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Respondent inlärning – Hildur 

Känslor har sin grund i kroppsliga reaktioner, som till exempel andning, hjärtrytm, spänningar i 

muskler, som är reflexer. Därför kan känslor lätt läras in respondent. Även tankar kan läras in via 

respondent inlärning (Linton, Bergbom & Flink, 2013).  

En dag när Hildur, 80, handlar i affären (neutrala stimuli) får hon kraftig hjärtklappning, blir yr 

och mår illa (obetingade stimuli). Hon kräks och blir rädd (obetingade responser) och måste tas 

omhand. Efter hemkomst från sjukhus vågar hon inte gå till affären av rädsla för att råka ut för 

samma sak igen. När hon efter en tid följer med sonen till affären (betingat stimulus), drabbas hon 

åter av hjärtklappning och upplever ångest (betingade responser).  

Respondent betingning kan ske när ett obetingat, obehagligt stimuli förknippas med ett tidigare 

neutralt stimulus. De negativa känslor som utlöstes av den traumatiska upplevelsen betingades, och 

kopplas ihop med händelsen (Linton & Flink, 2011, s258). 

Hildur slutar att gå till affären, och lär sig istället att handla mat via nätet. 

 

Operant inlärning – Alma 

Operant inlärning betyder att beteendet styrs av den konsekvens som följer av beteendet. 

Beteendet kan öka genom förstärkning, och minska genom bestraffning (Ramnerö & Törneke, 2013, s 96-

97). Förstärkande stimulus är något som inträffar som en konsekvens av beteendet, och gör att 

beteendet sannolikt ökar (Linton et al, 2013, s37). 

Diskriminativa stimuli är något som förekommer innan beteendet och förstärker det (Linton et al, 

2013,  s49) till skillnad från hämmande stimuli som inte ökar sannolikheten för beteendet. 

Alma, 90+, bor ensam i serviceboende, med hemtjänst. Nyss hemkommen från vårdboende efter 

stroke och höftfraktur. Sängliggande, svag, förflyttas med rullstol. Måste därför ha hjälp till toa. När 

hon är nödig (diskriminativt stimulus) larmar hon (beteende) personal. Det tar ofta lång tid innan 

någon kommer, då de har schemalagda hemtjänstuppgifter. 

Konsekvensen blir att patienten får vänta (negativ bestraffning), ofta i vått inkontinensskydd 

(positiv bestraffning) när hon inte kan hålla sig. Detta motiverar till att träna (nytt beteende) på att 

klara förflyttningar till toa själv (nytt beteende), försvagar beteendet att larma. 

Alma vill inte träna med hemtjänstpersonal (hämmande stimulus), men ber att få träna med 

arbetsterapeut (diskriminativt stimulus) som hon känner förtroende för. Hon upplever stora framsteg 

snabbt (positiv förstärkning), som uppmärksammas av arbetsterapeuten (positiv förstärkning). 

Redan inom ett par veckor kan patienten ta sig till och från toa på egen hand (positiv förstärkning), 
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och slipper ligga med våt blöja (negativ förstärkning). Nu larmar hon inte längre när hon behöver 

gå på toaletten. 

 

Funktionell beteendeanalys – Berta 

Beteendeanalysen används för att forma en hypotes om hur beteendet samspelar med omgivningen. 

Hypotesen ger ledtrådar till relevanta åtgärder (Linton et al, 2013, s99-100). Att göra en beskrivning på rätt 

nivå av vad patienten konkret gör, visar på beteenden som är möjliga att förändra (Linton et al, 

2013, s70). Analysen identifierar beteendets diskriminativa stimuli (ante¬ce¬¬denter) och 

konsekvenser. Diskriminativa stimuli triggar beteenden (vad patienten gör) vilket leder till en direkt 

konsekvens. En konsekvens som är negativ på lång sikt innebär att beteendet är ett problem. 

Antecedent: Berta har erfarenhet av smärta vid fysisk aktivitet som belastar höfter och knän, på 

grund av artros. Förväntningarna om smärta triggar beteendet stillasittande/undvikande av fysisk 

aktivitet: ”om jag tar en promenad/går i trappan kommer jag att få ont”.  

Konsekvensen av att stillasittandet blir att hon slipper smärta (kort sikt). Men på lång sikt får 

hon ännu sämre styrka och kondition, och mer ont. Etablerande omständighet: Nytillkommen 

övervikt på grund av rökstopp. 

