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Sammendrag 

Masteroppgaven min handler om hvordan kvinnelige studenter med barn opplever å 

kombinere rollene som mor og student, samt hvilke utfordringer de står overfor i hverdagen. 

Den tar for seg temaer som økonomi, tid, arbeidsfordeling, studentlivet og morsrollen. 

Studentmødre er en gruppe som knapt er sett på innen forskning, dette til tross for at omtrent 

sju prosent av norske studenter har barn. Mange unge oppfatter den rådende normen som å 

vente med barn til etter utdanningen er gjennomført, og man har kommet ut i jobb. Dette sees 

på som det mest gunstige, spesielt økonomisk. Likevel anbefaler både leger og forskere 

studenter å få barn, siden kroppen er ung, og man ofte er mer fleksibel enn i arbeidslivet. 

Derfor vil jeg undersøke hvordan kvinnelige studenter opplever det å være mor og student på 

samme tid. 

Dette er en kvalitativ studie der jeg har benyttet meg av intervjuer. Utvalget mitt består av 

kvinnelige masterstudenter ved Universitetet i Oslo, som har fått barn mens de studerte, før de 

fylte 28 år, og har studert i ca. ett år etter at de ble mor. De er også samboende med partner.  

For å belyse materialet mitt tar jeg i bruk Ivar Frønes og Ragnhild Brusdals begrep om ung 

voksen-fasen, som de mener kom med kunnskaps- og utdanningssamfunnet for noen tiår 

siden. Ung voksen-fasen begynner når tenårene slutter, og kan strekke seg så langt som til 

begynnelsen av trettiårene. Perioden som før var holdt av til ekteskap og familieetablering, er 

nå for mange tilbrakt på utdanningsinstitusjoner i jakten på en karriere, eller på reise for å se 

verden og finne ut hva de vil gjøre med livet sitt. Med dette som bakteppe, ser jeg på studier 

om hva unge i dag tenker om det å gifte seg og stifte familie. Det blir naturlig å trekke inn 

individualisering, noe jeg gjør ved hjelp av Beck og Beck-Gernsheim. Studentmødre som 

gruppe bryter med forestillingen om at studenter lever et utsvevende studentliv med kun seg 

selv å tenke på. De kan derfor være med på å utfylle bildet vårt av den mangefasetterte ung 

voksen-fasen.  

Det kommer frem av mine intervjuer at det å få barn i studietiden sees på som et brudd på 

både normene knyttet til studentrollen og morsrollen. Den tidlige etableringen bryter med 

normene knyttet til ung voksen-fasen, som studentrollen er en del av, og samtidig med 

normen om at det er visse ting som skal ”være på plass” før man får barn og stifter familie.  
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Slik kan man havne litt mellom to stoler, noe vi ser at studentmødrene kan gjøre i forhold til 

andre studenter, universitetet, helsetjeneste og andre småbarnsmødre.  

Et særtrekk ved både morsrollen og studentrollen er at den fremstår som en hovedrolle. Hvem 

som skal være statist til enhver tid, er et spørsmål alle studentmødrene sliter med. 

Grenseløsheten til begge roller gjør at man kan ha vanskeligheter med å slippe taket i den ene 

rollen selv når man trenger å ha fullt fokus på den andre. Denne rollekonflikten er en kilde til 

dårlig samvittighet og stress i hverdagen. Likevel utfyller rollene hverandre også, og 

fleksibiliteten man har som student har klare positive sider for samtlige av mødrene. Mye 

dreier seg også om rammebetingelsene, og hvor mye omgivelsene har mulighet til å tilpasse 

sitt liv, slik at det er mulig å være både fullverdig mor, og fullverdig student. Her ser vi at 

økonomien er en viktig faktor, men også ulike støtteordninger, venner, familie og partnere 

nevnes som viktige for at kabalen skal gå opp. 

Et tydelig trekk ved både småbarnsfamilier og studenter er at de ofte har dårlig råd. Et av 

hovedfunnene omhandler hvor mye økonomi påvirker hverdagen til studentmødrene. Dette 

gjelder spesielt de parene der begge er studenter. Her kommer det frem en tydelig 

sammenheng mellom tid og penger, der de påvirker hverandre negativt. ”Timelønna” er lav 

hos en student, og dette merker man tydelig når man plutselig har knapphet på tid, det eneste 

studenter ellers har en overflod av. Tid til å ha en deltidsjobb føler ikke studentmødrene at de 

egentlig har, selv om noen av dem er tvunget til å ta en ekstrajobb likevel, for å få økonomien 

til å gå rundt. Hos de fleste fører økonomi til mye bekymringer, og hos noen også svekket 

følelse av selvstendighet, siden de må ta imot hjelp fra familien.  

De fleste mødrene er bekymret for å få lite tid til barna når de går ut i jobb, fordi de vil være 

mindre fleksible til å være sammen med barnet når de vil. Likevel gleder de seg til å få et 

hverdagsliv med mer strukturerte arbeidsdager og klarere forpliktelser, og de fleste ser lyst på 

sin fremtid på arbeidsmarkedet, selv om de har små barn. 

Det er variasjonen som slår meg når jeg ser på datamaterialet jeg har samlet inn. Kvalitetene 

som er satt i utvalgskriteriene er naturlig nok felles, men utover dette er det stor bredde med 

tanke på økonomi, arbeidsfordeling, jobb, følelse av tid og den generelle opplevelsen av 

hvordan det er å være studentmor. Samtidig ser jeg også mange fellestrekk til tross for den 

store variasjonen, som for eksempel dårlig økonomi eller gleden over fleksibiliteten.  
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Å skrive en masteroppgave er både spennende og utfordrende, men aller mest lærerikt. Jeg 

har fått sjansen til å sette meg inn i og utforske et hittil nærmest uberørt tema, takket være sju 

flotte kvinner som har delt sine erfaringer, opplevelser og tanker. Takk for at dere tok dere 

tid! 

Takk til Anne Lise Ellingsæter for god veiledning og nyttige råd, og ikke minst for 
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1 Innledning og bakgrunn 

Etter en jevn økning i alderen til førstegangsfødende, samt en nedgang i fruktbarheten, ser det 

ut til at dette har stabilisert seg. Likevel bekymrer både leger og forskere seg over at kvinnene 

utsetter familiestiftelsen, og flere går ut i media og anbefaler unge å få barn for å snu trenden 

(Westerveld 2012). Det argumenteres blant annet for hvordan barnefødsel tidlig i tjueårene er 

mest gunstig biologisk sett. Utdanning er sett på som en sentral forklaringsfaktor på hvorfor 

flere venter med å få barn sammenlignet med tidligere, men i dagens debatt blir studentlivets 

fleksibilitet heller trukket frem som et argument for å få barn i akkurat denne perioden. I 

tillegg blir det hevdet at det kan ses på som en fordel å være ferdig med permisjonstiden når 

man kommer ut i arbeidslivet (Bjørnstad 2012). Fordelene ved å bli mor som ung til tross, 

mye tyder på at kombinasjonen av studier og barn ikke er en del av normen blant studentene i 

landet, og unge generelt. Kan dette være på grunn av dårlige ordninger, økonomi, eller rett og 

slett normen og forestillingen om å være «ung og fri»? Likevel finnes det studenter med barn, 

og jeg ble nysgjerrig på denne lille gruppen som har valgt annerledes enn de fleste andre 

medstudenter. Hvordan er det å kombinere studieliv med familieliv, og eksamen med 

barnepass? Hvordan passer ordningene overens med hverdagen, og er dette noe de vil 

anbefale videre? Det er gjort svært få studier på dette området, og det er lite fokus på dem i 

samfunnet, derfor vil jeg påstå at de er en usynlig gruppe som det er viktig å se nærmere på.  

1.1 Problemstilling og relevans 

Siden det ikke er gjort så mye på området, har jeg valgt en åpen tilnærming til temaet, med 

vide forskningsspørsmål. Min overordnede problemstilling er derfor hvilke erfaringer 

studentmødre sitter med; hvordan oppleves det å være student med barn, og hvilke 

refleksjoner gjør de seg?  

Jeg har tre forskningsspørsmål som omhandler normbrudd, tidskrav og forsørgelse.  

Hvordan er opplevelsen av å bli gravid som student? De fleste heltidsstudenter er i tjueårene, 

og studentlivet assosieres frihet og lite forpliktelser. Likevel er det noen som velger 

annerledes og får barn mens de studerer, hvilke tanker ligger bak dette valget? Hvordan passer 

det inn i normene til det individualistiske samfunnet å få barn som student? Hvordan reagerer 
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omgivelsene, og hva kan dette fortelle oss om samfunnets forestillinger om å kombinere 

studentliv og familieliv?  

Hvilke utfordringer møter studentmødre i hverdagen? Dagens mødre står ovenfor en rekke 

krav som kan være vanskelige å oppfylle. Slik det fremstår i media, skal man i tillegg til å 

jobbe fulltid, ha et rent og pent hjem, lage sunn mat fra bunnen av, og gi barna sine all den 

oppmerksomheten de fortjener. Det snakkes om både tidsklemmer og tidspress, samtidig som 

hvor god mor man er måles ut fra hvor mye tid og oppmerksomhet man vier barnet sitt. 

Hvordan oppleves det å skulle studere når man har barn? Både eksamen og masteroppgaven 

krever mye tid, er studentrollen forenelig med morsrollen? Hvordan ser hverdagen ut? Hvilke 

strategier og hjelpemidler benytter de seg av? 

Hvordan får studentforeldre økonomien til å gå rundt? Selv om det utdanningspolitiske målet 

er at alle kan studere på heltid, har en stor andel studenter deltidsjobb ved siden av for å ha 

penger til overs etter at husleie og mat er betalt. Studenter som gruppe er kjent for å ha dårlig 

råd, og det er dyrt å bli foreldre. Hvordan oppleves det å forsørge en familie når man har lave 

inntekter og høye utgifter? Må studentforeldre jobbe ved siden av, og hvordan oppleves i 

tilfelle dette? Påvirker økonomi ønsket om å få barn i studietiden?  

Det er flere grunner til at studentmødre som gruppe er interessant, både sosiologisk og 

samfunnsmessig sett. Livsløpsendringer har lenge vært i sosiologenes søkelys, da det kan 

fortelle viktige ting om hvordan samfunnet endrer seg over tid. Tidspunktet kvinner velger å 

få barn og stifte familie på påvirker hvordan befolkningssammensetningen vil se ut i 

fremtiden, derfor er det interessant å se på faktorene som virker inn på kvinnenes valg og 

avgjørelser.  

For å bedre forstå fødselsmønsteret som har tegnet seg de siste årene, der kvinner venter med 

å få barn til de er ferdig utdannet og fått seg fast jobb, vil jeg se på de som har tatt et annet 

valg, nemlig det å få barn mens de er under høyere utdanning. Dette vil kunne gi meg viktig 

kunnskap om hvordan det oppleves å kombinere barn og studier, men også om hvorfor de 

færreste velger dette.  

Det er gjort flere studier av studenters tanker om å stifte familie i fremtiden, samt en rekke 

studier av hvordan det er å kombinere jobb og familie. Studentforeldre har derimot blitt 

forbigått i stillhet. Siden det anbefales fra flere hold at studenter burde få barn, synes jeg det 
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er viktig å rette søkelyset på denne gruppen, og utvide kunnskapsfeltet. Det hevdes at det er i 

samfunnets interesse at dagens kvinner får barn tidligere enn før, og da vil nødvendigvis flere 

bli foreldre som studenter.  

Denne studien bygger på sju semistrukturerte intervjuer med studentmødre ved Universitetet i 

Oslo, alle var masterstudenter og bodde sammen med faren til barnet. De er spurt om temaer 

som økonomi, tid, moderskap og studentliv, og med grunnlag i dette materialet kan jeg si noe 

om hvilke problemstillinger som er aktuelle i hverdagen for mitt utvalg av studentmødre. 

Dette kan være med på å kaste lys over studentforeldre som en gruppe, og samfunnets 

forestillinger om dem. Siden det knapt er gjort studier på denne gruppen før, håper jeg min 

fremstilling kan vekke interessante spørsmål som kan fremme ny forskning.   

1.2 Fruktbarhetstendenser  

De siste femti årene har det vært markante endringer i familiedanningsmønstrene i den 

industrialiserte delen av verden. Innenfor demografien har de store endringene blitt beskrevet 

som «Den andre demografiske transisjon» (van de Kaa 1987 i Lappegård 2007). Man kan 

skille mellom tre vesentlige fruktbarhetsendringer: En kraftig nedgang i fruktbarhetsnivået, en 

generell utsettelse av foreldreskapet og en destandardisering av fruktbarhetsmønsteret. Disse 

fellestrekkene finnes i større eller mindre grad igjen i de fleste industrialiserte land 

(Lappegård 2007). 

Endringene i fruktbarhetsmønsteret handler dermed både om alder og antall barn. Fra at 

samlet fruktbarhetstall (SFT)
 1

 for hver kvinne lå på tre barn på 1960-tallet, gjorde det en sterk 

nedgang og etter det en svak økning, og etter noen år stabilt på 1,95 så det ut som at man 

skulle nå 2-tallet. Det har derimot vist seg at SFT har sunket de to siste årene, og nå ligger det 

på 1,88 (Statistisk sentralbyrå 2012a). Gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende har de 

siste sju årene vært på rundt 28 år, noe som betyr at den har stabilisert seg etter å ha økt 

kraftig siden 1970-tallet, da gjennomsnittsalderen var 23 år (Statistisk Sentralbyrå 2011a). 

                                                 

1
 Samlet fruktbarhetstall viser hvor mange barn det er beregnet at kvinner får gjennomsnittlig i løpet av livet, 

forutsatt at fruktbarhetsmønsteret holder seg konstant.    
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Tall fra 2011 viser at kvinner mellom 30-34 år fikk flest barn, og deretter kom gruppen på 25-

29 år. For første gang har gruppen 35-39 år høyere fruktbarhet enn de unge på 20-24 år 

(Statistisk sentralbyrå 2012a). Dette kan tyde på det er mer akseptert å få barn sent i 

trettiårene. Senere fødsler ser man spesielt hos høyt utdannede kvinner, i løpet av 1980- og 

1990-tallet så man en fordobling av andelen kvinner som tok høyere utdanning, og så 

samtidig at denne gruppen valgte å få barn langt senere enn de lavt utdannede (Lappegård 

1999). Dette kan være en av grunnene til at gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende 

kvinner i Oslo er to år høyere enn i resten av landet, da hovedstaden tiltrekker seg studenter 

som velger å få barn senere (Oslo-Speilet 2010).   

Det er ikke kun lengden på utdanningen som påvirker fruktbarheten, det varierer også 

innenfor de ulike utdanningsfeltene (Lappegård 2001b). Kvinner med utdanning innenfor 

medisin og sykepleie ligger på toppen av lista over antall barn hos høyt utdannede, leger får 

gjennomsnittlig 2,2 barn. Nederst finner man kvinner som studerte økonomiske, juridiske og 

kunstfaglige/estetiske fag, sistnevnte gruppe får i snitt kun 1,36 barn (Gudjonsson 2008). 

Trude Lehrfeld Kvaran (2007) foretok en kvalitativ studie på området, og mener årsaken kan 

være at strukturerte utdanninger gir trygge rammer for å få barn, mens mer fleksible 

utdanningsløp kan føre til utsettelse av det å stifte familie. Kunstneryrket i seg selv kan også 

være mer krevende å kombinere med familielivet, siden det er vanskeligere å få en fast jobb 

og stabil inntekt enn i legeyrket.   

Selv om kvinnene i Norge får barn senere enn før, blir ikke flere barnløse av den grunn, slik 

man kan se i en del andre europeiske land (Lappegård og Noack 2009). Fruktbarheten er høy i 

Norden sammenligning med land i Øst- og Sør-Europa (Lappegård 2001a). Rundt 

tusenårsskiftet var Russland og Tsjekkia nede på 1,1 SFT per kvinne, og i Spania og Italia lå 

SFT på 1,2. En mulig årsak til denne store forskjellen kan være at de nordiske landene har en 

sterk forventning om at kvinner skal fortsette å jobbe etter at de har fått barn, og at samfunnet 

dermed også har lagt opp til at det skal fungere. I land der dette ikke er like selvfølgelig, må 

mange kvinner velge mellom yrkeskarriere og barn, noe som kan føre til at flere velger å 

jobbe (Lappegård 2001a).  
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1.3 Studentforeldre som gruppe  

En fersk undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå om studentenes levekår viser at sju prosent av 

norske studenter bor sammen med egne barn, noe som er en nedgang fra tolv prosent i 2005 

(Statistisk sentralbyrå 2011b: 96). Tallene er basert på Levekårsundersøkelsene for studenter 

der utvalgsundersøkelsen har informanter mellom 19 og 34 år. Studien viser at det er flere 

kvinnelige enn mannlige studenter som bor med barn, og at man finner absolutt flest i den 

øvre aldersgruppen 25 til 34 år. Én av ti som går på sjuende semester eller mer har barn, noe 

som betyr at de er masterstudenter eller eventuelt forsinket i studieløpet. Mye kan tyde på det 

siste, for hele 22 prosent av dem som studerer på deltid er studentforeldre, mot kun seks 

prosent av heltidsstudentene. Det er også flere høyskolestudenter som bor med barn enn de 

som går på universiteter (Statistisk sentralbyrå 2011b: 96).  

Samtidig viser en europeisk undersøkelse, Eurostudent IV, at Norge har høyest andel 

studentforeldre i Europa
2
 (Orr, Gwosc og Netz 2011a: 71). I sju europeiske land har flere enn 

én av åtte studenter barn. Blant disse ligger Norge på topp med 26 prosent, og etter følger 

Estland med 23 prosent, Danmark med 16 prosent, og Sverige med 13 prosent, samt tilslutt 

Finland, Portugal og Tsjekkia. Samtlige av de sju landene ligger i Nord-Europa med unntak 

av Portugal. Estland er det eneste landet der en større andel masterstudenter får barn enn i 

Norge, og de ligger også blant de høyeste av andel studentforeldre på bachelor, sammen med 

Norge, Danmark, Tsjekkia og Portugal (Orr, Gwosc og Netz 2011a: 71). 

Ikke overraskende ser det ut som at alder er en viktig faktor for om man har barn eller ikke, 

og dette gjelder samtlige land. Samlet sett har kun én prosent av studentene under 25 år barn, i 

motsetning til 56 prosent av de som er 30 år eller eldre (Orr, Gwosc og Netz 2011b: 71).  

Den store forskjellen mellom andel studentforeldre i denne undersøkelsen og tallene fra 

Levekårsundersøkelsen, ser ut til å komme på grunn av ulik utvalgssammensetning. Begge 

utvalgene var omtrent like store, inkluderte både heltid- og deltidsstudenter, og hadde med 

både høyskoler og universitet. Forskjellen ligger i studieintensitet og alder. 

Levekårsundersøkelsen hadde ikke med studenter som tok mindre enn 15 studiepoeng, det vil 

                                                 

2
 Datamaterialet fra Norge er samlet inn av Statistisk sentralbyrå, og analysert av Nordisk institutt for studier av 

innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). For rapport, se 

http://www.nifu.no/Norway/Publications/2011/NIFU%20Webrapport%2033-2011.pdf  

http://www.nifu.no/Norway/Publications/2011/NIFU%20Webrapport%2033-2011.pdf
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si under deltid, noe Eurostudent gjorde. Levekårsundersøkelsen intervjuet også kun studenter 

opp til 34 år, mens Eurostudent ikke hadde en øvre aldersgrense. I rapporten kommer det frem 

at Norge har den høyeste andelen studenter over 30 år i Europa med 31 prosent, og at 

gjennomsnittsalderen til en norsk student er 28 år (Orr, Gwosc og Netz 2011a: 63). Barn kan 

kobles til alder, dermed er det ikke overraskende at når nesten en tredel av studentmassen er 

over 30, har en stor andel av dem barn.   

Tabellen under viser hvor stor andel studentforeldrene utgjør av de ulike gruppene studenter i 

Norge (Orr, Gwosc og Netz 2011b). Det er stor forskjell når det gjelder alder, kun 1,9 prosent 

av studentene under 24 år har barn, mens 3 av 4 over 30 år er studentforeldre. Dette er nok 

også forklaringen på den store andelen studentforeldre blant masterstudentene, mens andelen 

bare er halvparten blant bachelorstudentene.  

Tabell 1. Andel studenter i Norge med og uten barn (i prosent) 

 

          (Orr, Gwosc og Netz 2011b: 8) 

Tabellen gir oss viktig informasjon om studentforeldre som en gruppe. Siden 16 prosent av 

bachelorstudentene har barn, men svært få av dem er under 25 år, kan dette tyde på at de 

enten har brukt lang tid på studiene, eller at det er snakk om dem som allerede har jobbet noen 

år og ønsker å etterutdanne seg. Det er naturlig å tenke seg at sistnevnte gruppe allerede kan 

ha stiftet familie, og har en partner i full jobb. Derfor mener jeg at Levekårsundersøkelsens 

fremstilling av studentforeldre som en gruppe på sju prosent av studentmassen passer godt 

hvis man tenker på dem som i hovedsak følger normert studieløp.  
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Jeg er mest interessert i den gruppen studentforeldre som hovedsakelig er studenter, ikke dem 

som tar noen fag ved siden av en fulltidsjobb. Statistikk over hvem som mottar ulike former 

for støtte gir en pekepinn om hvor stor denne gruppen er. Tall fra Lånekassen viser at i 

overkant av 7700 av omtrent 150.000 studenter som mottar støtte på landsbasis mottok 

forsørgerstipend i forrige skoleår, noe som betyr at de bor sammen med barn under 16 år
3
. 

500 studenter av disse går på Universitetet i Oslo. Rundt 450 studenter ved UiO har mottatt 

foreldrestipend årlig de siste årene, noe som utbetales det året studenten er ute i permisjon.  

1.4 Økonomiske ordninger og andre 

tilrettelegginger  

Det finnes en rekke ordninger i Norge som skal hjelpe studentforeldre både finansielt og 

praktisk. Det økonomiske står i hovedsak Lånekassen for, mens Studentskipnaden i Oslo og 

Akershus (SiO) tilbyr ulike velferdsordninger. UiO har også egne tilrettelegginger for blant 

annet gjennomføring av eksamen.  

Når studenter får barn, har de rett til å motta foreldrestipend fra Lånekassen (Lånekassen 

2012a). Dette er en ordning som gir månedlig utbetaling på samme måte som før man fikk 

barn, med akkurat samme beløp, men forskjellen er at hele beløpet omgjøres til stipend. Man 

kan få utbetalt foreldrestipend i en sammenhengende periode på inntil 44 uker, og selv om 

både mor og far kan søke, kan de ikke få støtte på samme tid. Størrelsen på utbetalingen er 

også avhengig av om ektefellen/samboeren tar ut foreldrepenger fra NAV. Hvis han/hun tar ut 

under 50 prosent foreldrepenger, får studenten full utbetaling, hvis han/hun tar ut 50-99 

prosent får studenten halv utbetaling, og hvis han/hun tar ut alt, får ikke studenten ta ut 

foreldrestipend i det hele tatt. Hvis studenten selv har jobbet seg opp et krav på foreldrepenger 

fra NAV, kan hun/han få det i tillegg til foreldrestipendet fra Lånekassen (Lånekassen 2012b).  

I tillegg til foreldrestipend, får studentforeldre også forsørgerstipend (Lånekassen 2012c). 

Dette er en månedlig utbetaling fra Lånekassen som kommer sammen med ordinært 

stipend/lån, til alle studenter som bor sammen med og forsørger et barn under 16 år. Beløpet 

er på opptil 1460 kroner per måned hver for barn nummer en og to, og opptil 950 kroner for 

                                                 

3
 Tallmateriale tilsendt på mail fra Lånekassen 21.02.12. 
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hvert barn etter det andre. Størrelsen på dette bidraget er avhengig av partneres eventuelle 

inntekt, støtten reduseres hvis han/hun tjener mer enn 26.400 kroner per måned, og reduseres 

gradvis dess høyere inntekten er.  

Dette betyr at gjennomsnittlig månedlig utbetaling fra Lånekassen for en nybakt studentmor 

er 10.540 kroner, så sant partnerens inntekt ikke overtrer beløpsgrensen. Etter det første året 

blir hoveddelen av bidraget til lån som vanlig, som delvis kan omgjøres til stipend når man 

har bestått eksamen. I tillegg kommer barnetrygden fra NAV på 970 kroner per måned som 

utbetales til alle foreldre (NAV 2012a).  

Studentforeldre kan også benytte seg av bostøtteordningen, og på den måten redusere 

bokostnadene sine. Bostøtten skal hjelpe de med høy boutgift og lav inntekt til å kunne 

beholde boligen de bor i (Husbanken 2012). Bidraget kommer hver måned, og bestemmes ut 

fra en rekke variabler som antall personer i husstanden, inntekt, formue og boutgifter per 

måned. Ordningen gjelder for alle over 18 år, med mindre man er student uten barn, eller i 

førstegangstjenesten.  

Når studenter ved UiO får barn, kan de søke universitetet om foreldrepermisjon (UiO 2012). 

Det er lagt opp til at man kan velge å betale semesteravgift selv om man ikke skal ta noen 

emner, slik at man likevel kan benytte seg av studentrabatt og velferdstilbud. Man kan også 

velge å følge undervisning og ta eksamen hvis man ønsker dette.  

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) har en rekke ordninger for å gjøre hverdagen 

lettere for studentforeldre. De tilbyr egne familieboliger som kun studenter med barn kan søke 

på, der de får litt større plass enn i en vanlig studentbolig, men til en lav husleie (SiO 2012a). 

De har også egne studentbarnehager beregnet for studentenes barn, der prisen er avhengig av 

familiens inntekt, og det er korte ventelister (SiO 2012b). Per våren 2012 tilbys det 730 

barnehageplasser totalt til universitetet og høyskolene i Oslo og Akershus. 

Studentbarnehagene har også ordninger spesielt tilpasset sin målgruppe, med fleksible 

åpningstider, eget rom for sykt barn hvis foreldrene har eksamen, og opptak av barn under ett 

år (Karlsen 2011).  

Studentrådgivningen tilbyr veiledning for kommende studentforeldre eller de som allerede har 

fått barn, og har informasjon om ulike tilrettelegginger og ordninger som studentforeldrene 



9 

 

har krav på. De har også samlet sammen økonomiske tilrettelegginger på en oversiktlig 

nettside, lett tilgjengelig (SiO 2012c).  

1.5 Studentforeldre – en usynlig gruppe? 

Det var ikke lett å finne statistikk om studenter med barn, foruten det som presenteres i 

utvalgsundersøkelser som Levekårsundersøkelsen for studenter og Eurostudent, samt 

oversikten fra Lånekassen. Jeg fant heller ingen aktuelle norske studier som kunne belyse 

deres situasjon. Hvorfor har dette blitt en tilnærmet usynlig gruppe? En tysk kollega av meg 

skriver masteroppgave der hun sammenligner kvantitative data om studentforeldre i Tyskland 

og Frankrike, hun valgte en kvantitativ vinkling siden det allerede var gjort så mange 

kvalitative undersøkelser om studentforeldrene i Tyskland. Det finnes også flere amerikanske 

psykologiske studier om gruppen, blant annet hvordan opplevelsen av å være studentmor 

påvirkes av indre og ytre faktorer som tro på egen studiemestringsevne, en trygg foreldrerolle 

og oppfattelse av støtte fra omgivelsene (Quimbly & O’Brien 2006). Det nærmeste jeg kom 

til å finne relevante tidligere studier fra Norge handler om studenters tanker om å få barn i 

fremtiden, fordeler og ulemper med å få det i studietiden, og hvordan dette kan knyttes til 

ulike utdanningsfelt (Kvaran 2007, Ommundsen 2011).  

En mulig grunn til at denne gruppen ikke får så mye oppmerksomhet, kan være at 

velferdsordningene i Norge er forholdsvis gode sammenlignet med andre land, noe som gjør 

at studenter som får barn kanskje klarer seg greit, og dermed ikke arbeider for bedre 

rettigheter. Dette er nok ikke en gyldig forklaring siden foreningen Studenter med barn Oslo 

ble opprettet i juni 2011, og har som en av sine hovedsaker å styrke studentforeldrenes 

rettigheter og bedre ordningene som skal ta vare på dem
4
.  

En annen mulig forklaring kan være at mange studenter ikke ser på det som et reelt valg å bli 

studentforeldre, og da enten velger å avslutte studiet eller å avslutte svangerskapet. Dette er i 

så fall ikke en optimal løsning for verken den enkelte eller samfunnet som helhet. Heldigvis 

kan dette være i endring siden ordningene og tilretteleggingene for studentforeldrene stadig 

                                                 

4
 For mer informasjon, se http://studentersamfundet.no/association/studenter-med-barn-oslo/ 

http://studentersamfundet.no/association/studenter-med-barn-oslo/
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utbedres, det er ønskelig at studenter som blir gravide føler at de har et faktisk valg om å 

fortsette å studere selv om de får barn.  

En tredje forklaring kan være at gruppen har vært relativt liten frem til nå, men som en følge 

av at studentene blir eldre, får også flere barn mens de studerer. Gjennomsnittsalderen for 

norske studenter er nå på 28 år (Orr, Gwosc & Netz 2011b), dette er den samme 

gjennomsnittsalderen som for førstegangsmødre på landsbasis (Statistisk Sentralbyrå 2011a). 

Som det kom frem av tallene fra Lånekassen som jeg refererte til i 1.4. har det blitt utbetalt 

foreldrestipend til rundt 450 studenter ved UiO årlig den siste tiden, dette vitner om at det er 

en signifikant gruppe. En positiv utvikling i økonomisk støtte og andre velferdsordninger kan 

også medvirke til at flere studenter får barn. Samtidig viste resultatene fra 

Levekårsundersøkelsen at andelen studentforeldre har gått litt ned de siste fem årene, det er 

usikkert hva dette kan skyldes (Statistisk sentralbyrå 2011b: 96).  

Underveis mens jeg har jobbet med denne oppgaven har debatten om når kvinner får barn 

blusset opp igjen, og flere offentlige personer har fremmet ønske om en bedre tilrettelegging 

for studenter slik at det blir lettere for dem å få barn. Kristin Clemet, tidligere utdannings- og 

forskningsminister, uttalte til studentavisa Universitas at:  

Man trenger en større arbeidstropp i Norge, og en av de tingene man kan gjøre for å få 

bukt med det er å gjøre det mer attraktivt å få barn under studietiden. Ulike tilbud til 

studentforeldre kunne ha gjort at kvinner får barn tidligere. Det ville være en fordel for 

samfunnet, og også for mange kvinner (Bjørnstad 2012: 17). 

I Soria Moria II gjør regjeringen det klart at de ønsker å bedre situasjonen til studenter med 

barn ved å øke finansieringen: «Regjeringen vil styrke utdanningsstøtten for studenter med 

funksjonsnedsettelser og studenter med barn» (Regjeringserklæringen 2009: 52). Kristelig 

Folkeparti har etterlyst handling, og arrangerte en egen konferanse våren 2012 for å samle inn 

synspunkter fra ulike aktører som kan hjelpe dem å forbedre familiepolitikken på dette 

området. Norsk Studentorganisasjon (2011b) har også engasjert seg, og har gjort det til en av 

sine kampsaker å bedre studentforeldres økonomi- og velferdstilbud.  
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2 Teori 

For å bedre fortolke informasjonen jeg fikk gjennom intervjuene, ønsker jeg først å se på 

teorier om hvordan det har oppstått en ny fase, ung voksen-fasen, som antas å dominere 

livsstilen og tankemåten til de fleste studenter i dag. Deretter går jeg gjennom noen 

forskningsbidrag om hva dagens unge tenker om barn og ekteskap, og hvilke faktorer som 

påvirker tidspunktet man velger å få barn på. Til slutt tar jeg for meg moderskapet og kravet 

til den gode mor.  

2.1 Livsløp og ungdomstid 

Livsløp handler om struktureringen av livet, og omhandler både den biologisk baserte 

livssyklusen og de historiske og sosiale forholdene som organiserer livets løp (Frønes og 

Brusdal 2010: 394). Livet organiseres i faser, og fasenes innhold varierer ut fra både kultur og 

ressurser, noe som skiller livsfasene til ulike sosiale grupper eller klasser fra hverandre. 

Likevel kan vi snakke om «den dominerende livsløpsorganiseringen» til en historisk 

generasjon eller fødselskohort (Frønes og Brusdal 2010: 394). En fødselskohort refererer til 

personer som ble født på samme tid, og dermed tar del i de samme historiske hendelsene. 

Flere fødselskohorter i samme tidsperiode kalles en historisk generasjon, og her fokuseres det 

som regel på at de har en felles ungdomstid, som regnes som den mest formgivende tiden for 

et individ (Frønes 2007: 40). 

