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2. Barns familier i dag

Familiestrukturer:
� 3 av 4 barn bor med både mor og far (gifte el samboende),
� …1 av 4 bor med en av foreldrene (som regel mor)
� …og av disse bor 1 av 3 med en steforelder (gift el samboende). 

Familiehistorier:
� De fleste barn opplever ingen endringer i løpet av oppveksten.
� …noen opplever en, to eller tre
� ..mens andre opplever mange. 

Barns familier og familieerfaringer har blitt mer mangfoldige



3. Samboerskapet plass og rolle i 
familiesystemet



Hans og hennes samboerskap?

Årsaker til å nøle med å gifte seg:
kvaliteten ved det aktuelle samlivet
kvalitetsforskjeller mellom de to samlivsformene 
bryderi med bryllup
normative forventninger

Menn nøler mest med å gifte seg (både med og uten barn)
Barnløse: menn – kjønnsroller, livsstil og økonomi. Kvinner –

bryllupet.
Foreldre: små kjønnsforskjeller. Kvinner – livsstil og bryllup. 

Hva med normer? 



Nye samliv og fedreinvolvering

• Forskning på variasjoner i fedres investeringer 
i barna sine

• Forskjeller mellom samboende og gifte fedre 
er det lite kunnskap om.

• Små forskjeller
• Samlivskvalitet og tidligere erfaringer. 



4. Samlivsbrudd, nye familiekonstellasjoner 
og konsekvenser for barna.



Skilsmisse og unge voksnes utdanning:

Formål:
Betydningen av barnets kjønn og alder v/brudd
Begge foreldres gjengifte
Tap av humankapital

Funn:
Barn av skilte i mindre grad tar høyere utdanning
Mer negativt for jenter enn gutter
Å oppleve brudd tidlig er mer negativt enn senere
Fars gjengifte er gunstig, men ikke mors gjengifte
Barn av fedre med høy utdanning er mindre negativt påvirket enn barn 
av fedre med lav utdanning. 



Skilsmisse og unge voksnes familiedanning

Formål:
Utforsker linken mellom foreldres skilsmisse, egen utdanning og 
familiedanning. 
Inkluderer begge foreldres gjengifte

Funn: 
Barn av skilte foreldre har større sannsynlighet for å få barn tidlig og 
utenfor ekteskap
Sammenhengen er sterkere for kvinner enn menn
For kvinner er risikoen for å få barn tidlig ekstra høy for de som har en 
mor som har giftet seg på nytt
Kun en beskjeden del av effekten av oppvekstfamilien virker gjennom 
de unge voksnes utdanning og utdanningsaktivitet. 



Oppsummering

Samboerskap:
menn (også fedre) mer nølende til å konsolidere samlivet gjennom 
ekteskap.
samboerskap fremmer i mindre grad fedreinvolvering enn ekteskap

Skilsmisse
foreldres skilsmisse har betydning for utdanning og familiedanning
Kvinner mer negative påvirket enn menn
Tidlig brudd negativt (utdanning)
Fedres ressurser og ekteskapelige status er viktig



6. Videre forskning 

• Fedres investeringer: samlivsstatus, 
samlivskvalitet og tidligere erfaringer 
(samlivshistorier).

• Barns familieerfaringer – hvilke er viktige og 
hvordan få kunnskap om dem?  

• ..inkludere informasjon om den forelderen barnet 
ikke bor fast sammen med.

• Hva med seleksjon?



Takk!


