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S
øster. Bror. Af kød og blod. Af pap.
Blodsbeslægtet. Bonus-søskende.
Kært barn har fået mange navne i det
moderne samfund. Som en pige selv
forklarer sine familieforhold i et chat-
forum:

»Min far kommer sammen med en,
der hedder Trine, hendes datter er min bonus-
søster. Hos min mor har jeg en bonus-storebror
og en ny, rigtig lillebror, som min mor har fået
sammen med Claus.«

Faktum er, at 80 pct. af alle danske børn har
søskende. Nogle vokser op sammen i en klassisk
kernefamilie. Men mange børn får pludselig nye

søskende, når mor og far bliver skilt og flytter
sammen med nye kærester. Både de børn, der
flytter med til den sammenbragte familie, og de
nye søskende, der kan komme til.

Stærk vilje til søskende
Men indtil nu har vi vidst meget lidt om, hvad
børn og unge egentlig selv forbinder med det at
være søskende. Hvem de tænker på som deres
søskende? Hvad gør de eller ikke gør sammen?
Det viser sig, at både de hele, halve og helt nye
søskende betyder meget mere for børnene, end
vi ellers troede. Et nyt forskningsprojekt fastslår
nemlig, at børn og unge i sammenbragte familier

investerer mange følelser i forholdet til hinan-
den.

»Vi er blevet overraskede over, hvor stærk
børns vilje til at være søskende er,« fortæller kul-
tursociolog og projektleder Ida Wentzel Winther.

»Søskendeskab er jo ikke en given ting. Det er i
høj grad et følelsesmæssigt arbejde, og det kan
være et slidsomt arbejde og en stor irritation. Jo
flere søskende, jo mere komplekst kan arbejdet
være. Nogle børn oplever også flere skilsmisser,
og dermed flere konstellationer af voksne og
søskende. Vi har blandt andet talt med to søstre, 

At være søskende kan være et slidsomt arbejde og en stor irritation. Arkivfoto: Polfoto

De følsomme forbindelser

HANNE VINTHER MIKKELSEN | specialmagasiner@jp.dk

Din søster kan være fortrolig forbundsfælle eller din bror en fjern forbindelse. Men søskende har langt
større betydning og er bundet sammen af følelsesmæssige forpligtelser. Det viser danske forskeres
omfattende undersøgelse, som nu er blevet til bogen ”Hvad er søskende?”.

Vi er blevet
overraskede
over, hvor
stærk børns
vilje til at
være søsken-
de er. 
Ida Wentzel Winther,
kultursociolog
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gavekort på 
2.000 kr.
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ER DU EN LILLE KUNSTNER? 

- og kunne du tænke dig at deltage i konkur-
rencen om at blive Legekædens børnekunstner 
2014, så deltag i vores konkurrence! Alle der 
deltager får en gave!

INFO OG REGLER:

Se dem på www.legekæden.dk eller 
spørg personalet i butikken.

2084757
ZOINGO BOINGO POGO er udstyret med en robust elastisk  
snor, der forbinder et håndtag i den  
ene ende, og en fodplatform i den  
anden ende. Du kan hoppe med stor 
kontrol både på fortov og på græs! 
Bæreevne på 65 kg. 

Så er der forår med                  fart i!

BOING     BOING

BOING

VIND
Bliv Årets 

Børne-Kunstner og

2000,-
kroner

Er du en lille kunstner, og kunne du tænke 

dig at deltage i konkurrencen om at blive 

”Legekædens Børne-kunstner 2014” 

så læs mere om konkurrencen og regler 

på www.legekæden.dk

under Nyheder.
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Vildt 
sjovt

Har du modtaget vores nye 
forårskatalog - ellers kan du 
se det på www.legekaeden.dk 
eller hente et eksemplar i din 
lokale Legekæden!

Se åbningstider 2014 
på hjemmesiden.

ØR NENE S NAT IONA LPA R K
Skagensvej 107  ·  9881 Bindslev  ·  DK  ·  Telefon 98 93 20 31 · www.eagleworld.dk

®ØRNERESERVATET
Du fyldes med ærefrygt og beundring, 
når havørnen bryder himmelrummet 
med et vingefang på 3 meter og stærke 

kløer, der hurtigt og målrettet griber 
fast om sit byttedyr.

April 

Billet 

(kun online)

Halv pris s
øndag 

og onsdag

som i deres første sammenbragte familie
bevidst valgte at være søskende med nye
søskende. Dem har de stadig et nært forhold til.
Men efter flere skilsmisser, flytninger og flere bo-
nussøskende valgte de ikke at indgå i tættere
relationer med de nye børn.«

Når børn bliver skilt

Ida Wentzel Winther, Eva Gulløv, Charlotte Pal-
ludan og Mads Middelboe Rehder har udgivet
bogen ”Hvad er søskende?”. Med undertitlen ”–
praktiske og følsomme forbindelser”. Bogen er
baseret på et større forskningsprojekt fra Aarhus
Universitet, støttet af Egmontfonden. Forskerne
har observeret og interviewet omkring 100 børn
og unge fra hele landet. Børnene er fulgt gennem
et års tid. De fire forskere sætter fokus på søsken-
des praktiske og følelsesmæssige forbindelser.
Og ikke mindst den betydning, som søskendere-
lationer har ved skilsmisser. Gennem børnenes
egne fortællinger vises det, hvordan familiefor-
mer og måden at organisere et nyt familieliv, har
konkret betydning for, hvilket forhold søskende
får til hinanden. 