Sosiologer er opptatt av ungdomstiden siden den har en stor innvirkning på hvordan individet 

formes. Her legges grunnlaget for holdninger og verdier som man preges av videre i livsløpet, 

og som er med på å påvirke viktige valg som familieetablering og yrkesdeltagelse. Identiteten 

og meningene man har som ung formes ikke kun av en selv, det er noe man deler med andre 

unge i samme gruppe, som bidrar til at meningene kan oppleves som sterkere enn dem man 

får på andre tidspunkt i livet. Det er sosiale forhold som gjør at verdensbildet man utvikler i 

ungdomstiden setter seg, og preger generasjonen selv når de blir eldre (Frønes 2007: 41). 

Dette betyr at hvis man som ung er vant til å ha mange valgmuligheter, ser man for seg at 

fremtiden også blir slik, og dette er innstillingen man møter verden med når man blir voksen. 

«Unge kvinners bevegelse inn i høyere utdanning illustrerer nettopp en prosess hvor nye 
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generasjoner av unge velger handlinger som for dem i økende grad er en selvfølge, men som 

lenge ikke var selvfølgelig for resten av verden» (Frønes og Brusdal 2010: 405).  

Ivar Frønes og Ragnhild Brusdal (2010: 393) påpeker at livsfasene stadig er i endring. Ung og 

singel er mer beskrivende for 25-åringene i dag enn det var rundt 1970, da denne 

aldersgruppen som regel var småbarnsforeldre med fast inntekt. I industrisamfunnet var det å 

bli voksen ensbetydende med å stifte familie, og det ble sett på som et normbrudd å studere 

utover i tjueårene, spesielt når dette medførte sen etablering (Frønes og Brusdal 2010: 402).   

Det er viktig å påpeke at det ikke er ungdomstiden som har strukket seg, men at det har 

kommet en ny fase. Når man leser om at unge venter lenge med å gifte seg og få barn, betyr 

ikke dette at man er ungdom frem til man stifter familie på samme måte som på 1970-tallet, 

men at det er en ny fase med eget innhold og mening (Frønes 2007: 45). Definisjonen av ung 

og voksen har endret seg, ung er ikke det samme som tenåring og voksen er ikke lenger 

ensbetydende med etablert og egen inntekt. Tormod Øia og Halvor Fauske (2010) hevder at 

problemstillingen handler om hvilken kompetanse som kan markere overgangen inn i 

voksenlivet, og at dette er noe som vil variere med livssituasjon og hvilke utfordringer man 

står ovenfor. For å bedre forstå livsløpet til dagens unge, bruker man en ny oppdeling som 

inkluderer ung voksen-fasen (Frønes og Brusdal 2000, Øia og Fauske 2010).  

2.2 Ung voksen-fasen 

Ung voksen-fasen oppstod i overgangen til kunnskaps- og utdanningssamfunnet (Frønes og 

Brusdal 2000). Denne strekker seg fra tenårenes slutt, gjennom studietiden og til begynnelsen 

av trettiårene. Som jeg har vært inne på er ungdomstiden mer en sosial og kulturell periode 

heller enn en gitt biologisk fase, noe som medfører at 23-åringer sin livssituasjon varierer 

svært mye avhengig av både kultur og historisk periode. Mens det på 1970-tallet som nevnt 

var vanlig at denne aldersgruppen allerede var gifte småbarnsforeldre, kan man i dag risikere 

å bli sett på som «for ung» hvis man er i samme situasjon (Astrup 2011).  

Ungdomstiden har endret seg, istedenfor å gå fra tenåring til voksen, har man fått en periode 

på rundt ti år der det forventes at man skal utdanne seg, oppleve verden og «finne seg selv». 

For mange blir barn først et tema når man nærmer seg tretti, og man både har fått seg 

utdannelse, fast jobb og partner (Ravn 2005, Brannen og Nilsen 2002).  Det er liten tvil om at 
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den nye fasen er formet som en følge av utdanningsrevolusjonen man har sett de siste 30 

årene, fra 1986 til 2002 ble antall studenter i høyere utdanning doblet, og i skoleåret 

2009/2010 var det 213.400 aktive studenter ved norske universiteter og høyskoler (Statistisk 

Sentralbyrå 2004 og 2012b). Man trenger ikke av den grunn være student for å befinne seg i 

ung voksen-fasen. Studentlivet har lagt til grunn en urban livsstil som nå tas for gitt hos 

dagens unge voksne, og som er fylt av kaffebarer, moter og festing. Utdanningsrevolusjonen 

skapte spesielt en endring hos de norske jentene, istedenfor å flytte hjemmefra for å stifte 

familie, flytter de nå for seg selv for å skape sitt eget liv (Frønes og Brusdal 2000: 50). Flere 

kvinner enn menn velger høyere utdanning, og mange prioriterer jobberfaring fremfor 

bleieskift de første årene som ferdigutdannet (Statistisk Sentralbyrå 2012b) Den nye livsfasen 

har også gjort det helt vanlig å være uten partner en stund, dette har ført til at begrepet enslig 

og de negative assosiasjonene som følger med har blitt byttet ut med trendordet «singel», som 

viser at man klarer seg fint på egenhånd (Frønes og Brusdal 2010: 403). Siden tidspunktet for 

familieetableringen har blitt forskjøvet, har det blitt akseptert at man kan være sammen med 

flere ulike partnere før man slår seg til ro. For kvinner har innføring av moderne 

prevensjonsmidler som p-piller og spiral vært avgjørende for at de også kan ta del i singellivet 

på lik linje med menn. Det har blitt mer vanlig med «one night stands», og kvinner og menn 

har blitt seksuelt sidestilt.  

Ung voksen-fasen er både et produkt av, og en årsak til samfunnsendringene som i følge 

Frønes og Brusdal har «trukket unge kvinner ut av en familieforankring og inn i en 

yrkesforankring» (2000: 50).  

Med et skråblikk på dagens ungdomskultur, fanger komiker Jon Niklas Rønning en del av 

kjernen i ung voksen-fasen. «De fleste av oss har fått så mange valg i livet at vi aldri klarer å 

velge noe som helst. For ved å velge, velger vi også bort. Da blir valget vårt å aldri velge, 

bare leve i en jevn strøm av leieleiligheter og lurvete bokollektiv med tett sluk i dusjen» 

(Rønning 2009: 218). Selv om dette er ment som et humoristisk bidrag til debatten, kan det 

ligge nært en allmenn oppfattelse av at en stor andel unge voksne bor i kollektiv, hopper fra 

jobb til jobb og utsetter de store avgjørelsene som boligkjøp og familie.  

Selv om man venter lenger før man etablerer seg, betyr ikke det at de unge voksne er mer 

ensomme. En artikkel fra Statistisk sentralbyrå kan fortelle at selv om flere bor alene, er færre 

venneløse, nære venner har erstattet den tryggheten familien tidligere stod for (Barstad 1996). 
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Hus og hage er byttet ut med kollektiv i bygård, og sosiale settinger vektlegges. Tv-serien 

«Friends» illustrerer vennskapets viktige rolle, og serien kan både regnes som normbygger og 

speilbilde av den nye livsstilen på samme tid (Frønes og Brusdal 2000: 51). Til tross for at de 

får og mister både kjærester og jobber gjentatte ganger, holder vennegjengen sammen, og 

møtes fast på den lokale kaffebaren. De er single unge voksne som brøyter vei for en ny 

livsstil som vil fortsette å prege flere generasjoner.  

Ung voksen-fasen kan igjen deles i to, der den første perioden fra 18-25 år har blitt 

begrepsfestet som emerging adulthood av psykolog Jeffrey J. Arnett (2000). Han hevder at 

det ikke kun er snakk om en overgang fra ungdom til voksen slik man tidligere opererte med i 

psykologien (se bl.a. Erikson 1950), men at det er en distinkt periode med fem særtrekk. Det 

er alderen for identitetsutforskning, ustabilitet, selv-fokusering, følelsen av å være «i mellom» 

(in between) og ikke minst alderen for muligheter (Arnett 2007: 69). Det er ofte i denne 

alderen man prøver ut nye ting, bestemmer seg for hva man vil, og prøver å finne en vei inn i 

voksenlivet. Dette passer godt inn i den tilnærmet frie og uforpliktende tilværelsen som 

student. Den siste halvdelen av ung voksen-fasen bruker de fleste til å avslutte høyere 

utdanning, og finne seg til rette for etablering. Det er her mine informanter i stor grad befinner 

seg, de tar en mastergrad, og er på god vei inn i det etablerte liv som voksen.  

Selv om det ikke kun er studenter som benytter seg av den nye, urbane livsstilen, må det 

nevnes at den er mest fremtredende i områder der man finner en stor andel studenter. Dette 

illustreres godt ved å se på når kvinner får sitt første barn, «halvparten av de unge kvinnene i 

Nord-Trøndelag hadde fått barn når de fylte 24 år. I Oslo hadde halvparten av 30-årige 

kvinner enda ikke fått barn» (Frønes og Brusdal 2000: 51).  

Norske kvinner ligger i teten på verdensbasis når det gjelder utdanning (Frønes og Brusdal 

2010: 405). Tradisjonelt har menn dominert høyere utdanning, men dette har vært i tydelig 

endring de siste 30 årene. Kvinnene utgjør 60 prosent av studentmassen ved universiteter og 

høyskoler, og én av to kvinner i aldersgruppen 25-29 år hadde høyere utdanning i 2010. Hos 

menn er tilsvarende andel én av tre (Statistisk sentralbyrå 2012b og 2010).  Kvinnene jeg 

intervjuet tilhører denne gruppen av studenter i høyere utdanning, men de har valgt en annen 

tilværelse enn den typiske student siden de har stiftet familie.  
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2.3 Individualisering og unge voksnes tanker om 

barn 

Flertallet av tenåringer i dag ser for seg tilværelsen som ung voksen fylt av muligheter til å 

velge hva man vil gjøre, og hvor man vil ta veien i livet, istedenfor å bruke de tidlige 20-årene 

til å finne en partner og stifte familie. Flere teoretikere, blant annet Ulrich Beck og Elisabeth 

Beck Gernsheim (1995), mener vi står ovenfor en andre modernitet som skiller seg markant 

fra det industrisamfunnet som preget den første moderniteten. De hevder at denne nye 

moderniteten er preget av individualisering, som gjør at livsløpet er noe man planlegger, og 

ikke lenger kommer naturlig fylt av normer om hva man skal gjøre. Selvrealisering er selve 

hovedideen, man kan planlegge sitt eget liv, og valgene man tar, påvirker hvor man ender. 

Selv om dette er omdiskutert, er det en fruktbar teori å bruke for å forstå dagens unge voksne 

og valgene de tar.  

Den økende individualiseringen er dermed med på å skape endringer i livsløpet, og dette kan 

påvirke de unge voksnes valg om barn. «Hovedideen om det ideologiske paradigmeskiftet 

som finner sted i overgangen fra industrisamfunnet til et kunnskapsbasert samfunn, er at 

modernitetens institusjoner har mistet grepet om særlig de unges liv» (Lappegård 2007: 58). 

Beck og Beck-Gernsheim (1995) beskriver samfunnet som mindre normstyrt enn tidligere, det 

er opp til individet selv å skape sin egen biografi, og ta de store valgene når det gjelder 

familieetablering, utdanning og yrkesdeltagelse. Det er ikke lenger en gitt måte å skape en 

familie på, man står i dag ovenfor en rekke valgmuligheter man må ta stilling til, både når det 

gjelder tidspunkt, størrelse, omsorg og oppdragelse. Sosial bakgrunn kan likevel påvirke valg 

av utdanning, noe som fører til en mulig sammenheng mellom sosial status og 

familieetablering, ettersom utdanning som nevnt påvirker når kvinnene velger å få barn.   

Beck og Beck-Gernsheim (1995: 6) mener kvinner i dag må skape sine egne livsprosjekt, 

siden deres hverdag er vesentlig ulik fra både deres mødre og bestemødre. Selvstendigheten 

og valgmulighetene de nå står ovenfor gir de både økt frihet, men også mindre beskyttelse enn 

tidligere. Familieetablering er ikke lenger hovedgrunnen for å flytte ut fra barndomshjemmet, 

nå er det i stor grad utdanning og arbeidsmuligheter som står i kvinnenes fokus. De økte 

utdanningsmulighetene gir kvinnene helt andre valg enn tidligere generasjoner stod ovenfor, 

noe som fører til at de tradisjonelle forventningene til tidligere typiske kvinneroller har endret 

seg (Lappegård 2007: 59).  
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Ønsker dagens unge voksne fremdeles å få barn, eller er de mer opptatt av å skape sin egen 

karriere? Torkild Hovde Lyngstad og Turid Noack (2005) har analysert et kvantitativt 

datamateriale som handler om unges intensjoner om å få barn og gifte seg, og de har 

kontrollert for ulike variabler som utdanning, brudd hos foreldre, opplevelse av eget 

samlivsbrudd, religiøsitet og sivilstatus. De finner at ønsket om barn fremdeles står sterk hos 

de fleste, og at det i tillegg overgår ønsket om ekteskap (Lyngstad og Noack 2005: 125).  

Det var en større andel kvinner enn menn som var innstilt på å få barn, og det varierte ikke 

stort med tanke på ulike bakgrunnsvariabler. Hos mennene var det derimot litt større 

forskjeller, både menn i eksisterende og tidligere samboerskap ønsket oftere å få barn, i tillegg 

til de som var under utdanning. Hos kvinner og menn samlet, slo både samboerskap og at de 

var under utdanning positivt ut for forventingen om barn (Lyngstad og Noack 2005: 125-7).  

Når det gjelder forventning om giftemål var også kvinnene i positivt flertall. De fleste som 

hadde samboere var innstilt på å gifte seg, men ikke nødvendigvis i nær fremtid. Religiøsitet 

var en faktor som kun slo ut positivt hos menn, og ikke hos kvinner. Positive faktorer for 

menn var også det å bo i større byer, og å være student. For begge kjønn slo både det å være 

samboer og det å være student positivt ut for ekteskapsønskene (Lyngstad og Noack 2005: 

128-30).  

Materialet viser ingen tegn til at man står ovenfor en trend av økt barnløshet fremover, heller 

ikke at ekteskapet forsvinner som samlivsform, selv om dette er hevdet tidligere. Det ser 

derimot ut som at samboerskapet har blitt en naturlig innledning til ekteskapet, ettersom 

denne faktoren skåret høyest på intensjon om giftemål og barn. Fremfor å velge enten eller, er 

samboerskap og ekteskap sett på som ulike ledd i etableringen (Lyngstad og Noack 2005: 

131). 

Økt individualisering kan føre til et sterkere ønske om å ha et eget liv, men samtidig påpeker 

Beck og Beck-Gernsheim (1995: 106-7) at barn kan tilføre innhold og mening som er viktig 

for individet. Det kan til og med bli det som livet dreier seg om, og tilværelsen planlegges 

rundt. På grunn av høye skilsmisserater kan samlivet oppleves som noe skjørt, mens 

kjærligheten og tilknytningen til barnet er tilnærmet stabil. Dette kan være grunnen til at 

dagens unge ønsker seg barn mer enn ekteskap (Lyngstad og Noack 2005: 132).  
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Det kan likevel oppstå en konflikt mellom ønsket om eget liv og ønsket om barn hvis 

samfunnets familie- og arbeidspolitikk og velferdsordninger ikke legger til rette for at det skal 

la seg kombinere. Beck og Beck Gernsheim (2002: 126) mener dette er et aktuelt problem i 

Tyskland, og en grunn til lave fødselstall. Her i Norge ser vi ikke det samme problemet, siden 

velferdsordningene i stor grad legger til rette for, og oppfordrer kvinner til å kombinere jobb 

og familie. Dette er noe sosiologen Gøsta Esping-Andersen (2002) underbygger, han mener at 

kombinasjonen av høy kvinnelig yrkesdeltagelse og høy fruktbarhet skyldes to mekanismer, 

den ene handler om hvordan velferdsstaten legger til rette for barnepass og andre 

familiepolitiske ordninger, den andre hvordan arbeidslivet bedre legger til rette løsninger for å 

kombinere jobb og familie (Lappegård 2007: 60). 

Norges godt utviklede velferdstilbud kan være noe av grunnen til at man finner både høyt 

fertilitetsnivå og høy yrkesdeltagelse blant kvinner, noe som ikke er så vanlig i andre 

europeiske land utenfor Skandinavia (Ravn 2005: 30). Dette vitner også om normer som ikke 

bare sier at yrkesaktive mødre er helt greit, men at det til og med er forventet at mødre skal ut 

i jobb. Samfunnet legger opp til dette ved hjelp av velferdsordninger som ett års 

fødselspermisjon, målet om full barnehagedekning, og mulighet for lønnskompensasjon når 

man er hjemme med sykt barn, samt gode muligheter for å jobbe deltid for de som ønsker det.  

Siden likhet er en grunnleggende verdi i det norske samfunn, legger velferdsstaten opp til at 

alle skal ha mulighet til å være i jobb, dermed brukes rundt 35 prosent av statsbudsjettet på 

helse- og sosialt velferdssystem, og her kommer blant annet fødselspermisjonen innunder 

(Ravn 2005: 33). Dette gjelder også utdanning, det er viktig for den norske stat at alle som 

ønsker utdanning, skal ha muligheten til å få det. Derfor har det blitt laget en rekke ordninger 

for at studenter som får barn skal kunne fortsette med studiene, slik jeg viste i kapittel 1.  

Malin Noem Ravn har intervjuet åtte gravide kvinner med tre til seks års høyere utdannelse 

om hvorfor de har valgt å få barn. Statistisk sett er dette den gruppen som har høyest 

gjennomsnittsalder for når de får sitt første barn, de får oftest kun ett barn, og har høyest andel 

barnløse (Ravn 2005: 31). Til tross for velferdsstatens familievennlighet, er det ofte kvinnene 

som utfører største andelen husarbeid og barnepass, selv om begge parter er i jobb. Dette 

krever mye tid og energi, noe informantene til Ravn gir uttrykk for at det blir mangel på, og 

det oppfattes dermed som ekstra slitsomt. De føler de ikke får gitt nok oppmerksomhet til en 

eller begge områdene, noe som fører til vedvarende dårlig samvittighet. Dermed blir det 
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kvinnene som i størst grad påvirkes av valget om barn, noe som kan være en av grunnene til 

at mange kvinner med høy utdanning venter en stund før de stifter familie (Ravn 2005: 34-5). 

Ravn (2005: 35) hevder videre at den emosjonelle verdien ved å ha barn er innbakt i kulturen 

vår, og at det dermed er «kulturelt naturlig», et «godt liv» inkluderer familie. Ved å følge 

denne linja blir det å få barn knapt et valg, det er bare noe som skjer på et tidspunkt i et pars 

liv sammen (Ravn 2005: 35). Ravn hevder å finne støtte for at barn har blitt en viktig del av et 

individs valgte livsløp, noe som utløser ansvar og modenhet, og som sees på som en berikelse 

av livet (Ravn 2005: 38-40). Foreldreskapet kan på den måten bli en del av selvrealiseringen, 

noe som gir livet mer mening, slik Beck og Beck-Gernsheim hevder. 

2.4 Tidspunkt for barn 

Siden det å få barn i følge Ravn kan sees på som kulturelt naturlig i Norge, blir valget heller 

snevret ned til tidspunktet for å få barn. På grunn av moderne prevensjonsmidler har kvinnene 

tilnærmet full kontroll over egen kropp, og kan dermed planlegge å få barn når det passer dem 

best
5
. «Å være klar for å få barn refererer til idéer om spesifikke tilstander som må være 

tilstede før man bestemmer seg for å bringe et barn til verden» (Ravn 2005: 41). Naturlig nok 

er det en viss variasjon mellom ulike personer og grupper, men det er flere ting som går igjen. 

Ravn fant ut at dette var viktig for hennes informanter: Å ha hatt sin egen husstand i noen år, 

være ferdig med utdannelsen, vært i fast jobb i minst ett år, å ha vært samboer eller gift med 

en valgt partner i en stund, samt å ha reist rundt i verden eller gjort andre selvrealiserende 

aktiviteter (Ravn 2005: 41).  

Disse utsagnene stemmer overens med hva Julia Brannen, Clarissa Kugelberg, Maria Das 

Dores Guerreiro og Janet Smithson (2002: 122-6) fant da de intervjuet unge voksne i ulike 

europeiske land om hva som måtte være på plass før de fikk barn. De unge fra Irland og 

Portugal la vekt på at det var naturlig å gifte seg først, mens unge svenske mente samboerskap 

var viktigst, så kunne de heller gifte seg etter hvert hvis de ønsket det. Å være i en trygg 

økonomisk situasjon ble sett på som nødvendig, noe mange mente kunne bli vanskelig å 

oppnå. Dette bekymret ikke de unge fra Norge og Sverige seg så mye for, og ville helst også 

                                                 

5
 Gitt at de har en partner, eller velger å benytte seg av andre metoder for å få barn.  
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ha et eget hus på plass først. Hva som ble sett på som den «riktige» alderen varierte fra land til 

land, men de var enige om at man ikke måtte være for ung og ikke for gammel. Dette 

samsvarer med hva Ravn fant i sitt materiale:  

Den moralske misnøyen med kvinner som «kun» ønsker barn (og ikke noe annet) når 

de er tidlig i tjueårene, og den moralske misnøyen med kvinner som ikke ønsker barn 

når de er i trettiårene, fanger samlet de normative kreftene av konstruksjonen om 

«riktig tid» og «riktig sekvens» (Ravn 2005: 43).  

Det er ikke alltid mulig å planlegge slik at den «riktige» partneren og den «riktige» tida 

klaffer, og det kan forklare litt av grunnen til hvorfor gjennomsnittsalderen har gått opp, og 

hvorfor flere blir barnløse (Ravn 2005: 43). Valget om tidspunktet for å få barn påvirkes av 

sosiale forventninger, biologi og tilfeldige omstendigheter. Den «ideelle rekkefølgen av 

hendelser», med utdanning, karriere og «den perfekte mann» som de viktigste faktorene, kan 

omformuleres til «grunner til å utsette barnefødselen» (Ravn 2005: 45).  

2.5 Tilpasningsevnemodellen 

Trude Lappegård hevder at selv om man virker fri til å ta de valgene man ønsker, vil det 

finnes både kulturelle og strukturelle føringer som man må forholde seg til, spesielt knyttet til 

klasse, kjønn og alder. «Menneskers livsbetingelser, tanker og handlinger må ses i 

sammenheng med den økonomiske, sosiale og kulturelle konteksten de til enhver tid befinner 

seg innenfor» (Lappegård 2007: 59). Dette underbygger Julia Brannen og Ann Nilsen (2002: 

53), som hevder at det blir for enkelt å beskrive endringen i de unges situasjon som en 

overgang fra standardbiografi til valgbiografi, slik individualiseringstesen går ut på. De unges 

forventninger om fremtiden er formet av blant annet kjønn, etnisitet, sosial klasse og 

opprinnelse, og Brannen og Nilsen mener man derfor er nødt til å bruke en individ-struktur-

kobling når man ser på unge voksnes intensjoner om fremtiden. De legger også vekt på at 

kvaliteten på, og graden av velferdstilbud i samfunnet påvirker tankemåten til de unge. Er 

man vant til en sterk velferdsstat, tar man ofte for gitt sikkerhetsnettene som er der, og dette 

speiler seg i hvordan man tenker om fremtiden (Brannen og Nilsen 2002: 36). De har kommet 

frem til tre modeller som viser ulike måter dagens unge tenker om fremtiden på, og kun én av 

dem, «tilpasningsevnemodellen» (the model of adaptability), kan beskrives med 

valgbiografien. Gruppene som benytter seg av denne tankemåten har en relativt privilegert 



20 

 

bakgrunn, og sikter på høystatus-yrker. Brannen og Nilsen fant denne modellen hos norske 

universitetsstudenter, og som vi skal se er den også beskrivende for mine informanter.  

Brannen og Nilsens (2002: 57) norske informanter i aldersgruppen 20-25 år tok det for gitt at 

de kom til å finne en «god jobb» i fremtiden, men var klar over at de antageligvis måtte 

innom ulike jobber før de fant en som var «god». Det å kunne velge mellom ulike jobber så 

de også som viktig, og en av dem poengterte at det var derfor hun hadde valgt å gå på 

universitetet. Det er vanlig i Norge å studere lenge, og her kommer kvinnenes dilemma frem, 

når skal de få barn? De vil ikke få barn for seint, samtidig er det mange ting de har lyst til å få 

gjort først. De kommer frem til at man nødvendigvis ikke må ha «løpt fra seg» før man får 

barn, at man fremdeles kan være aktiv selv om man har blitt mor (Brannen og Nilsen 2002: 

59).  

De kvinnelige britiske studentene snakket ikke med samme sikkerhet om jobbene de kunne få 

etter endt utdanning, dette kan ha med det ustabile jobbmarkedet for ferdigutdannede. Flere 

av dem ytret ønske om å jobbe deltid når og om de fikk barn, mens andre var usikre på om de 

ønsket barn i det hele tatt.  

Tilpasningsevnemodellen viser de (norske) unge som ser for seg at de kan velge i flere ulike 

jobber, og bytte jobb når de er lei. De ønsker å ha muligheten til å være åpne og fleksible. 

Etter hvert ønsker de å etablere seg og få barn, men dette utelukker ikke muligheten for 

fremdeles å nyte det å «være ung», spesielt i Norge der det er lagt til rette for at man kan 

jobbe og være mor på samme tid. De unge ser på fremtiden som en utfordring de vil takle bra 

(Brannen og Nilsen 2002: 60). 

2.6 Økonomi og barn 

Økonomi har ikke blitt fremstilt som et aktuelt problem når Ravns (2005) informanter snakker 

om valget rundt det å få barn, slik det derimot er i flere andre europeiske land. Ravn tror dette 

er fordi velferdstilbudet er så gunstig i Norge, og at det er lagt opp til å kombinere jobb og 

barn, slik at kvinnene er sikret inntekt de kan bruke til å forsørge familien. Hun mener derfor 

det er svært sannsynlig at det gode velferdstilbudet ligger til grunn for kvinnenes valg om 

barn.  Men når det gjelder økonomi står studenter som gruppe i en særstilling. De er kjent for 

å ha dårlig råd, og mange studenter jobber deltid ved siden av studiene for å ha penger til 
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overs etter at husleien er betalt. Stabil økonomi var en av faktorene som ble trukket frem av 

de unge hos Ravn, og også hos Brannen m.fl. (2002), som ønskelig før man fikk barn. Siden 

dette ikke assosieres med studiehverdagen, kan det være en av grunnene til at de fleste 

studenter vil bli ferdig med utdannelsen før de stifter familie. Sarah Thalberg (2009) har 

undersøkt dette i en svensk studie basert på et kvantitativt datamaterialemateriale fra 1984-

1999. Spørsmålet hun stiller er om dårlig økonomi er grunnen til at studenter venter med barn, 

eller om det er den normgitte rekkefølgen der barn kommer etter studier og jobb som står 

sterkest?  

Sara Thalberg finner indikatorer på at kvinnelige studenters valg om barn i høy grad er 

påvirket av inntekt, noe som tyder på at økonomiske begrensninger i alle fall til en viss grad 

er grunn til at de utsetter barn til etter endt utdannelse. Inntekt har ikke en like stor påvirkning 

på sannsynlighet for andre og tredje barn (Thalberg 2009: 23).  

Summert opp, selv om styrken på assosiasjonen varierer med inntekt, antall barn og 

alder, er det en konsistent og stabil negativ effekt av å være student på 

sannsynligheten på å få barn, noe som indikerer at å kombinere studier og foreldreskap 

blir oppfattet som uønsket og vanskelig (Thalberg 2009: 23).  

Selv om den økende utsettelsen av førstegangsfødselen kan være positiv av enkelte grunner, 

som at foreldrene kan være mer modne og ha en stabil økonomi, mener enkelte at det er 

problematisk fra et demografisk og medisinsk perspektiv. Det kan føre til flere assisterte 

befruktninger, som er dyrt, men også til at kvinnene kanskje ikke rekker å få så mange barn 

som de ønsker (Thalberg 2009: 24). Det siste har vist seg å ikke være et stort problem i 

Norge, tall fra Statistisk sentralbyrå viser at selv om høyere utdannede kvinner får barn senere 

enn andre kvinner, får de likevel omtrent like mange, men bare på kortere tid (Lappegård 

2007: 56). 

Thalberg konkluderer med å foreslå at en mulig løsning for å senke alderen for 

førstegangsfødende er å øke velferdsgodene for studenter med barn. Dette vil bedre 

mulighetene for å kombinere barn med studier, og kanskje gjøre det lettere å gjennomføre 

studieløpet. Siden studenter har mer fleksible arbeidstider enn arbeidstakere, kan det være 

gunstig å kombinere studier med barn. Dessuten, ved at de får barn før de kommer inn i 

arbeidsmarkedet, blir de mer attraktive for arbeidsgiveren ved at de allerede har vært ute i 

fødselspermisjon. Det blir også lettere for arbeidstakeren selv, siden den første tiden i ny jobb 

kan være intensiv og krevende, og noen ganger usikker. (Thalberg 2009: 24). Ved å gi 
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studenter med barn et ekstra tillegg (inntekt), sender samfunnet et signal om at de støtter 

kombinasjonen av barn og studier. Dette kan føre til en endring i etablerte normer (Thalberg 

2009: 25).     

2.7 Moderskapets krav 

Det er mye som skiller dagens unge kvinner fra deres mødre, blant annet hvilke valg og 

muligheter de står ovenfor. Sosial bakgrunn og den økonomiske og sosiale strukturen de 

befinner seg i, påvirker normene som styrer deres preferanser for valg av livsløp. Det betyr at 

både økonomiske, politiske, kulturelle og sosiale forhold legger føringer for hvordan livsløpet 

utformes (Lappegård 2001b). Utdanning har fått en sentral rolle i dagens samfunn, og det tas 

for gitt at kvinner skal ha en selvstendig yrkesforankring. Dette kan være mye av grunnen til 

at kvinner velger utdanning tidlig i livsløpet, og ønsker seg en fast jobb før de stifter familie 

(Lappegård 2001b). Likevel henger det kjønnstradisjonelle rollemønsteret igjen, 

inntektsstatistikk og tidsbruksundersøkelser viser at det fremdeles er far som er 

hovedforsørger, mens mor har hovedansvar for hjem og barn, og er biforsørger (Leira 2010).   

Moderskapet er noe som tradisjonelt har blitt sett på som en naturlig del av det å være kvinne, 

men nå i senere tid hevder blant annet Arnlaug Leira (1992) at det er interessant å se på 

moderskapet også som en sosial konstruksjon formet av omgivelsene rundt oss.  

Moderskapet er et flerdimensjonalt konsept. Moderskapet refererer til biologiske 

prosesser og kulturelle symboler, til den individuelle opplevelsen av å være en 

kvinnelig forelder og til den sosiale konstruksjonen av kvinner som mødre. 

Moderskapet formes av samspillet mellom kjønn og generasjoner, og av politiske 

institusjonaliseringer (Leira 1992: 3).  

Det er altså noe som konstrueres, og som må forstås i lys av samfunnet man tilhører. 

Samfunnet har en rekke verdier som legger grunnlaget for hvilke normer som gjelder, og 

normene blir dermed «midler til å virkeliggjøre verdifulle tilstander» (Østerberg 2003: 76). 

Hvordan moderskapet utformes blir påvirket av de gjeldende normene.  

Anne Lise Ellingsæter (2005a) støtter seg på Carol Smart (1996) og hevder at det finnes en 

rekke moderskapsdiskurser som er med på å definere hva som regnes som en god mor. Disse 

kommer til utrykk gjennom ekspertuttalelser i media, metaforer brukt i dagliglivet og 
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beskrivelser av ulike praksiser, og er med på å forme de sosiale oppfatningene av hva som 

regnes som normalt og ikke.  

Moderskapsdiskursene kan deles i to grupper, de forbindes enten med det biologiske eller det 

sosiale moderskapet (Eisenstein 1983 i Ellingsæter 2005a). Førstnevnte omhandler det som 

knyttes direkte med moren, som graviditet, fødsel og amming. Ellingsæter (2005a) trekker 

frem debatten om ammetid, ekspertuttalelser om hvordan barnet blir sunnere av at mødrene 

ammer lengre, og hvordan ammetid blir fremstilt som naturlig og normalt. Diskurser knyttet 

til det sosiale moderskapet rommer omsorg, oppdragelse og forsørgelse, som hvordan man 

skal vise kjærlighet og omsorg, og hvor mye tid barnet burde få av foreldrene sine. Det siste 

har vært mye diskutert de siste årene, etter at det ble vanlig for kvinner å jobbe fulltid har det 

oppstått begreper som blant annet tidsklemme, som beskriver tidsmangelen til 

småbarnsforeldre som slites mellom jobb, familie og husarbeid. Bekymringen i samfunnet er 

at barn og unge lider under foreldrenes travle hverdag, og at dette kan føre til sosiale 

problemer. Selv om det snakkes om «foreldrenes» plikter og ansvar, ser det ut som at det er 

kvinner som føler hovedansvaret, siden de jobber mest deltid, og begrunner dette med at de 

ønsker mer tid til barna (Ellingsæter 2005b).     

