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Studerande med familj
12,7 procent av universitetsstuderande har barn. 
Det finns särskilt många studerande med familj 
inom den pedagogiska sektorn, hälsovård- och 
välfärdssektorn och den samhällsvetenskapliga 
sektorn. 

Universitetsstude-
rande 

Studeranden med 
familj (% av stude-

rande)

Studeranden med 
förmåga att studera 
på deltid (% av stu-

derande)

De pedagogiska områ-
dena

22,2 23,1

De humanistiska och 
konstnärliga områ-
dena

13,7 30,6

De samhällsvetens-
kapliga områdena

18,3 27,1

Handel, administrati-
on och juridik

6,9 12,4

De naturvetenskapli-
ga områdena

9,9 24,0

Databehandling och 
kommunikation

12,6 28,4

De tekniska områ-
dena

5,7 15,2

Lant- och skogsbruk 9,7 17,6

Hälsovård och välfärd 19,3 15,3

Tjänstebranschen 3,5 17,3

Totalt 12,7 21,9

Källa: Statistikcentralen Eurostudent VII-undersökningen
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familj inom alla åldersgrupper, men 80 % av de 
med familj är 25–40 år gamla. De bekymmer och 
svårigheter som studerande med familj stöter på 
skiljer sig också avsevärt från de problem stude-
rande utan familj upplever.

Enligt undersökningen som samlades in under 
år 2018 handlade utmaningarna för studerande 
med familj om följande teman:

• Utkomst
• Brist på flexibilitet 
• Tidshantering 
• Tjänster för barnomsorg 

Finlands studentkårers förbund FSF utför rik-
somfattande intressebevakning. Det finns dock 
flera saker man kan främja på lokal nivå genom 
att medverka i den egna studentkåren. Denna 
guide är tänkt att vara en hjälp och ett stöd för 
hur man på en lokal nivå kan ta hänsyn till stu-
derande med familj. Guiden bygger på Eurostu-
dent VII-undersökningen och forskningsrappor-
ten utförd av FSF och forskningsstiftelsen Otus.

En studerande med familj är 
precis som alla andra studerande. 
Trots detta kan det vara bra att 
känna till de särdrag som präglar 
dem. Det finns studerande med 
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Vad kan studentkårerna göra?

Ett familjevänligt universitet

Red ut följande saker: 

• Är barn välkomna till studentrestaurangerna 
och campusets uppehållsrum? 

• Finns det barnstolar i studentrestauranger-
na? Erbjuder restaurangen barnvänliga por-
tionsstorlekar? 

• Kan studerandena delta i föreläsningar el-
ler andra undervisningssituationer med en 
baby?

• Kan man delta i föreläsningar och andra un-
dervisningssituationer på distans? 

• Är tentakvarier, bibliotek och andra studieut-
rymmen tillgängliga på kvällar, helger och 
under semestertider?

• Hur är andra alternativa studiemetoder och 
de utrymmen de kräver organiserade?

• Finns det lekplatser, barnvårdsrum, amnings-
rum, barnvagnsförråd samt pottor på toalet-
terna?

• Är typiska hinder för studerande med familj 
godtagbara orsaker till frånvaro från föreläs-
ningar eller försenade studieprestationer, till 

Vad kan student-
kårerna göra? 
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Påverka

• Se till att vardagen på campusområdet och 
studierna fungerar smidigt även för stude-
rande med familj. 

• Se till att högskolans lokaler och utrustning 
är familjevänliga. Var också särskilt upp-
märksam på tillgängligheten, så att man vid 
behov även kan röra sig med till exempel 
barnvagn. 

• Se till att de organisationer som hör till 
studentkåren vet hur man tar hänsyn till 
studerande med familj. Till exempel i hand-
ledarutbildningar och material avsett för äm-
nesorganisationer är det värt att framhäva 
ett perspektiv som tar hänsyn till studerande 
med familj.

exempel barn som insjuknat, 
rådgivningsbesök eller svårig-
heter att ordna barnomsorg? 

Vad kan student-
kårerna göra? 
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Flexibilitet i studierna

Red ut följande saker: 

• Hur flexibla är studierna? 
• Går det att komma överens om flexibla arran-

gemang gällande tidsfrister och obligatorisk 
närvaro, till exempel i form av ersättande 
uppgifter, tilläggstid eller alternativa sätt att 
genomföra studierna? 

• På vilka sätt kan man genomföra studierna 
på distans? Är distansundervisningen tids-
bunden eller kan man följa med videoföreläs-
ningar enligt ett eget schema? 

Påverka 

• Lyft fram utmaningarna som rör studerande 
med familj. 

• Se till att en enstaka frånvaron, till exempel 
på grund av att den studerande sköter ett 
sjukt barn eller tar barnet till rådgivningen, 
inte leder till att den studerande är tvungen 
att hoppa av kursen. Universiteten ska vid 
behov erbjuda alternativa metoder för att 
genomföra studierna. 

Vad kan student-
kårerna göra? 
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Majoriteten av studerande med familj använder 
kommunala småbarnspedagogiska tjänster, vil-
ka vanligtvis är tillgängliga kl. 7–17. Detta utgör 
en utmaning särskilt för studerande som har 
föreläsningar om kvällarna eller tidigt på mor-
gonen, samt de studerandena som har en lång 
resa till daghemmet. De kommunala beslutsfat-
tarna fattar besluten om kommunens småbarn-
spedagogiska tjänster. Genom att påverka dem 
kan du se till att de småbarnspedagogiska tjäns-
terna blir mer flexibla och smidigare, samt att de 
placeras närmare dem som använder tjänsterna.

Red ut följande saker: 

• Finns det daghem på, bredvid eller på rimligt 
avstånd från campusområdet? 

