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Introduksjon
De atferdsanalytiske prinsippene og mekanismene er viktige i forstelsen av hvordan atferd
formes og opprettholdes. Barn handler p omgivelsene sine fra morgen til kveld og deres atferd
formes av de konsekvenser som mte f¿lge av det de gj¿r. Av den grunn er omgivelsene sine konsekvenser p barnas handlinger avgj¿rende for hvordan barna vil handle under lignende omstendigheter
senere. Gjennom denne og to pf¿lgende artikler vil vi fors¿ke  forklare hvordan atferdsanalytiske
prinsipper kan benyttes i samhandlingen med barn, for  fremme ¿nskede handlinger - eller redusere
u¿nskede handlinger - hos barn.
Denne artikkelen tar for seg positive tilbakemeldinger. De to neste artikelene vil henholdsvis ta
for seg korrigerene tilbakemedllinger og Çingen tilbakemeldingerÈ.
Barn handler p omgivelsene sine
Barns utvikling skjer gjennom et kontinuerlig samspill mellom barnet og dets omgivelser, og
!"#$%#&'( )&&*+( ,!*-( &.+( ,/'!( /"0*&'#'( /"( 0"1+( *!( 2/+&( 2*)&&*+( ,*'3( 4!"#$%#&'( /"( ,5+6$7( ,1,#/%*(
ferdigheter, lekeferdigheter, motoriske ferdigheter og mye annet pvirkes i stor grad av hvordan
omgivelsene reagerer p barnets handlinger.
Handlinger barnet gj¿r som medf¿rer positiv oppmerksomhet fra omgivelsene, vil normalt fore81
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komme oftere enn handlinger som ikke f¿lges av positiv oppmerksomhet. Handlinger som blir m¿tt
p en negativ mte, eller som ikke medf¿rer noen oppmerksomhet, vil gjerne forekomme sjeldnere
eller gradvis bli borte. Disse mekanismene er tydelige alt fra barn er veldig sm.
Et spedbarn som fr mye oppmerksomhet hver gang det lager en lyd, utvikler lyder raskere enn
et spedbarn som ikke fr noen oppmerksomhet nr det lager lyder. Mekanismene fungerer p samme
86!*(91+(2/+&(#(/%%*(/%-+*33(:&(!#6+#&'(,18(96+(8;*(+1,(1'(,!<!!*(91+(/!(0/&(*+(=#&$(!#%(6('><+*(%*$,*&*(
sine, blir normalt mer positiv til  gj¿re lekser enn en klassekamerat som ikke oppmuntres til  gj¿re
leksene.
?1+*%-+*( 86( ".+*( 2*"#,,!*( 56( 0"#%$*&( 2*!;-&#&'( !#%2/$*8*%-#&'*&*( -*( '#+( 0/+( 91+( 2/+&*!,(
utvikling. For at barnet skal utvikle selvtillit og bli nysgjerrig p omgivelsene sine, er det viktig at
barnet opplever ros og anerkjennelse i form av at det er noen som reagerer positivt og bekreftende
p det barnet gj¿r bra.
For at et barn skal utvikle seg slik som en ¿nsker over tid, m imidlertid kravene som stilles til
barnet ¿kes. Grunnlaget for at barnet skal ha en positiv utvikling, er knyttet til at vre forventninger
til barnets prestasjoner gradvis heves. Kravene til hvilke handlinger en gir ros for m endre seg, etter
0"*+(,18(2/+&*!( !"#$%*+(,*'3(@/&-%#&'*+(9+/(*&(*!!6+#&'(,18(#851&*+*+(1,,7("#%(#$$*(".+*(%#$*(#851A
nerende om de blir utf¿rt av en toring, mens toringens handlinger m utvikles innen barnet blir tre,
1'(,6("#-*+*3(B8(2/+&*!,(&.+5*+,1&*+(%;$$*,(#(6(,!#%%*('+/-"#,(0<;*+*($+/"(!#%(2/+&*!,(5+*,!/,>1&*+7(1'(
ogs i  formilde positive tilbakemeldinger overfor disse handlingene, vil barnets handlinger utvikle
seg til  bli mer avanserte.
C6(,/88*(86!*(86(-*!(".+*(*&( !"#$%#&'(8*-(!/&$*(56(0"#%$*(0/&-%#&'*+(*&($1++#'*+*+(01,(2/+&3(
Handlinger som er akseptable hos en ettring, er ikke n¿dvendigvis akseptable hos en toring, og i
0"*+!(9/%%(#$$*(01,(*&(!+*A(*%%*+()+*6+#&'3

Positive tilbakemeldinger
Hva er positive tilbakemeldinger, og hvilken funksjon har de?