Oppfatningene av barnets rett til ubegrenset tid og oppmerksomhet fra foreldrene, og da 

spesielt moren, kan dermed i høy grad beskrives som en aktuell moderskapsdiskurs. Det blir 

satt likhetstegn mellom mengde tid til barnet og kvaliteten på moderskapet, og dette er et syn 

mødrene også har, stor grad av tilgjengelighet for barnet har blitt et ideal (Ellingsæter 2005b). 

Dette kan komme av at det har skjedd en naturalisering av forestillingene om barnets behov, 

slik at både politikk og samfunnsdebatt ofte preges av hensyn til «barnets beste», uten at det 

trenger nærmere begrunnelse. Det betyr at «ideer om barns utvikling og sosialisering som er 

sosialt, kulturelt, ideologisk og historisk spesifikke, transformeres til noe naturlig» 

(Ellingsæter 2005a: 382). 
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3 Metode 

Ifølge Karin Widerberg (2001: 15) er formålet med kvalitativ forskning å klargjøre et 

“fenomens” karakter eller egenskaper, og det beskriver godt hva jeg ønsker med min studie 

om studentmødre. Hvordan ser hverdagen ut for denne gruppen, og hvilke opplevelser, 

erfaringer og refleksjoner har de rundt det å være mor når man er student? Det er gjort svært 

lite forskning på denne gruppen tidligere, dermed er det ikke mye å bygge videre på. Jeg 

valgte derfor å benytte meg av kvalitative intervju for å kunne komme i dybden og hente inn 

både beskrivelser og refleksjoner, og dermed få et rikt datamateriale. Fordelen med et intervju 

er at man kan ta seg friheten til å forfølge et tema som informanten tar opp, uten at det står i 

intervjuguiden. Dette var noe jeg benyttet meg av for å få en best mulig innsikt i deres 

situasjon og hverdag. Som Steinar Kvale og Svend Brinkmann (2010: 19) skriver: «Hvis du 

vil vite hvordan folk oppfatter verden og livet sitt, hvorfor ikke spørre dem?» 

«Forskningsintervjuet bygger på dagliglivets samtaler og er en profesjonell samtale» (Kvale 

og Brinkmann 2010: 22). Den profesjonelle samtalen er til forskjell fra en vanlig samtale kun 

enveis, det er informanten som forteller, forskeren skal kun høre på og komme med 

oppfølgingsspørsmål. Det er viktig å lytte aktivt, stille oppfølgingsspørsmål, og verken å 

avbryte, eller komme med råd (Kvale og Brinkmann 2010: 29). Hvis temaene er sensitive og 

vanskelige, kan det grense til en terapeutisk samtale, noe som burde unngås siden forskeren 

ikke skal komme med råd, og heller ikke er kvalifisert til å kunne gjøre det. Kunnskapen 

produseres der og da mellom intervjuer og informant, og det er opp til forskeren selv hvordan 

det som sies blir fortolket (Kvale og Brinkmann 2010: 37, 53).  Dermed stilles det krav til å 

kontinuerlig redegjøre for kontekst og relasjonen mellom informant og forsker, siden dette er 

med på å påvirke datamaterialet og tolkningen av det i etterkant. Dette er med på å styrke 

forskningsresultatenes troverdighet og pålitelighet, noe jeg kommer tilbake til.  

3.1 Intervjuguiden  

Før jeg begynte å utforme intervjuguiden ønsket jeg å vite mer om temaer som kunne være 

aktuelle, og snakket derfor med en venninne som både studerer og har barn. Jeg ønsket ikke å 

inkludere venner av meg i utvalget, siden jeg oppfatter det som en form for rollekonflikt, og 

noe som hadde blitt vanskelig i analyseprosessen. Derfor brukte jeg heller henne som en 
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ressurs for å få innsikt i området. Det var nyttig å snakke med henne om temaet, på den måten 

fikk jeg innblikk i hennes hverdag og problemstillinger hun som studentmor var opptatt av. 

Dette hjalp meg å finne aktuelle temaer jeg ville ha med i intervjuguiden, som jeg ikke hadde 

tenkt på før. Jeg leste også det jeg kom over av aktuell litteratur, siden gode spørsmål kommer 

av god kunnskap (Kvale og Brinkmann 2010: 99). I tillegg hentet jeg noen spørsmål fra 

intervjuguiden til studien «The social meaning of children», et samarbeidsprosjekt mellom 

UiO og NTNU. Jeg valgte en semistrukturert tilnærmingsmåte, noe jeg anså som mest 

fruktbart for å få informasjonen jeg var ute etter. (Kvale og Brinkmann 2010: 143). Jeg lagde 

en rekke spørsmål under hvert tema, men var samtidig åpen for å bytte rundt på rekkefølgen 

og ta avstikkere underveis i intervjuet, hvis informanten snakket om temaer jeg fant 

interessante, men ikke hadde med selv (Widerberg 2001: 88). Dette gjorde det mulig for meg 

å utforske nye temaer, og avdekke overraskende vinklinger, noe som er nyttig siden jeg hadde 

lite bakgrunnsmateriale å basere meg på.  

Intervjuguiden var lagt opp tematisk, og jeg begynte «ufarlig» med bakgrunnsinformasjon 

som sivilstatus, antall barn og lignende. Deretter gikk jeg inn på boforhold og økonomi, 

hverdagsliv, morsrollen, studentlivet og til slutt studentmorrollen. Jeg begynte med lette 

spørsmål først, og ventet litt med de mer tyngre, noe Tove Thagaard (2003: 94) anbefaler.  

Da jeg var ferdig med intervjuguiden, skrev jeg et informasjonsbrev der jeg opplyste kort hva 

studien handlet om, at jeg var forpliktet til å behandle alle opplysninger konfidensielt, og at 

informantene deltok frivillig og når som helst kunne trekke seg, både under og etter intervjuet. 

Dette informasjonsbrevet ble i noen tilfeller sendt ut til informantene i forkant av intervjuet, 

og ble i samtlige tilfeller gjennomgått før intervjuet begynte. Både intervjuguiden og 

informasjonsbrevet ble godkjent av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste før jeg 

begynte rekrutteringsprosessen, og begge ligger vedlagt (Vedlegg 1 og 2).   

3.1.1 Prøveintervju 

Da jeg var ferdig med intervjuguiden, foretok jeg et prøveintervju med en annen venninne 

som er studentmor for å teste den ut (Widerberg 2001: 90). Siden jeg som nevnt ikke ønsket å 

ha med venner i utvalget, var det ideelt å prøve spørsmålene på henne, noe hun gjerne ville 

være med på. Fordelen med dette er at jeg ble mer kjent med min egen intervjuguide, og fikk 
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prøvd hvordan spørsmålene fungerte muntlig, samt hvor lette eller vanskelige de var å forstå 

for informanten. Som resultat omformulerte jeg en rekke spørsmål, og la til noen nye.  

3.2 Utvalgskriterier 

Når man skal studere et bestemt fenomen kvalitativt, og ønsker å intervjue personer med 

kjennskap til fenomenet, benytter man seg av et strategisk utvalg (Thagaard 2003: 53). Dette 

betyr at man kontakter personer med visse egenskaper som er relevante for problemstillingen, 

derfor la jeg til grunn en rekke kriterier for utvalget. Jeg ønsket å intervjue studentmødre ved 

UiO som var samboende, fikk barn som student før de fylte 28 år, og hadde studert i en 

periode etter at de ble mor. Utenom dette var jeg åpen for variasjoner, og ville gjerne ha 

studenter fra ulike fag og fakultet. Jeg var interessert i å snakke med studenter om hvordan det 

var å være mor i tillegg til å være student, siden det skrives mye om morsrollen, hvor 

krevende den er, og hvilke forventninger den kan bringe med seg både fra seg selv og andre. 

Dette er et stort felt i seg selv, derfor valgte jeg bort fedrene for å begrense oppgavens 

omfang, selv om de nok hadde hatt mye spennende å si om det å være studentforeldre.  

Siden fokuset mitt ligger på kombinasjonen av mors- og studentrollen, var det viktig for meg 

at de først hadde vært kun student, og fikk dannet seg en egen studentrolle før de fikk barn. På 

samme måte ble det også viktig at de hadde vært student og mor i en periode, slik at de hadde 

inntrykk av hvordan dette lot seg kombinere i hverdagen. Derfor ekskluderte jeg nybakte 

mødre, og de som fremdeles var ute i fødselspermisjon. Et annet kriterium var alder, jeg 

ønsket å komme i kontakt med de som stort sett hadde vært studenter siden videregående og 

som fremdeles var unge da de ble mor, derfor satte jeg som et krav at de måtte ha fått barn før 

de fylte 28 år. Dette er landsgjennomsnittet for førstegangsfødende, i Oslo er alderen to år 

eldre (Oslo-Speilet 2010). Derfor regner jeg de som fikk barn før landsgjennomsnittet som 

unge, uten at begrepet er ladet verken positivt eller negativt. Jeg konsentrerte meg også om 

studentmødre som var samboende med partner, og ekskluderte dermed samtlige alenemødre. 

Dette var et bevisst valg, med begrunnelse i at situasjonen til de to gruppene, både økonomisk 

og tidsmessig, er vesentlig ulik. Det er også grunnen til at jeg bestemte meg for at mitt siste 

kriterium var at kvinnene måtte studere ved Universitetet i Oslo, selv om det hadde vært 

interessant å inkludere studenter ved andre utdanningsinstitusjoner. Ved å velge en heterogen 

gruppe blir studien lett komparativ, noe som er lite fruktbart med et utvalg på sju informanter. 
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Det er også lite givende å forsøke å sammenligne ulike grupper når man ikke vet nok om 

temaet i utgangspunktet. Derfor valgte jeg heller å skaffe en tilnærmet homogen gruppe for å 

danne et best mulig grunnlag for mulige fellestrekk, strategier eller mønstre. 

Selv om målet var å lage en mest mulig homogen gruppe, var det samtidig viktig med visse 

ulikheter. Jeg valgte bevisst å ikke plukke informanter fra kun ett eller to studieløp, men 

heller å rekruttere fra ulike fagområder av hensyn til informantenes anonymitet. Som forsker 

har jeg ansvar for at informantene ikke blir gjenkjent av andre som leser oppgaven min, og 

dette hadde vært vanskelig å unngå hvis jeg hadde intervjuet flere fra samme studieretning. 

Det er likevel en mulighet for at noen av kvinnene kjenner hverandre, og dermed kan 

identifisere hverandre ut fra spesifikke trekk eller episoder som jeg refererer til, men sjansen 

for dette er betydelig mindre.   

3.3 Rekruttering  

Fra jeg valgte tema til masteroppgaven har jeg snakket om den med flere venner og bekjente, 

og på denne måten fikk jeg tips om studentmødre som kunne være aktuelle som informanter. I 

noen tilfeller tok jeg imot navn og telefonnummer og kontaktet dem selv, mens andre ganger 

formidlet dem jeg kjente telefonnummeret mitt videre, og lot det være opp til den enkelte om 

de kontaktet meg tilbake. Dette beskrives som et tilgjengelighetsutvalg, jeg intervjuer dem 

som er villige til å la seg intervjue, utfra kriteriene jeg satte opp (Thagaard 2003: 53). Jeg 

vurderte å bruke snøballmetoden, som går ut på at man ber informantene sine forslå andre, 

potensielle informanter. Jeg lot være for å unngå problemet som oppstår når informanter er 

venner eller bekjente, at det blir vanskeligere å holde informantene anonyme ovenfor 

hverandre, og man risikerer at de gjenkjennes i det ferdige resultatet. Jeg hang også opp 

lapper utenfor ulike masterlesesaler på Blindern og i noen studentbarnehager, med 

informasjon om tema og forespørsel om noen var interessert i å bli med. Ved hjelp av begge 

metodene fikk jeg et utvalg på sju studentmødre som ønsket å fortelle om sine erfaringer, og 

ved en tilfeldighet var samtlige masterstudenter. Dette var med på å gjøre gruppen ytterligere 

homogen, noe jeg ser på som en fordel.   

Et aspekt ved å bruke tilgjengelighetsutvalg, er at jeg kun får snakket med dem som ønsker å 

snakke med meg, noe Thagaard (2003: 54) trekker frem som et potensielt problem. Det 

resulterer i at jeg kun får intervjuet de studentmødrene som vil snakke om sin situasjon, og det 
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kan hende det er disse som føler at de mestrer det godt. Studentmødre som synes hverdagen er 

vanskelig, vil kan hende ikke bli intervjuet om noe de synes er tungt og sensitivt. Jeg må 

dermed være bevisst på at dette kun er en liten gruppe av studentmødre, og at hvis jeg snakket 

med andre, hadde jeg kanskje fått andre historier og aspekter som mine informanter ikke 

belyser.  

3.4 Intervjuprosessen 

Intervjuene ble gjennomført i perioden september 2011 til januar 2012, og jeg la vekt på å 

foreta intervjuene i rolige omgivelser. Dette var både for at vi kunne snakke uforstyrret og at 

informanten kunne føle seg komfortabel med å ta opp vanskelige tema, men også for å lette 

transkripsjonsprosessen. De fleste intervjuene ble holdt på et seminarrom på Blindern, både 

siden dette er et kjent sted for informantene, og fordi flertallet av dem allerede var der eller 

skulle dit den dagen for å studere. Jeg ville gjøre det så lett som mulig for dem å delta, derfor 

var jeg fleksibel på både tid og sted, og rettet meg etter deres ønsker. Jeg foreslo Blindern 

heller enn hjemme hos dem, for å unngå å virke påtrengende. To av intervjuene ble likevel 

holdt hjemme hos informanten av praktiske årsaker, i begge tilfellene var det de som inviterte 

meg.  

Fra jeg møtte informantene til vi begynte intervjuet, prøvde jeg å småprate og skape en 

avslappet stemning, for å unngå at de skulle føle de utleverte seg til en fremmed. Jeg lot dem 

lese gjennom informasjonsbrevet, fortalte kort om hva studien handlet om, og at deltagelsen 

var frivillig, noe som betyr at de når som helst kan trekke seg, både under og etter intervjuet. 

Denne orienteringen kalles informert samtykke, og samtlige informanter må skrive under på 

at de har fått informasjonen før intervjuet kan begynne (Kvale og Brinkmann 2010: 88). Jeg 

spurte også om det var greit at jeg brukte en diktafon, noe samtlige sa seg enig i. Fordelen 

med dette er at man kan fokusere fullt på informanten istedenfor å måtte skrive underveis, 

samt at man sitter igjen med nøyaktig informasjon om hva de har sagt. Jeg sa ifra om at de 

hadde rett til å la være å svare på spørsmål som de syntes var ukomfortable eller lignende, 

men dette ble ikke et aktuelt problem.  

Siden jeg var åpen for å høre om temaer de selv kom inn på var det sjelden jeg avbrøt dersom 

vi gikk utenfor intervjuguiden, istedenfor kom jeg med oppfølgingsspørsmål for å få vite mer. 

På denne måten ble flere av intervjuene som lange samtaler, der informanten fortalte om egne 
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tanker, episoder og syn på temaer. Flere av informantene hadde mye de ville fortelle om, og 

da var dette en fin måte å få innsikt i deres hverdag og refleksjoner. Siden studien min er 

eksplorerende, var det fint å kunne forfølge temaer som kom opp, som jeg ikke hadde tenkt på 

selv. Kvale og Brinkmann (2010: 50) kaller dette «bevisst naivitet», at man skal være åpen for 

temaer som kommer frem, istedenfor fastlagte kategorier laget på forhånd. Et par av 

informantene svarte derimot litt kortere, og kun på det jeg spurte om, og da ble det til at jeg 

fulgte intervjuguiden ganske slavisk. 

Som nevnt tidligere skal man som forsker unngå å avbryte eller komme med råd under 

intervjuet. Jeg merket selv at jeg hele tiden hadde en trang til å bekrefte at jeg forsto hva 

informantene snakket om, siden det var viktig for meg at de følte seg vel i situasjonen. Jeg 

måtte ta meg i å ikke avbryte når de snakket, og ikke fullføre setningene deres når de drøyde 

med å gjøre det selv.  

Da jeg var ferdig med siste spørsmål, spurte jeg om det var noe de ønsket å tilføye, enten 

innenfor temaer vi hadde vært inne på, eller andre ting. En slik debrifing er viktig for at 

informanten skal få mulighet til å si ting hun kan ha kommet på underveis, eller temaer jeg 

ikke har brakt opp (Kvale og Brinkmann 2010: 142). Etter at diktafonen var slått av, ble vi 

ofte sittende og småprate litt, og det var viktig for meg at stemningen ble lett og munter før vi 

gikk hvert til vårt. Det siste spørsmålet i intervjuguiden handler om hvordan de så for seg å 

komme inn i arbeidslivet etter endt studie, og det var flere som mente det kom til å bli 

vanskelig siden de hadde små barn. Jeg ønsket ikke å la dem sitte igjen med en vond eller 

vanskelig følelse etter intervjuet, så jeg tok meg god tid før jeg dro, og prata om andre og 

«ufarlige» temaer etter å ha spurt om det var mer de ville tilføye, eller hadde kommet på 

underveis. Det kan også komme frem nye momenter i småpraten, da jeg snakket med en av 

dem etter intervjuet formelt var avsluttet, kom hun inn på temaer jeg fant interessante, og jeg 

fikk lov til å slå på diktafonen igjen slik at hun kunne gjenta det hun hadde sagt.  

Etter intervjuene skrev jeg et notat om hvem de var, og hvilket inntrykk jeg satt igjen med. 

Noen ganger skrev jeg om kjennetegn og litt om hva de hadde sagt, mens andre ganger var det 

mer stemningen i rommet og inntrykket mitt av dem som person som jeg skrev ned. Dette er 

nyttig å ha under analyseprosessen, siden stemning og inntrykk ikke er noe som nødvendigvis 

kommer tydelig frem i transkripsjonen (Widerberg 2001: 84, 101).  
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Da intervjuene var overstått, scannet jeg informasjonsbrevet med samtykkeerklæringen og 

sendte til hver informant, slik at de hadde det skriftlig. Dermed hadde de også 

kontaktinformasjonen min lett tilgjengelig, hvis det var noe de ønsket å tilføye eller lurte på.  

3.5 Transkripsjon, sammendrag, analyse.  

“Tenker vi på metoder som analytiske verktøy og ikke som teknikker, får analysen den plass 

den kan og bør ha i kvalitativ forskning. Kvalitativ metode blir da synonymt med kvalitativ 

analyse” (Widerberg 2001: 166).  

Sitatet fra Karin Widerberg viser forskjellen på kvalitativ og kvantitativ forskning. Siden 

forskeren bruker seg selv som instrument for både datainnsamling og analyse, foregår 

tolkningen kontinuerlig under hele studiet. Man lager seg bilder og inntrykk under 

intervjuene, og man skriver tolkning inn i teksten når man transkriberer. Derfor blir valg av 

metode også et analysevalg.  

Jeg transkriberte intervjuene underveis, og fikk på den måten lest hvordan spørsmålene 

fungerte i praksis. Det dukket også opp et par nye momenter i løpet av de første intervjuene 

som ble inkludert i intervjuguiden, i tillegg til at jeg omformulerte enkelte spørsmål. Etter å 

ha transkribert samtlige intervju, leste jeg gjennom dem, skrev sammendrag av det jeg syntes 

var interessant, og plukket ut illustrerende sitater. Dette er noe Widerberg anbefaler, å gjøre 

seg kjent med sitt eget datamateriale først, før man eventuelt benytter andre sine perspektiver, 

kategorier eller teorier på det (Widerberg 2001: 120). Siden studentforeldre er en gruppe som 

er lite studert, valgte jeg å ikke gå inn med ferdige teorier, men heller se hva som kom ut av 

datamaterialet mitt. Selv om jeg introduserte en rekke temaer under intervjuet, kan enkelte 

temaer skille seg ut som ekstra aktuelle, og dermed vektlegges mer. Jeg kodet datamaterialet 

manuelt i fem kategorier som til en viss grad speilet temaene i intervjuguiden; økonomi, tid, 

studentlivet, arbeidsfordeling og følelser. De fire første er de mest konkrete. Økonomi 

omhandler alt de sa som hadde med inntekter og utgifter å gjøre, samt refleksjonene rundt det, 

og har i stor grad dannet grunnlaget for kapittel 6 om forsørgelse. Tid omhandler bruk og 

fordeling av egen tid og opplevelsen av dette, mens studentliv handler om hvordan det er å 

være student. Begge disse, i tillegg til arbeidsfordeling er i hovedsak i kapittel 5 om hvordan 

det er å være studentmor.  Følelser er den mest diffuse kategorien, her ønsket jeg å fange opp 

deres refleksjoner rundt det å være mor og studentmor, hva de syntes er fint og hva de syntes 
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er vanskelig, hvordan de oppfatter og opplever normene i samfunnet, og hvilke reaksjoner de 

har blitt møtt med av omgivelsene. Her fanges en del opp i kapittel 5, mens resten tar jeg for 

meg i kapittel 4 om prosessen rundt å bli studentmor.   

Kodingen la grunnlaget for dokumenter der jeg samlet hva informantene sa om de ulike 

temaene og undertemaene, dette var en praktisk måte for å få oversikt over både variasjoner 

og fellestrekk innenfor de ulike temaene. En slik sammenfatning av meningsinnholdet er 

nyttig å ha når man skal fortsette med videre analyse (Thagaard 2003: 133). Jeg foretok en 

empirinær analyse, der jeg tok utgangspunkt i datamaterialet og så hva som stod frem som 

spennende, hvilke mønster jeg kunne finne, og hva som var felles og ulikt hos informantene. 

Jeg leste aktuell teori underveis, og så på hva som passet til mitt materiale. Jeg fant blant 

annet ung voksen-fasen beskrivende for studentlivet, og leste meg opp på tidskrav til 

moderskapet da jeg så at dette ble aktuelt. Informantene mine kom ofte med velformulerte 

uttalelser og det virket som at mange hadde reflektert mye over egen situasjon. Dette tror jeg 

kan ha sammenheng med at de er masterstudenter, og derfor er vant til å reflektere og se 

sammenhenger. Det ga meg et rikt utvalg av sitater jeg kunne bruke, noe som jeg synes 

oppfordret til en empirinær analyse.   

3.6 Troverdighet, bekreftbarhet og overførbarhet  

Kvalitativ forskning er vanskelig å etterprøve på lik linje med kvantitativ forskning siden 

forskeren bruker seg selv og relasjonen til informantene til å få informasjon. Det blir en 

mellommenneskelig prosess som ikke kan gjenskapes på samme måte senere, derfor stilles 

det krav til redegjøring av hvordan datamaterialet har blitt samlet inn, og hvordan det har blitt 

fortolket. Dette handler om metodisk refleksjon, mer spesifikt troverdighet og bekreftbarhet 

(Thagaard 2003: 178, 183). 

Siden man ikke kan etterprøve forskningen, er det viktig at studiet blir gjort på en 

tillitsvekkende måte, noe som styrker troverdigheten (Thagaard 2003: 178). Datamaterialet 

skapes i relasjonen mellom forsker og informant, og det er derfor viktig at man beskriver 

faktorer som utvalgskriterier, intervjuprosess og konteksten rundt. På den måten skapes det 

større forståelse for hvordan og hvorfor man har kommet frem til de resultatene man har gjort. 

Man må også reflektere rundt relasjonen til informanten slik jeg gjør i avsnitt 3.7, siden dette 

kan være med på å påvirke datamaterialet.  
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Mens troverdighet handler om studiets design, går bekreftbarhet på selve tolkningene av 

materialet. Forskeren må se kritisk på egne tolkninger og analyser, og det bør underbygges av 

lignende studier (Thagaard 2003: 179). Det sistnevnte er vanskelig hvis man studerer et felt få 

har sett på før, slik som jeg gjør. Da er det ekstra viktig å vise både grunnlag og kontekst for 

datamaterialet og analysene.  

Med et utvalg på sju informanter er det liten tvil om at jeg ikke kan generalisere til resten av 

populasjonen ut fra materialet mitt. Thagaard bruker begrepet overførbarhet, at fortolkningen 

av eget datamateriale kan gi et grunnlag for en større forståelse som kan være relevant i andre 

sammenhenger (Thagaard 2003: 184). Jeg kan ikke si at resultatene jeg kommer frem til 

gjelder samtlige studentmødre, men jeg kan vise hva som er aktuelt for mitt utvalg, og dette 

kan være med på å legge grunnlag for videre forskning.   

3.7 Konfidensialitet, konsekvenser og forskerens 

rolle 

I kvalitativ forskning er konfidensialitet en essensiell faktor (Kvale og Brinkmann 2010: 90). 

Det inngår i informert samtykke at informantene skal anonymiseres, og det er på dette 

grunnlaget de forteller meg om deres erfaringer og refleksjoner. Forskeren har derfor ansvar 

for at informantene ikke kan identifiseres av andre, og må ta hensyn til dette både i 

utvelgingen av informanter, og i skriveprosessen.  

En ulempe med å velge studentmødre som alle studerer ved UiO, er at sannsynligheten kan 

være stor for at de kjenner hverandre, eller har felles bekjente. Nesten samtlige av 

informantene har bedt om å få tilsendt oppgaven når den er ferdig, siden de synes det er 

interessant. Dette gjør at det er ekstra viktig å anonymisere godt, sånn at de ikke gjenkjenner 

potensielle medstudenter og bekjente. Jeg sa ifra til flere av informantene at jeg kom til å 

bruke episoder de fortalte om, noe som kan føre til at deres nærmeste familie og venner kan 

identifisere dem. Det er en mulighet for at dette kan ha ført til selvsensurering fra 

informantenes side, men det var ikke noe jeg fikk inntrykk av. Selv om jeg anonymiserer, er 

det viktig at enkelte nøkkelfakta forblir det samme, når det kan ha betydning for analysen. 

Dermed har jeg byttet/anonymisert navn, studie, alder og bosted. Jeg skriver konsekvent 

“partner” istedenfor samboer eller ektefelle, og jeg nevner ikke hvor mange barn de har og om 



33 

 

det/de er jente eller gutt. Jeg har også fjernet dialektmarkører, for at man ikke skal se hvor 

informantene er fra. I de tilfellene der det har innvirkning på materialet, for eksempel 

betydningen av ekteskap, har jeg skrevet det i et eget avsnitt uten å knytte det til en bestemt 

informant. Jeg oppbevarte også kodearket adskilt fra resten av datamaterialet, slik at det ikke 

var mulig for noen å identifisere informantene, selv ikke om datamaskinen skulle bli stjålet. 

Forskningsetisk er dette svært viktig (Widerberg 2010: 107).   

Katrine Fangen (2004: 43) påpeker at det er viktig å reflektere over hvordan min studie kan 

påvirke de jeg studerer, og om resultatene jeg finner virker positivt eller negativt på deres 

situasjon. Mitt mål er å sette fokus på studentforeldrenes tilværelse, og nyansere bildet av 

deres hverdag, siden det lett kan fremstilles stereotypisk i media. Studentmødre regnes ikke 

som en sårbar gruppe, og jeg tviler på at min studie vil kunne få en negativ innvirkning på 

dem. Jeg vil heller håpe på det motsatte, at min studie vil kunne belyse deres situasjon, og 

frembringe kunnskap som kan komme samfunnet til gode. Jeg gikk inn for at intervjuet ikke 

skulle bli belastende for informantene, både når det gjaldt sted og innhold, og jeg 

anonymiserer som nevnt slik at utsagn ikke skal kunne kobles til enkeltpersoner.   

Siden man som intervjuende forsker bruker seg selv til å innhente informasjon, må man være 

bevisst på sin egen rolle, og vite at man kan påvirke svarene til informanten uten å mene det. 

Kjønn, alder, utseende, klassebakgrunn og kroppsspråk er faktorer som kan føre til at 

informanten blir mer, eller mindre trygg på deg, noe som kan affektere både kjemi og 

informasjon (Thagaard 2003: 101). Informantene mine og jeg har flere likheter, vi er kvinner, 

masterstudenter, etnisk norske og i tjueårene. Vi er også samboende, men det kom ikke frem 

fra min side. Den største forskjellen mellom oss er at de har barn, noe jeg ikke har. 

Aldersmessig var de både yngre og eldre enn meg, men avstanden var såpass liten at jeg ikke 

tror det kan ha hatt noen særlig effekt. Det kan hende at praten fløt godt siden de snakket med 

en tilnærmet jevnaldrende som også visste mye om studentlivet. Det kan også tenkes at jeg 

kun fikk vite noen sider ved hverdagen deres, at de ønsket å vise at dette var noe de håndterte 

bra, for å rasjonalisere egne valg og egen situasjon.  

Kvale og Brinkmann (2010: 52) påpeker at forsker-informant-relasjonen er asymmetrisk, og 

at det er forskeren som dominerer maktforholdet. Dette er ofte ikke et problem, men det kan i 

noen tilfeller føre til at informanten tilbakeholder informasjon, eller skifter samtaletema. 
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Siden jeg har såpass mange likheter med informantene mine, tror jeg ikke dette påvirket 

datamaterialet mitt i stor grad, selv om jeg ikke kan si det sikkert.   

3.8 Presentasjon av informantene 

Informantene i utvalget mitt har til felles at de er kvinnelige masterstudenter med barn som er 

samboende og studerer ved UiO. De er alle i tjueårene, og har ett eller to barn. Tre av dem er 

gift, de fire andre er samboere. To av dem har en partner som også studerer, de fem andre har 

en partner som jobber fulltid.   

Tabell 2. Informantenes hovedtrekk.  

 Jobb Partner Lånekassen Andre bidrag Bosted 

Pia Jobbet deltid tidligere for 

å dekke manglende 

inntekt 

Jobber fulltid Ja Nei Eier 

Annette Jobbet deltid, men sluttet 

fordi det ble for slitsomt 

Jobber fulltid Nei (ikke nå lenger, 

årene har løpt ut) 

Utstyrshjelp
6
  Eier 

Rakel Jobbet deltid før hun fikk 

barn 

Jobber fulltid Ja  Nei Eier 

Thea Jobber deltid Jobber fulltid Ja Nei Leier 

Jannicke Jobber deltid Studerer og 

jobber deltid 

Ja, begge to. Utstyrshjelp  Leier 

Lene Søker etter deltidsjobb Studerer Ja, begge to Bostøtte og bidrag fra 

fond, samt utstyrshjelp 

Leier 

Frida Jobbet deltid under 

svangerskapet 

Jobber fulltid Ja Utstyrshjelp Eier 

 

                                                 

6
 Med utstyrshjelp sikter jeg til når de forteller at de har fått brukte eller nye barneklær, foreldrene har kjøpt 

barnevogn og annet utstyr, eller hvis de har fått en bil eller lignende. Dette er hovedsakelig fra familie.  
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4 Å bli studentmor 

De sju kvinnene jeg intervjuet ble mødre i begynnelsen og midten av tjueårene. Dette som før 

var forventet og forbundet med det normerte livsløpet blir i dag regnet som uvanlig og 

normbrytende for unge voksne.  Å bli tidlig mor strider også mot forventningene til «dagens 

kvinner», som jeg var inne på i kapittel 2, da forventningene har skiftet fra familieforankring 

til fokus på yrkesforankring.  Både kvinnenes egne tanker og reaksjonene de forteller om fra 

omgivelsene, vitner om at det å få barn i studietiden i stor grad sees på som et normbrudd.   

4.1 De første tankene 

Opprinnelig var jeg interessert i å finne ut hva som motiverte kvinner til å planlegge å få barn 

i studietiden, men jeg merket raskt at dette heller var unntaket enn normen i utvalget mitt. 

Kun én av studentmødrene hadde planlagt svangerskapet, mens de seks andre var uforberedt 

da de fant det ut. Rakel har alltid ønsket å få barn mens hun var ung, og både hun og partneren 

mente at studietiden hennes var et gunstig tidspunkt. Mye av grunnen var Lånekassens 

støtteordninger, og at det passet inn i deres valgte livsløp. Derfor ble Rakel veldig glad da de 

fikk det til.  

Resten av kvinnene i utvalget mitt ble overrasket da de oppdaget graviditeten. De reagerte 

ulikt fra hverandre, noen med glede og andre med fortvilelse. Felles var tanken «hva gjør vi 

nå?».  