• Är det möjligt för studerande med familj att 
få dessa tjänster även utanför tjänstetid? 

• Varje studerande behöver ett hem. Finns det 
i kommunen tillräckligt med rimligt prissatta 
lägenheter för studerande med familj? 

• Är det möjligt att komma överens om oregel-
bundna eller varierande vårdtider för dagis- 
och förskolebarn?

Vad kan student-
kårerna göra? 

Småbarnspedagogiska 
tjänster och kommunalt 
inflytande 
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• Är dagis- och förskoleverksamhetens helgda-
gar och de rabatter på avgifter vilka de berät-
tigar till förenliga med universitetsstudier? 

Påverka

• studentboende och beslutsfattare med rätt att 
fatta beslut gällande studielägenheter så att 
kommunen kan trygga ett hem åt alla stude-
rande, även dem med familj. 

• kommunala beslutsfattare, för att säkerställa 
flexibla vårdtider och att se till att småbarn-
spedagogiska tjänster finns tillgängliga nära 
högskolorna.  

Brist på gemenskap

Red ut följande saker: 

• Kan evenemang anordnas ordnas också på 
dagtid? 

• Finns det lämpliga aktiviteter som erbjuder 
kamratstöd för studerande med familj? 

Påverka

• Anordna evenemang som studerande med 
familj kan delta i med sina barn.

Vad kan student-
kårerna göra? 
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att skapa en känsla av gemenskap även för 
studerande med familj. 

• Anordna även evenemang där studerande 
med olika bakgrund och olika livssituationer 
kan mötas 

Internationalisering 
 
Varje år anländer många internationella exa-
mensstuderande med familj till Finland. Famil-
jen är en avgörande faktor då man bestämmer 
sig för att antingen stanna eller flytta bort från 
Finland.  
 
Red ut följande saker: 

• Erbjuder universitetets internationaliserin-
gstjänster någon information om familjet-
jänster i Finland och utomlands, eller stöd för 
studerande med familj som åker utomlands 
som utbytesstuderande för viss tid?

• Har utbytesstuderande med familj möjlighet 
att utnyttja småbarnspedagogiska tjänster 

• Anordna evenemang där 
studerande med familj kan 
träffa studerande de känner 
gemenskap med. Det är viktigt 
att möjliggöra kamratstöd och 

Vad kan student-
kårerna göra? 
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där de är bosatta under utbytesperioden?
• Ger universitetet information om stöd för 

studerande med familj också på engelska?
• Finns det information om uppehållstillstånd-

sprocesser gällande familjeåterföreningsfall 
för studerande som kommer från länder 
utanför EU och EES? 

Påverka

• Dela information om Erasmus+ tilläggsstöd 
för studerande med familj

• Uppmuntra studerande i olika livssituationer 
att knyta internationella kontakter under 
studietiden. 

Vad mer kan jag göra? 

• Du kan genomföra en enkät bland studeran-
de med familj och ta reda på vilka teman som 
berör studerandena på just ditt universitet. 

• Ta hänsyn till studerande med familj, rikta 
kommunikationen även till dem och erbjud 
dem tjänster. 

• Ta hänsyn till hur studerande med familj kan 
fungera i studentkåren och andra represen-
tantkårer. Kan tröskeln för studerande med 
familj att gå med i aktiviteter sänkas på något 

Vad kan student-
kårerna göra? 
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med familj.  

Red ut följande saker: 

• Kan studentkåren tillhandahålla barnvård? 
• Kan studentkåren samarbeta närmare med 

högskolan?
• Kan studentkåren främja till exempel grun-

dandet av barnvårdsenhet på campusområ-
det?  

Mer information: 

Suvituuli Lundmark
Styrelseledamot, Finlands studentkårers förbund 
(FSF)
040 906 5003
suvituuli.lundmark@syl.fi 

sätt? 
• Uppmuntra och utbilda ämne-

sorganisationer och universite-
tet att ta hänsyn till studerande 

Vad kan student-
kårerna göra? 
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Länkar

Forskning och publikationer

https://syl.fi/app/uploads/2018/03/SYL-Perheellisten-opiskelijoi-
den-tutkimusselvitys-2018.pdf  
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162449 
https://www.tylkkari.fi/kampus/kypsemmat-ikaantyvat-varttu-
neemmat-yli-30-vuotiaat-opiskelijat-jaavat-tutkimuksissa-helpos-
ti
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/
korkeakouluopiskelijoiden-terveys-ja-hyvinvointitutkimus-kott-  
 
Utkomst

https://samok.fi/blogi/opiskelijalapsiperheet-ja-toimeentulo/ 
https://www.suomi.fi/kansalaiselle/opetus-ja-koulutus/opiskeli-
jan-toimeentulo-ja-sosiaalinen-tuki/opas/perheellisen-opiskeli-
jan-taloudellinen-ja-sosiaalinen-tuki/perheellisen-opiskelijan-ta-
loudellinen-tuki 
https://halloota.com/ruokkisitko-sina-lapsesi-lainarahalla/ 

Studentkårens publikationer och webbplatser 
 
https://www.tyy.fi/fi/opiskelijalle/perheelliset 
https://jyy.fi/palvelut-opiskelijalle/koulutuspolitiikka/perheelli-
set-opiskelijat/  
https://www.oyy.fi/opiskelijalle/arki-ja-hyvinvointi/#15434969232
52-2f9002c1-8b13  
https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/lastenhoitopalvelu-pik-
ku-hyy

Fler länkar  
 
https://www.parassyy.fi/perheellinen-opiskelija/ 
https://www.opiskelijantampere.fi/fi/51/perheellinen-opiskelija/


