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Aps beste periode i moderne 
tid var i mindretallsposisjon 
med Gro Harlem Brundtland 
som sjef.
Dagsavisens kommentator Arne 
Strand synes Arbeiderpartiets 
beste periode var da han var 
statssekretær ved Statsministe-
rens kontor.

Det stå fremdeles rosenkål igjen 
på jordet. Høstingen avhenger 
av at det kommer mildvær, men 
foreløpig ser det greit ut med 
mengder på rosenkål.
Det er foreløpig ingen grunn til 
hamstring av rosenkål, ifølge 
Landbruksdirektoratet.

Mens den norske nei-sida har 
bygd på kravet om folkestyre, 
solidaritet og miljø, har store 
deler av den europeiske 
EU-kritikken vært dominert av 
fremmedfrykt og hat.
Nei til EU forklarer forskjellen på 
slemme og snille EU-motstandere.

Arbeidsfolk forstår politikk og 
økonomi. De er ikke dumme. 
De stemmer stort sett i tråd 
med sine egne interesser.
Kommentator Hege Ulstein i 
Dagsavisen advarer mot et 
elitistisk syn på Donald Trumps 
arbeiderklassevelgere.

Alt i alt ser det ut til å være lite, 
om noe, å vinne [økonomisk] 
for Mr. Trumps arbeiderklasse-
tilhengere.
Kommentator Martin Wolfe i 
Financial Times ser annerledes 
på saken.

Før vi går videre – vi har valgt å 
bruke ordet «purpose». 
Årsaken er at vi dessverre ikke 
har et tilsvarende godt norsk 
ord som dekker det vi snakker 
om. Purpose bærer i seg både 
formål, mening, hensikt, 
intensjon, misjon, samfunns-
oppdrag og samfunnsansvar.
Kristine Maudal og Even Fossen i 
Brainwells, forklarer i DN at 
bedrifter trenger «purpose» 
fordi det norske språket er for 
presist.

KRAGERØ: Utpå morgenkvisten 
søndag ble en 22 år gammel 
mann pågrepet for tyveri av en 
båt i Kragerø sentrum. Båtty-
ven fikk motorstopp og måte 
taues til land, opplyser politiet.
KV - Kragerø Blad Vestmar

lestsidensist@dn.no

tanken om at velmenende 
organisasjoner eller det 
offentlige (helsestasjoner, 
barnehager, skoler) skal ha som 
oppgave å dulte foreldre til å gi 
barna mer stimulering.

De er redd for at dette kan ta 
bort mye av den indre motiva-
sjonen: Det leses ikke fordi det 
er koselig, men fordi det er 
fornuftig.

Men kanskje «fornuftig 
lesing» er bedre enn ingen 
lesing, som er realiteten i mange 
familier. Dessuten kan det være 
som med trening – ganske ålreit 
bare man kommer i gang.

Mari Rege, professor i økonomi, 
Handelshøgskolen ved UiS og 
ESOP ved UiO
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og praksis hos foreldre kan 
kanskje fikses med noen dult, 
tenkte professorene Ariel Kalil og 
Susan Mayer ved University of 
Chicago. De har startet et 
innovativt leseprogram hvor 
foreldrene – i tillegg til å få gratis 
bøker og informasjon om verdien 
av å lese – også blir dultet. De får 
hjelp til å sette mål for hvor mye 
de skal lese og daglige tekstmel-
dinger som minner dem på 
planlagt lesestund.

Resultatene er lovende: En 
studie viser at «Dulteprogram-
met» mer enn doblet tiden 
foreldrene brukte på å lese 
sammen med barna. Nå planleg-
ges en større studie hvor de også 
skal måle virkning på barnas 
utvikling.

Parallelt med Kalil og Mayer 
har Stanford professor Susanna 
Loeb også utviklet et program 
som skal hjelpe travle foreldre å 
gjøre mer for å stimulere 
språkutviklingen hos barna sine. 
Dette programmet sender ut 
tekstmeldinger med konkrete 
tips om stimulerende samtaler 
foreldrene kan ha med barnet, 
og som kun tar noen få minutter. 
En studie viser at programmet 
virker: I familiene som deltar, får 
barna bedre språkutvikling.