D*!( )&&*,( 8/&'*( %#$*( 91+8*+( 91+( 51,#!#"*( !#%2/$*8*%-#&'*+3( E6+( *&( ,&/$$*+( 18( 51,#!#"*(
!#%2/$*8*%-#&'*+7(!*&$*+(8/&'*(56(+1,*&-*(1+-7(8*&(-*!($/&(1',6(".+*(/&-+*(!;5*+(+*/$,>1&*+3(F%!(
,18('><+(/!(*!(2/+&(91+,!6+(/!(*&(*+(91+&<;-(8*-(-*!7($/&(-*)&*+*,(,18(*&(51,#!#"(!#%2/$*8*%-#&'3(
D*!($/&(".+*( %#$*(91+8*+(91+(8#8#$$(G91+(*$,*85*%(*!(,8#%H7(!*'&(G91+(*$,*85*%(I!188*%(155JH(
eller et klapp p skuldra. Det  gi barnet noe det vil ha, kan ogs fungere som en positiv tilbakemelding.
C1,#!#"*(!#%2/$*8*%-#&'*+(0/+(=*+*(9 &$,>1&*+3(E6+(*&(!#%2/$*8*%-#&'(2%#+('#!!(#(91+2#&-*%,*(8*-(
en bestemt handling barnet gj¿r, har tilbakemeldingen den funksjonen at den bidrar til  ¿ke sannsynligheten for at handlingen - eller lignende typer handlinger - gjentar seg oftere enn om tilbakemeldingen ikke ble gitt. Dette kan betegnes som positiv forsterkning av en handling. Bevisst og riktig
bruk av positiv forsterkning er vesentlig for  lykkes med en positiv barneoppdragelse.
En annen vesentlig funksjon ved positive tilbakemeldinger er at de bidrar til  skape en god
,!*8&#&'(1'(*!('1-!(8#%><3(D*(=*,!*("#%(,#(,*'(*&#'*(#(/!(*!(8#%><(5+*'*!(/"(51,#!#"*(!#%2/$*8*%-#&'*+(
er et hyggelig milj¿, hvor trivselen er bedre enn i milj¿er preget av negative kommentarer og
tilbakemeldinger.
K#-*+*(2#-+/+(51,#!#"*(!#%2/$*8*%-#&'*+(!#%(/!(2/+&(96+(,!;+$*!(!+1*&(56(/!(-*(*+(I=#&$*J(1'('+*#*+(
 f til ting. Positive tilbakemeldinger str med andre ord helt sentralt for  sikre at et barn skal trives,
utvikle god selvtillit og ha tro p seg selv.
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Hvorfor er positive tilbakemeldinger viktigere enn korrigerende tilbakemeldinger?
Barn endrer sin oppf¿rsel p bakgrunn av bde positive og korrigerende tilbakemeldinger. I
155-+/'*%,*&(*+(2*''*(-*%*+("#$!#'7(8*&(51,#!#"*(!#%2/$*8*%-#&'*+("#%(/%%!#-(".+*(-*!(8*,!(,*&!+/%*(
for  sikre en positiv utvikling, og et godt forhold mellom barn og foreldre. Et vesentlig poeng nr
-*!('>*%-*+(0"1+91+(51,#!#"*(!#%2/$*8*%-#&'*+(*+("#$!#'*+*(*&&($1++#'*+*&-*7(*+(/!(2/+&(#$$*(%.+*+(/"(
 gj¿re feil eller av  bli fortalt at de gj¿r feil. Gjennom stadige pminnelser om at barnet gj¿r feil,
blir det ofte en negativ stemning uten at barnet i st¿rre grad gj¿r ting riktig. Ved  rette oppmerksomheten mot det riktige barnet gj¿r, blir det derimot en hyggelig stemning, og barnet gj¿r det riktige
oftere:
Lille Anna p tre r skal l¾re seg  ta p seg genseren sin selv. Hun tar p seg genseren bak frem. Faren
sier: ÇNei, den andre veien.È Jenta tar av seg genseren (som vrenges) og tar den p igjen vrang. Faren sier:
ÇNei, du m ikke vrenge den.È Hun tar av seg genseren igjen og tar den p igjen p nytt, men dessverre bak
frem denne gangen ogs. Snn kan de holde p hver morgen, og noen ganger vil Anna f det til, andre ganger
ikke. Hun blir veldig lei av  ta p seg genseren og samtidig f negative tilbakemeldinger p ikke  lykkes. En
morgen er Anna s kanskje motvillig til  pr¿ve  ta p seg genseren.
