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Bliv klædt på til familiekonflikterne
Nu begynder anden sæson af ”Rod i Familien”, DR1’s udsendelser om familier, der er splittet af
konflikter. Læs mere om familiekonflikterne og få gode råd til at håndtere dem.

13. Mar. 2013 kl. 13:30

Mange familier er splittede på grund af konflikter. I "Rod i Familien", som sendes på
DR1 onsdag klokken 20:40, forsøger Ulla Essendrop at forene de stridende parter.
Foto: DR © DR

Redigeret af: Peter Nyhuus (mailto:pnh@dr.dk)

Brian brød med sin far, fordi han drak for meget. Mia flyttede fra sin mor, da de blev uvenner
over en telefonregning. Søskendeparret Frits og Lene blev uvenner på en campingferie for 20 år
siden og har ikke set hinanden siden.

Dette er bare nogle af de konflikter, du kan møde i programmerne "Rod i Familien", som sendes
på DR1 onsdag klokken 20.40.

Rod i Familien

”Rod i Familien” tager udgangspunkt i konflikter, som har splittet familier.
Konflikterne bunder i økonomi, jalousi, alkohol, arvestrid eller simple misforståelser og
stædighed.
Det er en eller flere af konfliktens parter, som selv har henvendt sig til DR for at få hjælp til
at genforene familien.
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I udsendelserne inviterer værten, Ulla Essendrop, konfliktens parter til en
forsoningsmiddag. Spørgsmålet er, om de alle møder op?

Sendetidspunkt:

Rod i familien, sæson to, kan ses på DR1fra onsdag 13. marts klokken 20.40 og de følgende syv
onsdage.

I tv-programmerne besøger værten Ulla Essendrop konfliktramte familier for at prøve at forsone
dem igen:

- "Rod i Familien" tager fat i en situation, der er langt mere almindelig og udbredt, end man
umiddelbart skulle tro - nemlig familiemedlemmer der har valgt at bryde kontakten med
hinanden. Programmet forsøger at hjælpe en initiativtager i familien med at genforene parterne,
siger Ulla Essendrop, der er vært på anden sæson af "Rod i Familien".

Læs mere: Ulla Essendrop: Kæmpe udfordring at forene stridende familiemedlemmer
(http://www.dr.dk/tv/program/rod-i-
familien/artikler/saeson2/kaempe_udfordring_at_forene_stridende_familiemedlemmer.htm)

Handler altid om følelser

Familiekonflikterne kan på overfladen have forskellige mærkater. Men under overfladen handler
det om følelser - og det er netop det, som gør familiekonflikterne så voldsomme:

- Det handler altid om følelser. Og det gør det i langt højere grad, end folk gør sig klart.
Konflikter handler om to eller flere mennesker, som er gået følelsesmæssigt forbi hinanden, og
som ikke kan håndtere det.

Det siger Jørn Nedergaard, der har hjulpet de stridende familiemedlemmer i "Rod i Familien" til
at finde hinanden igen.

Læs mere: Familiekonflikter handler altid om følelser (http://www.dr.dk/tv/program/rod-i-
familien/artikler/saeson2/kaempe_udfordring_at_forene_stridende_familiemedlemmer.htm)

Hold dialogen

Men uanset hvor store konflikterne er, så kan de løses, siger Jørn Nedergaard. Men det kræver
først og fremmest dialog, at man rent faktisk taler sammen, og dernæst opmærksomhed på,
hvordan kommunikationen foregår.

Jørn Nedergaard giver her fire råd til den gode konfliktløsnings-samtale:

Sig ærligt, hvordan du oplever konflikten. Betragt fakta og udtal dig kun om det. Udtal dig
ikke om, hvad den anden gør eller eventuelt har til hensigt.
Fortæl, hvad konflikten gør ved dig. Giv udtryk for, hvordan du har det. Er du ked af det?
Er du bange?
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Udtryk, hvilke forandring i samværet, du kunne ønske. Hvad kan gøres anderledes, næste
gang I er uenige?
Spørg, hvad den anden mener om dit ønske om forandring. Forlang ikke eller forvent ikke
den andens accept. Du må høfligt bede om det og være forberedt på, at du måske ikke får
det.

Læs mere: Gode råd til at håndtere konflikter (http://www.dr.dk/tv/program/rod-i-
familien/artikler/saeson1/gode_raad_til_at_haandtere_konflikter.htm)

Du kan også komme med bag kulissen på en professionel konfliktmægling
(http://www.dr.dk/tv/program/rod-i-familien/artikler/saeson1/gode_raad_til_at_haandtere_konflikter.htm)

Hvis du har mod på teste dine evner til at håndtere familiekonflikter, kan du gøre det her: Test:
Hvor god er du til at håndtere konflikter? (http://www.dr.dk/tv/program/rod-i-
familien/artikler/saeson1/test_hvor_god_er_du_til_at_haandtere_konflikter.htm)

Seneste programmer Rod i familien

1.  (/tv/se/rod-i-familien/rod-i-familien-4-8) Rod i familien (4:8) (/tv/se/rod-i-
familien/rod-i-familien-4-8) I går kl. 20:40, 28 MIN.

De fleste danskere kender til konflikter i familien. Men i nogle familier kan det gå så galt,
at uenighederne ender med et brud. De tre søskende Tage, Eigil og Tonni blev uvenner i
forbindelse med deres mors død for 8 år siden. Det har betydet at de to brødre ikke har talt
med deres søster Tonni siden... Vis mere (#)

Se program (/tv/se/rod-i-familien/rod-i-familien-4-8)

2.  (/tv/se/rod-i-familien/rod-i-familien-3-8) Rod i familien (3:8) (/tv/se/rod-i-
familien/rod-i-familien-3-8) 03 Apr. kl. 20:40, 27 MIN.

De fleste danskere kender til konflikter i familien. Men i nogle familier kan det gå så galt,
at uenighederne ender med et brud. Søskendeparret Frits og Lene har været uvenner siden
en campingferie for mere end 20 år siden. Deres familier skulle have holdt en hyggelig ferie
sammen, men i stedet førte... Vis mere (#)

Se program (/tv/se/rod-i-familien/rod-i-familien-3-8)
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3.  (/tv/se/rod-i-familien/rod-i-familien-2-8) Rod i
familien (2:8) (/tv/se/rod-i-familien/rod-i-familien-2-8) 20 Mar. kl. 20:40, 27 MIN.

De fleste danskere kender til konflikter i familien. Men i nogle familier kan det gå så galt,
at uenighederne ender med et brud. For 8 år siden flyttede gravide Mia i vrede fra sin mor
Kate. De var blevet uvenner over en telefonregning. Siden har de ikke set hinanden, og
Kate har derfor aldrig mødt sine... Vis mere (#)

Se program (/tv/se/rod-i-familien/rod-i-familien-2-8)

Se alle programmer (/TV/program/rod-i-familien/arkiv/programmer)
;
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