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BARN

Are Karlsen har
skrevet boka Forel-
drelappen, er tre-
barnspappa og bo-
satt i Horten. Han er
utdannet med ho-
vedfag i helseviten-
skap og arbeider
som seniorrådgiver
for Barne-, ung-
doms- og familiedi-
rektoratet (Bufdir).

Alle søsken krangler av og til,
selv om de vanligvis kan være
veldig gode venner. Trolig
krangler søsken mer når de er
små enn når de har blitt større,
og søskenkrangling er sann-
synligvis mer utbredt når det
er liten aldersforskjell mellom
barna, enn når det er stor al-
dersforskjell. Søskenkrangling
er normalt, men noen søsken
krangler i perioder så mye at
det kan skape uhygge i famili-
en.
Foreldre kan bruke mye

energi på å stoppe søsken når
de først har begynt å krangle.
Noe av det viktigste foreldrene
kan gjøre for å redusere søs-
kenkrangling, er imidlertid å
etablere gode rutiner som fore-
bygger konflikter mellom bar-
na. Ofte foregår kranglingen
mellom søsken på tidspunkter
hvor de er trøtte, sultne, eller
når de har lite fornuftig å finne
på. Når en sliter med søsken
som krangler er det lurt å
undersøke nøyere når, og i
hvilke situasjoner, problemet
er størst. Når dette er gjort kan
foreldrene med enkel grep eta-
blere rutiner som gjør at de kri-
tiske tidspunktene eller situa-
sjonene blir mindre konflikt-
fylte.
Noen barn krangler for ek-

sempel mye i den hektiske pe-
rioden fra de kommer hjem fra
barnehagen eller skole, og
frem til middagen er klar. Hvis
dette er tilfelle bør foreldre se
på hvordan de kan få igangsatt
barna med meningsfulle akti-
viteter før de begynner med
middagen. Dette kan gjøres

ved at en avtaler med barna hva
de skal gjøre mens de venter
(for eksempel tegne, hjelpe til
med middagen, leke, eller lig-
nende), og følge opp med å gi
barna positive tilbakemelding-
er når de ikke krangler og gjør
det en har blitt enig om. De få
minuttene foreldrene bruker
ekstra på dette kan ofte være
vel anvendte, da de unn-
går konflikter
mellom barna
mens de forbe-
reder midda-
gen.
Voksnes til-

stedeværelse
er viktig for å
redusere søs-
kenkrangling-
en. I mange til-
feller kan barn
krangle fordi
de kjeder seg og
ønsker mer
oppmerksom-
het − og ved å
krangle vil de
veldig ofte få
den oppmerk-
somheten de søker.
Hvis foreldrene ikke
engasjerer seg når bar-
na leker fint, men kom-
mer løpende når de krang-
ler, etableres en uheldig sir-
kel. Barna får ikke oppmerk-
somhet når de leker fint, men
havner i begivenhetenes sen-
trum når de skaper ufred.
Dette kan over tid medføre at
barna i mindre grad leker fint
og i større grad krangler.
Gjennom å være mer til ste-
de, legge til rette for at barna

har noe meningsfullt å holde
på med og gi tilbakemeldinger
når de gjør noe meningsfullt,
legger voksenpersonene et
godt grunnlag for å redusere
søskenkranglingen.
Mange har også gode erfa-

ringer med å gi barn oppgaver
som de må løse i

fellesskap. Lystbetonte oppga-
ver som barn må løse sammen,
kan ofte gjøre at barna lærer å
samarbeide på en bedre måte.
Hvis en for eksempel skal leke
en morsom lek sammen med
barna, kan de i forkant få i opp-
gave å finne frem det som
trengs. Hvis en skal kose seg
med noe godt å spise

og en

god film, kan barna i forkant få
oppgaver knyttet til å forbere-
de dette. I kjølvannet av at barn
lærer å løse oppgaver sammen,
vil de også i mange tilfeller
lære å løse konflikter som opp-
står.

Søsken-
krangling
Lure grep for å forebygge uhygge i familien.


