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Sosiale ulikheter i 

oppveksten

Hva er det?

Hvordan har de det

Hva kan vi gjøre med det? 

Karin Gustavsen

Sosionom og Sosiolog

Samfunnsforsker og Førstelektor. 



Dårlige levekår og sosiale ulikheter i 

oppvekst

Vi finner dårlige levekår og 
sosiale ulikheter i oppvekst i 
hele landet. 

Den konkrete dokumentasjon 
over det som kan måles på 
kommunenivå, er foreldrenes / 
situasjon rettet mot: 

• Inntekt (lavinntekt/fattigdom: 60% av 
medianen, EUs fattigdomsmål )  

• Helsestatus ( psykisk, somatisk, 
tannhelse)

• Arbeid 

• Utdanning

• Boligsituasjon 

• Sosiale forhold ( fritid, sosialt nettverk, 
aktiviteter) 





Sosial ulikhet i helse –
dokumentasjon barn og 
unge 

• Høyere forekomst av astma, allergi og eksem 
hos barn i familier med lav sosioøkonomisk 
status. 

• Høyere forekomst av hodepine, magesmerter 
og  ryggsmerter hos barn i familier med lav 
sosioøkonomisk status. 

• Vedvarende fattigdom påvirker helsen negativt, 
primært knyttet til psykosomatiske plager og 
vekst ( målt ved høyde). 

• Mindre søvn: en time mindre søvn hver natt ( 
undersøkelse av 6000 barn i Hordaland, 
publisert 2013).

• Lavere grad av deltagelse i organiserte 
aktiviteter.



Fattigdom gir dårlig helse (nasjonalforeningen.no)

•Flere opplever at pengene ikke strekker til når 
prisene øker. Det er dårlig nytt for folkehelsen. 
Fattigdom skader helsen vår.

•Mislykket innsats mot ulikhet:  I nær tjue år har reduksjon 
av sosial ulikhet i helse vært et mål for norske regjeringer. 
Likevel ser vi nå økende ulikheter i Norge. Økonomisk stress 
går utover helse og utover helsevalg. Det må erkjennes.  

•Nå jobbes det med en ny folkehelsemelding. Dette må bli en 
strategi som møter de viktigste helseutfordringene vi har i 
Norge i dag, der helseproblemene som skapes av økende 
ulikhet er blant de største utfordringene.

https://nasjonalforeningen.no/minablogg/fattigdom-gir-darlig-helse/


De aller rikeste 40-åringane kan 
regne med å leve opptil 14 år 
lenger enn de aller fattigste. 

Forskjellene økte betydelig frå 2005 
til 2015. Det viser en studie frå 

Folkehelseinstituttet.

Publisert 14.05.2019

Rike lever mye lenger enn 
fattige

Rike lever mye lengre enn fattige -
FHI

https://www.fhi.no/nyheter/2019/rike-lever-mykje-lenger-enn-fattige/


Frelsesarmeen slår alarm: –
For mange er det helt krise
Strøm og drivstoff har aldri vært dyrere, renten øker raskt, og 
det koster stadig mer å dekke de grunnleggende behovene. 
De aller fleste får det litt verre, men for mange er det helt 
krise.

Frelsesarmeen hjelper stadig flere barnefamilier gjennom 
tiltaket «Familiebosatt» som av ulike grunner har måttet 
avslutte leiekontrakten sin. Det være seg ulevelige boforhold 
eller at de har blitt kastet ut, og nå sliter med å finne ny bolig. 
De mest sårbare leietagerne er også de minst populære hos 
utleierne og spesielt nå når leiemarkedet er så hett flere 
steder.

KARIN GUSTAVSEN

https://frelsesarmeen.no/


• Neste høst finnes ikke
for barn som havner
utenfor nå

• De økte økonomisk utfordringene i 
Norge skaper nå økt fattigdom. 
Barna som opplever dette, kan ikke 
vente på at neste ekspertutvalg 
leverer en rapport eller på tiltak som 
virker først om mange måneder eller 
år. De trenger en regjering som stiller 
opp for dem nå

• Mina Gerhardsen Nasjonalforeningen for folkehelsen

• Mimmi Kvisvik, leder I Fellesorganisasjonen ( FO) 

• Kristin Oudmayer, Direktør for barns rettighetre og
bærekraft, UNICEF Norge 

• 02. sep 2022 07:48: 
https://www.tv2.no/mening_og_analyse/neste-host-finnes-
ikke-for-barn-som-havner-utenfor-na/15063397/

https://www.tv2.no/mening_og_analyse/neste-host-finnes-ikke-for-barn-som-havner-utenfor-na/15063397/


Røde Kors: 
Bekymret for 
økt
barnefattigdom
– Barn 
besvimer i
aktiviteten fordi
de ikke har
spist

Mange barn får ikke nok mat 
og går sultne. 

