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Seminarium 3 

Studerande och föräldraskap 

Hur ser det ut idag? 
Cirka en femtedel av studentpopulationen har hemmavarande barn, 
vilket motsvarar ungefär 60 000 studenter. Det är fler kvinnor än män 
som kombinerar föräldraansvaret med studier. På höst terminen 2006 var 
det 26 procent kvinnor som hade barn, jämfört med 11 procent bland 
männen*.    
  
Studenter med föräldraansvar drabbas ofta hårdast av den generella 
nivån i studiemedelssystemet, samt har behov av ett välfungerande 
samspel mellan trygghetssystemen och tillvaron som studerande med 
avseende på till exempel föräldrapenning, vård av sjukt barn mm. 
Dessutom är studerande med föräldraansvar sårbara vid exempelvis 
hastiga schemaändringar och helgtentamen.  

Hur drabbas studenter? 
Många studenter är i den åldern då det skulle vara intressant att skaffa 
barn och familj. Få är dock de människor som medvetet skaffar barn när 
de vet att detta skulle innebära en mycket knapp ekonomi. För dem som 
ändå väljer att göra detta blir den kreativa förmågan och hopp om att inga 
oförutsedda kostnader dyker upp avgörande. Värst drabbas de 
ensamstående studerande föräldrarna, vilka oftast är kvinnor. 
 
Studenter har inte rätt till pappapenning/partnerpenning. En följd av 
detta är att studenter inte kan överlåta till en närstående att vara hemma 
med sjukt barn, vilket är möjligt för förvärvsarbetande. Värst blir det i de 
situationer då barnet blir sjukt samtidigt som studenten har obligatoriska 
moment. 
  
Studenter har inte heller rätt till havandeskapspenning. I praktiken 
tvingas en gravid student att avbryta sina studier om dessa är omöjliga 
för gravida att genomföra, utan att ha rätt till ekonomisk ersättning. Det 
är till exempel aktuellt om studierna innebär arbete med kemikalier, eller 
om man går jägmästarutbildningen. 

Diskussionspunkter i seminariet. 
Är åtgärder nödvändiga? 
Om ja, vad kan i så fall göras för att… 
…förbättra villkoren för studenter med barn? 
…skapa en bättre situation för de studenter som vill bli med barn? 
…få till en större jämställdhet bland de studerande föräldrarna? 
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