Et bedre alternativ for faren vil v¾re  hjelpe Anna til  f det til, samtidig som hun fr positive
tilbakemeldinger for at hun pr¿ver. Han sier til henne: ÇSe p denne lappen, den skal v¾re bak.È Anna pr¿ver,
!"#$!%%&!''!#()*'#+!"%!'!"#(,-#.'! #,))*-!&!)/#0,'!"#%*!'1#234#&,'#-5! 6!7*"-#%8 #6'9&$!:#-8 :#%;#%-,)#5!+#
hjelpe deg litt. Hvor skulle den lappen v¾re?È ÇBakÈ, sier Anna og pr¿ver igjen. Denne gangen gr det bra, og
.,'!"#.8'<!))!'#=!""!#=&8'#7*"-#=4"#&,'/#>"",#%*<<!'#*+5!"# !$#!"#.9)!)%!#,&#;#=,#)?--!%:#8+#=4"#!'# !'#68%*<*&#
til  ta p seg genseren neste morgen.
E1*&(!*&$*+(/!(2/+&*!(/"(1'(!#%(*+(,6(I 8 %#'J(/!(-*(#$$*()&&*+(51,#!#"*(0/&-%#&'*+(,18(-*!(*+(
mulig  gi positive tilbakemeldinger p. I slike tilfeller kommer en lett inn i en vond sirkel, der barnet
er vanskelig, den voksne kjefter, barnet hyler, den voksne kjefter mer Ð og s videre.
Ofte vil slike opptrinn eskalere ved at raserianfallene hos barnet trappes opp, og s utvikle seg til
,#! /,>1&*+(,18(-*!($/&(".+*("/&,$*%#'(6($188*( !(/"3(L<,&#&'*&($/&(".+*(6(0/(#,(#(8/'*&7(#'&1+*+*(
den negative atferden og gi en form for positiv tilbakemelding s fort barnet fremviser en ¿nsket
handling.
3!<#!'#!<<!' *$$,+:#8+#,))!#!'#%)*<"!#!<<!'#58((#8+#(,'"!=,+!/#@'!;'*+!#A,%6!'#=?)!'#,<#=,"#&*)#%!#6;#B) /#
C8'!"#=,"%#%&,'!'1#2D--!#";:# !"#-,"%-5!#!<<!'# *$$,+/E#A,%6!'#=?)!'#&*$!'!#8 #,<#=,"#&*)#%!#6;#B) /#C8'!"#
roper tilbake at barnet m slutte  hyle. Kasper hyler mer, og moren kjefter mer. Situasjonen akselererer, blir
lite hyggelig og pgr over tid Ð helt til Kasper fr viljen sin eller moren hans har ÇvunnetÈ kampen.
:&(2*-+*(,!+/!*'#("#%%*(".+!M
A,%6!'#=?)!'#,<#=,"#&*)#%!#6;#B) /#C8'!"#=,"%#%&,'!'1#2D--!#";:# !"#-,"%-5!#!<<!'# *$$,+/E#A,%6!'#=?)!'#
&*$!'!#8 #,<#=,"#&*)#%!#6;#B) /#C8'!"#%*!'#<*)#A,%6!'# !$#'8)*+#%<! !#,<#=,"# ;#%)4<<!#;#=?)!#.9'#$!#-,"#
avtale noe mer. Kasper hyler. Moren ignorerer ham. Nr Kasper tar en pause i hylingen litt, kommentarer hun:
ÇFint at du ikke hyler mer.È Kanskje begynner Kasper  hyle igjen. Neste gang han stopper, kommenterer
8'!"#*+5!"1#20)8<<:#$4#!'#58#%<*))!/E#F&*%#=,"#.8'()*'#%<*))!:#-,"#$!#+59'!#!"#,&<,)!#8 #,<#=,"#-,"#.;#%!#6;#B) #
etter middag.
K.+($%/+(1"*+(/!(2/+&*!(19!*("#%(".+*(,".+!( !01%-*&-*(-*&(9<+,!*('/&'*&(*&("1$,*&(#'&1+*+*+(
det, da det er vant til  f oppmerksomhet nr det hyler. Hvis en fortsetter med  ignorere hylingen,
vil barnet snart forst at det ikke oppnr noe med hyling, og slutte  hyle etter en kort stund.
Hvis en u¿nsket handling, som for eksempel det  grise med maten, gjentar seg ofte, kan det
83
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".+*(0*&,#$!,8*,,#'(6($1&,*&!+*+*(,*'(18(6(,!;+$*(/%!*+&/!#"(/!9*+-(A(/!(2/+&*!(,5#,*+()&!3(D*!!*($/&(
gj¿res ved at en roser barnet hver gang den alternative atferden forekommer. Om den alternative
atferden ikke forekommer av seg selv, kan en hjelpe barnet til  f det til.