Reaksjonsmønsteret som gikk igjen hos studentmødrene er «ønsker jeg dette?», «ønsker 

partneren min dette?» og «hvordan skal vi få det til?». Siden abort i dag både er 

gjennomførbart og (i stor grad) akseptert, har kvinner i dagens samfunn et reelt valg om å 

beholde barnet eller ikke. Dette speilet seg i studentmødrenes refleksjoner, hvor de først 

vurderte om de ønsket å bli mor, og deretter om de hadde ressursene til å få det til. Siden 

samtlige konkluderte med at dette kom til å gå bra, passer de inn i tilpasningsevnemodellen til 

Brannen og Nilsen (2002). Som beskrevet tidligere i oppgaven gir en sterk velferdsstat og et 

samfunn i økonomisk vekst, grunnlag for en fremtidsoptimisme rundt de praktiske 

utfordringene ved å få barn. 
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Da Annette fant ut at hun var gravid, måtte hun bruke mye tid på å finne ut om dette var noe 

hun ville. Hun og kjæresten hadde vært sammen i underkant av et år, og hun så det ikke som 

en selvfølge at de skulle få barn. «Så jeg brukte mye tid på å finne ut av hva jeg ville, og 

hvordan jeg ville forholde meg til reaksjoner om at jeg ville.. beholde.. barnet. Ehm. Det var 

det første jeg tenkte på». Da hun bestemte seg for at hun ønsket å gjennomføre det, brukte hun 

tid på å forberede seg på hva kjæresten kom til å mene, og om dette var noe han også ville. 

Jannicke bruker ord som sjokkert, redd og glad for å beskrive reaksjonen sin, men 

understreker at hun var aller mest glad. Noe av det første hun tenkte var hvordan de skulle 

gjøre dette, da forholdene ikke lå direkte til rette for å få barn. «Men vi var glade, sånn i det 

store og hele. Men, ingenting var på plass, så det var litt sånn.. omstendighetene lå ikke til 

rette for det, da».  

Thea og kjæresten hadde flyttet sammen en stund tidligere, og hun visste at det var han hun 

ville ha barn med, derfor syntes hun det var koselig da hun fant ut at hun var gravid. Hun ble 

riktignok litt satt ut med en gang, men vendte seg raskt til tanken og syntes det var fint. Thea 

begrunnet valget med at familie er viktigere enn karriere, og at hun derfor ikke var i tvil om at 

hun skulle beholde barnet. 

Pia og samboeren følte seg voksne nok til å ta på seg ansvaret for et barn. De hadde vært 

sammen en stund, og følte seg til en viss grad etablerte, så de syntes ikke det var «skikkelig 

upassende» som hun selv sa. Dessuten fortalte andre at det var så fint å ha barn når man var 

student, så da tenkte de at det gikk greit. På måten Pia snakker om det, kommer det frem at 

hun merket andre syntes hun var ung, så hun dermed måtte argumentere for at det kom til å gå 

fint.  

Både Frida og Lene tenkte umiddelbart på abort som den eneste løsningen, men begge 

forteller om hvordan det ble vanskeligere da de både fikk tenkt og følt litt på det. For Frida 

ble det først virkelig da hun ringte legen og fikk vite hvor mange uker hun var på vei. Før det 

hadde barnet bare vært «en strek på en pinne». Med ett ble abort ikke lenger et alternativ. Det 

fremstår som at det var kvinnene som hadde det siste ordet i saken, da både Frida og Lene ga 

uttrykk for at de ikke klarte tanken på å gjennomføre en abort fordi de ønsket seg barnet, til 

tross for at partneren opprinnelig var uenig.  
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Frida ble ganske overrasket da hun fant ut at hun ventet barn, siden de kun hadde vært 

sammen i underkant av ett år, og det ikke var noe de hadde snakket om.  

Det første jeg gjorde var å ringe bestevenninna mi og bare «Herregud, hva er det som 

skjer nå?». Jeg hadde jo absolutt ikke lyst til å si det til samboeren min, jeg tenkte 

«stakkars han». For en ting er meg, jeg var klar for å få barn, men da tenker du at du 

er sammen med noen som også er klar for å få barn, og han var ikke der i det hele tatt, 

det var jeg veldig, veldig sikker på (Frida).   

Dermed tror Frida det var en større overgang for kjæresten enn for henne, siden hun hele tiden 

har tenkt at studietiden er et fint tidspunkt å få barn på.  

Og den første innskytelsen var å.. at det bare skulle omgjøres, vi nevnte ikke abort, 

men det var jo det vi snakka om da men, å gå tilbake til sånn som det var, det var 

liksom tanken da, det var det første som slo meg også, egentlig bare trykke en sånn 

undo-knapp (Frida).  

Da hun fikk vite at hun var flere uker på vei, merket hun at det ikke var en så enkel avgjørelse 

likevel, og hun kom frem til at hun ville beholde barnet. «For min del, jeg har ikke noen 

religiøse overbevisninger, tilknytta til abort og sånn, eller noe veldig sånn moralsk at det skal 

man ikke gjøre, men jeg synes det skal være en god grunn for det, for deg selv». Hun følte at 

de ikke hadde en god grunn, og at de kunne klare dette fint. 

Da Lene så at graviditetstesten var positiv begynte hun å gråte, siden dette var noe som over 

hodet ikke var planlagt. Hennes første innskytelse var å ta abort, men selv om hun ikke var 

mange ukene på vei, merket hun det i kroppen allerede. Hun begynte å se for seg hvordan 

barnet ville se ut, om det var en gutt eller jente, og hvilken øyenfarge det ville ha. Lene har 

alltid hatt lyst på barn, og visste at hun ville ha det med kjæresten. Derfor ble det vanskelig 

for henne å forestille seg at hun skulle fjerne dette. Dessuten begynte hun å tenke på hvilke 

muligheter de hadde, hvordan de kunne løse boforhold, studier og økonomi, og hun fant ut at 

ting egentlig lå ganske til rette for at de kunne få det til.  

Nå var jo ikke barnet vårt planlagt, men… men jeg føler liksom at vi var i stand til å ta 

imot barnet, det var ikke noe som tilsa at vi ikke skulle det, for vi var så, begge er 

ressurssterke, og vi var fast bestemt på at begge skulle ha en utdannelse uansett 

(Lene). 

Lene tenkte likevel på hvordan omgivelsene rundt henne kom til å reagere:  

Jeg gruet meg litt til det, for jeg følte at, jeg følte ikke skam, men det var litt sånn der, 

jeg ville ikke at folk skulle se på meg som ‘den jenta som ble gravid’ liksom, og.. Og 
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«å ja, nå skal hun sikkert bare flytte hjem og jobbe på Spar» sant, og «det blir ikke 

noe av hun», så jeg ble veldig bevisst på at, vi skal gjøre det som vi hadde planer om å 

gjøre uansett, det er ikke sjans i havet at jeg skal bli sittende på Rema og (latter), bare 

fordi jeg har fått en unge, det skjer ikke, så.. Ikke at det er noe galt i det, men at jeg.. 

at jeg dropper utdanningen min fordi jeg har fått barn, det kom ikke til å skje (Lene).  

Her kommer det frem hvordan unge mødre ofte fremstilles som jenter uten utdannelse som 

bor hjemme hos foreldrene og ikke klarer seg selv. Dette ønsker ikke Lene å assosieres med. 

For henne er det viktig med personlig utvikling, og hun ønsket ikke å ofre utdannelsen for 

barnet. Dette gikk igjen hos samtlige av studentmødrene. Til tross for at de reagerte ulikt på 

det uventete svangerskapet, var det ikke et alternativ å avslutte utdanningen før de var ferdige.  

4.2 Reaksjoner fra omgivelsene 

Selv om ung voksen-fasen er perioden for valgfrihet og selvrealisering, er det klare rammer 

for hvilke valg som skal foretas i disse årene. Familieetablering sees sjelden på som en av de 

åpenbare alternativene. Dette ser man også tydelig på reaksjonene studentmødrene blir møtt 

med av omgivelsene når de får høre at de skal ha barn.  

4.2.1 Partneren 

Det var ikke bare studentmødrene som ble overrasket, det samme kan sies om partnerne deres. 

Reaksjonene strekker seg langs hele skalaen, fra glede til sjokk og sinne. Rammene kan ha 

mye å si for hvordan de håndterte nyheten, slik som alder, boforhold, hvor lenge de hadde 

vært sammen og hvor mentalt innstilt de var på å bli far. Partneren til Thea trengte litt tid å 

summe seg på etter den overraskende nyheten, men etter noen timer syntes han det var veldig 

koselig. Annette beskriver hvordan hennes kjæreste reagerte:  

Det kom en reaksjon jeg har stor respekt for, og det var at han også tok noen dager og 

tenkte over hvordan han kjente og følte på dette her, hvordan han ønsket å forholde 

seg til det, og han tok samtaler med mennesker som betyr mye for han, som han 

opplever som gode samtalepartnere, og kom tilbake og.. så likt på det som meg 

(Annette).  

Partneren til Jannicke reagerte som henne og ble både sjokkert og redd, men aller mest syntes 

han det var fint. Frida og Lene hadde en litt annen opplevelse, da det ikke var noen selvfølge å 

skulle beholde barnet. Lenes kjæreste ble sint og ønsket at hun skulle ta abort. Selv om dette 

også var hennes første innskytelse, kjente hun etter hvert at hun ikke klarte å gjennomføre det.  
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Og når han slo seg til ro med at det her skulle skje, så viste det seg at han var jo mest 

nervøs for hva faren skulle si, det var jo derfor han ikke ville.. Men når vi sa det, så 

var jo faren hans en av de som ble mest glad, sant, han var jo helt i hundre. Så etter 

det så gledet jo han seg også veldig. Ja. Så, det var litt sånn der, i begynnelsen var det 

ikke så gøy, men så ordnet det seg veldig fort (Lene). 

Frida visste at kjæresten ikke var innstilt på å få barn, og at dette var noe som var veldig fjernt 

for han. Derfor ble han ganske sjokkert, men vendte seg til tanken etter hvert, og ble mer 

positiv.  

4.2.2 Familie 

Samtlige av kvinnene fortalte om positiv respons fra foreldrene; de opptrådde støttende, og 

gledet seg til å få barnebarn. Flere av dem reagerte også med overraskelse, men de møtte lite 

negative reaksjoner. Annettes foreldre var veldig opptatt av å hjelpe dem med å legge ting til 

rette, siden de mente rammene rundt forholdet var viktig. Likevel var det ikke helt fritt for 

bekymring, og det er tydelig at de fleste foreldrene ikke hadde forventet at de skulle bli 

besteforeldre riktig ennå. Moren til Rakel måtte minne faren hennes på at de også fikk barn 

som studenter da han kommenterte at de ikke var ferdig utdannet. Men etter at de hadde 

snakket om det, syntes han det var greit. Det som opptok flere av besteforeldrene var om de 

klarte å fullføre utdannelsen sin samtidig som de stiftet familie.  

Eneste var bestefaren min som var litt bekymret for at jeg ikke skulle klare å fullføre 

utdanningen min. Og var veldig sånn «å, du må gjøre det, du må love meg at du skal 

fullføre» og liksom «Jaa», men han gledet seg jo til å bli oldefar, det var jo ikke det, 

men det var han som kom med den der at du må fullføre (Lene).  

En av årsakene til at besteforeldrene er opptatt av utdanning, kan komme av at de selv ikke 

hadde de samme mulighetene som de ser kvinnene har i dagens samfunn. Det kan være at de 

ser utdanning som et virkemiddel for at kvinnene skal kunne være selvstendige og stå på egne 

ben. Det var nok tidligere også et skarpere skille mellom ungdom som fikk barn og etablerte 

seg tidlig, og de som tok utdanning. 

4.2.3 Venner 

Når det gjelder reaksjoner fra venner, kan man skille mellom nære venner og øvrig 

omgangskrets, der de nære vennene spilte en viktig rolle. Dette er et typisk trekk ved ung 

voksen-fasen, at man har vennskap som er dype og viktige, og det er noe som har vært viktig 
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for studentmødrene. De fleste fortalte om støttende venner som synes det var flott, stilte opp, 

og som gledet seg veldig på deres vegne.  

Vennene mine er helt fantastiske. Jeg skjønte at jeg hadde valgt godt da jeg kom med 

en sånn nyhet også. De var støttende, de var der for meg, de.. ehm.. både ga gaver og 

blomster og gode ord, og.. var tilgjengelig for meg når man er gravid og hormonell og 

trist, og frustrert over ting, og de gledet seg over det sammen med meg, og.. vært 

veldig mange, hatt mange fine «tanter» for (barnet) opp igjennom (Annette).  

Likevel kommer det frem at det å stifte familie ikke er noe som har blitt vanlig i vennekretsen 

enda. Jannicke var først ute i vennegjengen med å få barn, så selv om hun ble møtt positivt, la 

ikke resten skjul på at de syntes det var uvant: «Veldig mange syntes det var veldig rart, for 

jeg var den første, absolutt første i min krets. Det var veldig rart at en av oss skulle få barn, 

«var vi så voksne?» på en måte». Frida var også førstemann, så mange av hennes venner ble 

litt sjokkerte og syntes det var tidlig, men var likevel positive. Likevel tror hun at mange har 

blitt positivt overrasket over hvor greit det har gått, og at de klarer seg bra som familie selv 

om hun er student.  

Rakels venner syntes det var både trivelig og hyggelig, men selv om flere av dem har snakket 

mye om barn, bare fortsatte de å utsette det. Det samme går igjen hos flere av de andre 

studentmødrene. De forteller om venner som synes det er hyggelig, men som selv ikke kunne 

tenke seg å få barn ennå. De vil ha ting som utdannelse, jobb og hus på plass først, og på den 

måten markerer de avstand til valget studentmødrene har gjort. Dette opplevde Annettes 

venninne ekstra tydelig på en fest hun var på: 

Jeg har også en venninne som fortalte at hun var på en bursdag en gang, hvor hun da 

hadde fått (barn) nummer to, og studerte. Og, alle disse her hadde da blitt ferdig med 

å studere, eller studerte, og hun fortalte at de hadde i en time sittet og snakket om at 

de hvertfall ikke ville gjøre det hun, det livet hun levde. Og hun opplevde det som 

veldig, veldig tungt og slitsomt. Og hun tenkte at enten så skjønner de ikke det at de 

sitter her og snakker om mitt eget liv, eller så er det nettopp det at jeg sitter her som 

de på en måte må ta en eller annen avstand fra, det vet jeg ikke (Annette).  

Flere av de ikke-nære vennene til Thea reagerte med å si «nei, da ser vi deg ikke mer da, da 

blir du travel» og antok at hun kom til å være bundet til familien i årene fremover. Dette 

syntes Thea var rart, for hun hadde ingen intensjon om å slutte å være sosial selv om hun fikk 

barn. Hun er bevisst på å være med på jentekvelder og lignende uten å ha med seg barnet, slik 

at hun fremdeles beholder kontakten. Den samme reaksjonen møtte også Jannicke, som 

opplevde at hun ble satt i en gravid-bås. Hun merket at da hun avslo et par festinvitasjoner 
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etter hverandre, så ble hun ikke ringt opp gang nummer tre. Hun syntes det var sårt og litt leit, 

siden hun er veldig sosial, og ikke så graviditeten som et hinder for å være med venner.  

Frida opplevde den samme form for negativ respons, men den var av hensyn til partneren 

hennes, og ikke henne selv. Flere av kameratene hans beskyldte henne for å ødelegge livet til 

partneren ved å beholde barnet, og at dette ville resultere i at han ble isolert fra 

kompisgjengen og aldri mer kunne være sosial. Frida understreker at det riktignok ble sagt i 

beruset tilstand, og at de unnskyldte seg i etterkant da de innså at kameraten ikke ble lenket til 

hjemmet likevel, men fremdeles ble med på ting. Likevel var utsagnet noe hun opplevde som 

ubehagelig, og dessuten lite rasjonelt siden de tross alt var to om det.  

Pia opplevde ikke noen spesielle reaksjoner fra omgivelsene, og hun tror det kan komme av at 

hun og partneren allerede hadde vært sammen en stund, og var innstilt på å stifte familie. En 

venninne av henne som var gravid på samme tid var ikke like heldig, vennene hennes syntes 

det var for tidlig.   

Da hun hadde fortalt det til vennene sine at hun var gravid, da fikk hun veldig 

reaksjoner. Og det var hun ene som sa at «nå ødelegger du livet ditt» og «hvis du får 

barn nå så er du helt bundet», så jeg tror nok det er det de.. altså, er det unge som er 

uten barn som sier sånne ting, så.. er det ikke så mye hold i det de sier (Pia).  

Thea har møtt nærmest hele skalaen av reaksjoner, fra overveldende positive nære venner, via 

de overraskede, til de mer skeptiske bekjente. Noen har stilt seg uforstående i begynnelsen, 

men blitt hyggelige når barnet har kommet, mens andre synes det er rart at det går an å 

kombinere med studier i det hele tatt, og er imponert over at de får det til. Andre igjen har 

spurt «er det helt lurt?» og kommet med en «er dette helt normalt?»-reaksjon når de hører at 

hun har barn, og lurer på hvor gammel hun er. Det første folk spør henne om er om det var 

planlagt, og hun tror det er fordi det ikke stemmer helt over ens med andres valg og 

prioriteringer. Hun vet om flere andre som har valgt å slutte med studiene da de fikk barn, så 

det er tydelig at det ikke er en selvfølge hos folk at det er mulig å kombinere.  

Flere av studentmødrene er gift, og dette er også noe som vekker reaksjoner. En av dem 

forteller at hun har fått flere uforstående og negativt ladede kommentarer om at hun valgte å 

gifte seg enn at hun valgte å få barn. Flere spurte om dette var noe hun virkelig hadde tenkt 

igjennom, og til og med en venninne hun ikke hadde snakket med på flere år ringte og spurte 

om hun var sikker på dette da hun hørte om forlovelsen. Når folk hun møter i dag får høre at 
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hun er gift og har barn blir de veldig overrasket, og det første de spør om er om hun er kristen. 

Dette synes hun er synd, for selv om det stemmer, så er ikke troen grunnen til hvorfor hun 

giftet seg og stiftet familie. Hun har intensjonelt tatt valg som har stor påvirkning på livet 

hennes, og det virker som at mange har vanskeligheter med å forstå dette. Det blir sett på som 

et normbrudd å ta så viktige avgjørelser i en alder og fase som er preget av valgfrihet og 

muligheter, og på den måten tre inn i de voksnes rekker før det er forventet.  

4.2.4  Universitetet 

Da kvinnene jeg intervjuet fortale medstudentene sine at de ventet barn, ble de som ofte møtt 

med «oi!» og «gratulerer». De fleste syntes det var veldig hyggelig, samtidig som de ble litt 

overrasket, men de sa sjelden noe negativt. Pia poengterer at «Men man kan jo ikke heller si 

liksom «hva er det du driver på med?», så jeg vet ikke hva de tenker». Thea nevner også dette, 

at hun ser på ansiktsuttrykket at noen reagerer uten å si noe.  

Det kommer noen sånne spontane reaksjoner, men de fleste er hyggelige. Hvor vidt de 

forstår hvorfor, eller sjøl synes det er en god idé, det kan man jo diskutere. Jeg har 

ikke møtt noen som har vært vemmelig mot meg og sagt jeg er dum, det har jeg ikke. 

Hvertfall ikke rett mot meg. Og det jeg ikke vet, det har jeg ikke vondt av, er det ikke 

det (Thea).  

Jannicke syntes ikke det var udelt positiv å være gravid på Blindern, hun merket at hun skilte 

seg ut.   

Men det er rart, for du blir plutselig møtt i kroppen din som gravid, student, som er 

gravid. Og på eksamen, jeg var jo høygravid, jeg hadde eksamen en uke før (barnet) 

kom, og du kan tenke deg, i Fredrikkekantina, du er liksom den gravide, som reiser 

seg hvert tredje kvarter for å gå på do. Da fikk man veldig mange blikk, og mange 

smil, og man blir ‘den gravide studenten’, så det er slitsomt, på en måte (Jannicke). 

Thea opplevde at noen av foreleserne hennes så rart på henne da hun var gravid og kom på 

forelesning, litt sånn «okei, hva gjør du her?». «Gravide kvinner hører ikke hjemme her fordi 

de som er her de studerer, altså.. Jeg vet ikke, det passer vel kanskje ikke inn i folks 

oppfatning av hva man gjør, mange som har en sånn klar oppfatning av at sånn og sånn og 

sånn gjør man». Da hun hadde muntlig eksamen som gravid var sensors første reaksjon da 

hun kom inn i rommet: «Oi, er du gravid du?» Han pratet med henne etter eksamen, og syntes 

det var tøft gjort å studere og få barn samtidig.  
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En av studentmødrene holdt på med masteroppgaven da hun ble gravid, og veilederen frarådet 

henne å utsette innleveringen selv om den var litt etter termin, med tanke på at noen kunne 

publisere noe av det samme som henne i mellomtiden. Han opptrådde veldig profesjonelt, 

men hun tror nok at han ikke syntes noe særlig om at hun utsatte det.  

En av de andre kvinnene opplevde veilederen som veldig støttende da hun fortalte at hun var 

gravid. Hun fikk mange gode råd, og veilederen gjorde det hun kunne for å tilrettelegge 

studiehverdagen best mulig.  

«Det er ikke så lett å studere med barn» sier hun «så da må man gjøre det best 

mulig». Jeg har vært veldig takknemlig for at hun har ordnet det, sånn sett. (…)Så det 

ordnet seg veldig greit, alt ble veldig tilrettelagt og sånt. Men jeg tror kanskje jeg 

hadde litt flaks med at hun var veldig sånn pådriver for å ordne og.. Og sånn. 

Det at de to veilederne reagerte så ulikt kan komme av hvor i masterløpet kvinnene befant 

seg, og hvilke mål veilederne hadde for dem. Den første var i den avsluttende fasen, og et 

tydelig mål for veilederen var å få levert oppgaven før hun gikk ut i permisjon, blant annet for 

å unngå at andre utga noe om samme tema. Den andre hadde nettopp startet på det toårige 

masterprogrammet, dermed var det viktig for veilederen at hun skulle klare å gjennomføre, og 

la derfor til rette for dette.   

4.2.5 Helsetjenesten 

Studentmødrene har generelt sett god erfaring med helsetjenesten de har vært i kontakt med, 

men noe som går igjen er spørsmålet om de skal beholde barnet eller ikke ved første 

henvendelse. Flere av kvinnene fikk dette spørsmålet over telefon, noe de reagerte på. Da 

Jannicke fant ut at hun var gravid, ringte hun Studenthelsetjenesten for å få legetime. 

Umiddelbart ble hun spurt om hun skulle ta abort, noe hun fant relativt ubehagelig. Hun 

reagerte både på at det ble gjort over telefon, men også at det var noen andre enn legen som 

spurte. Da hun svarte nei, fikk hun beskjed om at hun ikke fikk legetime før den vanlige 

kontrollen i tredje måned, siden hun ikke var syk. Jannicke godtok dette, men da hun tilslutt 

kom til legen, fikk hun beskjed om at hun burde ha kommet med en gang for å få råd om 

kosthold, livsstil og lignende. I tillegg fikk hun ikke fødeplass på det nærmeste sykehuset 

siden hun var seint ute, noe hun syntes var irriterende. Hun spesifiserer at legen var veldig 

hyggelig, og at det gikk greit videre, men førsteinntrykket da hun snakket med 

legesekretærene var veldig surt. Hun vet også om flere andre som har blitt møtt på samme 
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måte, noe hun ikke synes noe om: «Du kan ikke spørre om folk vil ta abort på telefonen, det 

kan du ikke».  

Thea og Lene beskriver møtet med helsetjenesten:  

Jeg gjorde det vel klart såpass tydelig ved første.. første kontroll at jeg ville ha barnet, 

men det blei likevel spurt om det, ehm.. Tror kanskje manges første reaksjon når det 

kommer en så ung er å spørre om de ønsker å beholde barnet, men for meg så var det 

ikke aktuelt å ikke beholde det (Thea).  

Jeg tror kanskje at folk forventer at når du er så ung og får unge at, at det ikke skal 

vare, når du er sammen med barnefaren, sant, og det skjønner jo jeg, for det er mange 

som går fra hverandre, men så, har det vart, og jeg føler at kanskje folk har endret 

oppfatningen litt, og så ser de at vi fortsetter med utdanningen, og.. (J: Da har de troa 

på det?) Ja, det har økt litt. Ja (Lene).  

Studentmødrene merket at de ble ansett som unge da de henvendte seg til helsetjenesten på 

grunn av graviditeten. Pia syntes det egentlig var litt greit, siden hun selv syntes hun var ung, 

og det var fint å få forklart ting nøye og bli tatt vare på. Dette tyder på at apparatet rundt 

studentene kan være skeptiske til graviditeter i studietiden, men det har nok også en 

sammenheng med at de oftere enn andre legekontor opplever at de som tar kontakt vil avbryte 

svangerskapet. Likevel er det interessant at de i en viss grad viderefører bildet av 

studentgraviditet som et problem. 

4.2.6 Andre småbarnsmødre 

De fleste studentmødrene forteller om å være i en barselgruppe der samtlige andre er flere år 

eldre enn dem, og de følte ikke at de hadde så mye til felles. Annette merket at de andre 

syntes hun var ung, de sa ikke noe, men det lå i kroppsspråket og holdningene deres. Hun fant 

ut at de hadde møttes flere ganger for å drikke vin uten at hun hadde fått beskjed, og tolket det 

som at de følte de hadde mer til felles med hverandre enn med henne.  

Pia møtes ofte av overveldende positiv respons fra andre småbarnsforeldre: «For det har vært 

litt sånn hele veien at når jeg sier jeg er student, så svarer andre, gjerne andre barnefamilier 

at, «åh, så deilig da, å være student og ha barn»». Dette provoserer Pia siden det ikke 

stemmer overens med hennes virkelighetsoppfatning. 

En mulig tolkning er at måten folk reagerer på kan speile hvilke erfaringer de selv har. 

Småbarnsforeldre vet hvor stressende det er å kombinere barn med jobb, men har “glemt” at 
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studier krever mye tid, og tenker derfor at det må være en fin kombinasjon. Masterstudenter 

er vant til å bruke mye tid på studiene, og lurer dermed på hvordan de får tiden til å strekke til, 

mens studenter som ikke har merket tidspresset enda synes det er hyggelig med barn.  

4.3 Studentmor - et normbrudd 

De ulike reaksjonene som studentmødrene forteller om, kan si oss noe om hvilke normer som 

finnes i samfunnet; både om å være ung, om det å bli mor, og når dette passer.  

Overraskelse er den reaksjonen som oftest kommer fra venner, bekjente og medstudenter. Den 

er som regel kombinert med et positivt «gratulerer» eller «så hyggelig», men det kommer 

tydelig frem at dette er noe som er uvanlig og uventet. Å stifte familie er noe som bryter med 

normene for studentlivet og ung voksen-fasen, der man skal være fri og uten forpliktelser. 

Familie forplikter, det er ikke et valg man kan gå tilbake på. På samme måte blir også 

ekteskap tidlig i tjueårene sett på som et normbrudd. 

Studentmødrene fikk mye støtte, spesielt fra familie og nære venner. De var positive, syntes 

det var flott, og ønsket å hjelpe til og stille opp. Dette er på et vis en naturlig reaksjon, 

familiens rolle innebærer å gjøre det beste for hverandre, og dermed støtte datteren i store 

beslutninger. Dette er også forventet fra nære venner som stiller opp for hverandre. Et annet 

poeng er at både familien og de nære vennene kjenner kvinnene godt, og dermed ser på dem 

som individer med egenskaper til å håndtere dette bra, istedenfor stereotypien «ung mor» som 

bekjente og fremmede kan gjøre. Det kommer tydeligere frem i litt fjernere relasjoner at dette 

er et normbrudd, og fokuset på mulige problemer blir større.  

I kvinnenes fortellinger gis det uttrykk for at de møter ulike bekymringsmeldinger som går på 

fullføring av studiene, tid, og begrensning av frihet. Spesielt besteforeldrene var urolige for 

om man klarer å fullføre studiene mens man har familie å ta hensyn til, for dem var det viktig 

at kvinnene ikke avsluttet utdanningen før den var ferdig. Medstudenter så på tid som 

problematisk, og lurte på hvordan de får det til å gå opp. Studenter flest opplever at de har 

dårlig tid i forbindelse med eksamen, og det kan være vanskelig å se for seg hvordan man 

rekker å bli ferdig med studiene for dagen før man må hente i barnehagen klokka fire. Den 

siste bekymringen er begrensningene barn fører med seg. Som Frida fortale om var 

kameratene til kjæresten hennes redd for at han kom til å være «lenket hjemme», og dermed 
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ikke ha muligheten til å være sosial med dem. Det ser ut til å være en tydelig oppfatning om at 

barn hindrer sosialt liv, og ikke har noen plass i ung voksen-fasen som studietiden blir sett på 

som en del av. Dette føles viktig for studentmødrene å motbevise. Når oppfattelsene om 

«frihetsberøvelse» dras mot det ekstreme, finner man utsagn som det Pias venninne fikk høre, 

at hun ødelegger livet sitt ved å få barn så ung. Mitt inntrykk er at dette ikke er en utbredt 

holdning, men heller kan være uttrykk for at vennene ikke identifiserer seg med deres 

livssituasjon. Det blir noe fremmed og ukjent, og dermed skummelt og negativt. Dette viser 

hvordan studentmødre faller litt mellom to stoler når det gjelder hvor de hører til. Mødrene i 

barselgruppen ser på dem først og fremst som studenter, og dermed unge og «uetablerte». 

Dette kan føre til en antagelse om at de ikke er like ideelle mødre som de litt eldre og 

yrkesaktive. Medstudenter ser derimot først og fremst på dem som mødre, og dermed 

«voksne» og etablerte, siden de har forpliktelser og ansvar. Derfor kan de i noen situasjoner 

bli satt litt utenfor det fellesskapet som ellers kjennetegner studentlivet. 

Normene som kommer frem i samtale med informantene kan dermed deles i to kategorier; 

den ene handler om hva som forventes av kvinner i ung voksen-fasen, og den andre handler 

om hvilke omstendigheter omgivelsene ser på som ideelle for familieliv.  

4.3.1 Selvrealisering før familieforpliktelser  

Studentmødrene jeg intervjuet befinner seg i ung voksen-fasen, og som nevnt forbindes denne 

tiden med frihet, selvutvikling og lite forpliktelser. I kapittel 2 redegjorde jeg for Arnett 

(2000) som hevder at denne perioden kan beskrives som emerging adulthood, der man er 

underveis til å bli voksen, men ikke har blitt det ennå. Individet preges av 

identitetsutforskning og testing av muligheter, og fokuset er stort sett på seg selv. Ut fra 

reaksjonene studentmødrene forteller om, stemmer dette godt overens med de regjerende 

normene som «Oi, barn så tidlig? Ja, men, du får jo ikke realisert deg selv».  

Det er et stort fokus på selvrealisering i samfunnet generelt, og spesielt i ung voksen-fasen har 

man mulighetene til å gjøre og prøve det man ønsker. Å få barn blir sett på som en 

begrensning av denne friheten.  Man blir bundet til et ansvar for et annet individ, og det er en 

generell oppfattelse av at man da ikke har de samme mulighetene som de andre i denne fasen. 

Det å velge bort valgfriheten som det individualiserte samfunnet brakte med seg, oppfattes 

som et normbrudd. Man er på vei til å bli voksen, men er ikke «ferdig» ennå. Derfor ser 
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mange på det som unaturlig å ta et så definerende valg som det å få et barn som man 

forplikter seg til resten av livet. «Det er noen jeg har møtt som er, som tenker som så at «Nei, 

guri meg, det kan ikke jeg tenke meg før jeg er, jeg skal være minst tredve, og ha jobb og..» 

og sånn, så..» (Frida). 

Det er ironisk at det er en norm å være «fri og spontan», da dette intuitivt er to motstridende 

størrelser. Likevel passer det godt inn i ideen om en tvunget valgfrihet som Beck og Beck-

Gernsheim (2002) skriver om. De som velger å ikke benytte seg av all denne valgfriheten blir 

sett rart på. I følge Beck og Beck-Gernsheim er vi dømt til å velge, og dette gjør at vi føler en 

redsel for å velge «feil». Vi risikerer å ikke få oppfylt alle ambisjonene våre, eller like mye 

samfunnets ambisjoner for oss. Dette finner man tydelig igjen i reaksjonene fra studentenes 

omgivelser, der den største frykten er at man binder seg til noe som begrenser senere 

valgmuligheter.  

Reaksjonen til de fleste studentmødrene da de fant ut at de ventet barn, var som nevnt «hva 

gjør vi nå?» Overraskelsen deres vitner om et normbrudd i seg selv, hvordan familieetablering 

ikke var noe de hadde forutsett på dette tidspunktet. Likevel bestemte de seg for å beholde 

barnet, og omdefinerte dermed fasens innhold, og fant løsninger som fungerte for dem.  