Bekymret for økt 
barnefattigdom: – Barn 
besvimer i aktiviteten fordi 
de ikke har spist

Røde Kors slår alarm om 
økt barnefattigdom i Norge. 
Organisasjonen har fire 
tydelige krav til politikerne.



KRAV fra

Røde Kors 

(nylig

fremlagt): 

Øke barnetrygden for alle barn fra 
0-18 år.

Hindre avkortning av sosialstønad 
fordi man får barnetrygd.

Gi alle barn og unge tilgang til 
gratis fritidsaktivitet.

Sikre at laget av støttespillere 
rundt barn og unge styrkes.



Dobbelt så lange
matkøer: – Flere
pappaer og mammaer
legger seg sultne

• Stadig nye ansikter oppsøker
hjelpeorganisasjoner og ber om 
hjelp til mat. Tobarnsmamma
«Mari» tror det blir et tøff vinter.

• https://www.nrk.no/sorlandet/dobbelt-sa-
lange-matkoer_-_-flere-pappaer-og-
mammaer-legger-seg-sultne-1.16096501

• Publisert 10. sep. kl. 09:41 Oppdatert 10. 
sep. kl. 12:20



LEVEKÅR 
NASJONALT 

Den siste levekårsundersøkelsen fra Statistisk 
sentralbyrå er nedslående lesning:

En av fem har det trangt økonomisk i Norge.

Gapet mellom de som har minst og de som har 
mest, øker drastisk.

115.000 barn vokser opp i fattigdom – en tredobling på 20 år.

MERK: Dette tallet er barn og unge i hushold som minst tre år 
sammenhengende har levd under 
lavinntektsgrensen/fattigdomsgrensen.  

K A R I N  G U S T A V S E N  

https://www.ssb.no/sok?sok=levek%C3%A5rsunders%C3%B8kelsen


Bare ett år i fattigdom i barndommen 
har langvarige negative konsekvenser 

for voksenlivet

O En dansk studie har vist at dersom barn og unge opplever 

bare ett enkelt år i fattigdom, så øker faren for at det kan 

sette langvarige spor i voksenlivet. 

O Studien viser at barn og unge som opplever fattigdom i 

oppveksten, har lavere inntekt og større problemer med å få 

arbeid som voksne.



De sosiale, økonomiske og utdanningsbaserte 
forholdene i familien som barn og ungdom 
vokser opp i, har betydning for helsen deres. De 
samme forholdene kan fremme eller hemme 
barnets sosiale, emosjonelle og kognitive 
utvikling. 

(…)

Det er en tendens til at fordeler og ulemper 
hoper seg opp gjennom livsløpet. Ulikheter i 
risikofaktorer og helseproblemer blant barn og 
unge kan derfor bli markante sosiale, 
økonomiske og helsemessige forskjeller senere i 
livet. Slik reproduseres ulikhetene mellom 
generasjonene.

(…)

De fleste vil være enige om at det ikke finnes en 
god etisk begrunnelse for en slik ulikhet i 
livssjanser.

http://folkehelsesenteret.no/blog/sosiale-ulikheter-i-helse/

http://folkehelsesenteret.no/blog/sosiale-ulikheter-i-helse/




Barn – 9 år

Jeg merker at vi har lite penger. Jeg ønsker meg et penal, men jeg 
kan ikke få nytt, jeg har et gammelt penal. Jeg tenker mest på 
bursdagen min (6 mnd til). For man må ha bursdag! Da får man 
besøk, og så får man gaver. Jeg vet hva bekymre seg betyr. Jeg 
bekymrer meg for bursdagen min og for om vi kan feire den sånn 
som jeg drømmer om. (far får tårer i øynene og hvisker til oss at 
det bekymrer han seg for også)





JENTE 15 ÅR

 Vi mangler så mye. Jeg har ikke egen seng fordi det ikke er 
plass til det på det ene soverommet vi har, og stua er for liten 
til både sofa og seng. Jeg må derfor sove i samme seng som 
mamma. Og så er det kaldt i leiligheten, vi må være forsiktig 
med strøm fordi vi har ikke råd til å betale det selv. Og så har 
ikke jeg vinterklær, jeg har heller ikke egen pc, jeg har ikke 
noe utstyr. Jeg synes alt er vanskelig og flaut ( informanten er 
på gråten når hun snakker). 



