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1. Baggrund for projektet 
Den seksuelle debut sker typisk i 14-15 års alderen, og 63% af 15-årige i Grønland har haft 
samleje. Kondom er den foretrukne præventionsform; en undersøgelse har vist, at knap halvdelen 
af de seksuelt aktive 15-årige brugte kondom ved sidste samleje. 60% af de 15-årige piger bruger 
p-piller. Men de unge bruger ikke prævention konsekvent; 12-20% brugte ikke prævention ved 
sidste samleje. En fjerdedel af de seksuelt aktive 15-årige angav, at de ikke havde prøvet at bruge 
prævention.18 

 
Forekomsten af seksuelt overførte sygdomme er høj blandt unge. F.eks. er forekomsten af 
klamydia 10 gange højere end i Danmark. Forekomsten af gonoré er også meget høj, og 67% af 
tilfældene er blandt unge under 25 år.9 

 
Antallet af unge mødre i Grønland er højt i forhold til andre lande. I 2007 blev der født 51,0 børn pr. 
1000 piger mellem 15 og 19 år. Det tilsvarende tal i Danmark samme år var 6,2.11 
 
De ovenstående forhold tydeliggør relevansen af et projekt, der på en ny måde kan formidle viden 
til unge omkring, hvad det kræver at være forældre, inden de træffer valget derom, samt formidle 
viden omkring risikoen ved at dyrke usikker sex.  
 
 
2. Formål 
Dukkeprojektet er udviklet under folkesundhedsprogrammet Inuuneritta, hvis strategi på området 
lyder som følger: 
 
”Den fremtidige forebyggelse og sundhedsfremme indenfor emnet sexliv skal bygges på en 
strategi om: 
 

� at enhver seksuel handling skal være baseret på lyst, gensidighed og fravær af seksuelt 
overført sygdom, 

� at enhver graviditet skal være ønsket, 
� at fremme befolkningens handlekompetence i forhold til sunde sexvaner.” 6 
 

Dukkeprojektet skal bidrage til at give 13-16årige drenge og piger et realistisk billede af, hvad det 
vil sige at være forældre. Hensigten er at give de unge et bedre grundlag for at beslutte, hvornår 
de er klar til at være forælder. Ønsket er således at få de unge til aktivt at tage stilling til 
forældrerollen samt tage ansvar for deres seksuelle sundhed. Dermed er det overordnede formål 
at fremme graviditeter med ønskebørn samt at øge de unges handlekompetencer i forhold til et 
sundt og ansvarligt seksualliv. 
 
 
3. Målgruppe 
Den primære målgruppe er elever på folkeskolens ældste klassetrin, dvs. 9.-10. klasse. 
 
 
4. Målsætninger 
Hensigten med projektet er at opnå det følgende: 
 

� Reduktion af antallet af teenagegraviditeter. 
 
� Reduktion af antallet af seksuelt overførte sygdomme blandt unge under 20 år 
 
� Øget præventionsbrug blandt unge under 20 år 
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� Øget gennemsnitlig alder ved seksuel debut 
 

� Større aktiv og realistisk stillingstagen til det at blive forælder blandt 13-16årige drenge og 
piger. 

 
 
5. Introduktion til projektet 
Med Dukkeprojektet ønskes det at give de unge viden og handlekompetencer i forhold til bl.a. 
prævention, abort, sexsygdomme, personlige grænser, normalitet og de positive, lystfyldte sider af 
sexlivet. Undervisningen skal således bidrage til, at de unge udvikler et meningsfuldt, givende og 
ansvarligt seksualliv. 
 
Med Dukkeprojektet tilbydes et effektivt redskab til anvendelse i skolernes seksual- og 
præventionsundervisning. Elever i 9. og 10. klasse deltager i et undervisningsforløb, hvor der tages 
afsæt i pasning af en elektronisk babysimulator (RealCare®-dukken). Dukken opfører sig som et 
rigtigt spædbarn, dvs. den skal have mad, skiftes, vugges og bøvse. På den måde får eleverne 
indblik i alt det praktiske arbejde, der er med et spædbarn. Når eleverne har mærket på egen krop, 
hvad det indebærer at være forældre, er forventningen, at de bliver mere bevidste om vigtigheden 
af at planlægge, hvornår man vil have børn. På den baggrund forventes eleverne også at være 
mere motiverede for den efterfølgende seksual- og præventionsundervisning. 
 
Projektet bidrager endvidere til at skabe god kontakt mellem målgruppen og relevante fagpersoner 
indenfor sundhedsvæsenet i lokalområderne. 
 