Selv om flere av informantene dermed utdefinerer noen av verdiene i ung voksen-fasen, er det 

andre som står fast. Informantene mine vektlegger at utdanning er noe som er viktig, enten å 

være ferdig med den før man får barn, eller å være bestemt på at man skal klare å fullføre. For 

Lene var det veldig viktig at hun og partneren hennes gjennomførte det originale studieløpet 

de hadde planlagt selv om de fikk barn, siden hun ikke ønsket å være en uutdannet mor. Det 

samme fremhever Jannicke. For både henne og partneren var utdannelse viktig, og det var 

ikke snakk om å ikke fullføre den.  

Pia er den av studentmødrene som er positiv til den nye utviklingen, hun hevder det er sunt at 

mange venter med å få barn. Det er viktig med muligheten til å ha frihet, finne ut av hva man 

ønsker å gjøre med livet sitt, og hvem man ønsker å være. Her trekker hun på normen om 

selvrealisering, og mener dette er en fordel. Hun reagerer på at eldre mødre sier det må være 

så fint å få barn som ung, siden man da har mye energi. Pia er enig i at man har mer 

overskudd, men synes ikke det hjelper hvis man fremdeles er «barn i hodet». Derfor er det 

lurt å vente til man vet hvem man er, og hva man vil gjøre med livet sitt. De andre 
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studentmødrene er mer positive til å få barn i 20-årene, men tror studenter vanligvis ikke 

velger dette på grunn av friheten de har og ønsker å beholde. Dette viser at de er klar over 

normen som finnes, men mener de fremdeles har frihet til å gjøre det de vil, riktig nok i 

varierende grad.  

Jannicke utfordrer derimot normen direkte, og er kritisk til de som snakker om å «bli ferdige 

med ting» før de får barn. 

Også er det fordi mange tenker at de skal være selvrealiserte, på en måte, og gjort 

ting ferdig. Sånn, reist fra seg, eller noe sånt noe, som høres helt forferdelig ut, høres 

ut som at du skal dø når du har fått barn, det høres helt forferdelig ut egentlig 

(Jannicke).  

Hun synes det er synd at mange tenker sånn, for hun har opplevd så mye fint etter at hun fikk 

barn. Hun har lært nye språk, reist til nye land, og på ingen måte blitt avskåret fra nye 

opplevelser. Jannicke mener at Norge er veldig opptatt av kategorier, man er alltid kjæresten 

til eller venninna til, og man skal helst ikke blande familie og venner. Hvis man er mor så er 

man veldig mor, og man kan ikke ta med barnet over alt hvor man ellers går. Hun har opplevd 

å bli bedt om å gå ut av norske kaféer fordi det ikke skulle være barn der inne. Det er en 

fiendtlighet mot å blande sosiale roller som man ikke finner i mange andre land, mener hun. 

Jannicke går aktivt inn for å leve livet sitt på tvers av normen om dette skillet mellom ung 

voksen og mor. Hun liker at barnet hennes har fått vært med henne på mye, og sett henne i 

ulike sosiale roller og settinger.  

Dermed ser man at Pia og Jannicke danner to ytterpunkter. Pia mener det er viktig å være 

innstilt på å bruke nærmest all sin tid på barnet fremfor seg selv, mens Jannicke hevder det 

ikke er et hinder for å oppleve nye ting og utvikle seg.  

4.3.2 Kontrollert familielykke 

Den andre kategorien av normer som kommer frem i samtale med informantene, var 

forventningen om «den faste rekkefølgen». Det er ganske klare oppfatninger om hva som må 

være på plass før man stifter familie, slik at barnet får en god oppvekst.  

Barnet trenger en trygg familie og stabile rammer. Har studenter ressurser til å gi dem dette? 

Flere av studentmødrene fortalte at de ble sett på som unge av helsevesenet og andre foreldre i 

barselgrupper. Dette kan ha vært uttrykk for normen om at foreldre skal være voksne personer 
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som skal sikre trygghet i form av fast inntekt og eget bosted. Alle aspekter av livet skal være 

«under kontroll» før man tar en beslutning om å prøve å få barn. Studenter er «uferdige» 

voksne, og er dermed «unge» selv om de er i slutten av tjueårene. Derfor blir de ofte sett på 

som «unge mødre».  

Siden man i dag i stor grad har mulighet til å kontrollere når man får barn, er det utbredt å 

planlegge tidspunktet til når det passer best, og legge forholdene til rette før man blir foreldre. 

Dette kan være en av grunnene til at alderen øker for førstegangsmødre, da de ønsker å ha ting 

på plass først og være etablerte. Det hersker en oppfatning om at det å få barn er noe som skal 

gjøres til «riktig tid», slik flere studier har vist (Brannen m.fl. 2002, Ravn 2005). Dette er noe 

studentmødrene i stor grad bekrefter. 

Rakel var som nevnt den eneste i mitt utvalg som planla å få barn, og hun deler oppfatningen 

av at hva som «kvalifiserer» til å få barn er at man må ha ressurser nok til å skape stabilitet og 

trygghet. Hun hadde en rekke kriterier hun ønsket oppfylt før hun fikk barn, blant annet 

utdannelse, litt arbeidserfaring, og å bo sammen med partner i noe de eide selv. Samtidig 

ønsket hun også å bli mor før hun fylte tretti år, slik at hun hadde energi og overskudd til å 

bruke på barnet, på samme måte som hennes foreldre da hun var liten. Da hun begynte på 

masterstudiene syntes hun og partneren at forholdene lå til rette, og dermed planla de 

graviditeten. De fant studietiden ekstra gunstig på grunn av støtten fra Lånekassen, på den 

måten hadde Rakel sin egen inntektskilde i permisjonstiden, noe de syntes var viktig. 

Ut fra det resten av informantene mine forteller om hva de anbefaler andre å ha på plass før de 

får barn, ser man at normene om ressurser som skaper stabilitet og trygghet eksisterer her og. 

Selv om de seks andre studentmødrene ikke hadde planlagt graviditeten, mener de at det kan 

være lurt hvis man har muligheten. Da får man sjansen til å legge forholdene mer til rette, og 

da tenker de spesielt på økonomi. Jannicke sier at dette er den eneste tingen hun kunne ønske 

var annerledes hos dem, at de hadde hatt en bedre økonomi da de ble foreldre, siden 

pengemangel har hatt en negativ påvirkning på deres situasjon.  

Det å ha en partner man ønsker å få barn med er som regel en forutsetning for at man velger å 

etablere en familie. Flere av kvinnene jeg intervjuet trakk frem nettopp dette som en 

tungtveiende grunn til å beholde barnet, de visste at de hadde funnet «riktig partner». Selv om 

de var i ulike stadier, noen var kjærester, andre samboere mens noen igjen var gift, så de for 



50 

 

seg partneren sin som den de ønsket å få barn med. For to av studentmødrene var det ikke 

tilstrekkelig å være kjærester eller samboer, de så på ekteskapet som en viktig ramme rundt 

det å stifte familie. Begge giftet seg noen år før de fikk barn, og synes det ga stabilitet og 

trygghet, både emosjonelt og juridisk. 

Man ønsker å føde barn inn i en situasjon som er trygg og stabil, og flere tror det er det mange 

tar sikte på siden de har muligheten. Derfor er man opptatt av å planlegge, og vente til 

forholdene er optimale. Trygghet og stabilitet kan man oppnå med en sikker økonomi, noe 

som kan fås ved hjelp av en god utdanning som kan føre til en god jobb. 

Frida er derimot kritisk og stiller spørsmålstegn ved all planleggingen, hun er glad hun fikk 

barn «ved et uhell».  

Jeg vil tro at uhell er veldig bra, inni mellom. Man kanskje, det er mange som 

planlegger litt for mye, som bare utsetter og utsetter og utsetter, og må bli ferdig med 

studiene, og da skal man få seg jobb, og så må man jo være litt i den jobben, og så må 

man egentlig få seg hus og bil og.. Ja. Plutselig er man 35-40, og så.. plutselig kan 

man ikke få barn, det er en viss fare for det og (Frida). 

Studentmødrene jeg intervjuet er vant til å bli møtt som en ung mor av omgivelsene, men de 

færreste av dem identifiserte seg med den kategorien. Da jeg spør dem om hvem som er en 

ung mor, og hva som ligger i begrepet, kommer det frem at dette dreier seg om langt mer enn 

kun å få barn noen år før gjennomsnittet. Nesten samtlige beskrev «ung mor» som en for ung 

mor, som ikke visste hva hun ville gjøre med livet sitt, ikke var moden enda, og ikke forberedt 

på å bli mor. «Du slenger gjerne på «ung mor, men det går bra» eller noe sånt» (Frida).  

Det lå tydelige negative assosiasjoner i begrepet, en av dem uttalte at «hvis man får barn når 

man er barn, så er man en ung mor. Jeg vil nok tenke at da vil det være krevende å være en 

ung mor, å skulle begynne å passe på en annen før du i det hele tatt har funnet ut av hvem du 

er selv». Siden det er krevende å ha ansvar for et barn, er selvrefleksjon og selvtillit viktige 

egenskaper for å kunne klare oppgaven.  Hun fortsetter med at studenter med barn ikke kan 

regnes som unge mødre, dessuten er ofte studenter ikke så unge i dag heller.  

Forestillingene de har om unge mødre som for unge mødre kan henge sammen med 

stereotypien av den gravide jenta som dropper utdanning, flytter hjem, og får seg kassajobb på 

Rema, som Lene nevnte tidligere. TV-programmer som «Unge mødre» i både norske og 
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utenlandske versjoner kan være med på å tillegge begrepet mening. Jentene som filmes fikk 

barn mens de enda var ungdommer, og gikk på ungdomsskolen eller videregående skole.  

I et leserinnlegg i Aftenposten har Frøya Camilla Astrup (2011) skrevet om hvordan hun ble 

møtt av omgivelsene da hun som ferdig utdannet 23-åring fikk barn med kjæresten, planlagt. 

Folk reagerte med forbauselse, forundring og skepsis, og mente at dette ikke kunne være helt 

gjennomtenkt. To år senere venter hun barn nummer to, denne også planlagt, og selv om de 

har både rekkehus og fast jobb begge to, spør jordmor om hun virkelig er klar for dette siden 

hun er svært ung. Astrup synes man bør støtte unge mødre som tar gode valg og ønsker å 

stifte familie, og poengterer i overskriften: «Vi er unge, ikke dumme».  

Thea er en av dem som mener folk har rett i at hun er en ung mor, men hun spesifiserer hva 

hun legger i begrepet. «Jeg er ikke ung mor i den forstand, sånn type ung, unge mødre som i 

tv-serien som går, og.. jeg karakteriseres ikke som ung mor i den bolken, men jeg 

karakteriseres som ung mor i den vanlige bolken, liksom». Hun mener hun er ung 

sammenlignet med dem som får barn etter de er fylt tretti, og synes også at det er en forskjell 

på å være ung mor planlagt og ikke-planlagt. Planlagt i den forstand at man har en partner, 

gjerne er samboende eller gift, og at ting ligger litt til rette. Dette er en viktig forskjell i 

hennes øyne, hvis man bor sammen så er man mer forberedt, og kanskje også mer innstilt på å 

stifte familie. Dette kan være en måte å distansere seg til de som blir gravid i fylla med en de 

knapt kjenner, og som kanskje ikke har ressurser til å gi barnet en god oppvekst. Lene påpeker 

også dette, at selv om det ikke var planlagt, så følte hun at de var ressurssterke nok til å ta 

vare på barnet. Hun var spesielt opptatt av at de skulle fortsette med utdannelsen, noe som 

også er med på å distansere dem fra stereotypien «ung mor».  

Et nærmest gjennomgående trekk var hvordan de svarte da jeg spurte om hvilken alder som 

definerte ung mor. Selv om kvinnene jeg intervjuet fikk barn på ulike tidspunkt, satte nesten 

samtlige grensa for ung mor et par år før de selv fikk barn. På denne måten holder de seg 

utenfor ”ung mor”-gruppen, og legitimerer sitt syn på seg selv om «mor» og ikke «ung mor».  

Å være «ung mor» sees på som å være «for ung mor», og dermed et problem. Likevel kan 

unge mødre i dag ikke nødvendigvis sammenliknes med de som var unge mødre tidligere, da 

dette fikk et problemfokus. For det første er de som betraktes som unge i dag adskillig eldre 

enn de som ble sett på som unge på 1970-tallet, da det var en sterk økning av tenåringsmødre. 
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I dag risikerer en tjuefemåring å bli regnet som ung mor, mens hun ville blitt ansett som 

nærmest «eldre mor» for førti år siden. For det andre danner velferdsstaten et «sikkerhetsnett» 

som bidrar med støtteordninger og andre tilrettelegginger, slik at man skal klare seg uansett 

når man får barn. Det betyr at forestillingen om ung mor som et problem ikke er gyldig i 

samme grad i dagens samfunn, der de får hjelp til å fullføre utdannelse og få seg jobb.  

Likevel sitter problemfokuset igjen, og det overføres til studenter med barn, siden studenter 

nesten uansett alder oppfattes som unge, og dermed blir «ung mor».  

4.3.3 Samfunnsøkonomiske oppfordringer mot individuelle råd 

Det er et paradoks at studenter oppfordres til å få barn fra ulike hold, mens de som får det i 

stor grad blir møtt med skepsis og fordommer av omgivelsene. Dette vitner om en diskrepans 

mellom systemnivå og individnivå, og at det skal mer til enn noen oppfordrende kronikker i 

avisen for å endre de rådende normene i samfunnet. Som jeg har vist har til og med leger og 

ansatte i studenthelsetjenesten vist seg å være forsiktige med å anbefale studenter å få barn når 

de blir konfrontert med et individuelt tilfelle. En overordnet samfunnsøkonomisk idé, og 

biologiske faktorer som tilsier at vi burde få barn tidligere enn dagens gjennomsnitt, overlever 

ikke i den individualistiske praksisen. Funnene til Thalberg (2009), som jeg redegjorde for i 

kapittel 2, viste at selv kontrollert for økonomi fant hun en negativ effekt av studentstatus på 

ønsket om barn. Dette underbygger det jeg hevder om at unge mødre er et normbrudd. 

Hos kvinnene jeg intervjuet er holdningene til unge mødre todelt. En del av dem godtar i 

varierende grad stereotypien om den unge mor som et problem, men takler diskrepansen 

mellom ideen om unge mødre og deres egne mer positive opplevelser ved at de sier ”det er 

ikke meg”. De definerer seg ut av en gruppe de fleste utenforstående, deriblant helsevesenet, 

omgangskretsen og andre småbarnsmødre uten å nøle ville sette dem inn i. Andre, som 

Jannicke, nekter å godta stereotypien ”ung mor”, og normen om hva en god mor eller student 

skal være. Hun bruker nettopp de samfunnsøkonomiske argumentene for å begrunne sitt syn, 

og mener at selv om det er en del fordommer knyttet til alder, er begrepet ung mor fylt av mye 

fint. «Det er så mye positivt i det, for det er så positivt nå med de unge norske mødrene, i 

forhold til liksom, økonomisk krise, og land hvor barn, man får ett barn etter man er 35, så 

det er en positiv klang». Jannicke tar på den måten en annen tilnærming enn de fleste andre, 

da hun ser det i lys av fertilitetstrendene i Europa, og derfor synes det er flott at det er flere 
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som får barn som ung her i landet. Hun merker at noen folk synes det er rart at hun fikk barn 

som student, men hun synes det er like rart med de parene som er sammen lenge og har lyst 

på barn, men som bare skal «gjøre fra seg ting først».  

Thea sier at hun har mer å spille på som ung mamma, og at hun har mer tid disponibelt til 

barnet siden hun er student. Hun trekker også frem at man heller ikke har rukket å «etablere 

så mange særegenheter» som de som er eldre ofte har, i tillegg til at det er fint for henne å ha 

unge foreldre som kan hjelpe til. Man er også mer fruktbar som ung. Flere poengterer likevel 

at hvis man skal anbefale studenter å få barn, så må det legges bedre til rette for det. 

Kunnskapen om de ekstra utfordringene man møter som studentmor kan nok også være noe 

av årsaken til at ansatte hos studenthelsetjenesten møtte de vordende mødrene med noe som 

ble oppfattet som en litt upassende pessimisme. 

Ett poeng som er trukket frem i debatten om den stadig økende alderen på førstegangsfødende 

er at det er kvinnene som får ansvaret for å opprettholde strukturene, mens menn kun er 

individer. I fruktbarhetsdebatten har man kun henvendt seg til kvinner og oppfordret dem til å 

få barn «til rett tid», mens man ikke har kommet med samme henvendelser til menn. Dette 

påpekes og problematiseres i en fersk kronikk i Aftenposten (Spilker og Ravn 2012). Det 

pekes på paradokset om at det i dagens samfunn ofte er paret sammen som tar avgjørelsen om 

å få barn, og at det like gjerne kan være mannen som opptrer som «fruktbarhetsbrems», men 

at han glemmes i debatten. Dette finner vi igjen hos Frida, der partnerens venner var 

betraktelig mer skeptiske til graviditeten enn hennes egne venner, selv om han var omtrent 

like gammel og lenger ut i studieløpet. Kristin Hestflått Spilker og Malin Noem Ravn mener 

derfor at debatten må nyanseres, og stille noen krav til de kommende fedrene også, istedenfor 

å legge all skyld og ansvar på kvinnene. Hvis man ikke gjør det, vil neppe konstante 

oppfordringer til kvinnene ha den effekten de ønsker seg.  
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5 Å være studentmor 

I forrige kapittel tok jeg for meg prosessen med å bli studentmor, hvilke tanker kvinnene 

gjorde seg rundt det å få barn i studietiden, og hvordan store deler av omgivelsene så på dette 

som et normbrudd. Denne delen skal handle om hvordan det er å være studentmor; hvordan 

de to rollene påvirker hverandre og former en strukturert fleksibilitet, men også hvordan 

rollenes grenseløshet kan føre til rollekonflikt, og hvilke strategier som da benyttes.  

5.1 Den strukturerte hverdag 

Det ser ut som at studenter med barn forholder seg til tid på en helt annen måte enn studenter 

uten barn. Der den typiske student kan sove lenge og heller ta igjen lesingen om kvelden, må 

studentforeldre forholde seg til barnehagens åpningstider, familiemiddag og leggerutiner. En 

barnefamilies hverdag struktureres dermed av ulike faktorer, og ofte inkluderer dette også en 

arbeidsplass med relativt faste tider. Studiehverdagen har vanligvis ikke markerte grenser på 

samme måte, men dette er noe som endres når man får barn.  

Barnehagen spiller en viktig rolle i studentenes hverdag, da spesielt med tanke på struktur. 

Den er med på å legge faste rammer som studentene må forholde seg til i form av åpnings- og 

stengetider, og som de kan bygge en hverdag rundt. 

I hovedsak etterstreber studentmødrene å opprettholde klare skillelinjer mellom familie og 

studier ved å være mor når de er hjemme, og student når de er på universitetet. De studerer 

når barnet er i barnehagen, og legger fra seg arbeidet når de reiser hjem for dagen, dette er i 

alle fall målet. Klart oppdelte dager hjelper Thea til å holde fokus, slik at hun kan være fullt 

tilstede der hun er: «Så for å kunne være en god mamma, så må jeg på en måte prioritere 

studiene når jeg kan prioritere studiene, og så må jeg prioritere (barnet) når jeg prioriterer 

(barnet). Og så må jeg gå og gjøre noe alene». 

Den begrensede tiden får studentmødrene til å være mer effektive, noe Lene merket tydelig: 

«Ja, jeg føler meg mer strukturert nå, kanskje, at jeg vet at nå har jeg denne tiden til 

disposisjon, så da må jeg utnytte den. Før så kunne jeg tenke at «jaja, jeg tar bare bøkene 

med meg hjem og leser», men nå vet jeg at det ikke kommer til å skje».  
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Derfor leser hun i hovedsak på universitetet, og tar kun unntaksvis med seg bøkene hjem.  

Og det er egentlig litt greit, for når du er student, så drar du jo med deg 

studietilværelsen over alt. Når du går hjem, så sitter du fortsatt og tenker på at «å, det 

skulle jeg ha gjort», så får du dårlig samvittighet. Men nå føler jeg at jeg har en 

veldig god unnskyldning for ikke å sitte på ettermiddagen og lese (latter), selv om jeg 

kunne gjort det. Men det blir litt mer oppdelt, når jeg er på skolen er det skolearbeid, 

og når jeg er hjemme så er det barnet vårt. Så det er egentlig ganske greit (Lene).  

Dette er noe flere av de andre studentmødrene også forteller om. Ved å ha en klar tidsramme 

er de langt mer effektive på universitetet enn de var tidligere. Fridas medstudenter skjønner 

ikke hvordan hun klarer å stå så tidlig opp hver dag, men hun sammenligner det med 

jobbtilværelsen, og tenker at det ikke er en særlig forskjell. Jannicke tror mange studenter 

føler at de har ubegrenset med tid, og dermed ofte ender opp med å ta skippertak før eksamen. 

Dette har ikke hun mulighet til, derfor begynte hun å lese pensum i det semesteret startet, og 

jobbet jevnt i løpet av halvåret. Hun ble overrasket over hvor mye mer interessant pensumet 

ble da hun fikk tid til å sette seg ordentlig inn i det over tid, og hun fikk bedre karakterer enn 

før hun ble mor.    

Dermed ser man ikke bare en strukturering, men også en effektivisering av tid hos 

studentmødrene. En studie av reklamebransjen underbygger det som kom frem i mitt 

datamateriale, at det å ha barn bidrar til mer effektiv jobbing for å bli ferdig innenfor tilmålte 

rammer (Amble og Gjerberg 2007). Reklamebransjen er kjent for å ha fleksible arbeidstider 

på samme måte som studenttilværelsen, og det er lett for at jobb og fritid flyter over i 

hverandre. Nina Amble og Elisabeth Gjerberg fant at ansatte som hadde barn jobbet mer 

effektivt for å begrense arbeidstiden sin, og at familieforpliktelser legitimerte det å ha en 

strukturert hverdag, der normen ellers var sene kvelder og nattejobbing opp mot deadline.  

Barnehagens åpningstider fører også til struktur selv om man ikke leser på universitetet. Rakel 

liker å sitte hjemme og jobbe, men får likevel en naturlig struktur ved å måtte stå opp tidlig, 

og levere barnet i barnehagen. På samme måte legger hun bort studiene når hun henter barnet, 

og gir det full oppmerksomhet når det kommer hjem. 
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5.2 Den fleksible hverdag 

Selv om studentmødrene har en relativt strukturert hverdag som kan sidestilles med 

yrkesaktive, forventer fremdeles omgivelsene at de er fleksible som studenter flest. Pia har 

flere ganger fått høre fra andre foreldre at det må være deilig å være mor som student, siden 

man har så god tid og er så fleksibel. Hun blir provosert når noen sier det, siden de da 

glemmer at studenter også har en «jobb», nemlig å lese pensum, ha eksamen og skrive 

masteroppgave. Dette krever mye tid og oppmerksomhet.  

Å være hjemme med sykt barn er noe de fleste studenter slipper å forholde seg til. For 

kvinnene jeg intervjuet var dette en aktuell problemstilling, de fleste møtte forventninger om 

at de skulle være hjemme med barnet, siden de ikke hadde en jobb å gå til. Det kan også 

kobles med at mor sees på som primæromsorgsperson, som jeg var inne på i kapittel 2. Thea 

er enig i at det er lettest for henne å være hjemme når barnet er sykt, men synes det er synd at 

universitetet ikke tar hensyn til det. Hun mistet den faste lesesalsplassen sin etter å ha vært 

hjemme med sykt barn i to uker, noe hun synes er urimelig. Hun mistet også mye viktig 

lesetid, man kan få utsatt eksamen hvis man må være hjemme med sykt barn på 

eksamensdagen, men ikke hvis man ikke har fått lest noe uka før. Pia mener det samme, og 

insisterer derfor på at partneren hennes bruker opp kvoten sin for lønnede sykt barn-dager før 

hun tar av sine lesedager, siden dette er tid hun ikke får igjen. Hun synes det er dumt at siden 

hun i teorien kan ta fri alle dager, får partneren hennes kun vanlig kvote sykt barn-dager, 

mens de som er aleneforeldre får dobbel kvote. Det tas ikke med i beregningen at hun ikke får 

lesedagene tilbake senere. Det at fleksibiliteten sees på som en fordel blir en ulempe i seg 

selv, siden den spiser av hennes studietid, noe som kan gi konsekvenser for henne som 

student. Det virker som at omgivelsene forventer at det er studentene som skal «tilpasse seg» 

for at hverdagen skal gå rundt, og at studentenes fleksibilitet på den måten sees på som et 

felles gode. 

Likevel trekkes fleksibilitet ofte frem av kvinnene som en fordel ved å være studentforeldre, 

muligheten til å ta det rolig om morgenen er noe de fleste av dem setter pris på. Frida forteller 

at de kan komme ruslende til barnehagen halv ti, etter en god frokost og mye tid sammen 

rundt kjøkkenbordet. Dette bildet bygger Lene opp om: «Så synes jeg den studenttilværelsen 
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er så fin, for vi kan sove lenge en dag, og vi kan, jeg kan være hjemme en dag med (barnet) 

hvis jeg vil det. Og vi kan reise vekk noen dager hvis vi har lyst, du er så fri, sant».  

Thea er delt i synet på studentfleksibiliteten, hun synes det er fint å kunne ta seg fri til å være 

med barnet sitt, men samtidig merker hun at det går ut over hennes studietid, noe som fører til 

redusert egentid. Hun blir lett sliten når studiene går for mye over i hjemmesfæren: «Det er 

klart, jeg får kanskje som et resultat av det mindre tid til meg selv, fordi jeg har alltid noe jeg 

må gjøre. Men..». Likevel ser hun klare fordeler ved å få barn på dette tidspunktet: «Og som 

student så har jeg som sagt mer fritid, jeg har lengre ferie, jeg har mulighet til å være mer 

tilstede».  

Hvor fleksibelt studentlivet er, kommer tydeligst frem når jeg spør dem om å sammenligne 

det å være student versus yrkesaktiv med barn. Jannicke tror at hun kommer til å savne 

fleksibiliteten ved studentlivet når hun blir yrkesaktiv, og er redd for at jobben skal styre tiden 

hennes i for stor grad. Dette er en bekymring som går igjen hos flere av studentmødrene.  

 En stor ulempe er at jeg ikke kan sitte og ha lange frokoster med (barnet) før jeg 

liksom drar til barnehagen, og jeg er redd for at det går ut over tiden med (barnet), 

for vi har jo tatt oss mer tid til (barnet), (barnet) er jo liksom, kanskje sju timer i 

barnehagen om dagen, og, jeg synes det er noe veldig fint med det at vi bare tar 

(barnet) med på ting. Det er noe veldig fint over det. Og jeg er litt redd for at når vi 

begynner med åtte til fire-jobb så er vi den dere tidsklemma som alle snakker om, og 

da.. Vi har jo det og, men på en litt annen måte da, kan man si. (….) Jeg har nok litt 

angst for det der A4-greiene, fordi alle snakker som om det skulle være noe veldig 

angstfullt, alle snakker om tidsklemme, og det er det man får høre hele tida, hvor 

slitsomt det er å være i jobb, det virker, for meg så fremstår det som veldig, virker 

nesten skumlere enn det å ha, enn det å være studentmor da kanskje (Jannicke). 

Dette viser også at oppfattelsen av fleksibilitet er relativ ut fra hvem man sammenligner seg 

med. Setter man studenter uten barn som referansegruppe er de mer bundet, mens 

sammenlignet med yrkesaktive småbarnsforeldre er de fleksible.  

Barnehagen er også med på å ivareta deler av studentenes fleksibilitet, i tillegg til at den er 

strukturerende. Den gir studentforeldrene friheten til å disponere tiden som de ønsker etter de 

har levert barnet, og flere av studentmødrene beskriver en stor frihetsfølelse den første tiden 

etter permisjonen, da barnet begynte i barnehage. Annette forteller at tiden på universitetet da 

ble hennes alene-tid, og hun syntes det var flott å kunne ta en kaffe med venninner. Jannicke 

føler seg også fri til å møte venner, trene og gjøre andre ting på dagtid, i tillegg til å studere. 
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Hun liker å ha muligheten til å ta med masteroppgaven på kafe, og jobbe med den i et nytt 

miljø.  

Annette tror at de som går på et studie med mye obligatorisk undervisning og praksisordning 

kan oppleve det som vanskelig å ha barn, siden man ikke har samme mulighet til å være 

fleksibel. Dette stemmer overens med hva sykepleierstudentene i studien til Mari Ommundsen 

(2011) fortalte, de så for seg at det var vanskelig å få tid til familieliv under studiet på grunn 

av mye praksis. Legestudentene var mer åpne for kombinasjonen siden deres praksis, 

turnusen, er samlet i enden av studiet. Kvaran (2007) fremstiller det todelt, legestudentene i 

hennes studie mener fordelen er at de har en trygg økonomisk utsikt, mens ulempen er at 

undervisningen ikke tar hensyn til barnehagens åpningstider, og at hvor man utplasseres på 

turnus ikke tilpasses etter om man har barn.     

5.3 Mor og student – grenseløse roller 

Gjennom intervjuene får jeg inntrykk av at tid med barnet er noe av det viktigste for en mor, 

og at det fører til dårlig samvittighet dersom man ikke klarer å oppfylle sine egne 

forventninger. Samtidig er tid det som kreves av studenter i eksamensperioden, og ikke minst 

når man skal skrive masteroppgave. Studentmødrene står her i en konflikt der to ulike roller 

krever ubegrenset med oppmerksomhet – på samme tid. Derfor argumenterer jeg for at det å 

være en god mor og en god student kan sees på som to grenseløse roller.  

5.3.1 Moderskapets grenseløshet 

Dagens mødre står ovenfor en rekke krav og forventninger fra samfunnet rundt seg. De 

omhandler ikke lenger bare hvordan man dekker barnets fysiske behov, men rommer også 

ulike definisjoner av hvordan man utøver omsorg, kjærlighet og oppdragelse (Ellingsæter 

2004: 152). Mens det før var utbredt at mødrene var hjemme og tok ansvar for husarbeid og 

barnestell, er det nå mer vanlig at begge foreldrene har fulltidsjobber. Dette har utløst en 

debatt om «tidsklemma», som handler om hvordan småbarnsforeldre sliter med å få tiden til å 

strekke til når den skal fordeles mellom krevende jobber, husarbeid, og omsorg for og 

oppdragelse av barna (Ellingsæter 2004: 128). I en hverdag fylt av stress og mas er tid på 
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mange måter noe av det mest dyrebare man kan gi til barnet sitt, samtidig som det også kreves 

av en god mor, gjerne i ubegrensede mengder.  

Den rådende forståelsen om at en oppofrende og alltid tilstedeværende mor la selve 

grunnlaget for en god og sunn oppvekst, ble kraftig fordømt av både feminister og kvinnelige 

psykologer tidlig på 1970-tallet, da kvinners inntog i arbeidsmarkedet begynte for alvor 

(Haavind m.fl. 1973). De hevdet det kun var en myte at barna var avhengig av en 

hjemmeværende mor, men at denne myten var blitt så utbredt at folk trodde det var en 

naturlig del av moderskapet. Som jeg var inne på i kapittel 2 kommer kravene og 

forventningene til moderskapet idag i stor grad gjennom ekspertenes råd og tips i media. 

Utsagn fremstilles som fakta og er med på å forme våre forestillinger om hva som er 

nødvendig, normalt og ønskelig av en god mor, og hva som er tegn på det motsatte 

(Ellingsæter 2005a: 373). Barn skal aktiveres og stimuleres gjennom ulike fritidsaktiviteter, få 

sunn og hjemmelaget mat basert på ferske råvarer, bli gitt det beste grunnlaget for å utvikle 

egenskapene og ferdighetene sine, men kanskje aller mest viktig, få ubegrenset av foreldrenes 

kjærlighet og tid.  

«Den gode mor handler i dag i stor grad om kvantitet og tilgjengelighet i forhold til tid med 

barn. Mengde tid med barnet blir selve symbolet på morskjærlighet» (Ellingsæter 2004: 153).  

Dette fokuset på tid finner jeg igjen hos informantene mine. Da jeg ba studentforeldrene 

beskrive hva de la i å være en god mor, handlet det i høy grad om bruk av tid på ulike måter. 

Tid til å være der for barnet, med barnet, tid til å lytte til-, snakke med-, støtte-, hjelpe-, trøste-

, lære-, og følge opp barnet, at barnet vet at de er der for det. «Tilstedeværelse» brukes mye, 

og flere av dem poengterer at det ikke holder å være i nærheten av barnet: «Det å faktisk ha 

tid til å være sammen med barnet, ikke bare passe det» (Frida). Dette viser at det ikke kun 

handler om faktisk tidsbruk, men også fokus og oppmerksomhet.  