?1+( 6( '><+*( *&( ,%#$( !#%&.+8#&'( *&-/( $%/+*+*7( $/&( *&( %*''*( "*$!( 56( 51,#!#"*( !#%2/$*8*%-#&'*+( #(
forbindelse med en alternativ handling som er uforenlig med den handlingen en ¿nsker  redusere.
Med en uforenlig handling menes en handling som ikke kan gjennomf¿res samtidig med den
u¿nskede handlingen - en kan vanskelig st og sitte samtidig. Hvis et barn for eksempel ofte legger
,*'(&*-(56(2/-*' %"*!(&6+(-*!(,$/%(5 ,,*(!*&&*&*7($/&(*&(+1,*(-*!(&6+(-*!(,!6+()&!(91+/&("/,$*&3
N>*&&18(0;55#'*(51,#!#"*(!#%2/$*8*%-#&'*+($/&(-*!(*!/2%*+*,(*!(0;''*%#'(1'(%.+*+#$!(8#%><(91+(
2/+&*!3( @"#,( 2/+&*!( -*+#81!( 81!!/+( =*+*( $1++#'*+*&-*( *&&( 51,#!#"*( !#%2/$*8*%-#&'*+7( "#%( *&( %*!!(
$188*(#&&(#(*&("1&-(,#+$*%7(-*+(2/+&*!(5+#8.+!(96+(1558*+$,180*!(&6+(-*!('><+(&1*(-*("1$,&*(#$$*(
¿nsker. Barn vil normalt gjerne ha mye oppmerksomhet fra voksenpersoner, og en m unng at den
enkleste mten  f dette p, blir gjennom  fremvise u¿nsket atferd.
O/+&(,18(*+("/&!(!#%(6(96(8;*(51,#!#"*(!#%2/$*8*%-#&'*+7("#%(".+*(9<%,188*(91+(,#! /,>1&*+(0"1+(
+1,( !*2%#+7(1'(!#%2/$*01%-*%,*(/"(+1,("#%(-/($ &&*(".+*(*&(*99*$!#"(86!*(6($1++#'*+*(2/+&*!,(0/&-%#&'*+(
p.
Nr og hvordan b¿r positive tilbakemeldinger gis?
Svaret p dette er enkelt: Positive tilbakemeldinger b¿r gis ofte og p ulike mter. De kan gis
/"0*&'#'(/"(,5*,#)$$*(0/&-%#&'*+7(*!!*+(,5*,#)$$*(51,#!#"*(0/&-%#&'*+(1'(#(%.+#&',,#! /,>1&*+3
Et hvert milj¿, enten det er p jobben, i en vennegjeng eller innenfor familien, blir bedret av at
positive tilbakemeldinger er synlige i kommunikasjonen. Positive tilbakemeldinger b¿r derfor st
sentralt i kommunikasjonen mellom foreldre og barn. Generelle positive tilbakemeldinger kan gis
/"0*&'#'(/"(0"/(2/+&*!(91+*!/+(,*'3(:$,*85%*+(56(-*!!*($/&(".+*(&6+(-*("1$,&*(91+!*%%*+(2/+&*!(/!(
de er glade i det, eller nr de uten noen spesiell foranledning forteller at de synes han eller hun er
=#&$3
Positive tilbakemeldinger b¿r ogs gis som en f¿lge av at barnet fremviser positiv oppf¿rsel.
?1+(-*(=*,!*(91+*%-+*(*+(-*!(*&(,*%"9<%'*(6(+1,*(2/+&*!(&6+(-*!(0/+('>1+!(&1*(,18(*+( ,*-"/&%#'(
2+/3( L#$*( "#$!#'( *+( -*!( #8#-%*+!#-( 6( +1,*( 2/+&*!( 91+( ,86( -/'%#'-/',*( 0/&-%#&'*+7( ,%#$*( ,18( #( &1*&(
tilfeller kan oppleves som selvf¿lgeligheter. Eksempelvis b¿r en gi tilbakemeldinger til barnet nr
dagligdagse aktiviteter som  vaske seg, spise frokost og pusse tenner gr uten problemer - ikke
bare gi tilbakemeldinger nr ting ikke gr s bra. Dette er viktig, da det  bli sett er noe de aller
=*,!*(2/+&(<&,$*+3(F&*+$>*&&*%,*(1'(+1,(9+/("1$,&*(2#-+/+(!#%(6(2;''*(,*%"!#%%#!(1'(51,#!#"*(01%-&#&'*+3(
Dersom barn ikke blir lagt merke til nr de viser sine positive sider, vil de gjerne s¿ke  f oppmerksomhet p andre mter. Ofte kan dette skje gjennom oppf¿rsel som ikke kan overses, for eksempel
'>*&&18(1"*+!+/85(/"(+*'%*+(1'(&1+8*+(91+(0"/(,18(*+(/$,*5!/2*%!3(:&(0 ,$*+*'*%($/&(".+*(/!(jo mer
oppmerksomhet et barn mottar for positiv oppf¿rsel, jo mindre blir behovet for alternative mter  bli sett p.