Der forefindes 25 dukker i hver storkommune samt 25 dukker i Nuuk. Det er hensigten, at lokale 
jordemødre, sundhedsplejersker, forebyggelseskonsulenter eller andre relevante fagpersoner skal 
forestå undervisningen.  
 
 
6. Projektets metode 
Til Dukkeprojektet medfølger et undervisningsmateriale, som støtter underviseren i at øge de 
unges vidensniveau og handlekompetencer. Materialet bygger på undervisningsidéer og -metoder 
fra Sex & Samfund17. 
 
Undervisningsmaterialet lægger op til en aktiv, dialog-baseret undervisning. Underviserens rolle er 
faciliterende, og relationen til eleverne er interaktiv. Tilgangen er anerkendende, udforskende og 
meningsskabende. Undervisningen er således handlingsorienteret, dvs. at undervisningen er så 
konkret som muligt, der bruges eksempler, som viser dilemmaerne i handlingssituationerne, og der 
diskuteres flere handlemuligheder i forhold til samme situation.  
 
Undervisningen tager udgangspunkt i et bredt og positivt sundhedssyn, og der er fokus på at 
skabe refleksion. Dette sker bl.a. gennem normkritisk undervisning, dvs. at undervisningen 
udfordrer de gældende normer, f.eks. normen om det heteroseksuelle forhold, kønsstereotyper 
mm. 
 
I materialet gives forslag til øvelser, aktiviteter, diskussion og gruppearbejde i klassen. Dette skal 
bidrage til at gøre undervisningen mere levende, sjov og lærerig. 
 
Undervisningsmaterialet skal opfattes som et udgangspunkt, og den enkelte underviser opfordres 
til selv at tilpasse undervisningen efter tid og behov. I materialet gives dog forslag til, hvordan et 
undervisningsforløb kan sammensættes. 
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Undervisningsmaterialet består af fire forskellige dele. I den første del beskrives 14 forslag til 
øvelser med forskellige indholds- og undervisningsmæssige tilgange. Hver øvelse er inddelt i 
afsnittene: Mål, tidsforbrug, materialer, forberedelse, beskrivelse og tips til underviseren. 
Anden del består af baggrundsviden om levevis under graviditeten, spædbarnets behov, 
forældrerollen og livsændringer når man får et barn. I den tredje del gives baggrundsviden til 
seksual- og præventionsundervisning. Den sidste del består af materialer til kopiering til de enkelte 
øvelser. 
 
6.1 Undervisningsforløbet 
Undervisningsforløbet med RealCare-dukker vil typisk opdeles i fire undervisningselementer: 
 

1. Undervisning i forældrerollen, livet med et spædbarn og spædbarnets behov 
2. Udlevering af RealCare-dukker 
3. Aflevering og aflæsning af RealCare-dukker 
4. Seksual- og præventionsundervisning. 

 
Disse fire elementer beskrives i de følgende afsnit. 
 
Undervisningsforløbet varer typisk 2-3 dage. 
 
6.1.1 Undervisning om forældrerollen og spædbarnspleje 
I undervisningen om forældrerollen og spædbarnspleje diskuteres det, hvilken omvæltning det er at 
blive forældre, og i hvilken grad et barn ændrer ens liv. Undervisningen skal være med til at skabe 
en forståelse for betydningen af forældrerollen og omfanget af det medfølgende ansvar. 
 
Undervisningen om forældrerollen og spædbarnspleje anbefales at være bygget op omkring 
gruppearbejde i klassen. Eleverne deles op i 4-5 grupper, som hver tildeles et emne. Underviseren 
laver et kort oplæg til, hvad hver enkelt gruppe skal diskutere. 
 
Undervisningen i grupper omfatter typisk følgende emner: 
 

� Gruppe 1: Hvordan skal man leve under graviditeten? 
� Gruppe 2: Hvilken betydning har et spædbarn i forhold til økonomi og bolig? 
� Gruppe 3: Hvad har et spædbarn behov for? 
� Gruppe 4: Arbejdsfordeling i en dagligdag med et spædbarn 
� Gruppe 5: Hvordan påvirker det parforholdet at få et spædbarn? 

 
Efter gruppearbejdet fremlægger hver gruppe, hvad de har diskuteret. I den forbindelse supplerer 
underviseren med relevant information og lægger gerne op til yderligere diskussioner. 
 
I forbindelse med diskussionen af emnet for gruppe 1, kan underviseren anvende en dukke, der 
illustrerer føtalt alkohol syndrom. Dette gør det konkret for eleverne, hvad der kan ske med et barn 
hvis mor drikker alkohol under graviditeten. I forbindelse med diskussion af et spædbarns behov 
(gruppe 2) bør underviseren komme ind på konsekvenserne af hårdhændet behandling af 
spædbørn. Til dette kan anvendes en dukke, som via lyssignaler synliggør, hvilke områder i 
hjernen, der kan skades hos ”ruskebørn”. 
 