Forskerne har intervie-
wet og observeret om-
kring 100 børn til bogen
”Hvad er søskende?”. 
Arkivfoto: Polfoto
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»Vi mener ikke, der er tilstrækkelig opmærk-
somhed på søskendes relationer, set i børneper-
spektiv. Der har overvejende været fokus på bar-
nets forhold til forældrene ved skilsmisser. Men
børnene bliver jo også skilt. Både fra nogle
voksne og fra søskende, og ofte skal de så indgå i
nye relationer med nye voksne og nye børn. Der-
for ville vi gerne studere, hvad det betyder at få
nye søskende, måske endda flere gange? Er man
søskende med de børn, man bor sammen med,
uanset om man deler samme forældre? Kan man
være mere eller mindre søskende?«

Sådan er vilkårene
Som regel er den fastlåste forudsætning, at det er
synd for børnene med skilsmisser og sammen-
bragte familier. Det er dog meget mere nuance-
ret, fastslår forskerne. Nye søskende kan være
både belastende og berigende.

»Sammenbragte familier er jo vilkårene for
mange børn i dag, og selv om de fleste af dem
formentligt ønsker sig det anderledes, så er de
solidariske med forældrene og accepterer vilkå-
rene. Fælles for de børn, vi har fulgt, er, at de er
forbløffende omstillingsparate, og de vælger selv
at ville være søskende med nye børn. Selvfølgelig

E

Dansk Racehunde Union

DRU er Danmarks næststørste stambogsførende forening 
og står bl.a. for:

TANDREGULERING
... til enhver alder

Hør mere om tandregulering og bestil 

en uforpligtende konsultation til kr. 

450,- Du får grundig information om dine 

behandlingsmuligheder, et prisoverslag og 

et forslag til en betalingsordning.    

Bestil tid på tlf. 86 12 17 66.

Frederiks Allé 93, 2. Sal · 8000 Aarhus C · Tlf.: 86 12 17 66 · www.specialtandlaeger.dk

Tandregulering kan foretages i alle aldre. Vi behandler børn, unge og 

voksne og tilbyder alle former for tandregulering og bøjletyper.

Bestil tid

Tlf.: 86 12 17 66



er det ikke altid en dans på roser, for konflikterne
kan være intense. Men der er også familier, hvor
det er en gave pludselig at få en ny storebror eller
lillesøster. En del af de børn, der rejser mellem
flere hjem og flere hold søskende, bliver også
mestre i omstilling og øvede i sociale kompeten-
cer. De lærer at læse andre mennesker, stikke en
finger i jorden og at finde ind og ud af relatio-
ner.«

Sammensvoren og sammenbragt
Når børn gerne vil have søskenderelationer med
børn, som de ikke biologisk er i familie med, så
er der flere forklaringer. Det er ikke kun, fordi far,
mor og de nye kærester forventer det af børnene,
men også fordi en bror eller søster kan være de-
res fortrolige. En slags sammensvoren mod de
voksne i den sammenbragte familie. For børnene
har som regel ikke selv indflydelse på, hvor de
skal bo og sammen med hvem. Det kan betyde
pendlerliv med pakket taske frem og tilbage mel-
lem mor, far, bonussøskende og gamle søskende.
I den situation bliver de andre børn forbundsfæl-
ler. 

»Én af hovedpointerne i undersøgelsen er, at
både sammenbragte og gamle søskende er en ret
stor ressource for hinanden. De deler vilkår og
kan være en vigtig støtte for hinanden i deres nye
virkelighed med forskellige familier, som har for-
skellige koder og værdier, som de nu skal tilpasse
sig,« fortæller kultursociolog Ida Wentzel Win-
ther.

Forhippede forældre
Det værste, som forældrene kan gøre, er at blive
for forhippede på fællesskab mellem dine, mine
og vores børn i den sammenbragte familie.

»Mange af de nye søskendeskaber er stærke,
og børnene er følelsesmæssigt forbundet. Allige-
vel oplever en del børn, at forældre er meget for-
hippede på, at alt skal gå glat og godt fra starten.
De bliver for ivrige efter, at de nye søskende hur-
tigt skal blive tætte. Men ønsket om intimitet kan
nemt tippe over og blive intimiderende. De
voksne skal, med andre ord, nogle gange bare
blande sig udenom og lade forholdet vokse na-
turligt. Nøgleordet er tid. For nærhed og fælles-
skab er ikke noget, der sker med det samme, men
vil vokse over tid,« fastslår Ida Wentzel Winther.
”Hvad er søskende?” er udgivet på Akademisk Forlag. N

Forfatterne bag bogen
”Hvad er søskende?”:
Eva Gulløv, Ida Wentzel
Winther, Mads Middel-
boe Rehder og Charlotte
Palludan. Foto: PR
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     Besøg Fregatten   
     Jylland i påsken og  
     mød prins Carl og  
     hans kammerat   
     Lille Laurits.  
Oplev, hvordan livet formede sig for 150 år siden 
for de to drenge i 12års alderen.

Både fattigfolk og børn af de ineste familier ik 
kærligheden at føle i meterhøje bølger, stormende 
kuling og snebyger på Atlanterhavet tusinde 
kilometer væk fra far og mor.

Kl. 10.30

Kl. 12.30

Kl. 14.00

Barndom ombord

Barndom ombord
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