modellinlärning 
Man lär sig genom att observera någon annan. 
 

1. Man är mer benägen att ta efter en förebild som liknar en på 

något sätt (socialt, kön, kulturellt osv).  

2. Man tar förebilder som man har en känslomässig bindning till. 

    (behöver inte vara positiv; ex. misshandlande fader). 

Social inlärning (Bandura) 
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Social färdighet nr. 8 

- Att ge en komplimang 

  
1. Bestäm vad det är Du vill ge den andra personen 

    en komplimang för 

 

2. Bestäm Dig för hur Du skall ge komplimangen 

 

3. Välj rätt tid och plats 

 

4. Ge komplimangen 
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