Der er en tendens til, at teenagere har en virkelighedsfjern og romantisk opfattelse af familielivet 
og det at få et barn.10 Bl.a. har mange af de unge en meget urealistisk opfattelse af, at et 
spædbarn slet ikke vil påvirke et parforhold eller dagligdagen som sådan. Det er derfor vigtigt at få 
diskuteret grundigt, på hvilken måde et spædbarn kan påvirke parforholdet og dagligdagen. 
Gruppe 5 skal udfylde et skema med fordeling af ”arbejdsopgaver” i en dagligdag med et 
spædbarn, herunder afsætning af tid til opvask, amning, erhvervsarbejde/skole, madlavning, sex, 
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bleskift, indkøb osv. Det kan give en håndgribelig fornemmelse af, hvor tidskrævende et spædbarn 
faktisk er. 
 
Undervejs i undervisningsforløbet kan andre relevante emner også tages op. For eksempel er det i 
de fleste klasser relevant at diskutere alkohol og rygning blandt eleverne. På den måde handler 
diskussionen om levevis ikke kun om graviditet, men gøres derimod relevant for elevernes 
nuværende liv. Mobning og vold er et andet emne, som er meget relevant i mange klasser. 
 
6.1.2 Udlevering af dukkerne 
Udleveringen af dukkerne består i, at dukkernes funktioner gennemgås og demonstreres for 
eleverne. Ved udleveringen af dukkerne, skal der være mulighed for hjælp og vejledning. Hver elev 
får udleveret et armbånd med en chip, som eleven skal anvende for, at dukken registrerer 
forælderens tilstedeværelse – dukkerne skal således passes af sine forældre og kan ikke blot 
overlades til andre. Dette er med til at tydeliggøre betydningen den tidlige tilknytning mellem 
spædbarn og forælder. 
 
Til hver dukke medfølger børnetøj, bæresele, to bleer og sutteflaske. Ligesom hos et rigtigt 
spædbarn, skal dukkens nakke støttes, og manglende hovedstøtte registreres. Når dukken 
”mangler noget” begynder den at græde, og det er så op til forælderen at finde ud af, hvad dukken 
mangler. Når dukkens behov opfyldes, stopper den med at græde og udsender en ”glad” lyd som 
tegn herpå. Dukkerne giver hermed et realistisk billede af, hvilke behov et spædbarn har, samt 
omfanget af det arbejde, der er i forhold til at udfylde disse behov. Dukken registrerer pasningen til 
senere aflæsning.  
 
Det er vigtigt, at det overvejes, hvor længe eleverne skal passe dukken. Det vil typisk være 
passende for 9. og 10. klasse at passe dukkerne i to døgn. 
 
6.1.3 Aflæsning af dukkerne 
Når eleverne har passet dukkerne i den aftalte tidsperiode, afleveres dukkerne tilbage. Ved 
afleveringen aflæses det, hvor fyldestgørende dukken er blevet passet. Dette sker i form af en 
samlet pasningsprocent. Der er endvidere mulighed for uddybende oplysninger om, på hvilke 
tidspunkter dukken manglede omsorg eller ikke blev passet tilstrækkeligt, f.eks. hvornår dukken 
ikke har fået mad. En ”babyrapport” kan kopieres, så hver elev kan få en individuel rapport, som 
beskriver, hvor godt de har passet deres dukke. 
 
Underviseren aflæser hver dukke og har en kort samtale med hver elev omkring aflæsningen og 
pasningen. Underviser og elever kan enten hver for sig og/eller samlet i klassen diskutere, hvad 
der var svært, og hvorfor dukkens behov ikke blev opfyldt. Til sidst opfordres underviseren til at 
spørge ind til, hvorvidt eleverne føler sig klar til at være forældre. 
 
6.1.4 Seksual- og præventionsundervisning 
Diskussionen i klassen, som udledtes af aflæsningen af dukkerne, leder naturligt videre til seksual- 
og præventionsundervisningen, idet eleverne typisk vil give meget klart udtryk for, at de ikke er klar 
til at få børn endnu. 
 
Seksual- og præventionsundervisningen baseres på dialog mellem underviser og elever. Det er 
vigtigt, at der inkluderes aktiviteter, som ligger op til refleksion blandt eleverne. 
Undervisningsvejledningen giver forslag til øvelser og aktiviteter, som underviseren kan 
tilrettelægge efter behov og tid. 
 
