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Introduksjon

I	 f¿rste	 del	 av	 denne	 artikkelserien	 beskrev	 vi	 forhold	 ved	 positive	 tilbakemeldinger.	 	
Positive	tilbakemeldinger	skal	og	m�	v¾re	det	mest	sentrale	i	oppdragelsen	av	barn.	Av	og	til	vil	det		
allikevel	v¾re	n¿dvendig	�	gi	korrigerende	tilbakemeldinger	til	barnet.	N�r	man	f¿rst	er	i	en	situasjon	
hvor	man	m�	korrigere	et	barns	handlinger	er	det	noen	forhold	som	m�	v¾re	tilstede,	for	�	oppn�	
¿nsket	virkning.				

Korrigerende	tilbakemeldinger

Hva	er	korrigerende	tilbakemeldinger?

Korrigerende	tilbakemeldinger	er	en	samlebetegnelse	for	alle	de	tilbakemeldingene	som	har	til	
hensikt	�	korrigere	eller	stanse	handlinger	barnet	gj¿r.	Den	mest	vanlige	formen	for	korrigerende	
tilbakemelding	er	at	en	forteller	barnet	at	handlingen	han	eller	hun	utf¿rer	eller	har	utf¿rt,	ikke	er	
akseptabel	eller	¿nsket.	Korrigerende	tilbakemeldinger	kan	imidlertid	ogs�	formidles	uten	bruk	av	
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ogs�	barn	at	det	de	gj¿r,	ikke	er	bra.	Korrigerende	tilbakemeldinger	har	som	funksjon	at	de	forteller	
barnet	at	det	gj¿r	noe	det	ikke	skal	gj¿re,	med	siktem�l	at	barnet	skal	endre	atferden.

I	forbindelse	med	positive	tilbakemeldinger	skrev	vi	at	de	ofte	f¿rer	til	at	¿nskede	handlinger	
gjentas	oftere.	En	korrigerende	tilbakemelding	vil	i	mange	tilfeller	oppfattes	som	ubehagelig,	og	f¿re	
til	at	barnet	lar	v¾re	�	gjenta	en	u¿nsket	handling,	eller	at	det	gjentar	en	u¿nsket	handling	sjeldnere.	
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I	hvilke	sammenhenger	skal	korrigerende	tilbakemeldinger	brukes?
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noe	det	vet	det	ikke	har	lov	til.	Om	barnet	er	mett	og	kaster	br¿dskiven	p�	gulvet,	og	den	voksne	
sier:	ÇNei,	du	f�r	ikke	lov	til	�	kaste	maten.	Du	m�	plukke	den	opp	igjenÈ,	da	har	han	benyttet	en		
korrigerende	tilbakemelding.	Korrigerende	tilbakemeldinger	benyttes	ogs�	n�r	barn	pr¿ver	�	gj¿re	
noe	riktig	uten	�	f�	det	til.	Dette	gjelder	ikke	minst	i	situasjoner	som	barnet	ikke	mestrer,	eller	n�r	
det	pr¿ver	�	l¾re	noe	nytt:	

Et	barn	har	begynt	med	�	rydde	ut	av	oppvaskmaskinen.	Faren	ser	at	det	pr¿ver	�	stable	to	vinglass	
med	stett	opp	i	hverandre,	og	sier:	ÇFlott	at	du	rydder	ut,	men	s�nne	glass	kan	ikke	stables	oppi	hverandre,	
for	de	knuser	s�	lettÈ.

Videre	vil	korrigerende	tilbakemeldinger	ofte	bli	benyttet	for	�	avverge	situasjoner	som	kan	v¾re	
uheldige	eller	farlige.	Hvis	et	barn	g�r	og	ÇvimserÈ	p�	vei	mot	trappen,	med	fare	for	�	falle,	og	moren	
sier:	ÇHei,	se	deg	for!È,	s�	er	det	ogs�	en	form	for	korrigerende	tilbakemelding.

Korrigerende	 tilbakemeldinger	 og	 konsekvenser	 (eller	 frav¾r	 av	 slike)	 er	 ogs�	 et	 sentralt	 	
element	 n�r	 en	 skal	 h�ndtere	 problematferd	og	 aggresjon	 hos	 barn.	 Igjen	 vil	 vi	 imidlertid	minne	
om	at	et	bedre	alternativ	enn	�	rette	s¿kelyset	mot	det	gale	barnet	gj¿r,	ofte	kan	v¾re	�	formidle		
positive	 tilbakemeldinger	n�r	barnet	gj¿r	noe	riktig.	 I	mange	 tilfeller	kan	det	ogs�	v¾re	hensikts-
messig	�	overse	handlinger	barnet	gj¿r,	fremfor	�	trekke	oppmerksomhet	mot	hva	det	gj¿r	galt.

Hvordan	formidle	korrigerende	tilbakemeldinger?