Jannicke mener det fokuseres for mye på ting, og for lite på tid i samfunnet: «Små barn, som 

studenter sikkert vil ha, vil jo aldri etterspørre de materialistiske tingene, det er jo ikke det de 

lurer på, de vil ha foreldrene sine». Dette utsagnet kan sees i lys av at Jannicke er i en trang 

økonomisk situasjon, så det hun virkelig kan gi mye av til barnet er tid. Flere av 

studentmødrene fremhever at det er her de har en stor fordel, de er fleksible siden de sjelden 

har en fast timeplan å forholde seg til, og kan derfor bruke ekstra mye tid på barnet sitt. 
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Likevel er dette også vanskelig for dem siden studiene krever mye tid, noe jeg kommer 

tilbake til senere i kapittelet.  

Pia er enig i at man skal være der for barnet sitt, men synes det er slitsomt at omgivelsene 

forventer at hun til en hver tid skal være der barnet er. Hun forteller om en episode som 

skjedde en sommer, da hun ble invitert med på sydentur av foreldrene sine. Partneren ble 

hjemme og passet barnet, mens hun reiste for å ta en uke velfortjent fri, dette skulle være 

hennes «voksentid». Mens hun var borte, fikk partneren hennes en masse spørsmål om hvor 

hun var, og hvordan en mor kunne klare å dra på en uke ferie uten barnet sitt, å dra på ferie 

alene. «Hadde det vært mannen min som hadde dratt på ferie så hadde ingen spurt engang, 

«så kjekt at han er på tur». Men fordi at jeg er mor, så får jeg den». Etter at hun begynte på 

masterstudiet og måtte prioritere lesing i stor grad, er det partneren som i hovedsak blir med 

barnet på fritidsaktiviteter, og dette får de også reaksjoner på. «Nå tror jeg folk har begynt å 

venne seg til at jeg ikke alltid er der, men det har jo vært veldig masse spørsmål rundt hvor 

jeg er, hvorfor, det er liksom forventa at der barnet mitt er, der skal jeg være». Dette vitner 

om det kontinuerlige kravet om tilstedeværelse, samt at det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret 

fremdeles er aktivt, som jeg var inne på med referansen til Leira i kapittel 2. Det ser ut til at 

det stilles større forventninger til mor enn far, og at dette speiler faktisk tidsbruk.  

Jannicke er også en av studentmødrene som stiller spørsmålstegn ved det kontinuerlige kravet 

om tilstedeværelse. Hun liker å være aktiv og ha mye å gjøre, så ved siden av å studere og ha 

barn både trener og jobber hun, i tillegg til å møte venner og være engasjert i studentlivet. 

Hun får ofte høre at hun gjør så masse, og har blitt spurt om hun i det hele tatt er sammen med 

barnet sitt. Da blir hun sur, for hun synes det må være mulig å gjøre flere ting på en gang. 

Siden hun har blitt flink i det hun driver med, tar det kortere tid, og da er det lettere å 

kombinere med andre ting. Hun er også veldig glad i å være aktiv og skape ting, det gir henne 

et kick. Flere har kalt henne jernkvinne fordi hun gjør så mye, men Jannicke synes ikke det er 

et positivt ladet begrep: «Jern er liksom ikke en sånn god, det er ikke en fin referanse, man er 

jo ikke hard, selv om man er driftig, liksom». Hun opplever at det er jentene som kritiserer 

mest, mens flere av guttevennene hennes har sagt at hun er en god mor, noe som er det beste 

komplementet hun kan få.  

Dette er en problemstilling Ellingsæter (2009: 185) tar opp, hvordan kvinner som får til mye 

blir kalt «superkvinner», og på den måten ikke fremstilles som «ekte» kvinner. Dette på 
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samme måte som at «karrierekvinnen» er en dårlig mor fordi hun velger å satse på jobben ved 

siden av barna, mens man sjelden hører om «karrierefar». Grunnen til dette kan være at 

omsorgstid fremdeles regnes som kvinnenes tid i hovedsak, og at det dermed er kvinnene som 

opplever en konflikt mellom familie og jobb, og ikke mennene (Ellingsæter 2009: 184).   

Eksemplene over viser hvordan både Pia og Jannicke tar avstand fra normen om den gode 

mor som en altoppslukende rolle, ved at de velger å gjøre andre ting som ikke inkluderer 

barnet. Dette er noe Thea også har vært inne på: For å kunne være en god mor, er det viktig 

for henne å også ha tid for seg selv, og få faglig og sosialt påfyll. Dette fører ofte til at de 

møter sanksjoner, både fra andre foreldre, men også bekjente som ikke selv har barn.  

Flere av studentmødrene føler det er et press om å mestre på alle punkt: De skal ha et ryddig 

hjem, lage all mat fra bunnen av, og alltid se bra ut selv. Kravet om å være den perfekte 

husmor har kommet tilbake, forskjellen nå er at man skal balansere en fulltidsjobb ved siden 

av, etter å ha fullført en utdannelse. Ingen av studentmødrene er interessert i å oppfylle disse 

kravene, og flere av dem måtte ta et oppgjør med seg selv om hvilken mor de ønsket å være. 

De tok seg i å prøve å følge alle råd som stod i blant annet typiske mammablader, men fikk 

kun dårlig samvittighet da de følte de ikke strakk til.  

«Jeg har jo alltid litt smådårlig samvittighet fordi jeg ikke leser nok for barnet mitt, 

eller ikke leker nok, eller.. lager god nok middag, eller.. Altså. Men om det er fordi jeg 

er student og mamma, eller bare er skrudd sammen sånn, det har jeg ikke tenkt på. 

Det kan godt hende jeg hadde hatt dårlig samvittighet hvis jeg ikke hadde hatt barn 

også, men, jeg begynte å merke på det etter at jeg fikk barn» (Thea). 

De fleste har kommet til et punkt der de fant ut at det ikke var verdt det, man kan aldri gjøre 

alt uansett. Thea har godtatt at hun ikke oppfyller «samfunnets krav til den gode mor» på alle 

punkter, og synes det er helt greit: «Så på noen skalaer er vi litt mislykka som foreldre tror 

jeg, men for oss så er det viktigere å være sammen med (barnet), enn at klesvasken er vaska. 

Det er det (barnet) husker».  

Studentmødrenes erfaringer viser at moderskapet preges av en grenseløshet. Man kan alltid 

bli en litt bedre mor ved å være mer med barnet sitt, lage en bedre middag, eller vise litt mer 

kjærlighet og omsorg. Ellingsæter (2009: 184) påpeker at dette kan komme av at barnas 

behov i stor grad fremstilles som «naturlige» uten noen videre forklaring, og at dette gjør det 

vanskelig å sette grenser for når det er bra nok.  
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5.3.2 Studentrollens grenseløshet 

Studentlivet bringer ofte med seg friheten til å disponere egen tid, og legge opp timeplanen 

for studietid slik man ønsker. Det varierer mellom de ulike utdanningsinstitusjonene, men ved 

Universitetet i Oslo preges studiene i stor grad av fleksibilitet, med mange ikke-obligatoriske 

forelesninger og seminarer. Ansvar for egen læring praktiseres, istedenfor den videregående 

skoles ordning med faste lekser og prøver underveis for å måle kunnskap, er det i hovedsak 

studentenes prestasjoner på eksamen som avgjør karakteren. Dermed er det opp til studenten 

selv hvor mye tid man vil bruke på studiene i løpet av dagen, og i løpet av semesteret. 

Friheten til å kunne gjøre så mye man vil, har også en bakside, hvis man ønsker en god 

karakter er det vanskelig å vite når man har gjort nok. Det å studere preges av en grenseløshet, 

man kan alltid lese litt til, lære seg det litt bedre, eller skrive om oppgaven enda en gang. 

Masteroppgaven er spesielt kjent for å være mye arbeid, og den skiller seg fra en 

eksamensinnspurt ved å kreve mye tid over en lang periode. 

 «Alle har et visst press på seg selv, det er et flinkis-samfunn, vi skal være kjempeflinke alle 

sammen, vi skal ta master, og.. Vi er et flinkis-samfunn, så det er kjipt å ikke være flink, 

liksom» (Jannicke). 

Flere av studentmødrene jeg intervjuet forteller om hvordan de føler de ikke får nok tid til 

studiene, selv om de leser mye. Pia føler at hun sitter med studiene døgnet rundt, hun er på 

universitetet i omtrent elleve timer hver dag, og leser om kvelden hvis hun drar tidligere hjem 

enn planlagt. Da hun begynte på masterstudiet hadde hun en plan om å være svært strukturert, 

og kun lese på dagtid, slik at hun kunne være med familien om ettermiddagen og kvelden, 

men dette gikk ikke siden lesemengden var langt større enn antatt. Hun følte at hun aldri kom 

à jour, og ble dermed sittende lenge på skolen. «Jeg føler, det går aldri an å si at jeg er 

ferdig, det er liksom.. det er bare så lenge dagen går, og så lenge en holder seg våken, så må 

jeg sitte og lese». Planen var opprinnelig at hun skulle ta seg fri i helgene, men det føler hun 

heller ikke at hun kan, så det blir til at hun i blant leser da også. Som student har man alltid 

noe hengende over seg, man burde alltid lese litt mer, «det er den her å aldri ha fullstendig 

fri». 

Pia har muligheten til å bli lenge på universitetet for å kunne lese mer, mens flere av de andre 

studentmødrene må reise hjem for å hente barnet i barnehagen. Thea opplever likevel en 
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mental grenseløshet, hun synes det er vanskelig å legge tankene om skolearbeidet fra seg når 

hun drar hjem, og hun blir stadig gående og tenke på arbeid hun ikke ble ferdig med den 

dagen. Skillet mellom studieliv og familieliv flyter over i hverandre, og hun er spent på 

hvordan det går når hun skal skrive masteroppgave, siden det er veldig krevende.  

Siden masteroppgaven er et stort og langvarig prosjekt, forteller flere av studentmødrene om 

hvordan de sjelden føler seg ferdig når de drar hjem for dagen. Jannicke fortsetter ofte å jobbe 

med oppgaven om kvelden etter at hun har lagt barnet, hun synes det er krevende å måtte 

nedprioritere barnet sitt når det er mye å gjøre med masteroppgaven, men vet at det er 

nødvendig: «Jeg synes jo det er kjipt, men jeg vet jo at det er noe jeg må gjøre for å så få tid 

til (barnet) etterpå, da. Det kunne sikkert vært jobb, liksom». 

Thea tar ikke bare med seg bekymringer fra studiene hjem, det går også andre veien. I tillegg 

flyter det ekstra over i hverandre de gangene hun er syk og må lese hjemme, eller er hjemme 

med sykt barn, og føler hun burde lese. 

Jeg tar liksom med meg frustrasjonen og bekymringene fra begge kanter, over i begge. 

Altså, det handler litt om at man står veldig på egne bein når man leser, og det er jo 

det jeg synes er veldig deilig med å være student, at man kan jo legge til rette dagene 

mine litt sånn.. (…) Det slitsomme er at, når jeg ikke får det avgrensa, så tar jeg det 

med meg over alt. Og så har jeg dårlig samvittighet for at jeg ikke får lest, som når 

(barnet) var sjuk forrige uke, når (barnet) ligger med over 40 i feber og ikke orker å 

gjøre noen ting, da kan jeg ikke gjøre annet enn å være med (barnet) og slappe av, og 

prøve å få i (barnet) noe væske, jeg kan jo ikke sitte og lese (Thea.)  

Dette illustrerer hvordan studentmødrene dras mellom to roller som begge krever tid, fokus og 

oppmerksomhet. De flyter lett over i hverandre, og kan føre til dårlig samvittighet når det ene 

prioriteres over det andre.  

Det er ikke bare mentalt at grenseløsheten finner sted. Universitetet er heller ikke alltid 

forberedt på at de kan få studenter som har andre hovedbeskjeftigelser enn studier. 

Studiehverdagen fra Universitetets side struktureres ut fra tanken om at man er heltidsstudent, 

og selv om mange fag og fakultet er flinke til å legge forelesningene innenfor kjernetiden 8-

16, er det ikke alle som gjør dette. Studentmødrene kan derfor oppleve at forelesning kommer 

i konflikt med barnehagens åpningstider. Thea har måttet lage en avtale med foreleser om at 

hun får gå litt før for å rekke barnehagen, og synes det er tungvint: «Det er liksom ikke lagt 

opp til at jeg har en hverdag jeg må forholde meg til da».  
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Det er ikke bare det faglige i studiene som er grenseløst når man er student. Det faglige og 

sosiale flyter ofte i hverandre. Alt fra uorganiserte kollokvier og kaffeavtaler til engasjement i 

ulike organisasjoner er en vesentlig del av studietiden, og kan også være med på å forsterke 

studentrollens altomgripende natur.  

Studentmødrene beskriver «Den vanlige student» som fri og uten forpliktelser, som kan legge 

opp timeplanen som den vil, og velge hvor mye den vil engasjere seg i både studier og annet.   

Mange av studentmødrene sliter med dårlig samvittighet hvis de ikke «bruker tiden på 

universitetet effektivt nok». Flere av studentmødrene sier at de får dårlig samvittighet dersom 

de bruker mye tid med venner eller tar en kaffe på dagtid, istedenfor å skrive på 

masteroppgaven.  

Vi har ikke vært innelukka i tre år, men.. vi var ikke på kafé midt på dagen for å ta en 

kaffe.. Nei, følte ikke vi hadde tid til det. Fått ganske dårlig samvittighet også, jeg liker 

ikke å ha ting hengende over hodet, følte at oppgaven måtte bli ferdig, ville ikke 

utsette. (Rakel) 

En annen utfordring er å få til å være en del av det sosialfaglige miljøet selv om man ikke kan 

delta for fullt i alle sosiale settinger, og kanskje trenger klarere skiller mellom fag og fritid. 

Thea savner en aksept fra medstudenter om at tidsbruken hennes er begrenset. En vanlig 

studieaktivitet som kollokvie kan være vanskelig å både planlegge og gjennomføre når man 

har ulik oppfatning av tid, og Thea irriterer seg over dem som småprater bort tiden istedenfor 

å jobbe effektivt. Hun tror ikke de forstår hvor verdifulle timene på universitetet er for henne, 

og at hun ikke har mulighet til å bli der til kvelden slik som dem. Dette illustrerer hvordan 

mange studenter ser på tid som ubegrenset, noe den ikke blir når man får barn. «Så jeg føler 

meg egentlig mer alene som student etter at jeg ble mamma, for jeg har liksom måttet.. ja, 

jobbe selv, så det er litt tyngre å være student sånn sett». Når hun er avskåret fra en viktig del 

av studentlivet, nemlig den sosiale biten med småsnakk, lange lunsjpauser og kaffe på 

pauserommet, mister hun også en arena der fagstoff diskuteres. Det å ha noen å kaste ball 

med, billedlig sett, er noe Thea savner. Pia har også sett seg nødt til å begrense den sosiale 

delen av studiene, og dette har ført til at hun ikke føler seg som den typiske student, noe hun 

beskriver som å involvere seg i studentlivet og foreningene på Blindern, og delta i ulike 

aktiviteter. Hun kommer kun til universitetet for å jobbe med skolearbeid, og drar rett hjem 

etter det, dermed benytter hun seg ikke av noen av «frynsegodene» som hun sier.   
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Hvor viktig den sosiale delen av studiene kan være for mange illustrerer Frida. Hun var veldig 

aktiv i studentmiljøet da hun gikk på bachelor, men trappet ned da hun begynte på master. 

Dermed var hverdagen allerede mer preget av kaffeavtaler enn fest, og overgangen ble ikke så 

stor da hun fikk barn. Det sosiale miljøet hadde mye å si for hennes trivsel, så da Frida kom 

tilbake til studiene etter permisjonen, mistet hun mye av motivasjonen til å jobbe med 

masterarbeidet. Studievennene som hun hadde gått sammen med siden begynnelsen av 

bacheloren lå nå et år før henne, noe som gjorde at hun ikke lenger hadde det sosiale og 

faglige nettverket hun var vant til å ha rundt seg i studiehverdagen.  

Og så ble de borte, og så satt jeg da alene med det, sånn at, det er kanskje det eneste 

jeg kan tenke som er negativt med det å få barn for min del da, i løpet av studietida, at 

du havner bak dem du har gått med hele tida, og hvis det er viktig, blir det fort litt 

sånn kjipt der. Jeg tenkte ikke på det da, men nå i det siste har det gått opp for meg at, 

jeg tror det gjorde at jeg mista litt sånn, gnisten, egentlig (Frida). 

5.4 Student og mor – motstridende roller? 

Som jeg har vist så langt i dette kapittelet er opplevelsen av å være studentmor både variert og 

kompleks. Mitt inntrykk er at den formes ut fra hvilke rammer man har å forholde seg til, 

blant annet når i studieløpet man fikk barn, om partneren har en fulltidsjobb eller studerer og 

lignende. Likevel er det stadig fordelingen av tid man kommer tilbake til, hvordan ulik 

tidsbruk både skaper fordeler og ulemper, og ofte er kilde til dårlig samvittighet.  

Annette opplever ikke at hun har god nok tid til de ulike delene i livet sitt, hun er alltid litt 

mer av det ene enn det andre, noe som varierer fra måned til måned. En god balanse har hun 

enda ikke funnet: «Før så har jeg hatt for liten tid til å studere. Nå har jeg masse tid til å 

studere, men for liten tid sammen med barnet mitt. Jeg kjenner nok litt på behovet for å være 

sammen med barnet mitt, men.. Ja». Rett før en oppgaveinnlevering blir familien litt 

forskjøvet, men heldigvis kun for en begrenset periode.  

Pia kjenner mye på den dårlige samvittigheten for å ikke strekke til. 

Johanne: Opplever du at du har nok tid til de ulike delene i livet ditt? Sånn, nok tid til 

studier? Nok tid til å være mor? Nok fritid?  

Pia: Det er det store dilemmaet.. Det er der.. jeg synes hele tiden så.. har jeg liksom 

følt på at det blir en sånn dårlig samvittighet, hele tiden. For det er på en måte den 

der med, at du skal få nok tid til (barnet), og til mannen min, samtidig som jeg skal få 
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lest nok, samtidig som den derre.. jobb, må få inn de pengene som trengs for at ting 

skal gå rundt, og, uansett hvordan.. hvis jeg bruker mer tid på den ene, så går det ut 

over de andre delene.. Så det er på en måte en sånn der konstant dårlig samvittighet 

for hvordan en skal klare å balansere tidsbruken da.. 

Johanne: Så da rammer den dårlige samvittigheten alle områdene da?  

Pia: Ja.. Fordi det blir aldri nok tid til hver av de. 

Dag Østerberg (2003: 50) beskriver rollekonflikt som tidspunkt der det er vanskelig å 

kombinere ulike roller man har i samfunnet, for eksempel student og mor. Det kommer 

tydelig frem av datamaterialet mitt at eksamensperioden og innspurten av 

masteroppgaveskrivingen er sentrale punkt for rollekonflikt. Studentmødrene slites mellom to 

roller som begge krever nærmest ubegrenset med tid og oppmerksomhet, og de får dårlig 

samvittighet uansett hvordan de prioriterer. Det er en tredje rolle som også lider under 

tidskravet fra de to førstnevnte, nemlig rollen som samboer/kone. Annette sier at samboeren 

hennes savner henne som kjæreste, men at hun ikke har overskudd til å forholde seg til dette i 

masterinnspurten. Flere av studentmødrene prøver å være bevisst på å få plass til litt 

kjærestetid i hverdagen også. 

Lene synes fordelingen av tid går fint, med unntak av når begge har eksamensperiode. Da 

opplever hun at barnet kan bli nedprioritert, ved at det blir enkle løsninger med middag, de 

går ikke så ofte ut på tur, og barnet får se mye på Barne-tv slik at Lene og samboeren kan lese 

samtidig. Dette gir henne dårlig samvittighet, siden det strider mot hennes forventninger til en 

god mor. Det kan også føre til en konflikt med partneren om hvordan de skal fordele lesetiden 

mellom seg: 

«Det er akkurat det med eksamensperioden som er litt sånn, når du har unger, spesielt 

når vi begge to har eksamen. For da blir det litt sånn der, hvem er det som fortjener 

mest å lese nå, liksom. Vi vil jo begge gjøre det bra på eksamen, og begge har jo like 

masse rett til å lese, med da må du på en måte, da må du spørre tredjepart, eller så må 

du, en av de må si «ja, da kan du lese i dag, så får jeg lese i morgen», det må jo nesten 

bare bli sånn» (Lene).  

Thea synes det vanskelig å prioritere å lese til eksamen fremfor å være med barnet sitt, men 

vet at det er nødvendig for at hun skal kunne klare å fullføre studiene: 

For å forklare til toåringen din at du ikke kan være med. Fordi du er nødt til å sitte og 

lese til eksamen. «Jeg er veldig glad i deg, og jeg liker å leke med deg, men nå må 

mamma gå og lese i denne boka her. Det er så mye viktigere» (ler litt) det er ikke alt 

som lar seg oversette til barnespråk da (Thea). 
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Annette mener masteroppgaven er den mest krevende tiden hos en studentmor, og hevder man 

enten må bruke lenger enn normert tid, eller forsømme familie for å få det til.  

«Og.. så tidsmessig fungerer det bra, helt til du skal skrive en oppgave. Da fungerer 

det dårlig, for da krever det mye tid, jeg kjenner ingen som har sittet ni til fire og 

skrevet en oppgave i løpet av ett år. Så det at det forventes at man skal klare det når 

man har.. hvis man skal passe på familie, og være litt, vært sammen med familie, så 

trenger man tid. Tid er noe av det viktigste for en familie og for en mor. Og barn. Og 

det – det lar seg ikke kombinere, når man skriver oppgave». (Annette) 

Jeg tror opplevelsen av rollekonflikt i stor grad avhenger av når i studieløpet man får barn. 

Hvis man er bachelorstudent når man blir mor, har man fremdeles mange eksamensperioder 

fremfor seg, i tillegg til at man risikerer å ha eksamen når man er gravid, og kan være kvalm 

eller ha mye vondt i kroppen. Studiene kan også ta lengre tid og man havner bak 

medstudenter i studieløpet. Får man derimot barn mot slutten av masterløpet kan det oppleves 

som mer fleksibelt, i alle fall hvis man ikke har mål om å levere på normert tid.   

Jeg har inntrykk av at det å få barn gjør at studiene settes i perspektiv, og tidsbruken justeres 

ut fra dette. De som var veldig skoleflinke før de fikk barn har nedjustert ambisjonene sine 

litt, mens de som tok det med ro og gjorde en del annet, nå jobber mer strukturert og effektivt. 

Studiene blir viktige fordi de er veien til jobb og inntekt, men samtidig ikke viktigere enn 

hensyn til familien. «Jeg har måttet prioritere å være en god mamma fremfor en god student, 

og det synes jeg er en prioritering som.. den kan jeg stå inne for» (Thea).  

Det er et gjennomgående trekk at i de situasjonene der studentrollen og morsrollen 

konkurrerer om studentmorens tid, er det som oftest morsrollen som vinner. Thea tar opp 

denne problemstillingen når hun snakker om at studiene krever mye tid:  

Da er det mye lettere å prioritere (barnet). Og det er ikke alltid like lurt det heller, 

samtidig som jeg tror det er verre å prioritere studiene fremfor barnet. Altså, for meg, 

jeg tror det er viktigere å være god mamma enn god student, men det hadde vært fint 

om det gikk an å være begge deler. Ikke sant (Thea).   

Selv om studiene er tidskrevende, er det viktig for studentmødrene at de klarer å fullføre. Det 

virker som at det er ulike motivasjoner for å bli ferdig, den ene er det praktiske, at de må 

komme seg ut i jobb for å få inntekt og en stabil økonomi. Det andre er den personlige, det er 

viktig for dem selv å bli ferdig med utdannelsen, ikke ha det hengende over seg at de ikke 

klarte å fullføre den. Derfor har det ikke vært et alternativ for studentmødrene å avbryte 

studiene.  
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Pia er den som tydeligst merker rollekonflikten. De andre studentmødrene synes det blir 

vanskelig her og der, mens Pia føler på lesepresset gjennom hele semesteret, og kjenner 

dermed på en kontinuerlig dårlig samvittighet.  

Johanne: Hvordan, ja hvilke tanker gjør du deg, om å kombinere rollen som mor og 

rollen som student? Altså er det mange steder hvor det.. kræsjer? Eller.. går det greit 

å kombinere?  

Pia: Jeg føler det kræsjer ganske hele veien.. Men nå vet jo ikke jeg hvordan det er å 

være i full jobb og ha barn, så jeg kan jo ikke sammenligne den. For at, jeg tror jo at 

hvis man er i full jobb, så får man dårlig samvittighet hvis man har vært, altså en 

vanlig full arbeidsdag og så kommer man og henter barnet sitt omtrent halv fem i 

barnehagen.. Og så sitter man jo med dårlig samvittighet. Så.. Og den følelsen av at 

man ikke får nok tid, og.. Så jeg tror nok at det kanskje er en litt sånn generell følelse. 

Men, når man er i jobb så har man ettermiddagene fri, så sant man ikke jobber i 

turnus da, men ja, så har man ettermiddagene fri og helgene fri, så har du fri! Du har 

ikke noe lesing som henger over deg, eller.. bør gjøre ferdig det der til mandag, eller 

så skal jeg ha en innlevering eller ikke minst en eksamensperiode, så.. (….) For det 

tynger utrolig, det med at du skal få lest det og det, og.. nå forsvinner en time på det 

her, og her burde jeg egentlig ha fått lest, ikke sant». (Pia) 

Der Pia har følt behovet for å definere bort det sosiale i studentrollen for å kunne være mor på 

den måten hun ønsker, har Jannicke heller omdefinert morsrollen, og involverer barnet i sin 

studiehverdag. Barnet til Jannicke spurte om å få bli med og se hvor hun var på dagtid, og det 

syntes hun var kjempeflott. Hun har vist barnet rundt på campus, latt det hilse på veiledere og 

medstudenter, og spise i kantina, og hun synes det er viktig at barnet blir inkludert i 

studiehverdagen hennes. 

Andre forteller også at de har hatt med barna sine på Blindern. Medstudenter synes det er stas 

å møte barna, og gir dem masse positiv oppmerksomhet. Lene fikk høre av dem hun studerer 

med at det satte livet deres litt i perspektiv de gangene hun tok med barnet til universitetet. De 

så hvor oppmerksom hun til en hver tid måtte være da barnet gikk rundt, og hvor mye som 

måtte gjøres, mens de kunne sitte og slappe av, og kun tenke på seg selv. I tillegg til å være en 

måte å dempe følelsen av konflikt mellom rollen som student og mor, kan det dermed også ha 

bevisstgjort omgivelsene på at det ikke er uten grunn at studentmødrene må ha litt andre 

prioriteringer. 

Det var også vanlig for flere av studentmødrene å ta med seg barna i forelesninger da de var 

små, de synes det fungerte fint så lenge de sov, og gikk heller ut hvis de ble urolige. Flere 

forteller at de satt på bakerste benk for ikke å forstyrre de andre, men at de likevel fikk noen 
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rare blikk fra medstudenter som vitnet om at dette ikke var «normalt». Det var tydelig at det 

ikke var vanlig å ha med barn på universitetet, men de ble som regel møtt med positive 

reaksjoner.  

Til tross for at det kan være utfordrende å være studentmor, og bli lite tid, uttrykker Frida at 

hun er fornøyd med at hun fikk barn i studietiden: «Og jeg ville, hadde forholdene ligget til 

rette, hadde det passa seg sånn, så ville jeg nok planlagt.. å få barn i løpet av studietida 

også».  

5.5 Hjelpemidler og strategier 

For å lette hverdagen benytter studentmødrene seg som nevnt av en rekke ordninger og 

tilrettelegginger fra det offentlige. De finner også egne løsninger, blant annet opptrer både 

partnere, familie og venner som tidsbuffere for å avlaste studentmødrene når de trenger litt 

«ekstra» tid. Hvordan fungerer dette? Strekker ordningene til, og hvordan brukes 

tidsbufferne? 

5.5.1 Ordninger og tilrettelegginger 

På samme måte som velferdsstaten legger til rette for at man lett skal kunne kombinere jobb 

og familieliv, er det laget egne ordninger for studentforeldre som jeg redegjorde for i kapittel 

1. Det er ønskelig at man skal kunne fortsette på studiene selv om man får barn, og også 

motsatt, at man ikke ser seg tvunget til å ta abort fordi man ønsker en utdannelse.  

Kvinnenes opplevelse av ordningene er varierte, men det var liten tvil om at svært mange av 

dem absolutt var nødvendige. Både studentbarnehagene og familieboligene får skryt, og er 

med på å lette både økonomiske og praktiske bekymringer. Riktignok er det lang kø på 

familieboligene, nesten 300 søkere stod på venteliste i februar 2012
7
. Dette tvinger 

studentfamiliene ut på det private leiemarked, noe som kan gjøre hverdagen ekstra hektisk 

hvis begge studerer, og i tillegg må jobbe deltid for å dekke leiekostnadene. Å få familiebolig 

kan dermed føre til frigjort tid hvis man slipper å ha en deltidsjobb ved siden av studiene.  

                                                 

7
 Tall fra personlig kommunikasjon med utleiekonsulent i Studentboligene, 22.02.12. 
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Studentbarnehagene er viktig del av hverdagen, og i følge kvinnene er det lett å få plass. Dette 

kan endre seg høsten 2012, når tre av barnehagene antageligvis må legges ned som en følge 

av kutt i budsjettene til SiO (Steinsbekk 2011). Dette kan føre til at studenter som er ferdig 

med foreldrepermisjon, men som ikke får barnehageplass, må være hjemme med barnet 

istedenfor å vende tilbake til universitetet på fulltid.  

Siden det ikke finnes noen universell utforming av hvilke tilrettelegginger gravide og nybakte 

mødre trenger og får på universitetet, behandles hver søknad for seg. Ofte har fakultetene 

ulike praksiser, noe Thea merket da hun var gravid, siden hun tok fag som hørte til ulike 

steder. Hun ble sendt fra kontor til kontor, og satte seg tilslutt ned utenfor et av dem og 

forlangte et ordentlig svar. «Det er liksom ikke så normalt da, å være en gravid student. Så det 

er ikke alltid man tenker over at de også har behov for tilrettelegging». Jannicke syntes det 

var ubehagelig å ha eksamen som gravid, men er glad for at universitetet tok hensyn og la 

forholdene til rette. «Og selv om jeg mener at det skal være selvsagt at det er sånn, så har det 

ikke alltid vært sånn, og det er viktig å huske på». 

Flere av informantene mine fortalte om egne tilrettelegginger da de hadde eksamen, for 

eksempel at man har rett på utsatt eksamen hvis eksamensdato og termindato ligger nær 

hverandre i tid. En av dem fortalte også om at det fantes en egen «amme-ordning», hun fikk ta 

pauser underveis i en eksamen hun hadde utsatt på grunn av fødselen, for å kunne amme 

barnet sitt. I arbeidet med å kartlegge de ulike tilretteleggingene studentforeldrene har krav 

på, henvendte jeg meg både til SV-infosenter, en studiekonsulent på masternivå, 

Tilretteleggingstjenesten og Knutepunktet, men ingen av dem kunne si hva man har rett på 

hvis man venter barn, kun at det behandles som enkeltsaker. Det er opp til en selv å kreve 

tilrettelegging, noe som kan være vanskelig hvis man er førstegangsmor og ikke vet hva man 

trenger, eller hva som er mulig å få. Flere av studentmødrene etterlyser tydeligere informasjon 

fra universitetets side. 

Så hvis det hadde vært en tydeligere tjeneste for det på UiO… Som til og med 

oppfordret studenter til å få barn fordi det er mange gode løsninger for det, så ville jo 

det vært kjempefint. Jo yngre mødre jo bedre. Vi vet jo at folk som studerer, studerer 

gjerne til de er tretti år, det stod jo i Universitas at vi er et av de landene som har 

høyest alder på studenter, og det er jo, det er jo noe universitetet burde ta til seg, at 

det kan være en del studenter som har ønske om å gjøre to ting på en gang, å få 

familie og studere (Annette). 
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Støtten fra Lånekassen kommer godt med, men flere påpeker at skjemaene er vanskelige å 

fylle ut, og at det er en tungvint prosess som ofte også inkluderer NAV og universitetet. Da 

Frida kontaktet Lånekassen for å forhøre seg om foreldrepermisjon, fikk hun tre ulike svar fra 

tre ulike personer.  