P(%.+#&',,#! /,>1&*+(*+(-*!("*,*&!%#'(8*-(0;55#'*(!#%2/$*8*%-#&'*+3(Q*,51&,*&(2<+(#$$*(2/+*('#,(
&6+(2/+&*!(0/+(8*,!+*!(*&(&;(9*+-#'0*!7(8*&(1',6(&6+(-*!(5+<"*+(6(96(!#%(&1*(&;!!3(E6+(2/+&*!(5+<"*+(6(
gj¿re noe riktig, men gj¿r det feil, b¿r en alltid starte med en positiv tilbakemelding f¿r en korrigerer
det barnet gjorde feil. S dersom barnet har begynt  kle p seg selv p badet om morgenen, og har
tatt p seg genseren f¿r T-skjorten, kan dette kommenteres slik: ÇDet er supert at du kler p deg selv,
men jeg tror du m ta p deg T-skjorten f¿r genseren.È
Positive tilbakemeldinger m alltid bli oppfattet av barnet som oppriktig ment, derfor m slike
formidles p en mte som gj¿r at barna opplever at de voksne faktisk mener det de sier. Barn opp84
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-/'*+(-*!(91+!(18(-*(96+(+1,(56(*&( *&'/,>*+!(86!*3(@"#,(2/+&*!(0/+('>1+!(&1*()&!7(*+(-*!("#$!#'(/!(*&(
'>*&&18(26-*(1+-(1'(0/&-%#&'*+("#,*+(/!(*&(,;&*,(-*!(*+(=1!!M(
O/+&*!($188*+(0>*8(9+/(,$1%*&(1'(91+!*%%*+(/!(-*!()$$(,$+;!(9+/(%.+*+*&(#(-/'3(C/55/(,#!!*+(1'(
%*,*+(/"#,*&(1'($188*&!*+*+(8*-(%#!!(9>*+&(,!*88*(1'( !*&(6(,*(155M(ID*!(*+()&!3J(O/+&*!(155-/'*+(
91+!(/!(5/55/(#$$*("/+(,6("*%-#'(#&!*+*,,*+!(#(-*!!*7(1'(!*&$*+($/&,$>*(/!(-*!(6(96(,$+;!(/"(%.+*+*&(#$$*(
*+(,6("#$!#'3(L/&'!(2*-+*("#%%*(-*!(".+!(18(5/55/($/,!*!(9+/(,*'(/"#,*&(1'(,/M(IR7(,6(2+/3(S18(1'(91+!*%%(
meg om det.È
P(!#%*''(!#%(/!(!#%2/$*8*%-#&'*&*(86("#+$*(*$!*7(86(-*!(".+*("/+#/,>1&(26-*(#(0"#%$*(!#%2/$*8*%-#&'*+(
som blir gitt, og i hvordan de blir gitt. Om samme type tilbakemelding blir gitt gang p gang, blir barna
lett lei av responsen og bryr seg i mindre grad om den, noe som kan f¿re til at tilbakemeldingene
8#,!*+(,#&(*99*$!3(E1*&('/&'*+($/&(!#%2/$*8*%-#&'*+('#,(#(91+8(/"($1+!*(1'(+1%#'*($188*&!/+*+7(/&-+*(
'/&'*+($/&(*&(I0155*(#(".+*!J(1'(> 2%*(/"(1'(8*-(2/+&*!(,18(9<%'*(/"(*&(5+*,!/,>1&3(@"#,(2/+&*!(
alltid vet hvilken tilbakemelding som kommer f¿r det har gjennomf¿rt en handling, er det lite spent
p foreldrenes reaksjon.
I mange tilfeller er det hensiktsmessig at tilbakemeldingene er ,<.!'$%%6!%*B--!3(D*!!*(#&&*2.+*+(
at en i tilbakemeldingen klargj¿r hva en roser barnet for, og er spesielt viktig hvis det er en bestemt
handling en ¿nsker  konsentrere seg om hos barnet. Slik respons er viktigere dess yngre barnet er.