Hvordan	korrigerende	tilbakemeldinger	gis	til	et	barn,	er	avgj¿rende	for	om	de	vil	ha	en	¿nsket	
effekt	eller	ikke.	Hvis	de	korrigerende	tilbakemeldingene	ikke	fungerer	slik	at	barnet	faktisk	endrer	
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andre	ord	smarte	og	mindre	smarte	m�ter	�	formidle	korrigerende	tilbakemeldinger	p�.	

Et	ufravikelig	prinsipp	n�r	det	gjelder	korrigerende	tilbakemeldinger,	er	at	de	b¿r	rettes	mot	den	
atferden	en	¿nsker	�	endre,	ikke	v¾re	generell	kritikk	av	barnet.	Tilbakemeldingene	m�	med	andre	
ord	siktes	inn	mot	den	negative	atferden,	ikke	mot	barnet.

Et	annet	viktig	moment	i	forbindelse	med	korrigerende	tilbakemeldinger	er	at	de	b¿r	formidles	
p�	en	rolig	og	kontrollert	m�te.	Uansett	hva	barnet	har	gjort	eller	hvor	sint	barnet	er,	b¿r	den	voksne	
beholde	roen.	Korrigerende	tilbakemeldinger	b¿r	i	st¿rst	mulig	grad	gis	uten	at	en	som	voksen	hever	
stemmen.	Tilbakemeldingene	 b¿r	 gis	med	 et	 informativt	 tonefall,	 tilpasset	 barnet	 spr�kforst�else.	
For	sm�	barn	med	manglende	spr�kforst�else	vil	mimikk	og	kroppsspr�k	hjelpe	barnet	til	�	forst�	
tilbakemeldingen.

H¿y	stemmebruk	b¿r	kun	benyttes	i	enkelte	kritiske	situasjoner.	N�r	slike	situasjoner	oppst�r,	
kan	h¿y	stemmebruk	v¾re	effektivt,	spesielt	hvis	barnet	ikke	er	vant	til	h¿y	stemmebruk	i	det	daglige.	
La	oss	tenke	oss	at	et	barn	sl�r	l¿s	p�	et	annet	barn	uten	�	vise	mine	til	�	gi	seg.	Den	voksne	roper:	
ÇSTOPP!È.	Et	barn	som	ikke	er	vant	til	h¿y	stemmebruk,	vil	skvette	til	og	skj¿nne	at	Çn�	er	det	alvorÈ.

Korrigerende	tilbakemeldinger	b¿r	ogs�	ofte	etterf¿lges	av	eller	inneholde	forslag	til	alternativer	
for	barnet.	I	mange	tilfeller	er	det	ikke	nok	at	barnet	blir	fortalt	hva	det	ikke	skal	gj¿re,	det	b¿r	ogs�	
bli	fortalt	hva	det	kan	eller	skal	gj¿re.	Dette	b¿r	alltid	gj¿res	i	situasjoner	der	barnet	er	usikker	p�	
/78$"'-$48($6&2!'#$@)$'+$1+-8$&'(-'$3 !$'4,').'1$A,=!!'!B$!=("-$+$/=,'-$=-'($*$/8$( '$*$5(('$.*0$ 6$
til	slutt	starter	med	noe	hun	ikke	f�r	lov	til,	b¿r	den	voksne	i	tillegg	til	�	fortelle	henne	at	det	ikke	er	
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Hvordan	det	ikke	er	lurt	�	formidle	korrigerende	tilbakemeldinger?

Som	tidligere	nevnt	er	det	et	ufravikelig	prinsipp	at	korrigerende	tilbakemeldinger	b¿r	rettes	
mot	den	handlingen	en	¿nsker	 �	 korrigere,	 ikke	 fungere	 som	generell	 kritikk	 av	barnet.	Dersom	
et	barn	har	rotet	ut	alle	b¿kene	 i	bokhylla	 i	 stua,	kan	en	 tilbakemelding	som	retter	seg	den	gale	 	
handling-en	v¾re:	ÇDet	er	dumt	�	rote	ut	alle	b¿kene	fordi	de	kan	bli	¿delagte.	Det	f�r	du	ikke	lov	tilÈ.

En	tilbakemelding	som	g�r	p�	barnet,	og	som	ikke	b¿r	gis,	kan	v¾re:	ÇDu	er	dum	som	roter	ut	
og	¿delegger	b¿kene!È.

Kommentarer	 som	 formidler	 at	 barnet	 er	 dumt,	 slemt,	 udugelig	 og	 lignende	 b¿r	 aldri	 gis.	Vi	 	
gjentar:	ALDRI!	Handlinger	barnet	gj¿r,	kan	v¾re	b�de	dumme	og	slemme,	men	ikke	barnet.	Den	type	
kommentarer	vil	i	stor	grad	kunne	bidra	til	at	barnet	f�r	et	negativt	syn	og	manglende	tro	p�	seg	selv.

