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længerevarende uddannelse. Kvinderne blev således en aktiv del af samfundslivet, og det fik vidtrækkende konsekvenser:
• Kvinderne fik større økonomisk selvstændighed
• Antallet af børn pr. familie faldt
• Kvinderne fik deres børn senere
• Arbejdet i hjemmet blev mere ligeligt fordelt
• Antallet af skilsmisser steg, da kvinderne nu kunne klare sig selv
økonomisk
• Der kom flere singler

Foto: Scanpix

Herunder kan du i fig. 3.1
se, hvor mange børn kvinder fødte i perioden fra 1901
til 2010. Der er værd at be
mærke, at fødselstallet i
Danmark i dag er højere end
de fleste andre europæiske
lande. I Italien føder kvinder
i gennemsnit 1,4 barn. Det
høje danske tal skyldes bl.a.
de bedre børnepasningsmuligheder, vi har i Danmark.

Børn hjælper til i køkkenet.

Antallet af børn pr. kvinde 1901-2011
1901

4,14

1940

2,22

1970

1,95

2011

1,78

Fig. 3.1 Antallet af børn pr. kvinde
1901-2011.

Den moderne kernefamilies livsvilkår
Man har kaldt familien i dag alt muligt forskelligt. Her vælger vi det overordnede navn forhandlingsfamilien. Det dækker især over forholdet
mellem de voksne og børnene i familien. I de tidligere samfundstyper var
faderen familieoverhovedet. I dag er der mere tale om en demokratisk beslutningsproces, hvor der er forhandlinger mellem børn og voksne om de
vigtigste beslutninger i familien. Det kan være større indkøb, eller hvor
man skal holde ferie næste sommer.
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Herunder kan du i fig. 3.2 se en sammenligning af de 3 familietyper, vi
indtil nu har omtalt.
Skematisk sammenligning af de 3 familietyper
Landbrugsfamilie
-1900

Husmoderfamilie
1900-1960

Forhandlerfamilie
1960-

Familien er produktions
enhed

Manden arbejder uden for
hjemmet

Begge arbejder ude

Børnene opdrages til forældrenes arbejde

Børnene opdrages af mødrene

Børnene opdrages delvist
uden for hjemmet

Moderen tager sig af hjemmet

Moderen tager sig af hjemmet

Man deles om arbejdet i
hjemmet

Ægteskabet er en praktisk
alliance mellem familier.
Gift hele livet

Man vælger selv sin ægtefælle

Man vælger selv sin ægtefælle. Mange skilsmisser

Fig. 3.2 Skematisk sammenligning af de 3 familietyper.

Læg mærke til, at der er sket meget store ændringer i kønnenes forskellige arbejdsopgaver, og at forholdet mellem ægtefællerne er forandret.
Man gør nu meget mere i fællesskab.

Drømmen om den lykkelige familie
Undersøgelser viser, at danskerne opfatter sig selv som verdens lykke
ligste folk. Og en del af denne lykke er et perfekt parforhold, der gerne
skulle starte med et rigtigt overdådigt bryllup. Den økonomiske krise ser
dog ud til at kradse også på dette område. Fra 2000 til 2010 er antallet
af ægteskaber faldet fra 38.000 til 31.000, og der bliver skåret ned på
festbudgettet.
Antallet af nye ægteskaber 2000-2010
2000

38.338

2003

35.041

2010

30.949

Fig. 3.3 Antallet af ægteskaber 2000-2010.
Kilde: Statistisk tiårsoversigt 2011. Danmarks Statistik 2011.
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Sociologen Lars Dencik har opstillet 4 forskellige familietyper her i starten af det 21. århundrede.
Dencik definerer disse 4 familietyper ved at tage udgangspunkt i 2 dimensioner
• Betoning af fællesskab
• Betoning af individualitet
Han har dermed set på, om familierne lagde vægt på fællesskab eller
muligheden for individuel udfoldelse. På den måde finder man frem til de
4 familietyper, som er vist i figur 3.4.
De 4 familietyper i informationssamfundet
Fællesskab

Individualitet

Ønsker fællesskab

Ønsker ikke
fællesskab

Ønsker
individualitet

Team familien

Svingdørsfamilien

Ønsker ikke
individualitet

Den Patriarkalske
familie

Socialt akvarium

Fig. 3.4 De 4 familietyper i informationssamfundet.
Kilde: Lars Dencik m.fl. , Familie og børn i en opbrudstid, Reitzel 2008.