?1+-*%*&(8*-(/!9*+-,,5*,#)$$(+1,(*+(/!(+1,*&(#(,*'(,*%"($%/+'><+(91+(2/+&*!(0"/(-*!(+1,*,(91+3(E6+(*&(
samhandler med sm barn, er det ogs viktig  s¿rge for at sprket en bruker, er lett forstelig, som
her:
G,'"!<# %*<<!'# 8+# <!+"!'/# 0,'!"# 866$,+!'# ,<# (,'"!<# =,'# (!+?"<# ;# <!+"!# 7!'!# $!<,)5!'# ";'# $!<# <!+"!'#
!""!%-!'/#F,"#-,"#.8'#!-%! 6!)#%*1#2H;#7*"-#$4#!'#%8 #.;'#<*)#;#<!+"!#"!%!#6;# ,""!"/E
C1,#!#"*(!#%2/$*8*%-#&'*+(2<+(#(,!<+,!(8 %#'('+/-(".+*( 2*!#&'*!(51,#!#"*7(1'(#$$*(*!!*+9<%'*,(/"(
&1*(&*'/!#"!3(@"#,(&1*(,18(*+(8*&!(6(".+*(51,#!#"!7(2%#+(*!!*+9 %'!(/"(&1*(&*'/!#"!7(*+(-*!(19!*(-*!(
negative barnet husker, og den positive delen har ingen effekt.
Sara har kledd av seg utekl¾rne selv og hengt dem der de skal henge, og bare skoene ligger igjen p
+4)&!</#C8'!"#%*!'1#2I;#&,'#$4#7*"-#<*)#;#-)!#,&#$!+:# !"#$4#-4""!#=,#%,<<#%-8!"!#6;#6),%%#8+%;/E
En tilbakemelding som dette vil Sara lett oppfatte som negativ. Hvis det er viktig at hun setter p
5%/,,(,$1*&*(1',67("#%(*&(2*-+*(%<,&#&'(".+*(18(81+*&(,#*+M(
ÇFint om du setter p plass skoene ogs.È Nr Sara s har satt p plass skoene, kan moren gi en
ubetinget positiv tilbakemelding: ÇSupert, du har kledd av deg og lagt alt p plass selv!È
Timing av tilbakemeldinger
Tidspunktet for nr en formidler en positiv tilbakemelding Ð timing A($/&(".+*(/"'><+*&-*(91+(
hvilken effekt tilbakemeldingen vil f. I mange tilfeller er det avgj¿rende at tilbakemeldingen kommer
+/,$!(*!!*+(/!(2/+&*!(0/+( !9<+!(&1*(51,#!#"!3(@"#,(-*!(*+(*&(,5*,#)$$(0/&-%#&'(*&(<&,$*+(6(+*!!*(155merksomhet mot, b¿r tilbakemeldingen oftest komme umiddelbart etter at nettopp den handlingen
har forekommet. Dette gj¿r at barnet lettere forbinder den positive tilbakemeldingen med det han
eller hun har gjort. Timingen p tilbakemeldingen er viktig informasjon til barnet, da det forteller
barnet akkurat hva det er den voksne setter pris p ved det barnet gj¿r. Om tilbakemeldingen gis
%*&'*(*!!*+567(*+(-*!(#$$*(,#$$*+!(/!(2/+&*!(0 ,$*+(-*&(51,#!#"*(0/&-%#&'*&3(E6+(2/+&/(*+("*%-#'(,867(
er dette avgj¿rende for at tilbakemeldingen skal ha en positiv effekt.
P(&1*&(,/88*&0*&'*+(86(*&(#8#-%*+!#-(".+*($%/+(1"*+(/!(91+(I8/,,#"*J(!#%2/$*8*%-#&'*+($/&(
/"2+;!*(2/+&*!(#(-*&(51,#!#"*(0/&-%#&'*&(-*!(01%-*+(56(8*-3(:!(2/+&(,18(%*$*+()&!7($/&(2%#(91+,!;++*!(
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/"(*&(%*&'+*( !+*-&#&'(18(0"1+(2+/(91+*%-+*&*(,;&*,(-*!(*+(/!(-*!(%*$*+()&!3(P(8/&'*(,/88*&0*&'*+(
$/&(-*+91+(I,86J(!#%2/$*8*%-#&'*+7(,18(*!(,8#%(*%%*+(*&(!188*%(1557(".+*(-*!(+#$!#'*3(P(*!!*+$/&!(/"(
aktiviteten kan en eventuelt skryte av og rose barnet mer.
Etter hvert som barn blir st¿rre og fr bedre forstelse, vil ogs tilbakemeldinger som kommer
&1*( ,*&*+*7( 0/( -*&( ,/88*( 51,#!#"*( *99*$!*&3( B9!*,!( "#%( -*!( /%%#$*"*%( ".+*( % +!( 6( '#( *&( 8#--*%2/+(
tilbakemelding ogs til st¿rre barn (og voksne), men for  understreke og forsterke effekten av en
tilbakemelding, kan tilbakemeldingen myntet p den samme handlingen gjentas senere.