Videre	 er	 det	 vesentlig	 at	 tilbakemeldingen	 blir	 gitt	 p�	 en	 rolig	 og	 kontrollert	m�te.	H¿ylytt	 	
skriking	og	utskjelling	er	normalt	 lite	hensiktsmessige	m�ter	 �	 formidle	 tilbakemeldinger	p�.	H¿y	
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stor	grad	vant	til	det,	slik	at	den	h¿ye	stemmen	ikke	gir	noen	effekt	utover	det	den	voksne	ellers	sier.	
En	voksen	som	bruker	h¿y	stemme	som	sitt	f¿rste	valg	n�r	korrigerende	tilbakemeldinger	til	barnet	
er	n¿dvendig,	har	ikke	h¿y	stemme	som	Çnoe	ekstra	p�	lagerÈ	i	en	kritisk	situasjon.	

En	kan	lett	trekke	paralleller	til	fabelen	om	gutten	som	ropte	Çulv,	ulvÈ:	

Et	barn	som	er	vant	til	at	foreldrene	skriker	og	bruker	h¿y	stemme,	g�r	ukonsentrert	ut	mot	
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skriking	og	h¿y	stemmebruk,	p�	dette,	og	en	farlig	situasjon	kan	oppst�.

I	mange	situasjoner	vil	h¿y	stemmebruk	og	kjefting	 fra	voksenpersoner	dessuten	medf¿re	at	
iritasjonen	og	sinnet	trappes	opp	ogs�	hos	barnet.	Dette	kan	igjen	f¿re	til	at	barnet	i	liten	grad	tar	til	
seg	den	informasjonen	som	blir	gitt.	En	f¿rskolel¾rer	beskrev	dette	p�	f¿lgende	m�te:	ÇDet	�	kjefte	
p�	et	barn	som	er	fra	seg	av	sinne,	er	som	�	pr¿ve	�	f�	lys	i	en	lysp¾re	om	hovedsikringen	er	tatt	utÈ.	
Det	kan	v¾re	et	dekkende	bilde.

Timing	av	korrigerende	tilbakemeldinger

Under	 beskrivelsen	 av	 positive	 tilbakemeldinger	 ble	 det	 beskrevet	 at	 timing,	 eller	 tids-	
punktet	tilbakemeldinger	ble	gitt	p�,	var	vesentlig.	Dette	gjelder	ogs�	i	forbindelse	med	korrigerende	
tilbakemeldinger.	Tidspunktet	for	n�r	tilbakemeldingen	blir	gitt,	gir	mye	viktig	informasjon	til	barnet.	
Et	lite	barn	som	holder	h�nden	til	mor	eller	far,	kan	l¾re	�	la	v¾re	�	g�	ut	veien	foran	en	bil	som	f¿lge	
av	informasjonen	som	ligger	i	det	grepet	mor	eller	far	har	i	h�nden	til	barnet.	Om	barnet	merker	at	
den	voksne	tar	et	fastere	grep	i	h�nden	n�r	det	passerer	biler,	kan	det	gj¿re	barnet	oppmerksomt	p�	
at	det	er	verdt	�	passe	ekstra	p�	n�r	biler	passerer.	Barnet	l¾rer	i	en	slik	situasjon	kun	dersom	den	
voksne	l¿sner	grepet	n�r	det	ikke	er	fare	p�	ferde.

Korrigerende	 tilbakemeldinger	 b¿r	 helst	 gis	 mens	 den	 u¿nskede	 handlingen	 p�g�r,	 eventuelt	
umiddelbart	etterp�.	Dette	er	spesielt	viktig	 for	sm�	barn	med	begrenset	spr�kforst�else.	Om	en	
liten	gutt	f�r	en	korrigerende	tilbakemelding	lenge	etter	at	han	har	gjort	noe	ÇgaltÈ,	vil	han	ofte	ikke	
forbinde	tilbakemeldingen	med	den	handlingen	den	er	ment	rettet	mot.	N�r	det	gjelder	eldre	barn	
som	de	voksne	ikke	er	sammen	med	hele	tiden,	vil	en	selvf¿lgelig	i	mange	tilfeller	m�tte	ta	opp	ting	
barnet	har	gjort	i	etterkant.
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Like	 viktig	 som	 at	 tilbakemeldingen	 blir	 gitt	 p�	 riktig	 tidspunkt,	 er	 det	 at	 de	 korrigerende	
tilbakemeldingene	 rettet	mot	 spesielle	 handlinger,	 opph¿rer	 etter	 at	 barnet	 har	 sluttet	med	 den	
handlingen	tilbakemeldingene	var	rettet	mot.	Om	korreksjonene	ikke	opph¿rer	etter	at	barnet	har	
sluttet	med	handlingen,	blir	de	bare	oppfattet	som	kjefting	og	masing,	uten	�	v¾re	informative	eller	
ha	noen	l¾ringsmessig	effekt.

Kontaktinformasjon:

Kontakt:
J¿rn	Isaksen:	
Telefon:	480	43	106
E-post:	jisaksen@bbnett.no
Internett:	www.kompetanseformidling.net

Are	Karlsen:	
Telefon:	466	17	766
E-post:	arekar@online.no
Internett:	www.pedagogikk.no
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