Forskningen om foreldredul-
ting får mye oppmerksomhet 
internasjonalt – både av media 
og utdannelsesmyndigheter. 
Samtidig er mange kritiske til 

Foreldredulting
Noen dult kan få flere foreldre til å gjøre 
mer for barnas utvikling.

D
ulting – «nudging» 
– kan få oss til å 
spare mer, spise 
sunnere og trene 
mer. Årsaken til at 
en dult kan virke, 

er at vi mennesker ikke er 
rasjonelle. For eksempel så 
mangler vi selvkontroll. Det gjør 
at vi utsetter ting vi ikke liker 
– som å trene, men fremskynder 
ting vi liker – som å spise 
sjokoladen på onsdag, selv om 
den egentlig var kjøpt inn til 
helgen. Slik ender vi gang på 
gang opp med å ikke gjøre det vi 
egentlig hadde planlagt.

For å stoppe denne type 
utsettelsesadferd er det mange 
som lager faste treningsavtaler 
som de betaler for i forkant, eller 
som unngår å kjøpe inn sjokolade 
før den faktisk skal spises. 
Resultatet er at man får dårlig 
samvittighet av å ikke gå på 
trening man har betalt for, og når 
man får lyst på sjokolade er det for 
krevende å måtte dra på butikken.

Ved å endre rammene for 
valget på denne måten, uten 
noen forbud eller pålegg, ender 
man i større grad opp med å ta de 
valgene man hadde planlagt. 
Dette kalles dulting.

I foreldrerollen er det også 
ofte krevende å gjøre som man 
har planlagt. Tanken «vi leser 
heller sammen i morgen» kan 
være velkjent for mange. Man 
vet at det å lese litt sammen med 
barnet hver dag er en viktig 
aktivitet for å støtte opp om 
barnets sosiale, emosjonelle og 
språklige utvikling. Samtidig er 
det vanskelig å finne tid og 
krefter til denne lesestunden i en 
travel hverdag.

I gjennomsnitt bruker foreldre 
med høy utdannelse betydelig 
mer tid på å leke med barnet, 
lese, samtale, reflektere, hjelpe 
til med lekser og spørre barnet 
om skolearbeidet, enn det 
foreldre med lav utdannelse gjør. 
Denne forskjellen i hvordan 
foreldre stimulerer barna sine, er 
en viktig årsak til at barn av 
foreldre med høy utdannelse i 
større grad selv også lykkes med 
skole og utdannelse, viser 
forskningen. Dette har initiert en 
rekke forskningsprosjekt om 
hvordan man kan hjelpe foreldre 
med lav utdannelse til bedre å 
støtte opp om barnas utvikling.

Spesielt har det blitt forsket på 
leseprogram hvor man oppfor-
drer foreldre til å lese mer 

Det å lese litt sammen med barnet hver dag er en viktig aktivitet for å støtte opp om barnets sosiale, 
emosjonelle og språklige utvikling, skriver artikkelforfatteren. Foto: Istock
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sammen med barna. Foreldrene 
får muntlig og skriftlig informa-
sjon om hvor viktig daglig lesetid 
er for barnets utvikling, i tillegg 
til gratis bøker. Dessverre viser 
studiene at slike program har 
svært begrenset virkning på hvor 
mye foreldrene leser for barna. 
Dette til tross for at foreldrene 
forlater informasjonsmøtene 
med de beste intensjoner om å 
lese mer for barna.

Programmene gir ingen varig 
endring i praksis.

Dette gapet mellom intensjon 

Må unngå «sinte, hvite 
menn»
Torbjørn Røe Isaksen og 
Anniken Hauglie

Mange miljøreguleringer 
må til
Brita Bye og Marit E. Klemetsen
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