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Ros er viktigst
Barnet lærer langt mer av å få ros
enn av å få kjeft.
Barn endrer sin oppførsel på bakgrunn avbåde ros ogmernegati-
ve tilbakemeldinger.
I oppdragelsen er det viktig med både ros og korrigerende

tilbakemeldinger, men de positive tilbakemeldingene vil alltid
være de viktigste med tanke på å sikre en positiv utvikling, og et
godt forholdmellombarnog foreldre.
Et vesentlig poeng når det gjelder hvorfor positive tilbakemel-

dinger erviktigereennkorrigerende, eratbarn ikke læreravågjø-
re feil eller av å bli fortalt at de gjør feil.
Gjennomstadigepåminnelseromatbarnetgjørfeil, blirdetofte

ennegativ stemninguten at barnet i større grad gjør ting riktig.
Ved å rette oppmerksomheten mot det riktige barnet gjør, blir

detderimotenhyggelig stemning,ogbarnetgjørdetriktigeoftere:

LilleAnnapåtreårskal læresegåtapåseggenserensinselv.Huntar
på seggenserenbak frem.
Faren sier: «Nei, denandre veien.»
Jenta tar av seg genseren (somvrenges) og tar den på igjen

vrang.
Faren sier: «Nei, dumå ikkevrengeden.»
Hun taravseggenseren igjenog tardenpå igjenpånytt,

mendessverrebak fremdennegangenogså.

Sånn kan de holde på hver morgen, og noen ganger vil
Anna fådet til, andreganger ikke.
Hun blir veldig lei av å ta på seg genseren og samti-

dig få negative tilbakemeldinger på ikke å lykkes. En
morgenerAnnasåkanskjemotvillig tilåprøveåtapå
seggenseren.

Etbedrealternativ for farenvilværeåhjelpeAnnatil
å få det til, samtidig som hun får positive tilbake-
meldinger for at hunprøver.

Han sier til henne: «Se på denne lappen, den skal
værebak».
Anna prøver, men dessverre blir genseren bak

fremallikevel.
Farensier:«Duvarkjempeflinksomprøvde,kom,så

skal jeghjelpedeg litt. Hvor skulle den lappenvære?»
«Bak», sier Anna og prøver igjen. Denne gangen går

det bra, og faren forteller hennehvor flinkhunvar.
Annasitter igjenmedenfølelseavåhalykkes,oghuner

merpositiv til å tapå seggenserennestemorgen.

Gjennomhyppige,positive tilbakemeldingerkandeteta-
bleres et hyggelig og lærerikt miljø for barnet. Hvis barnet
derimot mottar flere korrigerende enn positive tilbakemel-
dinger,vil en lettkommeinn ienondsirkel,derbarnetprimærtfår
oppmerksomhet når det gjør noe de voksne ikke ønsker. Barn vil
normaltgjernehamyeoppmerksomhet fravoksenpersoner, ogen
må unngå at den enkleste måten å få dette til på, blir gjennom å
fremvise uønsket atferd.

En god regel er at en alltid bør gi fem ganger så
mange positive som korrigerende tilbake-
meldinger gjennom en dag. Har en situa-
sjon utløst mange korrigerende
tilbakemeldinger, bør en passe på å
komme med hyppige positive tilbake-
meldinger pådet barnet gjør i andre si-
tuasjoner.
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– Hva ville du gjort hvis en av gutta dinemeldte seg på
«Paradise Hotel», spurte en god kollega av meg på vei til
lunsjen en dag.
Han hadde åpenbart brukt energi på en problemstilling

jeg aldri hadde ofret en tanke. Men etter hvert som vi snak-
ket sammen, slo det meg at jeg ville følt meg rimelig mis-
lykket som forelder hvis så skjedde.
Ikke fordi jeg skal bestemme hva de bruker livet sitt til,

men fordi jeg ville sittet igjen med en følelse av at mine
velmenende forsøk på å plante gode verdier åpenbart had-
de visnet på rot.

For jeg har egentlig hatt et deilig, fjernt forhold til den-
ne TV-serien som jeg har forstått vek-
ker ungdommens interesse og for-
eldrenes avsky. Ja, helt til kolle-
gaen spurte, og jeg en kveld el-
ler to tidligere totalt uforva-
rende svitsjet innom ti mi-
nutter med jente-klining,
festprat i halvfylla, drik-
king og filosofiske utta-
lelser som «hun er veldig
forskjellig fra meg, jord-
nær liksom, mens jeg er
mer «down to earth» ...».
Der og da kjente jeg be-

kymringen for framtida og nes-
te generasjon vokse fram. Nå vet
jeg at jeg høres ut som en gammel,
gretten gubbe, og det er jeg jo sikkert, men
jeg har aldri forstått «se-meg-generasjonens» voldsomme
behov for oppmerksomhet. Vi gjorde jo mye dumt i ung-
dommen vi gamliser også, men vi hadde ikke noe skri-
kende behov for å gjøre det på video, på YouTube eller på
TV. Og takk og pris for det ...

Ifølge organisasjoner som vurderer oss fra utlandet, og
ikke hjemlige populister som syter over hvor ille vi har
det, så skal Norge være et av de beste landene i verden å
leve i. Om ikke det er paradisisk, så vil historien sikkert
komme til å omtale oss som generasjonene som ikke bare
var født med sølvskje, men som satt midt i gryta og for-
synte oss med den også. Kanskje det rett og slett er sånn at
vi har alt – men det også er alt vi har? At vi er så materialis-
tiske at vi glemmer det som virkelig betyr noe; mennesker
og opplevelser med andre mennesker? Er det derfor det
skrikes sånn etter oppmerksomhet?
Ikke vet jeg, og jeg er langt fra den første som sukker

over dagens ungdom. Den greske filosofen Sokrates kon-
staterte jo for nesten 2.500 år siden at ungdommen aldri
hadde vært verre: «Barna nå for tiden er tyranner. De
trosser sine foreldre, hiver maten i seg og tyranniserer
sine lærere.» Sånn sett er alt ved det gamle – eller unge.

Når det gjelder å forstå de etterfølgende generasjoner, så
synes jeg den snart 70 år gamle, amerikanske funklegen-
den George Clinton har sagt det ganske godt. Hans utta-
lelse dreide seg om musikk, men kan jo brukes som en
guide til generasjonskløftens mysterier.
– Hvis det dukker opp musikk som du ikke skjønner

noe av og bare synes er bråk, kan du være sikker på at det
er det neste store blant de unge.
Det skjønner jeg godt.
Men «Paradise Hotel»,

det skjønner jeg ikke noe
av.
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