Studentmødrene jeg intervjuet tror ikke de ulike ordningene og tilretteleggingene er en faktor 

som påvirker om studenter ønsker barn, men heller at de spiller en viktig rolle hvis man 

uventet blir gravid. Det sender ut et positivt signal om at studentforeldre er ønsket og 

akseptert, og det kan føre til at de velger å beholde barnet og fortsetter med studiene, fremfor 

å måtte velge en av delene.   

5.5.2 Tidsbuffere 

Som jeg har vist er det å være student tidkrevende, spesielt i eksamenstiden og når man jobber 

med masteroppgaven. Familielivet krevet også sitt, så studentmødrene forteller flere ganger 

om hvordan partneren og familie har gitt dem litt ekstra lesetid, og dermed opptrer som 

«tidsbuffere» (Ellingsæter 2005b: 305). Dette har også vært en nødvendig strategi for å få 

alenetid og kjærestetid.  

For at studentmødrene skal få nok tid til studiene, har de kommet frem til ulike løsninger som 

kan frigjøre tid. Levering og henting i barnehagen er en typisk oppgave som mor og far bytter 

på, slik at begge skal få muligheten til å jobbe litt lenger flere dager i uken. Både Pia og 

Annette har partnere som har mulighet til å hente hver dag etter jobb, slik at de kan få være på 

universitetet så lenge de trenger. Når Lene har kollokvier på ettermiddagen tar partneren 

ansvar hjemme slik at hun kan reise tilbake til universitetet etter middag.  

Det hender ofte at partneren tar med seg barnet ut i helgene slik at mor kan sitte hjemme og 

lese uforstyrret. Det kan være en tur i parken eller besøk hos besteforeldre, noe som er en god 

løsning for alle parter.  

Det at partneren har en fulltidsjobb er en tidsbuffer i seg selv, siden det fører til at kvinnene 

ikke føler seg presset økonomisk til å ha en deltidsjobb. «Og det er klart, jeg hadde jo ikke 

jobbet hvis mannen min hadde vært i en fulltidsjobb, da hadde jeg jo ikke trengt å jobbe mens 

jeg studerte heller. Så det hadde frigitt min tid mye» (Jannicke).  
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Den som tydeligst benytter seg av partneren som tidsbuffer er Pia. Etter at hun begynte på 

masterstudiet og ble overveldet av den store arbeidsmengden, har partneren hennes tatt 

hovedansvaret hjemme. Han leverer og henter i barnehagen, lager middag og gjør det aller 

meste av husarbeidet, og legger på den måten til rette for at hun skal få all den lesetiden hun 

trenger. Pia begrunner den drastiske arbeidsfordelingen med viktigheten at hun klarer å 

fullføre mastergraden på normert tid slik at hun kommer ut i jobb, og dermed kan bidra til å 

bedre familiens økonomi med egen inntekt. Dette er noe begge ønsker, og dermed prioriterer. 

Hun påpeker også at arbeidsfordelingen var mer likestilt da hun gikk på bachelor, men at de 

så at dette var et nødvendig grep. Ulempen med denne ordningen er at Pia føler seg 

hovedsakelig som student, og veldig lite mor, noe hun ikke synes er så gøy. På en måte kan 

man si at Pia har inntatt mannens «tradisjonelle rolle», der arbeidet kan prioriteres siden 

partneren fungerer som en tidsbuffer i hjemmet.  

Både familie og venner kan også brukes som tidsbuffere hvis tiden ikke strekker til, dette 

gjelder spesielt hos de parene der begge studerer, og gjerne har eksamensperiode samtidig. 

Flere er heldige og har familie i nærheten, de stiller ofte opp og henter i barnehage, og sitter 

barnevakt. En av studentmødrene forteller at hvis hun har mistet mye lesetid grunnet at barnet 

har vært sykt eller lignende, pleier hun å ta med seg barnet og reise hjem til foreldrene sine i 

noen dager. På den måten kan hun sitte på barnerommet og lese uforstyrret, mens barnet koser 

seg med full oppmerksomhet fra besteforeldrene.  

Som studentmor er det ikke mye rom for egentid, men til gjengjeld oppleves det som 

nødvendig for flere av dem å kunne disponere litt tid selv. Både Thea og Frida har avtale med 

partneren sin om at de får en kveld i uka hver som de kan bruke på hva de ønsker. Denne 

kvelden kan brukes på å ta igjen tapt lesetid, men den kan også brukes til å være sosial med 

venner, og på den måten føre til økt trivsel. En tidsbuffer for å ta vare på vennskap utenfor 

studie- og familiesonen. Lene og partneren har ikke en slik avtale, men hun sier at det går fint 

å avtale med partneren at han er hjemme en kveld, slik at hun kan møte venner. Pia setter 

derimot pris på morgenene når partneren leverer barnet i barnehagen, og hun har en liten 

periode med tid helt for seg selv.  

Rakel kommer flere ganger tilbake til mangelen på overskudd, og viktigheten av søvn for å 

kunne jobbe godt med masteroppgaven. Hun og partneren har derfor kommet frem til en 

ordning som skal sikre henne nettopp dette, og samtidig være gunstig for partneren. Når 
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barnet er sykt eller ikke får sove, er det Rakel som står opp. Før hun legger seg igjen legger 

hun en pute i gangen, slik at partneren ser den når han står opp. Da vet han at det er tegn på at 

han må vekke barnet, og levere det i barnehagen så sant det ikke er sykt. På den måten får 

Rakel tatt igjen tapt søvn om morgenen, mens partneren får sovet hele natten. Dette er en 

optimal løsning siden partneren er avhengig av å komme på jobb til et visst klokkeslett, mens 

Rakel er litt mer fleksibel siden hun jobber med studiene hjemme.  

Det er ikke kun for å få ekstra lesetid at studentmødrene bruker tidsbuffere, tid til partneren er 

også noe de verdsetter. Derfor er det flere som forteller at familien stiller opp som barnevakt 

slik at de har mulighet til å kun være med hverandre, og eventuelt reise bort en tur.  

Man får ikke like mye tid til å være kjæreste, så da har vi måttet tilkalle barnevakt 

eller sette på Barne-tv for å få litt tid til hverandre da. Men når man er bevisst på det, 

da går det greit. Men jeg har skjønt at det er mange som ikke klarer å være bevisst på 

det, og som synes det er veldig vanskelig (Thea). 

Både Annette og Frida ser på seg selv om veldig heldige som har familie og venner som 

stiller opp, slik at de får muligheter til å reise bort på kjærestehelger. «Jeg tror vi er heldigere 

stilt enn andre jeg har snakka med, som ikke gjør så mye for å si det sånn» (Frida) 

5.6 Tanker om fremtiden 

Studentmødrene har gjort seg opp en del tanker om hvordan hverdagen som yrkesaktiv mor 

kommer til å bli, og tror det kan bli både lettere og vanskeligere enn i dag på ulike måter. 

Flere av studentmødrene har en oppfattelse av at arbeidslivet skal føre med seg et sterkere 

tidsskille mellom jobb og familie, at grensene blir tydeligere og mer markert enn i studielivet. 

Den samme grenseløsheten finnes riktignok i enkelte arbeidsgrupper, blant annet hos 

kunstnere, skuespillere og i andre kreative jobber som reklamebransjen, som jeg var inne på. 

Uklare grenser kan også bli et problem hos heltidsansatte kunnskapsmedarbeidere 

(Ellingsæter 2009: 171-2), en arbeidsform som har flere likheter med studentrollen. Likevel 

har flere av studentmødrene en tydelig forestilling om at dette er en av fordelene med 

arbeidslivet.  

Thea tror det blir lettere å legge fra seg jobben når arbeidsdagen er slutt og man drar hjem, 

enn det er å legge fra seg studiene mentalt i dag. Siden det blir tydeligere fysiske grenser 

mellom jobb og familie i form av en egen arbeidsplass, kommer ikke de to områdene til å 
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flyte over i hverandre i like stor grad, slik de gjør når hun må ta med seg pensumbøker hjem. 

Dette kan gjøre det lettere å opprettholde mentale skillelinjer, og igjen føre til mindre dårlig 

samvittighet.   

Pia tror man sliter med dårlig samvittighet som mor uansett om man er i jobb eller studerer, 

for dagene blir nok lange i begge tilfeller. Den viktigste forskjellen er likevel at som 

arbeidstaker er man (som regel) ferdig når man går fra jobb, og kan bruke ettermiddagen, 

kvelden og helga på barnet. Som student føler man lesepresset kontinuerlig. Dette er noe som 

tynger Pia, og som gjør at hun gleder seg ekstra til å komme ut i jobb:  

For slitsomt blir det, det er jo slitsomt med barn, så uansett om du er student eller om 

du er i jobb, så er det jo fullt kjør, og det er jo masse å gjøre og du har ikke mye.. 

fritid eller tid til deg selv.. uansett. Fordi barnet tar veldig mye tid. Men, da har du i 

alle fall fri i helgene uten en dårlig samvittighet over at «nå har jeg én time her, burde 

jeg tatt fram bøkene og lest», eller rett og slett det at jeg må sende barnet til svigers 

for å kunne få lest en søndag, når det egentlig skal være familietid (Pia). 

Likevel, selv om studentmødrene tror det blir lettere å sette grenser mellom jobb og familie, 

er de redde for å miste fleksibiliteten som de har blitt vant til i studentlivet. Frida tror det er 

langt mer vanskelig å være småbarnsmor i full jobb enn å være studentmor. Hun er ikke 

interessert i å ha en stressende hverdag uten tid til barnet, og ser for seg hvordan det lett kan 

bli hvis man ikke er bevisst på det:  

Og så er det liksom å skynde seg, skynde seg om morgenen, skynde seg på 

ettermiddagen, skynde seg å lage middag, spise, og så er det leggetid. Og.. Det er jeg 

jo ikke interessert i, så.. Ja.. jeg må virkelig finne ut hva jeg, hva jeg skal gjøre nå, for 

ikke å ha det sånn da. For det.. Er jeg litt redd for at man bare havner i en sånn 

situasjon (Frida). 

Flere av studentmødrene ser dermed på redusert arbeidstid som den beste løsningen for å få 

fremtidens jobbhverdag til å gå opp. De mener at det ideelle er å jobbe åtti prosent, da blir 

man ikke avskåret fra miljøet på arbeidsplassen, men får samtidig bevart litt av fleksibiliteten 

som kan gi bedre tid til familien. Rakel påpeker at ved å ha en dag fri i uka, kan hun få unna 

alt husarbeid og innkjøp, slik at hun er fri til å gi all oppmerksomhet til familien om 

ettermiddagen og kvelden. Dette er også viktig for parforholdet og kan fungere som en 

tidsbuffer, hun forteller om vennepar der begge gikk rett ut i fulltidsjobb, noe som ikke gikk 

så bra. 
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Likevel kommer det frem at det for én av kvinnene er knyttet negative assosiasjoner til det å 

jobbe i redusert stilling, selv om hun ønsker det selv. Frida tror det er forventet av henne at 

hun skal få en «ordentlig» fulltidsjobb, siden hun har valgt og gjennomført høyere utdanning. 

Dette opplever hun som vanskelig, og hun jobber med seg selv for å synes at det er greit og 

akseptert å jobbe deltid. Fridas ubekvemhet vitner om en norm der lengden på utdanningen 

skal speile hvilken jobb man får, og hvor mye man må jobbe. På den måten skal jobben gjøre 

opp for de ekstra årene med utdanning.  

Et av de konkrete argumentene som går igjen for hvorfor studentmødrene ønsker å jobbe i 

redusert stilling, er for at barna skal slippe for lange dager i barnehagen. Selv om de fleste 

barnehagene er åpne til fem, er det sjelden studentforeldrene benytter seg av full åpningstid. 

De ønsker ikke at barnet skal være der for lenge, og flere av dem begrunner det med at barnet 

blir sliten av det, og at de får dårlig samvittighet. Flere av kvinnene ønsker derfor å jobbe 

deltid for å korte ned på dagene.  

5.7 Strukturert fleksibilitet  

Rollene som student og mor kan utfylle hverandre på en positiv måte. Flere av kvinnene jeg 

intervjuet fortalte om hvordan morsrollen førte til en strukturert hverdag, noe som gjorde at de 

studerte mer effektivt i den tiden de hadde til disposisjon. Samtidig kom studentlivets 

fleksibilitet godt med i familielivet, siden de ikke var avhengig av å møte opp til et visst 

klokkeslett hver morgen, og kunne bli hjemme med sykt barn uten for store konsekvenser. 

Det kan dermed tyde på at studentmødrenes tilværelse preges av en strukturert fleksibilitet.  

Kombinasjonen av å være student og mor har også en bakside, nemlig et tilnærmet ubegrenset 

tidskrav fra begge kanter. Dette kan lett føre til dårlig samvittighet hvis den ene prioriteres 

over den andre, noe som ofte blir tilfelle. Her tar studentmødrene i bruk strategier som 

tidsbuffere og tilrettelagte ordninger, noe som frigjør tid og gjør hverdagen enklere å 

balansere.   

Det ser ut til at studentmødrene er todelte når det gjelder forventningene om arbeidslivet.  På 

den ene siden gleder flere seg til et klarere skille mellom jobb og privatliv, å ha mulighet til å 

legge fra seg arbeidet når man drar hjem for dagen. De har en forestilling om at dette blir 

lettere enn nå som de er studenter, og at de vil ha fullstendig fri utenom arbeidstid. På den 
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annen side frykter mange at arbeidsdagene blir for lange, noe som fører til mindre tid med 

familien og lange dager for barna i barnehagen. Dette er grunnen til at flere av dem ønsker å 

jobbe i redusert stilling, fortrinnsvis åtti prosent.  
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6 Forsørgelse 

Økonomi er et aktuelt tema for alle studenter, det er stadig diskusjoner om hvor dårlig råd 

denne gruppen har, og at de burde få høyere støtte fra Lånekassen. I undersøkelsen «Levekår 

blant studenter 2010» fra Statistisk sentralbyrå oppgir 40 prosent av studentene at de er 

økonomisk avhengige av foreldrene sine for å dekke grunnleggende utgifter som husleie og 

mat. 60 prosent sier de må jobbe ved siden av studiene siden Lånekassens støtte er for lav 

(Statistisk sentralbyrå 2011b).  Norsk studentorganisasjon (2011a) jobber for at studenter skal 

få økonomisk støtte i juni, siden mange fortsatt har eksamener, og at det dermed ikke er 

gunstig for dem å jobbe. De mener det er viktig at studentene skal ha mulighet til å 

konsentrere seg om studiene, og at deltidsjobber kan gå ut over studiekvaliteten. I 

studentavisen Universitas kommer det til og med forslag om at studenter i Oslo bør få mer i 

støtte enn studenter andre steder i landet, på grunn av de høye boutgiftene som preger 

hovedstaden (Steinsbekk 2012).  

På samme tid er småbarnsforeldre kjent som en gruppe med høye utgifter, det koster å ha 

barn, både med engangskjøp av utstyr som barnevogn og barneseng, men også løpende 

utgifter som bleier og klær. Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) beregner at det 

koster omtrent 3500 kroner i måneden gjennom barnets første leveår, og at utgiftene gradvis 

blir høyere etter hvert som barnet blir eldre (Dregelid 2012).  

Studentforeldre blir dermed en gruppe som kombinerer lave inntekter med høye utgifter, 

hvordan oppleves det da å forsørge en familie?  

6.1 Opplevelse av økonomisk situasjon 

Hvordan ens økonomiske situasjon oppleves er både avhengig av sammenligningsgrunnlag og 

av samfunnets velstand for øvrig. Det er sjelden, i hvert fall i moderne samfunn med et 

minimum av velferdsordninger, interessant å diskutere fattigdom som mangel på det aller 

mest grunnleggende man trenger for å overleve. I den europeiske samfunnsvitenskapelige 

tradisjonen har man derfor tradisjonelt beskrevet fattigdom som relativ deprivasjon. 

Fattigdom må sees i lys av kontekst, og man kan dermed definere en fattig som «den som 

opplever at hans eller hennes liv blir svært avvikende fra det liv andre lever, fordi man 
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mangler det andre har» (Hagen og Lødemel 2010: 288). Dette viser at opplevelsen av 

personlig økonomi er relativ ut fra hvilken referansegruppe man legger til grunn.  

Nærmest samtlige av studentmødrene jeg snakket med kunne ønske de var i en bedre 

økonomisk situasjon, og trekkene som går igjen vitner om en kontinuerlig balansegang for å 

få det til å gå opp. Opplevelsen varierer ut fra hvem de har som referansegruppe, 

toinntektsfamilier eller andre studenter, likevel er det en tydelig forskjell mellom parene der 

begge studerer og parene der partneren har fulltidsjobb. 

Fem av sju studentmødre i utvalget mitt har en partner i full jobb, og dermed vesentlig bedre 

råd enn de to studentmødrene som ikke har det. Likevel varierer det hvordan de opplever sin 

økonomiske situasjon. Rakel er godt fornøyd, samboeren hennes har en godt lønnet stilling, 

og hun føler hun bidrar til familieøkonomien med støtten fra Lånekassen. Dette var en av 

grunnene til at hun ville ha barn som student, siden Lånekassen stiller med gode 

støtteordninger, følte hun at hun da hadde en egen inntekt hun kunne bidra med. Frida 

forteller at det gikk veldig greit økonomisk da de fikk barn. Siden hun hadde jobbet seg opp 

retten til foreldrepenger, og samtidig var student, fikk hun støtte både fra NAV og 

Lånekassen. Da de i tillegg hadde lave bokostnader det første året, og fikk en del utstyrshjelp 

fra foreldre og venner, førte dette til at de fikk god råd. Dagens situasjon beskriver hun som 

ikke fullt så god, hun gleder seg til å komme ut i jobb for å få inntekt, men de har det de 

trenger og litt til. Samtidig sier hun at hun nok kunne vært flinkere til å la være å bruke 

penger, siden hun kanskje har et litt høyere forbruk enn studentstatusen tilsier at hun kan ha. 

Hun sammenligner seg dermed med andre studenter og deres forbruk, noe som gjør at 

situasjonen oppfattes som helt grei.  

Thea synes at det går greit, siden de alltid har litt til overs, og ikke går i minus. Hun sier at de 

riktignok har valgt en livsstil som passer til økonomien deres, de verken røyker eller drikker 

noe særlig, de har ikke bil, og de har valgt å ikke ta opp huslån enda siden de ikke vet hvor 

lenge det blir før begge er ute i full jobb: «Vi har jo gjort valg i hverdagen som gjør at vi 

tilpasser oss litt, så jeg føler ikke på noe». Annette synes økonomien per i dag er helt grei, 

men forteller om en trangere hverdag tidligere, da samboeren hadde en annen jobb med lavere 

inntekt.  
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Pia opplever derimot deres økonomiske situasjon som trang, og gleder seg til de får en 

«normal inntekt». Hennes referansegruppe er barnefamilier der begge jobber, dette kommer 

frem når hun sier at «Vi har ikke økonomien til å bare kunne strø penger om seg», og henviser 

til blant annet kinoturer og ferie til Syden. Det virker som at hun plages over å ha dårligere 

råd enn de rundt henne. 

For de to studentmødrene som ikke har en fulltidsinntekt å lene seg på, er situasjonen mer 

tilspisset. Begge beskriver økonomien som svært vanskelig, og det virker som at dette er en 

tydelig negativ faktor i hverdagen. De lever stort sett fra hånd til munn, og har liten mulighet 

til å dekke uforutsette utgifter. For å sette det på spissen handler det mer om å overleve enn å 

leve, men dette må sees i kontekst av det norske velferdssamfunnet som jeg var inne på 

tidligere.  

Lene synes det er en veldig vanskelig situasjon å være i, når de har betalt alle faste utgifter og 

mat, sitter de igjen med kun 700 kroner i måneden. Hun er glad de får bostøtte, ellers måtte de 

ha funnet en mindre leilighet. Å bo i studentbolig var ikke et alternativ, selv om de er billigere 

enn det private leiemarkedet.  

Jeg hadde ikke lyst til å bo i studentbolig, for jeg.. må trives der jeg bor, og jeg synes 

ikke de er noe fine. Og hadde det bare vært meg, eller meg og samboeren min så 

hadde det vært helt greit, men når vi har barn, så føler jeg liksom at.. Ja, jeg ønsker at 

det skal se litt bedre ut, sant, og føles som et skikkelig hjem, og ikke bare et rom vi har 

fått tildelt. Så, det var veldig viktig (Lene).  

Selv om det går ut over økonomien, er det viktig for Lene å bo i noe som føles som et 

ordentlig hjem. I dette legger hun at de har valgt det ut selv, og at det er trivelig og fint, til 

forskjell fra studentboliger som ofte har et mer institusjonelt preg over seg. 

Både Jannicke og samboeren jobber ved siden av studiene, de ser ikke noen annen løsning. 

For dem var det ikke et alternativ at en av dem skulle «ofre» studiene sine for å ta en 

heltidsjobb, utdannelse er veldig viktig for begge to. Jannicke forteller at hun flere ganger 

tidligere har våknet om natten i angst, fordi hun ikke visste hvordan hun skulle betale 

regningene. Dette har ført til at hun heller har valgt å jobbe mer enn hun strengt tatt har tid til, 

for å unngå den vonde følelsen. «Da er det heller verdt å jobbe litt, og ikke ha det sånn». De 

er avhengige av å bo i studentfamiliebolig for å få det til å gå rundt, og de kan ikke ta seg råd 

til noe ekstra, heller ikke ved spesielle anledninger.  
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Det er sånn at jeg er bekymret for julegaver, og selv om ingen forventer noe fra min 

side, så vet man at man kommer til å få gaver. Og det er hele tiden en kjip følelse av at 

du ikke, ikke.. Altså, det er ingenting ekstra. Så alt som er uforutsett, sånn som jula, er 

litt kjipt (Jannicke).   

Jannicke og Lene er de to studentmødrene som har flest fellestrekk når det gjelder økonomi. 

Begge forteller at det er tøft å hele tiden måtte spare på alt, og aldri kunne unne seg noe 

utover det som er strengt nødvendig. Det er en ubehagelig situasjon å være i, og de gleder seg 

til å kunne komme ut i jobb, slik at økonomien blir mer normal. Jeg vil påstå at både Jannicke 

og Lene balanserer på grensen til relativ fattigdom, fordi vanlige sosiale utgifter som gaver, 

samt uforutsette utgifter, enkelt kan sette budsjettet ut av balanse. Selv bruker de ikke denne 

betegnelsen, dette kan være fordi stempelet som fattig er sterkt stigmatisert, men også fordi de 

i stor grad omgås andre studenter, og har dem som referansegruppe.   

Ønsket om at økonomien blir «normal» er noe som går igjen, og det er tydelig at for de fleste 

studentmødrene utgjør toinntektsfamilier referansegruppen når de vurderer sin økonomiske 

situasjon. Dette sier noe om normen for foreldre, økonomien skal være såpass god at man kan 

kjøpe det barna trenger og har lyst på, og i tillegg ha mulighet til å unne seg litt ekstra i 

hverdagen.  

6.2 Jobb under studiene 

Samtlige av studentmødrene har hatt en deltidsjobb i en periode, men både tidspunkt, lengde 

og begrunnelse varierer. Noe som går igjen er opplevelsen av at de må jobbe på grunn av 

økonomien, og at de slutter så raskt familien ikke er avhengige av inntekten deres.   

Av de som allerede har en partner med fulltidsinntekt, er det kun Thea som jobber litt ved 

siden av. En kort stund hadde hun en studierelevant deltidsjobb, noe hun syntes var gøy for 

erfaringen sin del, men nå er det kun på grunn av økonomien. Det tar både tid og krefter, og 

selv om de kunne klart seg på samboerens inntekt, synes hun det er fint å slippe å spare på alt. 

Både Pia og Annette har jobbet i perioder, begge på grunn av at det var økonomisk 

nødvendig. Pia sluttet i det øyeblikk de lenger ikke var avhengig av hennes inntekt, og 

Annette sluttet da det ble for vanskelig å kombinere jobb med studier og barn. Annette synes 

det er vanskelig å være i en situasjon der hun selv ikke er med på å bringe hjem en inntekt, 

«jeg synes det er kjempetungt, rett og slett». Dette var også en del av grunnen til at hun jobbet 
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litt tidligere, for å føle at hun bidro til familieøkonomien, og ikke bare ble forsørget av 

samboeren. Rakel og Frida sluttet å jobbe da de fikk barn, de mente det ville blitt for slitsomt, 

og at dagene var korte nok allerede. Frida var kun i jobb for å tjene seg opp retten til 

foreldrepenger, noe hun hadde blitt anbefalt av en venninne. Hun syntes det var en fin 

løsning, og det bidro til at de hadde god råd i hele permisjonsåret.  

Jannicke er glad i jobben sin, og hun liker hvordan den gir henne mening og får henne til å 

utvikle seg som person. Likevel synes hun det er en vond følelse å ikke ha muligheten til å si 

nei iblant, selv når hun er sliten og trenger å bruke mye tid på studiene, fordi det da blir 

vanskelig å betale regningene. Det samme gjelder partneren hennes, han kunne også ønske å 

bruke litt mindre tid på jobb, og heller kunne sitte lenger på lesesalen. Hun sier det er veldig 

tøft, men at de ikke har noe valg, siden «ingen av oss er fra familier som har masse penger». 

Hver sommer jobber Jannicke så mye som hun har mulighet til, noe som gjør at de ikke har 

mulighet til å dra på ferie, selv om begge er veldig glad i å reise. Hun kunne ønske studenter 

fikk studiestøtte om sommeren, og spesielt studentforeldre, som har liten mulighet til å jobbe 

mye resten av året. Lene jobber også mye om sommeren for å tjene penger til resten av året, 

noe som er gunstig siden foreldrene kan være barnevakt. Etter hvert kom det til et punkt der 

sommerlønningen ikke lenger strakk til, derfor har Lene begynt å søke på jobber. Samboeren 

hennes har ikke mulighet til å jobbe på grunn av et tidskrevende studie, dermed er de 

avhengige av at hun får en ekstrainntekt. Å jobbe gjør hun kun på grunn av økonomien, selv 

om hun vet hun trives i den type jobb som hun søker på, kunne hun ønske at hun slapp med 

tanke på all tiden som masteroppgaven krever. Hun vil helst ikke jobbe mer enn hver tredje 

helg, og har allerede takket nei til ett tilbud siden stillingsprosenten var for høy: «Det var 

annenhver helg, og de kom til å ringe meg veldig ofte, så jeg fant ut at det ikke var verdt det, å 

være borte så ofte». Igjen kommer det frem at tid er en viktig faktor, Lene prioriterer heller 

tilstedeværelse for barnet enn bedre økonomi. Dette stemmer over ens med tidsforventningene 

jeg diskuterte i kapittel 5.   

Å jobbe er ikke noe studentmødrene gjør med glede, de aller fleste kunne ønske de slapp, 

siden det både tar tid og energi som de heller vil bruke på familie og studier. Likevel føler de 

seg tvunget til det på grunn av økonomien.  

Selv om fem av partnerne er ute i fulltidsjobb, var ikke dette deres opprinnelige plan. Et par 

av dem ønsket egentlig å studere videre utover bachelorgraden, men prioriterte heller å gå ut i 
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full jobb for å forsørge familien. De ser ikke bort ifra å vende tilbake til studiene på et senere 

tidspunkt, når kvinnene får seg jobb. Lene og Jannicke sine partnere tok et annet valg, for 

dem var det viktig å fullføre utdannelsen, slik at de la et godt grunnlag for å få jobb senere.  

6.3 Autonomi og avhengighet 

Å være mor handler i stor grad om å gjøre det beste for barnet sitt, passe på at det har alt det 

trenger, og gi det en god og kjærlig oppvekst. Man skal skape trygge rammer for barnet, og 

dermed være både voksen, ansvarlig og selvstendig. Noen av studentmødrene opplever at 

dette er vanskelig å kombinere med dårlig økonomi, og dette gir dem en dårlig følelse. «Det 

er ikke gøy å være student og ha lite penger, og… kombinere det med følelsen av ansvar for 

familie, det kjennes ikke godt» (Annette). Annette mener dårlig økonomi er en kilde til stress, 

og at hun gjerne skulle hatt en bedre økonomisk status før hun fikk barn. Nå går det fint, siden 

partneren har fått en ny jobb med en høyere lønn, men det var ikke så gøy før da økonomien 

var dårlig. Hun kjenner par med barn der begge studerer, og sier at de har det tøft. De synes 

det er tungt, og forteller henne om at de noen ganger kun har tørre brødskiver å gi barna, noe 

som fører til at de må låne penger. Dette sier hun preger dem emosjonelt.  

Dette stemmer overens med studentmødrene jeg intervjuet, som ikke har en fulltidsinntekt fra 

partner å lene seg på. Økonomi er et stort tema i samtalen med Jannicke, og det er noe vi 

stadig vender tilbake til. Hun synes det er vanskelig å ha så dårlig råd, men det er også 

vanskelig å motta hjelp fra foreldre og venner, siden hun har lyst til å ordne ting selv. 

Foreldrene hennes har stilt opp og kjøpt barnevogn, klær og annet utstyr de trengte, og selv 

om hun synes det er hyggelig, kunne hun ønske at hun hadde sluppet å motta så mye hjelp: 

«Det er litt dritt, selv om det er veldig hyggelig, så er det litt dritt å måtte motta så mye, det er 

det. Å være mottaker i en situasjon man liksom tenker at man skal ordne selv». Hun sier at 

hun mest sannsynlig hadde gjort det samme selv, hvis hun hadde hatt en datter som ble 

gravid, men at det likevel får henne til å føle seg mindre voksen. Dette gjelder også Lene, hun 

forteller at hun følte seg voksen og selvstendig før hun ble mor, men at denne følelsen endret 

seg etter at hun fikk barn, og måtte motta mye hjelp. Hun synes det er bittert å ikke få ordne 

alt selv, og dette får henne til å føle seg mindre selvstendig. Hun forteller om en episode da 

barnet var på besøk hos besteforeldrene i en uke, og da det kom tilbake fulgte det med en 

masse varme ullklær som de hadde kjøpt, siden det begynte å bli kaldt ute. Selv om Lene ikke 
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hadde hatt mulighet til å kjøpe dette selv, er det vanskelig å ta imot så mye hjelp: «Jeg burde 

jo være kjempetakknemlig for at vi har foreldre til å hjelpe oss, men samtidig så klarer jeg 

ikke helt å la være å tenke at «å, det der har jeg lyst til å ordne selv!», ikke sant».  

Det oppstår en ambivalens mellom å være voksen og selvstendig, og å måtte ta imot hjelp på 

grunn av dårlig økonomi. Dette er noe som plager både Jannicke og Lene, og fører til en mer 

stressende hverdag. Jannicke nevner flere ganger at det er angstfylt å hele tiden måtte 

bekymre seg for økonomien, og at det går ut over både nattesøvn og selvfølelse: «Penger er et 

forstyrrende element, hvis man ikke har penger så vet man hvor kjipt det er». Hun ser på dette 

som en av de største vanskelighetene med å kombinere rollen som mor og student.  

Det ser ut som at økonomi og følelsen av selvstendighet henger tett sammen, det å være mor 

innebærer å gjøre det beste for barnet sitt, noe som er vanskelig når man ikke har penger til å 

kjøpe det de trenger. Da står mødrene mellom enten å jobbe ved siden av studiene for å få en 

inntekt, noe som innebærer at de får mindre tid med barnet sitt, eller å måtte ta imot hjelp fra 

foreldre og venner, og leve på et svært stramt budsjett. 

Jannicke og Lene føler seg mindre selvstendige siden de må ta imot hjelp fra foreldrene sine, 

dette rokker ved definisjonen av å være voksen. Annette føler seg også mindre selvstendig 

som studentmor, men hos henne handler det om en likestilt forsørgerideologi. Hun synes det 

er vanskelig å måtte leve på partnerens inntekt, og ikke være med på å bidra økonomisk til 

familien. Hun sluttet i deltidsjobben fordi det ble for slitsomt å kombinere med studiene, og 

den siste tiden har hun heller ikke mottatt støtte fra Lånekassen. Dermed er hun fullstendig 

avhengig av at partneren setter inn penger på hennes konto, noe hun liker dårlig, siden det 

strider mot hennes bilde av å være en selvstendig kvinne.  

Selve grunnlaget for likestilling i velferdsstaten Norge er kvinnens økonomiske uavhengighet 

fra partner, at de har en egen inntekt og kan forsørge seg selv (Syltevik og Wærness 2004). På 

denne måten har ikke partneren økonomisk makt ved at kvinnen må spørre om penger for å 

kunne kjøpe det hun vil ha, og begge bidrar til familieøkonomien. Det ser ut som at dette er et 

ideal som er grunnleggende for Annette, derfor oppleves det som svært vanskelig for henne å 

bli forsørget av partneren, siden hun ikke har egen inntekt. Flere av de andre studentmødrene 

er inne på det samme, men ikke like tydelig.  
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6.4 Studentforeldre – mellom to stoler 

Den økonomiske situasjonen for studentforeldre er så trang at flere av parenes bekjente har 

anbefalt dem å benytte seg av trygdemisbruk. Dette kan oppfattes som et varseltegn på at 

dagens ordninger ikke holder mål, og må utredes og forbedres.   