Sitater fra 

familier i en 

kommune på 

Østlandet  

2016  

Mitt ønske er enkelt og greit at jeg 
kan få meg en jobb og kunne gi 
barna det de trenger. Gi de det de 
trenger og skape gode minner.

Vi kunne godt tenke oss et annet liv. 
Vi prøver ikke å tenke over det. Blakk 
og sjuk, uten jobb og fremtidsvyer -
det er ikke noe du ønsker deg. Det 
verste er at du ikke får forståelse. Du 
møter ofte negative holdninger.



En mor

•«Jeg drømmer om jobb. Jeg liker 
jobb. Jeg liker at hver dag går. Jeg sier 
ikke NAV er ikke bra – jeg sier at NAV 
er bra. Men fast jobb er veldig mye 
bedre!  Jeg har gått 8 år uten ordentlig  
jobb, hjelpe meg! 



Mor og tre barn

• Da vi møtte familien første gang, hadde mor økonomisk sosialhjelp som eneste kilde til 

livsopphold. Dette hadde vedvart over flere år. Hun hadde også hatt kontakt med Nav 

over mange år.

• Familien bodde i leid leilighet, som var både trang og i dårlig forfatning. Alle barna sov på 

samme soverom. De var i alderen 6 – 15 år. Dette var et stort problem, både fordi det var 

trangt og fordi det ikke var mulig for de eldste barnet å ha privatliv. Ingen av barna deltok 

på aktiviteter.  



SKAM

O En mor sa det slik:  

O Jeg ønsker å løfte gutten. Han biter tennene sammen 

og har selvkontroll. Jeg ønsker at han skal slippe å gå 

med skamfølelse. For han skammer seg over hvordan vi 

bor. Jeg ønsker vi hadde et hjem som ingen skammer 

seg over, der vi kan lene oss tilbake og skape et hjem.



Dårlige 

levekår og 

hverdagsliv

Forskning viser at foreldre 
strekker seg langt for å gi 
barna det de trenger. 

Når dårlige levekår og 
fattigdom vedvarer over tid, 
påvirker det (naturlig nok) 
foreldrenes kapasitet. 

Vi må derfor skille mellom EVNE 
og KAPASITET. Dette er særlig 
viktig i de saker der eks.  
barnverntjenesten blir involvert. 

Barn og unge lider under 
dårlige levekår! 

Ett år i fattigdom kan sette 
varige spor!  



Sosiale 

ulikheter i 

oppvekst

• Ungdata viser at ungdommer som bor i familier med 
dårlig råd, rapporterer om mer stress i livet enn andre 
ungdommer: 

• Opphopning av problemer:  Ungdommer som har få 
ressurser hjemme, trives dårligere på skolen og i 
nærmiljøet, de har et mer problematisk forhold til foreldre 
og venner, er mer utsatt for mobbing, har oftere psykiske 
og fysiske helseplager, og er mer pessimistiske med 
tanke på framtiden.

• – De deltar også sjeldnere i organiserte fritidsaktiviteter 
og bruker mer av fritiden sin foran skjermen enn ungdom 
som vokser opp i familier med mange sosioøkonomiske 
ressurser, framhever Bakken.

• Store sosiale forskjeller blant unge – Ungdata

https://www.ungdata.no/store-sosiale-forskjeller-blant-unge/


Utsagn fra evaluering 
av to programmer rettet 

mot tidlig innsats 

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/
2439288

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2439288


Kognitiv 
utvikling: 
Fravær av 
muligheter!

Karin Gustavsen 

Studier peker på at mangel på stimulering i form 
av blant annet nye opplevelser, øker faren for 
nedsatte kognitive ferdigheter og evne til 
problemløsing. Dette kan påvirke utvikling av 
evner som er av betydning for barnets 
læringsutvikling. 