:!(*$,*85*%(56(-*!!*($/&(".+*(9*86+#&'*&(,18("/&%#'"#,(#$$*("#%(,#(0*#(!#%(-*("1$,&*(&6+(0/&(
kommer i barnhagen. En morgen sier gutten uoppfordret hei til en av de voksne. Forelderen kan da
,8#%*(%#!!(!#%(0/87("#,*(!188*%*&(155(1'(,#(=1!!3(E6+(' !!*&(%*''*+(,*'(18($"*%-*&7($/&(0/&(#'>*&(96(
0<+*(0"1+(=1!!(-*!("/+(/!(0/&(0#%,!*(56(-*&("1$,&*(#(2/+&*0/'*&3
Drlig timing eller forsinkede tilbakemeldinger gir seg ofte resultatet at positive tilbakemeldinger
ikke har den ¿nskede effekten med tanke p  styrke enkelthandlinger. Hvis tilbakemeldingen
kommer for sent, kan en risikere at den knyttes til andre handlinger enn det som var ment. Dette
kan skje nr barnet i etterkant av den ¿nskede handlingen har utf¿rt andre handlinger, og forbinder
den positive tilbakemeldingen med en av disse. Forsinkede tilbakemeldinger kan ogs i noen tilfeller
0/(*&(81!,/!!(*99*$!(/"(-*!(*&(<&,$*+3(:&(!#%2/$*8*%-#&'(,18M(ID ("/+(>/88*&(=#&$(!#%(6($%*(56(-*'(#(
'6+J7($/&(96(2/+&*!(!#%(6(!*&$*M(I@"/(*+('/%!(&67(*+(>*'(#$$*(=#&$(&67(*%%*+TJ
For tidlige tilbakemeldinger forekommer ofte nr barn allerede har vist motstand mot eller nektet
6( !9<+*(*&(0/&-%#&'3(D*!(6('#(!#%2/$*8*%-#&'*+(91+(!#-%#'7($/&(1',6(".+*( 0*%-#'7(-/(*&(#(+*/%#!*!*&(
91+,<$*+(6(2*%<&&*(*&(0/&-%#&'(,18(*&&6(#$$*(0/+(91+*$188*!3(E6+(-*!!*(,$>*+7(,&/$$*+("#(19!*(#(
dagligtale om  fors¿ke  bestikke barnet. Istedenfor  formidle tilbakemeldinger f¿r en handling er
'>*&&189<+!7("#%(-*!(19!*(".+*(,8/+!(6(0/(%#!!(#,(#(8/'*&7(/""*&!*(,#! /,>1&*&(1'("*&!*(56(2/+&*!,(
handling, for s  presentere en positiv tilbakemelding i etterkant.
Fredrik er i barnehagen og skal ut og leke. Den voksne sier: ÇN m du kle p deg regnbuksa.È Fredrik
%*!'1#2J;;:#$!<#!'#%;#-5!$!)*+#;#<,#6;#'!+"(4-%,KE##3,#%*!'#$!"#&8-%"!#-,"%-5!1#2C!"#$4#!'#58#%;#-5! 6!7*"-#
til  kle p deg!È
E6+(-*&(51,#!#"*(!#%2/$*8*%-#&'*&(2%#+('#!!(9<+(?+*-+#$(0/+(2*';&!(6(!/(56(,*'(+*'&2 $,/7(2#-+/+(
den til  bel¿nne motviljen hans mot  kle p seg. Gjennom denne type tilbakemeldinger ¿ker sjansen
for at Fredrik oftere vil pr¿ve  slippe  ta p seg regnbuksa si selv.
En vanlig misforstelse nr det gjelder bruk av positive tilbakemeldinger, er at barn blir vant til
det og blir kravstore. Det er sannsynligvis mer riktig  hevde at barn blir kravstore dersom de har
vent seg til at positive tilbakemeldinger eller bel¿nninger presenteres f¿r de positive handlingene har
forekommet. Barna kan da komme i en ÇforhandlingssituasjonÈ, der de forventer eller krever ulike
l¿fter f¿r de gjennomf¿rer det de skal.