Teamfamilien er en familietype, hvor der er et stærkt fællesskab. Man
diskuterer alle de vigtige beslutninger i familien. Men der gives også
plads til den enkeltes aktiviteter, men man holder sammen som en enhed.
Den patriarkalske familie er den gamle traditionelle familie, hvor faderen er overhovedet, og han træffer alle de vigtige beslutninger. Patriarken kan dog også være en kvinde. Her er der ikke så mange diskussioner,
og de voksne bestemmer.
Svingdørsfamilien er en familie, hvor man hele tiden er på vej ud og ind
til nye aktiviteter. Her er ikke rigtig noget fællesskab.
Det sociale akvarium kendetegnes ved, at der heller ikke her er mange
fælles aktiviteter. Det er som fisk i et akvarium, der svømmer rundt uden
noget formål og er spærret inde. Der er ingen faste rutiner i familien og
ingen fælles opgaver.
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Samtidig smelter arbejdstid og familieliv sammen med tændte mobiltelefoner, internetadgang og hjemmearbejdspladser.
Nogle familier prøver at holde fast i fælles ritualer. Man spiser fast sammen et par dage om ugen for at få styr på familielivet, men det kan være
svært, når alle i familien styrter af sted til forskellige fritidsaktiviteter.
Det bliver næsten en slags management at finde fælles holdepunkter.
Der er nok også en tendens til, at kvinder prioriterer hjemmet højere end
mændene, der så til gengæld prioriterer deres arbejde højest. Her er i
fig. 3.5 vist en undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd i 2010:
Ugentlig arbejdstid på arbejde og i hjemmet fordelt på køn
Kvinder

Mænd

Hjemme

11,5

8,3

Arbejde

37,5

41,6

Fig. 3.5 Ugentlig arbejdstid fordelt på arbejde i hjemmet for kvinder og mænd.
Kilde: Baseret på Dansk Sygeplejeråd, 2012.

Kvinder og mænd arbejder således stort set lige meget, men der prioriteres forskelligt, måske også fordi mændene stadig får en højere løn end
kvinderne.

4. Familielovgivning
I Danmark har der været en lang tradition for, at man havde gunstige
muligheder for småbørnsforældre. Betalingen for at få passet sine børn
er lav sammenlignet med andre europæiske lande, og vi har også barselsordninger, der gør, at antallet af fødsler pr. kvinde i Danmark er højt, som
du har kunnet se tidligere i kapitlet.

Barselsorlov
I forbindelse med barselsorlov eller adoption har alle lønmodtagere og
selvstændige erhvervsdrivende ret til barselsorlov. Reglerne, der er nævnt
i fig. 3.6, er minimumsreglerne. En del overenskomster indeholder bedre
regler for barsel.
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Orloven er delt op i 4 elementer:
• Graviditetsorlov på 4 uger (6 uger i staten), hvor kvinder kan gå fra
4 uger før fødslen.
• Barselsorlov til moderen på 14 uger.
• Barselsorlov til manden på 2 uger umiddelbart i forlængelse af fødslen.
• Forældreorlov på 32 uger til både mor og far. I alt kan forældrene dog
kun få dagpenge i 32 uger.
Regler for barselsorlov
Før fødsel
Mor

4 uger

Far

Efter fødsel
14 uger
2 uger

32 ugers
f orældreorlov.
Mor og far deler

14 ugers
f orlænget orlov.
Mor og far deler

Fig. 3.6 Regler for barselsorlov.

En del overenskomster har dog aftaler om, at der betales fuld løn under
graviditetsorlov, barselsorlov og en del af forældreorloven.

Børnenes sygdom
Ved akut opstået sygdom har den ene forælder lov til at holde fri. Det
gælder også, hvis barnet kommer til skade i daginstitutionen eller i skolen. Det vil normalt som minimum omfatte barnets første sygedag. Loven
giver ret til fravær. Men man får ikke automatisk fuld løn, når man passer sit syge barn.

Omsorgsdage
Alle offentligt ansatte fædre og mødre har ret til omsorgsdage til og med
det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år. Er man blevet forældre efter
2005, har man ret til 2 omsorgsdage pr. barn. For privatansatte gælder
der dog andre regler, og det er op til den pågældende overenskomst eller
den lokale personalepolitik.
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