Hypotes: Rörelsesmärtan fungerar som positiv bestraffning som försvagar beteendet att vara 

fysiskt aktiv, till exempel att ta promenader och gå i trappan, medan att slippa smärta innebär en 

negativ förstärkning av stillasittande. Övervikten är etablerande omständighet som gör det ännu 

jobbigare att röra sig, och ökar belastningen i knäna, vilket bidrar till mer smärta.  

Åtgärdsförslag: Här bedöms finnas goda förutsättningar för förbättring. Patienten var tidigare 

mer aktiv, och har en önskan om att kunna klara sig själv i vardagen. Se över smärtlindring, med 

syftet att öka aktivitetsnivån i vardagen, vilket kan bidra till ökad muskelstyrka och kondition. 

Gånghjälpmedel som avlastar. Förmedla kontakt med sjukgymnast om patienten vill, för att 

introducera träningsprogram för styrka i underkroppen. 

Resultat: Patienten tar värktabletter i god tid före promenader och uppger att hon orkar gå 

betydligt längre sträckor med hjälp av rollator, och slipper bära varorna vilket underlättar. Tar nu 

buss till stan för inköp. 

 

Åtgärder för beteendeförändring 

Shaping är att förstärka beteenden som närmar sig målbeteendet, och med tiden öka kraven och 

bara förstärka det som är tillräckligt nära (Shaping, 2016). I fallet Alma tillämpas detta när hon stegvis 
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får öva på de moment som ingår i att ta sig från sängen till toa. Först tränas att stå vid sängkant. När 

hon klarar detta övar hon att flytta över till rullstol, och med tiden att köra rullstolen i bostaden. Att 

manövrera rullstolen genom trånga dörröppningar, är besvärligt till en början.  Alma får positiv 

feedback när hon använder rätt teknik, en differentiell förstärkning av specifika rörelser eller 

utföranden (Ramnerö & Törneke, 2013, s196) för att förstå hur hon ska få det att fungera utan att fastna.  

Exponering är när patienten gradvis utsätter sig för det som väcker ångest, och lär sig stå ut med 

situationen istället för att fly. Klarar patienten detta kommer utsläckning att ske och ta bort förut-

sättningen för det undvikande beteendet (Ramnerö & Törneke, 2013, s211). I fallet Hildur undviker 

patienten att gå och handla eftersom situationen väcker ångest. Men att inte kunna göra inköp själv 

inskränker hennes oberoende. När hon fått medicinsk behandling och känner sig piggare provar hon 

åter att gå till affären. Nu med sin dotter som hon känner sig trygg med. Efter ett antal besök till-

sammans där inget otäckt händer, vågar hon åter gå och handla ensam. 

Modellinlärning kan ske genom att titta på andra som har det önskade beteendet, till exempel 

personer som står oss nära, eller liknar oss (Ramnerö & Törneke, 2013, s121), till exempel i funktions-

förmåga. På Afasihuset i Örebro får personer med språkstörning efter förvärvad hjärnskada öva i en 

trygg miljö, där de ser andra med samma funktionsnedsättning våga och klara att kommunicera trots 

stora svårigheter, och lära kommunikationsstrategier av varandra. 

Prompts är stöd, uppmuntran eller återkoppling som ges för att stimulera inlärning (Prompt, 2016). 

Det kan till exempel vara ett hjälpmedel som möjliggör utförandet. Berta har gångsvårigheter efter 

långvarigt stillasittande. Hon får en rollator som stöd för att orka ta promenader för att träna upp sin 

gångförmåga. 

Fading är att stegvis minska på förstärkande stimuli, t ex prompts, under utförandet så att 

patienten får öva på att allt mer klara uppgiften själv (Fading, 2016). En dubbelamputerad patient ska 

lära sig att förflytta sig mellan säng och rullstol. I början får hon tydliga instruktioner för varje steg i 

förflyttningen, mycket ”handgripligt” stöd och uppmuntran för sina ansträngningar. Med tiden ges 

färre instruktioner, men positiv återkoppling när hon gör rätt. Hon vet nu hur hon ska göra, och får 

öva på att bemästra problem själv, men får hjälp vid behov. När hon börjar klara förflyttningen själv, 

blir känslan av egenkontroll en förstärkning av beteendet. Behovet av uppmuntran minskar.   
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