En omfattende mengde internasjonal forskning 
over mange år viser at fattige barn i gjennomsnitt 
har dårligere språkutvikling og kognitiv utvikling, 
og klarer seg dårligere på skolen enn barn fra mer 
velstående familier.

Norge: Systematiske sosiale ulikheter i utdanning. 
Har vi underkjent dårlige levekår som en 
forklaring?  



Stress 
reduserer 
læringskraft 
og derved 
kognitiv 
utvikling 

Økonomer har i hovedsak lagt vekt 
på hvordan fattigdom begrenser 
familiens muligheter til å investere 
i barnas utvikling (f.eks. adekvat 
kosthold og aktiviteter).

Utviklingspsykologer har lagt vekt 
på at fattigdom medfører stress og 
belastinger for foreldrene, noe som 
kan påvirke foreldrenes 
omsorgskapasitet. 

MERK: Vi må skille mellom 
omsorgsevne og 
omsorgskapasitet! 



Mange veiledere og gode intensjoner, men sosiale 
ulikheter og fattigdom øker   
https://ny.bufdir.no/fagstotte/produkter/fattigdom___veileder_for_tverrsektorielt_arbeid_for_
barn_som_lever_i_fattigdom/

▪Fattigdom - veileder for tverrsektorielt arbeid for barn som lever i fattigdom: 

NAV (bufdir.no)

▪Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) skal innenfor sitt ansvarsområde bidra til å forebygge og 
redusere fattigdom, fremme sosial inkludering og bygge et sterkere sosialt sikkerhetsnett. NAV 
skal ivareta vanskeligstilte gruppers behov og bekjempe fattigdom, blant annet ved å stimulere 
til arbeid og deltakelse. NAV har også ansvar for å sikre inntekt ved arbeidsløshet, svangerskap 
og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade og uførhet. 

▪NAV skal være spesielt oppmerksom på oppvekstvilkårene til barn og unge.

https://www.statsforvalteren.no/contentassets/2a2c72557e97473e81275c91a478468a/barnepe
rspektivet-i-nav---10102018-..2.pdf

▪Barneperspektivet i NAV

KARIN GUSTAVSEN, 

https://ny.bufdir.no/fagstotte/produkter/fattigdom___veileder_for_tverrsektorielt_arbeid_for_barn_som_lever_i_fattigdom/
https://bufdir.no/Familie/Fattigdom/Veileder/Samarbeid_pa_tvers_av_sektorer/Utvalgte_tjenesters_arbeid_mot_fattigdom2/nav/
https://www.statsforvalteren.no/contentassets/2a2c72557e97473e81275c91a478468a/barneperspektivet-i-nav---10102018-..2.pdf


Like muligheter i oppveksten Regjeringens samarbeidsstrategi 
for barn og ungdom i lavinntektsfamilier (2020–2023)

01 God omsorg i oppveksten 23

02 Stabil bosituasjon og trygge nabolag 39

03 Tidlig innsats i barnehage og grunnopplæring 53

04 Økt deltakelse og inkludering i fritidsaktiviteter 65

05 Redusere sosial ulikhet i barn og unges helse 81

06 Inkludering og mestring i ungdomstiden 91

07 Tilknytning til arbeidslivet for ungdom og foreldre 113

08 Forskning og statistikk 125

09 Et felles løft for barn i lavinntektsfamilier 137

10 Oppfølging av strategien 153

KARIN GUSTAVSEN 



Hvordan kan 

kommunene 

jobbe med 

dårlige levekår 

og med sosiale 

ulikheter i 

oppvekst?

Individ – System – Struktur 

Den systematiske reproduksjon av dårlige 
levekår, viser at vi står overfor drivkrefter som er 
større enn individet selv

Det er derfor nødvendig med innsats på alle 
nivåer. 

Dette er både et nasjonalt, regionalt og 
kommunalt ansvar. 



Hva kan vi gjøre: Kompenserende vs bekjempende 
tiltak 

Bekjempende tiltak er rettet mot å redusere og/eller fjerne årsaken til dårlige 
levekår. Eks. tilgang på lønnet arbeid, tilgang på bedre bolig. 

