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BARN

Are Karlsen har
skrevet boka Forel-
drelappen, er tre-
barnspappa og bo-
satt i Horten. Han
arbeider blandt 
annet med kurs og
veiledning relatert
til barn og ungdom
(Pedagogikk.no) og
er utdannet med 
hovedfag i helse -
vitenskap.

Her er de viktigste rådene:

Alt kan repeteres
Dette er den foreløpig siste artik-
kelen i spalten. Gjennom tretti
artikler er ulike sider ved barne-
oppdragelse blitt forsøkt belyst.
Her presenteres tolv råd for posi-
tiv og virkningsfull barneoppdra-
gelse (fra boka Foreldrelappen),
samtidig som det gjentas litt om
de kanskje viktigste rådene: To
ting foreldre bør gjøre og en ting
foreldre ikke bør gjøre.

Tolv råd:
11.. Gi barnet mye ros, også for
dagligdagse ting. Gi alltid
minst fem ganger så mange
positive som korrigerende
kommentarer i løpet av en dag
(5−1-regelen).

22..  Gi korrigerende tilbakemel-
dinger rett et mot den negati-
ve atferden, ikke mot barnet.
Gi konsekvenser på en rolig
og kontrollert måte.

33.. Behold roen når barnet gjør
uønskede handlinger for å få
oppmerksomhet. I mange til-
feller er ingen reaksjon den
beste reaksjon.

44.. Sett av nok tid til dagligdagse
gjøremål sammen med bar-
net.

55.. Følg opp beskjeder og regler
konsekvent, ikke gi etter for å
unngå bråk.

66.. Innfør gode rutiner. Det fore-
bygger problemer.

77.. Ansvarliggjør barnet ditt. La
barnet få ansvar for enkle opp-
gaver.

88..Prøv alltid å avslutte dagen på
en hyggelig måte.

99.. Stimuler barnet til læring.
Barn lærer hele tiden, og
gjennom stimulering kan du
påvirke hva og hvor mye bar-
net lærer.

1100..  Lek og le med barnet ditt, men
le aldri av barnet.

11. Gi barnet gode forklaringer.
12.Vær et forbilde. Barn gjør som

du gjør, og ikke som du sier.
(Fra Karlsen, A. og Isaksen, J.
(2008) Foreldrelappen. Kjørere-
gler for positiv barneoppdra-
gelse. Horten: Publicom Forlag)

Den første artikkelen het «ros
er viktigst». Ros og positive
tilbakemeldinger er det viktigste
«verktøyet» foreldre har i for-
hold til å utvikle et godt og posi-
tivt forhold til barna. Barn lærer
ikke av å gjøre feil eller av å bli
fortalt at de gjør feil. Gjennom
stadige påminnelser om at det
barnet gjør er feil, blir det ofte en
negativ stemning uten at barnet i
større grad gjør ting riktig. Ved å
rette oppmerksomheten mot det
riktige barnet gjør, blir det der-
imot en hyggelig stemning, og
barnet gjør det riktige oftere. En
god regel er at en alltid bør gi fem

ganger så mange positive som
korrigerende tilbakemeldinger
gjennom en dag. Ikke vær redd
for å gi for mye positiv oppmerk-
somhet, ros har ingen bivirkning-
er!
Foreldre bør også være konse-

kvente, følge opp, og gjøre det de
har sagt de skal gjøre. Hvis et
barn får en beskjed som det ikke
utfører, hjelper det ikke å gjenta
beskjeden ti ganger. En bør heller
ta seg tid til - på en rolig og kon-
trollert måte - å følge opp og sør-
ge for at barnet utfører det han el-
ler hun har fått beskjed om. Det
er bedre å gi færre beskjeder -
som en har tid til å følge opp - enn
mange beskjeder som barnet al-
likevel ikke følger.
Kjefting som effektivt vir-

kemiddel for å få barn til å
oppføre seg bedre er tro-
lig sterkt overvurdert.
Hvis barn lærte av å få
kjeft ville sannsyn-
ligvis barn som har
fått mye kjeft opp-
ført seg bedre
enn barn som
får lite kjeft.
Det stemmer
neppe. Barn
bør imidler-
tid få korri-
geringer og
tilbakemel-
dinger når
de gjør
uønskede
ting.  Disse
korrige-
ringene og
tilbakemel-
dingene
bør imid-
lertid bli
gitt på
en ro-
lig og

kontrollert måte. Viktigere enn
hvilket volum foreldrene bruker
når de snakker til barna, er det i
hvilken grad de følger opp det
som blir sagt. Foreldre kan kjefte
og kjefte på barna - uten at det
hjelper - hvis de ikke samtidig
følger opp på andre måter.
Hvis foreldre greier

å ha fokus på det
positive barnet
gjør, redu-
sere kjef-
tinga,

men samtidig være konsekvent
og følge opp det en har sagt, har
en kommet langt.
Barneoppdragelse er for forel-

dre jobb nummer en. Lykke til og
takk for meg!