Dimensjonering og nedtrapping av positive tilbakemeldinger
D*!(*+("#$!#'(6(!#%5/,,*(-*&(51,#!#"*(!#%2/$*8*%-#&'*&(!#%(-*&(0/&-%#&'*&(2/+&*!(9+*8"#,*+3(E6+(
2/+&*!( '>*&&189<+*+( ,86( -/'%#'-/',*( '><+*86%( 56( *&( )&( 86!*7( $/&( -*!( ".+*( 0*&,#$!,8*,,#'( 8*-(
sm hyggelige kommentarer, mens det gis kraftigere og mer virkningsfulle positive tilbakemeldinger
&6+(2/+&*!('><+(&1*(,5*,#*%!(*%%*+(9+*8"#,*+(*&(*$,!+/1+-#&.+(#&&,/!,(*%%*+(1559<+,*%3(E6+(2/+&*!(0/+(
!9<+!(*&(,".+!("/&,$*%#'(155'/"*(G,*!!(9+/(2/+&*!,(,!6,!*-H7(2<+(-*!(#(-*(=*,!*(!#%9*%%*+(8*-9<+*(8*+(
oppmerksomhet enn om barnet gj¿r noe en har sett det utf¿re utallige ganger tidligere.
Q#$!#'( 91+8#-%#&'( /"( 51,#!#"*( !#%2/$*8*%-#&'*+( *+( 1',6( "*,*&!%#'( &6+( 2/+&*!( ,$/%( %.+*( 6( 8*,!+*(
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nye ferdigheter og utfordringer. F¿rste gang barnet pr¿ver seg p en komplisert handling, b¿r det
roses for fors¿ket. Alle ÇnybegynnereÈ skal ha rikelig med positive tilbakemeldinger. Etter hvert som
barnet mestrer oppgaven bedre og bedre, er det normalt at de voksne forventer mer f¿r de gir
2/+&*!( !#%2/$*8*%-#&'*+3( E6+( *!( 2/+&( ,$/%( %.+*( 91+( *$,*85*%( 6( '6( 56( ,$#7( $/&( -*!( #&&*2.+*( /!( -*(
"1$,&*(*+("*%-#'(+/ ,*(8*-(-*(51,#!#"*(!#%2/$*8*%-#&'*&*7(-*!($/&(&.+8*,!(%<5*(*&($1&,!/&!(,!+<8(
av Çdet er braÈ og Çse, n fr du det tilÈ. Etter hvert som barnet mestrer skigingen bedre, vil det
".+*(%#!*(0*&,#$!,8*,,#'(6(91+!,*!!*(6(+1,*(#(*&(%#$*(0;55#'(9+*$"*&,3(
?1+(6(155+*!!01%-*(#&&%.+!*(9*+-#'0*!*+(*+(-*!(#$$*(&<-"*&-#'(6(+1,*(2/+&*!(0"*+('/&'(-*!(9+*8"#,*+( %#$*(9*+-#'0*!*+3(E6+(2/+&*!(0/+(2*';&!(6(8*,!+*(*&(&;(9*+-#'0*!7(2<+(*&('+/-"#,(!+/55*(&*-(
9+*$"*&,(1'($+/9!*&(#(-*(51,#!#"*(!#%2/$*8*%-#&'*&*($&;!!*!(!#%(-*&&*(,5*,#)$$*(9*+-#'0*!*&M
E6+(*#(>*&!*(56(!1(6+(,$/%(%.+*(6('6(56(-1(,*%"7(2<+(0 &(+1,*,($+/9!#'(-*(9<+,!*('/&'*&*(0 &(,*!!*+(
,*'(56(-1*&7(*&($/&(,#(I,6(=#&$(- (*+(,18(,#!!*+(56(-1J7($182#&*+!(8*-(1"*+-+*"*&(> 2%#&'(1'($/&,$>*(
/55%/ ,7( /"0*&'#'(/"(18(0 &(9/$!#,$(!#,,*+(#(-13(E6+(>*&!/(,*!!*+(,*'(19!*+*(56(-1*&7($/&(-*("1$,&*(
vente til hun faktisk tisser med  formidle positive tilbakemeldinger. Etter hvert som hun oftere og
oftere tisser i doen, vil en gradvis trappe ned p de positive tilbakemeldingene knyttet til denne
ferdigheten. En fortsetter selvf¿lgelig ikke  rose henne for  tisse p do nr hun er seks r.
5-1-regelen: Hyppige positive tilbakemeldinger
Som tidligere beskrevet er de positive tilbakemeldingene viktigere enn de negative eller
korrigerende tilbakemeldingene. Forholdet mellom positive og korrigerende tilbakemeldinger er
vesentlig for  sikre en positiv utvikling, et godt milj¿ og ikke minst en hyggelig stemning.
En god regel er at en alltid b¿r gi fem ganger s mange positive som korrigerende tilbakemeldinger
gjennom en dag. Har n situasjon utl¿st mange korrigerende tilbakemeldinger, b¿r en passe p 
komme med hyppige positive tilbakemeldinger p det barnet gj¿r i andre situasjoner.
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