Når vi setter inn kompenserende tiltak, er foreldrenes situasjon og familiens 
objektivt målte levekårssituasjonen som sådant, uendret.  

Kompenserende tiltak: Kan bidra til å øke livskvaliteten til barn og unge som 
lever i inntektsfattigdom. Eks. Tilgang på fritidsaktiviteter, ferie, utstyr.  



SITAT FRA EN ANSATT: 

•Vi vet at det er masse sosial arv av 

dårlige levekår. Vi må tørre å snakke 

om det. Og flere må ta ansvar for det. 

Skolen, barnehagen, Nav, helse – ja 

hele kommunen. 



Det viktige samarbeidet!

Fordi vi ikke kan endre alle strukturelle utfordringer her og nå, er vår faglige 
praksis i møte med familier svært viktig.  Vi må jobbe familienært og 
systematisk. 

Eks. Nye Mønstre i Agder. 

Det er tjenestene som har ansvar for å koordinere seg selv, det kan ikke 
overlates til familiene. 

Agder: Helhetlig Rammeverk der Nye Mønstre, BTI og Godt Begynt inngår.  
Skal bidra til å styrke samhandling, samtidig samarbeid, nærhet til brukere 
/innbyggere. dokumentasjon.  

.  



Felles kunnskapsgrunnlag 



Kommunene

 Bruk av handlingsrom og 

mulighetsrom  

 Lovverket: Eks Barnekonvensjonen 

 Levekår- og oppvekstledelse  

 Prioriteringer     

 Tilgang på praksisplasser og 

arbeidsplasser 

 Oppvekstarenaer det er enkelt å 

bruke 

Hvordan vi 
møter folk

Samarbeid med 
innbyggere/bruk

ere på individ, 
gruppe og 
systemnivå

Samskaping

Felles ansvar = 
ingen barrierer 
for samarbeid



Hva er viktig for deg?

Vi må spørre de det gjelder om 
hva som er viktig for den 

enkelte og for familien: Her er 
det masse å lære! 



Virksomme 

tiltak bør…

…rette seg inn mot de 
faktorene det er mulig å gjøre 
noe med

…rette seg inn mot flere 
systemer.

…være basert på 
kunnskapstriangelet 





Ting å tenke 

igjennom når 

det gjelder 

utvikling av 

tiltak på ulike 

nivåer; 

Har dere tatt 
utgangspunkt i 
en analyse av 
tilstandsbildet 
i kommunen?

Hva vil vi 
prioritere – og 
evt. i hvilken 
rekkefølge?

Hvordan kan 
vi gjøre 

tiltakene så 
konkrete som 

mulig?

Hvordan vil vi 
evaluere om 
tiltakene er 

effektive? Er 
tiltakene 
målbare?



Nytter det? 

Vi må finne ut av hva det vi gjør skal være nyttig for: Hvorfor gjør vi dette?  

Her og nå nytteverdi: Spørre de det gjelder med en gang / umiddelbar 
feedback. Det er enkle metoder for dette.   

På sikt nytteverdi: Virker det vi gjør på sikt?  Overvåke utviklingen.    



Kvalitetsstjerne basert på de seks dimensjonene i Kvalitetsstrategien



KS lanserer - Tiltak som virker - KS
 Hvordan kan man vite om tiltakene 

virker?

 Veilederen viser hvordan kommunen 
kan jobbe strukturert frem mot tiltak 
som virker

 Navs rolle i levekårutsatte og andre 
utsatte barn og unges liv er svært 
viktig. Navs arbeid er derfor også 
aktuell for denne veilederen.    

https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/ks-lanserer--tiltak-som-virker/


Hjernens fungering og utvikling

 Vi fødes med omtrent 100 milliarder 
hjerneceller, og skal danne trillioner av 
hjerneforbindelser i de første leveårene.

 Hjernenettverk trenger stimulering for å 
utvikle seg, derfor sier vi at hjernen er 
bruksavhengig. 

 De første leveårene er helt avgjørende for sunn 
utvikling.

 Hjernen i ungdomstiden: Her får vi en ny 
sjanse! Enorme muligheter for endringer og 
nye koplinger! 



HJERNEN: Masse muligheter!    

, 



Menneskesyn – holdninger – verdier 



Takk for meg ☺