Selv om Annette har en partner som jobber, har det vært tungt økonomisk. Da hun fortalte det 

til bekjente, ble hun anbefalt å late som at de ikke bodde sammen, for å få større bidrag og 

dermed en bedre økonomisk situasjon for en periode. Dette var uaktuelt for dem, siden de 

ikke ville at en av dem skulle gi fra seg det juridiske ansvaret for barnet, men det ble en 

tankevekker. Alenemødre blir også et tema når en av studentmødrene kommer inn på 

ekteskap:  

Det kjipe med å være gift er at.. alenemødre får alenemamma-støtte selv om de bor 

sammen med barnefaren. Det er mange som spekulerer i å ikke registrere det som 

samboerskap, de bare bor sammen, og da får hun dobbelt så mye støtte, pluss gratis 

barnehageplass. Så der ergrer meg litt da. Mens vi som gifter oss, og gjør det liksom.. 

lovlig, vi får ikke det. 

De fleste studentmødrene bruker som jeg har vist toinntektsfamilier som referansegruppe når 

de snakker om forbruksnivå. Når det kommer til støtteordninger, er det derimot aleneforeldre 

som legges til grunn. Flere av studentmødrene reagerer på at størrelsen på støttebidragene 

varierer mye om man er én eller to foreldre, og Lene føler hun og partneren blir straffet for å 

holde sammen.  

Hadde jeg vært alenemor så hadde det blitt kastet penger etter meg, det er jo… sant. 

De har jo så mye penger at de ikke vet hvor de skal gjøre av seg, de tre første årene 

har de nærmest 25.000 i måneden, og vi får 1000 kroner mer enn hva vanlige 

studenter får. Og vi er tre stykk som pengene skal fordeles på (Lene).  

Lene skjønner godt at alenemødrene trenger pengene, men forstår ikke hvorfor man skal få så 

mye mindre når man er to. Hun tror det er forventet at den ene skal jobbe, men savner en 

annen løsning når dette ikke er gunstig for dem. Siden samboeren hennes ikke har mulighet til 

å jobbe ved siden av studiene, må hun gjøre det samtidig som hun skal skrive masteroppgave, 

noe hun tror kan bli veldig slitsomt. Dette er Jannicke enig i, hun nevner de mange fordelene 

alenemødre/fedre har og som forsvinner når man er to, selv om begge er studenter uten særlig 

inntekt. Hun mener de faller mellom to stoler, og kunne ønske at det også ble tatt hensyn til 

inntektens størrelse, ikke bare antall foreldre.   
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NAV (2012b) har en rekke økonomiske støtteordninger reservert for aleneforeldre, som skal 

dekke den manglende inntekten og tiden som en partner kan bidra med. Målet er at man skal 

kunne forsørge seg selv og familien med egen inntekt, og stønadene skal fungere som 

starthjelp for å oppnå dette. Totalt får en studerende alenemor utbetalt omtrent 25.900 kroner i 

måneden, i form av overgangsstønad, lån, stipend og forsørgerstipend fra Lånekassen, og 

dobbel barnetrygd
8
. I tillegg kommer barnebidrag, småbarnstillegg hvis barnet er under tre år, 

støtte til skolemateriell og støtte til barnehage.  

Samboende studentforeldre uten ekstrainntekter får sammenlagt utbetalt omtrent 22.500 i 

måneden, i form av barnetrygd og to stipender med forsørgerstipend fra Lånekassen. Dette 

resulterer i en forskjell på omtrent 3400 kroner i måneden, barnebidraget kommer i tillegg.  

Som man ser får studentforeldrene mindre utbetalt enn en studerende alenemor, til tross for at 

de er en familie på tre, med de ekstra kostnadene dette medfører. Det er bra at ordningene 

ligger til rette for alenemødre og -fedre som trenger økonomisk støtte, men er det rettferdig at 

studerende foreldre får mindre i støtte, kun fordi de er to? Støtteordningene bør være av en 

såpass størrelse at økonomiske bekymringer ikke går ut over livskvaliteten.   

6.5 Hva betyr økonomi for studenters ønske om 

barn? 

I kapittel 2 redegjorde jeg for studien til Thalberg (2009), som viser at økonomi har negativ 

innvirkning på kvinnelige studenters ønske om barn i studietiden. Dette stemmer over ens 

med studentmødrenes egne antagelser. At studentenes økonomiske situasjon i utgangspunktet 

er vanskelig, er en etablert sannhet. Som Lene sier: «Alle studenter sliter jo litt, hvis du ikke 

jobber så sliter du jo», derfor skjønner hun at det er vanskelig å forestille seg at man har råd 

til å forsørge en familie som student. Hun mener det økonomiske aspektet er noe som må 

tenkes grundig igjennom før man får barn, siden det påvirker livssituasjonen i stor grad. Selv 

om hun synes de klarer seg bra med de ressursene de har, ville hun nok ha ventet til 

økonomien var litt mer stabil, hvis hun skulle planlagt å få barn. «For jeg ser hvor surt det er 

                                                 

8
 Skatt er ikke medberegnet, og deler av støtten fra Lånekassen er lån som må tilbakebetales, dette er likt for alle 

studenter. 
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å ikke kunne kjøpe ting til (barnet) som jeg har lyst på, det er helt forferdelig. Så akkurat det 

er greit å ha i orden». Hun synes ellers det er veldig koselig å være studentmor, «men, du kan 

jo ikke basere valget ditt på koselig, eller ikke koselig».   

Jannicke tror også at økonomi er en viktig faktor som påvirker valget om barn. 

Hvis man er to som studerer med barn, så har man jo ganske lite penger, jeg skjønner 

jo at ikke, at ikke alle, jeg har jo hatt masse angst i forhold til penger jeg og. At du 

våkner opp og ikke vet hvordan du skal betale regningene, og du lurer på om du kan 

be foreldrene dine om et lån for neste husleie, igjen, og det er jævlig kjipt, så jeg 

forstår jo på en måte at ikke alle vil ha.. ønsker seg den angsten (ler litt), hvis ikke de 

er flinke til å ha budsjetter og sånt, det er jo ikke vi. Kanskje de hadde klart det enda 

bedre enn oss. Men jeg synes jo at vi, vi har vært ganske sparsommelige, det har vi 

(Jannicke).   

Annette mener det er et reelt alternativ at den ene slutter å studere for å forsørge familien, og 

heller går tilbake til studiene etter at den andre har kommet seg ut i jobb, slik de selv valgte å 

gjøre. Likevel er det ikke gunstig, og flere av kvinnene mener at hvis man skal anbefale 

studenter å få barn, må man legge bedre til rette for det økonomisk enn det situasjonen er i 

dag. De mener studentforeldre burde få høyere bidrag i måneden, og ikke minst støtte om 

sommeren. Som nevnt er dette noe Norsk studentorganisasjon (2011b) jobber for, at 

studentforeldre skal få studiestøtte tolv måneder i året. De begrunner det med at barn av 

studenter også har rett på tid med foreldrene sine, og for at studentforeldre skal kunne jobbe 

om sommeren, er de avhengig av at det passer innenfor barnehagens åpningstider, eller annen 

type barnepass. I tillegg ønsker de også å øke studiestøtten for samtlige til 1,5G, altså 

halvannen gang grunnbeløpet i Folketrygden, ca. 118.000 kroner. Dette for at veksten i 

studiestøtten skal være lik den generelle lønnsveksten i samfunnet (Norsk 

Studentorganisasjon 2011a).  

Thea fremhever økonomi som en grunn til at enkelte slutter å studere når de får barn, og sier 

at det ikke er spesielt lukrativt: «Hvis økonomi skulle være mitt viktigste argument for å ta 

valg, så er det ikke sikkert at vi hadde valgt å gjøre som vi gjorde». Dette er et tydelig tegn på 

at hvis samfunnet ønsker at studenter får barn, må dette tilrettelegges bedre for økonomisk.   
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6.6 Studentmødre på arbeidsmarkedet 

Studentmødrene gleder seg til å komme ut i jobb, slik at de får stabil inntekt og god økonomi, 

men hvordan tror de det blir å søke om jobb når de har barn?  

Studentavisen Universitas kunne på forsiden slå fast at det å få barn som student var strategisk 

lurt for karrieren
9
. I artikkelen det henvises til sier Erlend Emil Holmsen, seniorkonsulent i 

Headhunt, at han opplever at man stiller sterkere hos noen arbeidsgivere hvis man har barn 

(Bjørnstad 2012: 17). Dette til tross for at arbeidsgivere ikke har lov til å spørre om man har 

eller planlegger å få barn i nær fremtid. En årsak kan være på grunn av at man allerede er 

ferdig med i alle fall én permisjonsperiode.  

Det er sprikende antagelser om fremtidige arbeidsgiveres forventninger. Flere av 

studentmødrene tror det er positivt å ha barn når man søker jobb, og det med samme grunn 

som Universitas fremhever, de er ferdige med i alle fall én fødselspermisjon, og sparer 

dermed arbeidsplassen ressurser på dette. Pia tror også at de har en helt annen livserfaring enn 

sine jevnaldrende uten barn, og kan fremstå som mer ansvarlig og voksen. Rakel fremhever at 

arbeidstakere med barn ofte kan jobbe mer effektivt, siden de vet at de må reise hjem til 

familien til et visst klokkeslett.  

Annette bekymrer seg for at tidsaspektet kan bli et problem når hun skal begynne å søke jobb. 

Siden hun fikk barn, og studerte deltid i en periode da hun var hjemme med barnet, er hun 

redd det kan slå negativt ut, og har derfor tatt seg i å forberede en forsvarstale til intervjuene 

hun skal på. Både hun og Jannicke mener forventingene om å fullføre på normert tid står 

sterkt, og at de derfor trenger å redegjøre for egen tidsbruk. Det kan se ut som at det å fullføre 

på normert tid har blitt et symbol på effektivitet og kvalitet, og at arbeidsgivere er vel så 

opptatt av dette som karakteren man kommer ut med. Det er stadig mer vanlig å bruke lenger 

tid på studieløpet, en tilstandsrapport som ble lagt fram våren 2012 viser at kun 24 prosent av 

bachelorstudentene ved UiO fullførte graden på normert tid i 2011. Det tilsvarende tallet for 

mastergrad er 36,5 prosent (Høyere utdanning 2012: 46-48). Dette kan føre til at 

arbeidsgivere setter desto høyere pris på de som fullfører på normert tid, siden de skiller seg 

ut positivt.  

                                                 

9
 Universitas 16. mai 2012. Årgang 66, utgave 16.   
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Lene er redd for at en mulig arbeidsgiver skal tenke at siden hun har ett barn, kommer hun til 

å ha lyst på ett til i nær fremtid, og at det dermed kan bli vanskelig å få jobb. Selv om man 

ikke har lov til å diskriminere på grunnlag av dette, er hun usikker på hvor lett det vil bli. Hun 

kan egentlig tenke seg å få et barn til rett etter at hun er ferdig med masteren, men på grunn av 

økonomien tror hun at hun må komme seg i jobb først.  

Thea ser for seg at det både kan ha fordeler og ulemper å ha barn når hun skal søke jobb, men 

er sikker på én ting: «Jeg tenker at, hvis de velger å ikke ansette meg fordi jeg har barn, så.. 

vet jeg ikke om det er noen jeg har lyst til å jobbe for»  (Thea). 

6.7 Student og mor – små inntekter, store utgifter 

Den økonomiske situasjonen er noe som opptar flere av studentmødrene jeg intervjuet, 

spesielt parene der begge studerer. Dårlig økonomi kan påvirke livskvaliteten til den enkelte, 

og bli en stressfaktor i hverdagen. Flere studentmødre opplever en konflikt mellom tid og 

penger, for å få bedre råd må de jobbe ved siden av studiene, men dette går på bekostning av 

tid med familien. Som nevnt i kapittel 5 er tilstedeværelse for barna noe av det mødrene ser på 

som grunnleggende og viktig, derfor får de lett dårlig samvittighet hvis de er mye borte 

hjemmefra, men også hvis den dårlige økonomien går ut over barnet. Ulike støtteordninger er 

med på å bedre situasjonen, men er ikke tilstrekkelige, noe flere aktører i debatten som nevnt 

også mener.   

 



89 

 

7 Konklusjon 

Førstegangsfødende i Norge har de siste tiårene blitt betraktelig eldre, og dette bekymrer både 

forskere og leger. Derfor anbefales kvinner å få barn tidligere, og gjerne som studenter. Siden 

studentforeldre er en gruppe som knapt er sett på innenfor sosiologien, ønsket jeg å utforske 

hvordan de opplever sin egen tilværelse, og hvilke tanker og refleksjoner de gjør seg om det å 

ha barn i studietiden. Jeg valgte å fokusere på mødrene for å avgrense et allerede stort tema, 

men også fordi normene knyttet til morsrollen tradisjonelt sett er sterke. Mor ble, og blir 

fremdeles i stor grad, regnet som hovedomsorgsperson i familien. Til morsrollen er det 

knyttet normer om tilstedeværelse, omsorg, og ansvarlighet. Dette står i kontrast til 

studentrollen, som i stor grad assosieres med lite forpliktelser, frihet til å forme dagen som 

man ønsker, men også tidspress når det gjelder eksamen og masteroppgave. Jeg var interessert 

i å se nærmere på hvordan de to relativt ulike rollene lot seg kombinere, og hvilke 

problemstillinger som var aktuelle for studentmødrene.  

Det første som slo meg etter å ha foretatt alle intervjuene, var variasjonen i datamaterialet. Det 

de i hovedsak har til felles er kriteriene jeg satte opp for utvalget mitt, ellers er det stor bredde 

i både opplevelser, oppfatninger og løsninger. Naturlige rammer som inntekt, boforhold, 

sivilstatus (samboer/gift) og om de har ett eller to barn spiller inn på hvordan hverdagen arter 

seg for studentmødre, og hvilke erfaringer de gjør seg. Hvilket tidspunkt i studieløpet man 

fikk barn viste seg også å ha en innvirkning.  

Det var stor variasjon i hvordan kvinnene jeg intervjuet reagerte da de fant ut at de ventet 

barn, reaksjonene gikk langs hele skalaen, fra «så fint» til «jeg må ta abort». Felles for de alle 

var avgjørelsen om å beholde barnet. De fleste argumenterer for dette valget, og det fremstod 

verken som naturgitt eller uproblematisk.   

Overraskelse er reaksjonen som oftest går igjen både hos partner, familie, venner og bekjente. 

Dette tyder på at å få barn i studietida er noe som både ligger utenfor normene for unge 

voksne, og utenfor normene om når man skal stifte familie. Gjennom flere av venninnenes 

reaksjoner kom det frem at det regjerer en norm om en «gitt rekkefølge», der man først skal 

fullføre utdannelsen, deretter få jobb, hus og så familie. Dette støttes opp av tidligere studier 

(Brannen m.fl. 2002, Ravn 2005). Dette synliggjør at selv om unge voksne i dag har frihet til 

å forme sin egen biografi, finnes det underliggende normer som det forventes at man skal 
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følge. Det er tydelig at individualiseringen har sine egne grenser og normer, selv om den 

gjennom forvitringen av gamle normer fremstår som normløs. Normer varierer fra by til bygd, 

og man ser klare tendenser til at det er i hovedstaden kvinner venter lengst med å få barn. 

Dette kan være en direkte effekt av utdanning (Oslo-Speilet 2010). Det forsterker mine funn 

om at det å få barn som student sees på som et normbrudd i seg selv, i tillegg til normbruddet 

om å være ung når man får barn. Livssituasjonen man er i som student forsterker bildet av en 

”ung mor”. 

Tegn på at det oppfattes som potensielt problematisk er besteforeldrenes bekymringer om de 

klarer å fullføre studiene, og de begrensningene som barn fører med seg. Flere oppfattet barn 

som et hinder for sosialt liv og selvrealisering, noe studentmødrene hadde behov for å 

motbevise. Det ser ut som valget om å forplikte seg i ung alder er noe mange reagerer på. 

Siden ung voksen-fasen i stor grad handler om å prøve og feile, kan det hende at de er 

negativt innstilt til å ta et valg som ikke kan omgjøres, og dermed begrense senere 

valgmuligheter. Flere av studentmødrene som var gift, fortalte at det forpliktende valget det er 

å inngå ekteskap på samme måte har ført til at de har opplevd negative sosiale sanksjoner.  

Likevel vitner gratulasjoner og positive tilbakemeldinger, særlig fra familie og nære venner, 

om at barnefødsel tross alt er en hyggelig begivenhet. Det viser at normbruddet ikke fremstår 

som veldig alvorlig i praksis, selv om det bryter med kulturelle forventninger. 

Faktorene som studentmødrene anbefaler andre å få på plass før de får barn stemmer godt 

overens med hva dagens unge ønsker seg. Jeg fant to kategorier som gikk igjen, stabilitet og 

trygghet, og selvrealisering. Dette speiler også flere av studentmødrenes handlinger, de jobber 

deltid for å oppnå en stabil økonomi og kunne skape trygghet for barnet, og de har egne 

ordninger med partneren for å beholde litt av «studentfriheten». Dette viser at det øvrige 

samfunnets normer ikke bare er pådyttet studentmødrene utenfra, men i stor grad også er 

internalisert hos dem selv.  

Selv om studentmødrene fortalte at andre så på dem som unge, tenkte de færreste på seg selv 

som ung, og spesielt ikke som «ung mor». Jeg fant tydelige negative assosiasjoner til 

begrepet, de fleste beskrev en for ung mor da jeg spurte om hvem som var unge mødre.  

Jeg hevder at kombinasjonen av familieliv og studentliv gir kvinnene en hverdag preget av 

strukturert fleksibilitet. Barnets behov og barnehagens åpningstider er med på å sette klare 
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grenser for studentmødrenes tidsbruk til studiene, noe som fungerer som et pressmiddel for å 

jobbe effektivt. Samtidig har de muligheten til å nyte av fleksibilitetens goder, siden de ikke 

er bundet til å være på et bestemt sted til en bestemt tid hver dag.  

Likevel kan fleksibilitetens goder lett snus til et onde ved at omgivelsene til en viss grad setter 

likhetstegn mellom fleksibel tid og frigjort tid. Det forventes at studentmødrene har mye tid til 

overs siden de ikke trenger å møte på jobb klokken åtte hver morgen, og at de skal være 

hjemme med sykt barn siden de uansett kan lese «når det passer» eller «litt senere». Det 

mange ikke tenker over er at dette i praksis blir tapt lesetid, og at den fleksibiliteten man har 

som student i stor grad forsvinner, ved at det er langt vanskeligere å lese om kvelden når man 

har barn.   

En viktig utfordring ved studentlivets frihet og fleksibilitet er at studentmødrene også har 

internalisert flere av samfunnets normer om morsrollen og studentrollen. Det var utbredt blant 

kvinnene at de ønsket å tilbringe mer tid med barna sine, men at de flere ganger måtte 

prioritere å jobbe med studiene for å være forberedt til eksamen eller klare å levere 

masteroppgaven. De fikk dårlig samvittighet for å ikke være nok med barnet, men samtidig 

også dårlig samvittighet hvis de ikke jobbet nok med studiene. Derfor argumenterer jeg for at 

både moderskapet og studentrollen kan sees på som grenseløse, det kan oppleves som 

vanskelig å utføre begge i tilstrekkelig grad. Et par av studentmødrene har stilt spørsmålstegn 

ved det de oppfatter som et krav om konstant tilstedeværelse for barnet. De viser dermed at de 

har et reflektert forhold til sine egne og samfunnets krav til dem, men likevel er kravene en 

kilde til frustrasjon og følelse av utilstrekkelighet til tider. 

Det fremtidige arbeidslivet vekker både håp og bekymring hos studentmødrene. Foruten en 

fast inntekt, ser de fleste frem til klarere grenser mellom arbeid og familie, både fysisk og 

mentalt. De gleder seg derimot ikke til lange arbeidsdager, og frykter at de får mindre tid med 

barnet hvis begge går ut i full jobb. Dette var noe flere av kvinnene tok opp som en aktuell 

problemstilling. Redusert arbeidstid ble sett på som løsningen for de fleste, noe som er 

interessant da man vanligvis forventer at kvinner med høy utdanning jobber fulltid.  

Økonomisk kan man dele studentmødrene i utvalget mitt inn i to grupper, de der partner også 

er student, og de der partner jobber fulltid. Likevel strekker opplevelsen av deres økonomiske 

situasjon seg over hele skalaen, fra god til angstfylt. Nærmest samtlige gleder seg til å få en 
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fast inntekt, slik at økonomien blir bedre og mer stabil. Alle har hatt deltidsjobb ved siden av 

studiene på et tidspunkt, men de fleste sluttet da det ikke var strengt nødvendig økonomisk, 

siden det ble både slitsomt og tidkrevende. De to kvinnene som har studerende partnere ser 

seg nødt til å jobbe deltid for å få økonomien til å gå rundt, noe de kunne ønske de slapp, da 

det delte opp fokuset og tidsbruken enda mer. 

Å være voksen og selvstendig innebærer som regel å kunne forsørge seg selv og en eventuell 

familie. Dette er ikke en selvfølge for flere av studentmødrene, noe som oppleves som 

vanskelig. Å måtte ta imot hjelp fra familien, eller være avhengig av partnerens inntekt uten å 

kunne bidra selv, er noe som rokker ved følelsen av autonomi. Flere opplever en ambivalens, 

de er glade for å få hjelpen de trenger, men ønsker samtidig at de kunne klart seg uten hjelp.   

Studentmødrene vektlegger viktigheten av at barnet vet at de er der for dem, og at familien 

kan tilbringe mye tid sammen. Dette kommer i konflikt med ønsket om å være selvstendig og 

kunne kjøpe det de ønsker til barnet, og dermed måtte jobbe ved siden av studiene for å 

forsørge familien, noe som fører til at de ser barnet mindre. Her står vi ovenfor en 

problemstilling som er svært aktuell for studentmødrene jeg intervjuet. Tidsfordelingen 

mellom studier, jobb og familie blir påvirket av den økonomiske situasjonen de er i. Slik gjør 

mors- og studentrollens grenseløshet at motsetningene mellom en trygg økonomi og tid som 

kreves til barn, partner og studier kommer veldig tydelig frem. Faktorer som tid og økonomi 

henger tett sammen, disse påvirkes av ytre rammer, som blant annet partnerens inntekt, 

boligutgifter og hvor man er i studieløpet. I tillegg utgjør de selv en del av rammene som 

preger tilværelsen. 

Det har vært spennende å studere situasjonen til studentmødrene, fordi jeg har fått innsikt i en 

gruppe som ikke har blitt studert i særlig grad tidligere her til lands. Gjennom omfattende 

intervjuer, hvor vi har berørt mange temaer, har jeg fått innsikt i deres tanker og refleksjoner. 

De har lært meg noe om hvilke valg de har stått ovenfor, og hvorfor de har tatt de valgene de 

har. At tid og penger er utfordringer for studentforeldre tok jeg nærmest for gitt. At normene 

knyttet til studenttiden og rammene rundt moderne familieliv i så stor grad kom i konflikt 

med situasjonen studentforeldrene befant seg i, var derimot svært overraskende. Kunnskapen 

som har kommet frem i denne eksplorerende studien kan forhåpentligvis være en del av 

grunnlaget for å utføre bredere studier av en mer generaliserende art, men også mer 
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dyptgående studier om enkelte temaer som kom frem. I tillegg er det en rekke temaer jeg ikke 

har hatt mulighet til å inkludere i dette arbeidet som hadde vært interessant å se nærmere på.  
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Vedlegg 1 – Intervjuguide 

A) Bakgrunnsinformasjon 

- Hva er din sivilstatus?  

- Hvor gammel er du? 

- Hvor gammelt er barnet ditt? 

- Hvor gammel er barnefaren?  

- Bor du sammen med barnefar eller andre?  

- Hva er barnefarens (og evt. partners) utdannelse/jobb? 

- Hvor gamle var foreldrene dine da de fikk sitt første barn? 

- Har du søsken, og har evt. de barn? Alder og (jobb/student)status ved barnefødsel. 

- Hva er din utdanning og evt. yrkeserfaring? 

- Hvor lenge har du vært student?  

 

B) Økonomi og boforhold 

- Hvilke inntekter har du (og din partner), og hvor kommer de fra? Lønn? Private 

bidrag? Støtteordninger? 

- Hvordan passer disse overens med utgiftene dine?  

- Hvordan opplever du din økonomiske situasjon i dag? Var den annerledes tidligere?  

- Jobber du ved siden av studiene? Jobber partneren din? Er dette sånn du ønsker det? 

- Boforhold (eie/leie, privat/studentbolig, størrelse). Er dette den samme som da du fikk 

barn?  

 

C) Dagliglivet 

- Fortell om en vanlig dag hos deg, hva gjorde du i går? (Åpent, bruk litt tid på denne, 

se hvilke temaer som kommer opp) 

- Er du eller andre hjemme med barnet, eller benytter du barnehage/andre ordninger? I 

tilfelle hvor mange dager i uka/timer pr. dag? 

- Hvordan opplever du (student)barnehagen? Gikk det greit å få 

barnehageplass/barnepass da dere trengte det?  

- Hvordan fordeler dere arbeidsoppgavene (husarbeid, matlaging, levering/henting i 

barnehagen og lignende) mellom dere? 
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- Hvor mye tid bruker du på studier pr uke?  

- Hvor ofte møter du venner? (Dagtid/kveldstid) Har du blitt mer/mindre sosial etter at 

du fikk barn?   

- Har du noe tid for deg selv? Er det noe spesielt du liker å bruke den til? 

- Opplever du at du har nok tid til studier? Til å være mor? Til fritid?  

D) Morsrollen 

- Er det å få barn og tidspunktet for å få barn noe som kan planlegges?  

- Synes du det å få barn er en del av livet man burde planlegge?  

- Når begynte du første gang å tenke på å få barn? 

- Omformuler hvis ikke planlagt: Var det noe som måtte være på plass når dere fikk 

barn? (Bolig, deltidsjobb/jobb, studier, men også ikke-økonomiske ting som reiser, 

opplevelser o.l.) 

- Hvordan var deres situasjon da dere fikk barn? Hva var det som gjorde at det ble 

akkurat da? 

- Følte du selv at du fikk barn på et tidspunkt som passet deg bra? (Fortell litt rundt hva 

du tenkte i tiden etter at du hadde blitt gravid.) 

- Kan du fortelle litt om responsen du fikk da du fortale omgivelsene at du ventet barn? 

Familien? Venner? Medstudenter?  

- Hvordan ble du møtt på helsestasjonen? Evt. hos Studenthelsetjenesten?  

- Fortell om barselgruppen din.  

- Hvordan opplevde du tilgangen til informasjon fra universitetet angående permisjon 

og andre ordninger for studentforeldre? (Lett/vanskelig?)  

- Hadde du foreldrepermisjon? Hvor lenge var du borte fra studiene? 

- Hvordan har du og din partner fordelt permisjonen? (Evt. hvorfor ble det slik? Er det 

noe du ville gjort annerledes?)  

- Tror du ordninger som foreldrepermisjon, studentbarnehage og egne familieboliger 

hos SiO har noen betydning for om studenter får barn eller ikke? Kan det gjøre det 

lettere å velge å få barn? Vet studentene om ordningene, tror du? 

- Hadde disse ordningene noen betydning for dine tanker om å få barn i studietiden? 

- Har noen av vennene i din nærmeste omgangskrets fått barn? Når? Er de også 

studenter? 

- Hvorfor tror du at så mange kvinner får sitt første barn senere enn forrige generasjon?  
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- Hva forbinder du med å være en god mor ovenfor sitt eget barn?  

- Hva er viktig for deg med tanke på hvordan du er mor?  

- Hvordan oppfatter du samfunnets krav om å være en god mor?  

- Har det å få barn påvirket hvor voksen du føler deg?  

- Når blir man en ung mor? Ligger det noe mer i dette begrepet enn alder?  

- Ser du på deg selv som en ung mor? 

E) Studentrollen 

- Hvordan trives du på universitetet?  

- Hvordan så en vanlig studiedag ut før du ble mor?  Hvordan trivdes du da? 

- Hvordan vil du beskrive studentlivet og studenttilværelsen? 

- Finnes det ulike typer studenter? (Hvilken type student ser du deg selv som?) 

- Evt ta med: Hvilke forventninger står studentene i dag ovenfor? (Fra medstudenter, 

professorer, samfunnet?) 

 

F) Studentmor-rollen 

- Hvordan tenker du på deg selv som student? Har dette endret seg etter at du ble mor? 

- Hvilke tanker gjør du deg om å kombinere studier og familieliv? (evt. det å være 

mor?)  

(følg opp med små oppfølgingsspørsmål, fordeler/ulemper, forelesninger, eksamen, 

kollokvier, obligatorisk undervisning, o.l) 

- Føler du noen ganger at studier og barn er vanskelig å kombinere? Noen spesifikke 

situasjoner? Evt: konflikt mellom det å være mor og det å være student? 

(rollekonflikt?) 

- Er det noen settinger der den ene rollen dominerer over den andre, der du først og 

fremst føler deg som student og ikke mor eller omvendt?  

- Tror du dagene hadde vært annerledes hvis du ikke var student? I tilfelle hva? (evt. 

også om dagene hadde sett annerledes ut hvis du var student uten barn) 

- Hvilken respons får du fra medstudenter i dag når du sier at du har barn? 

- Tar du med barnet til universitetet? Synes du det er ok/naturlig for deg? 

- Enkelte kvinner som velger å få barn mens de studerer uttrykker at de møter negative 

reaksjoner hos andre, hva tror du er grunnen til dette? Har du møtt slike reaksjoner 

selv?  
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- Hvordan opplever du holdningene til å få barn mens man studerer er i din 

omgangskrets? Og blant studenter flest?  

- Flere leger og forskere anbefaler studenter å få barn, siden det er gunstig fysiologisk å 

få barn i ung alder, hva synes du om dette?  

- Hva tror du er grunnen til at ikke flere velger å få barn i studietiden? 

- Er det noen vesentlige forskjeller mellom studenter med barn og studenter uten barn, 

slik du ser det? 

- Hvordan tror du det er å få seg jobb etter studiene hvis man allerede har fått barn? 

Vanskeligere/lettere? Var dette noe du/dere tenkte over før du/dere fikk barn? 

 

- Er det noe du vil legge til? 
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Vedlegg 2 – Informasjonsbrev  

Forespørsel om å delta i intervju i forbindelse med en masteroppgave 

Jeg er masterstudent i sosiologi ved Universitetet i Oslo, og holder nå på med den avsluttende 

masteroppgaven. Temaet for oppgaven er studentmødre, og jeg skal undersøke hvordan man 

opplever å kombinere rollen som mor og rollen som student.  

For å finne ut av dette, ønsker jeg å intervjue 8-10 kvinnelige studenter som har fått barn 

mens de studerte, før de fylte 28 år, og som har studert i minst ett år ved UiO etter fødselen. 

Jeg søker fortrinnsvis kvinner som er samboende med en partner. Jeg vil bruke båndopptaker 

og ta notater mens vi snakker sammen, intervjuet vil ta én til to timer, og vi blir sammen enige 

om tid og sted.   

Det er frivillig å være med og du har mulighet til å trekke deg når som helst underveis, uten å 

måtte begrunne dette nærmere. Dersom du trekker deg vil alle innsamlede data om deg bli 

slettet. Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt, og ingen enkeltpersoner vil kunne 

gjenkjennes i den ferdige oppgaven. Opplysningene anonymiseres og opptakene slettes når 

oppgaven er ferdig, innen utgangen av 2012.  

Dersom du har lyst til å være med på intervjuet er det fint om du tar kontakt med meg på e-

post eller telefon. Det er også fint om du skriver under på den vedlagte samtykkeerklæringen 

og tar den med når vi møtes.  

Hvis det er noe du lurer på kan du ringe meg på 915 83 960, eller sende en e-post til 

johanhaa@student.sv.uio.no. Du kan også kontakte min veileder professor Anne Lise 

Ellingsæter ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på telefonnummer 22 85 53 60.  

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste A/S.  

Med vennlig hilsen  

 

Johanne Halsnes Århus 

Masterstudent ved Universitet i Oslo 

 

Samtykkeerklæring: 

Jeg har mottatt informasjon om studien av studentmødre og ønsker å stille til intervju. 

Opplysningene jeg gir vil bli behandlet konfidensielt, og jeg har mulighet til å trekke meg 

hvis jeg skulle ønske dette. 

Dato og Sted……………........................  Signatur…………………………………………….. 

Telefonnummer…………………………   E-post …………………………………………….. 
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