Efter undervisningen bør eleverne have reflekteret over bl.a. unges rettigheder, normer om køn og 
seksualitet, nødvendigheden af prævention og sikker sex. Eleverne bør desuden have mere viden 
om kønsorganerne, sexsygdomme og prævention. Men det understreges, at det er vigtigt, at 
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undervisningen gøres levende og spændende. Underviseren opfordres til at benytte f.eks. de 
aktiviteter, som foreslås i undervisningsvejledningen, således at undervisningen ikke blot bliver 
traditionel tavleundervisning. Elevernes aktive deltagelse er vigtig. 
 
Det vil være hensigtsmæssigt, hvis denne del af undervisningen kan foregå i samarbejde med 
eksempelvis en sundhedsplejerske, jordemoder eller en anden fagperson, som har viden omkring 
prævention, idet dette vil skabe en kontakt mellem de unge og relevante lokale fagpersoner i 
sundhedsvæsenet.  
 
 
7. Koordination af projektet 
PAARISA varetager den daglige koordination og ledelse af projektet via projektkoordinator. 
PAARISA tilbyder vejledning og oplæring i forbindelse med projektopstart i de enkelte byer. Det er 
hensigten, at lokale fagpersoner såsom jordemoder, sundhedsplejerske, forebyggelseskonsulent 
eller lignende efter oplæring er ansvarlig for brug af dukkerne i seksual- og 
præventionsundervisningen lokalt. 
 
PAARISA er ansvarlig for udarbejdelse af undervisningsvejledning og kontinuerlig opdatering af 
denne. Undervisningsvejledning udarbejdes i 2010. 
 
Dukkeprojektet skal koordineres lokalt i den enkelte storkommune. De lokale undervisere er 
således ansvarlige for, at dukkerne sendes rundt mellem byerne. Der bør i den enkelte kommune 
årligt udarbejdes en plan for, hvornår dukkerne sendes til de forskellige byer. Denne koordination 
kan eksempelvis ske via en central forebyggelseskonsulent. 
 
PAARISA er ansvarlig for evt. reparation af dukker samt indkøb af ekstra bleer, sutteflasker og 
identifikationsarmbånd. Den enkelte by er ansvarlig for, at dukkerne sendes videre i god stand, 
dvs. at vask af dukkernes tøj og indkøb af supplerende babytøj er afsenders ansvar. 
 
RealCare-dukkerne er primært til brug i præventionsundervisningen på skolerne, men der er dog 
tidligere, med succes, blevet udbudt f.eks. åbenthus-arrangementer, og det vil fortsat være en 
mulighed at bruge dukkerne på denne måde. Dukkerne kan også benyttes til undervisning på 
f.eks. gymnasier, efterskoler, Piareersarfik og ATI. 
 
7.1 Organisatorisk tilhørsforhold 
Departementet for Sociale Anliggender, Departementet for Sundhed og PAARISA har indgået en 
partnerskabsaftale vedrørende projekterne Klar til Barn, Tidlig Indsats overfor Gravide Familier og 
Dukkeprojektet (bilag 1). Der er således indgået et formaliseret samarbejde om de tre projekter 
indtil 2013. 
 
Følgegruppen for projekt Tidlig indsats overfor gravide familier, Klar til Barn og Dukkeprojektet er 
sammensat at repræsentanter fra Departementet for Sociale Anliggender, Departementet for 
Sundhed, PAARISA, Kommuneqarfik Sermersooq, MIPI, ledende jordemoder samt koordinerende 
sundhedsplejerske. 
 
Følgegruppens medlemmer skal sikre, at projektet afvikles i overensstemmelse med 
projektbeskrivelsen samt støtte projektkoordinatoren således, at denne kan koordinere indsatsen 
bedst muligt. Følgegruppen følger projektets udvikling og skal sikre gennemførelse af evaluering af 
projektet. 
 
Kommissoriet for følgegruppen ses i bilag 2. 
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8. Økonomi 
Implementeringen af Dukkeprojektet sker i tæt tilknytning til implementering af projekt Tidlig 
Indsats overfor Gravide Familier og Klar til Barn (jf. den tidligere beskrevne partnerskabsaftale). 
Økonomien for de tre projekter er derfor også sammenhængende.  
 
Departementet for Sociale Anliggender bevilger årligt kr. 1.000.000,- til implementering af Klar til 
Barn og Dukkeprojektet i 2010. Innuneritta bidrager årligt med kr. 1.400.000,-, primært målrettet 
Tidlig Indsats overfor Gravide Familier. I 2009 bevilgede Departementet for Sociale Anliggender 
midler til indkøb af 100 RealCare-dukker. 
 
Vejledning og oplæring i Dukkeprojektet sker typisk i forbindelse med projektbesøg for projekt 
Tidlig Indsats overfor Gravide Familier, da der ikke er ressourcer til separate besøg for 
Dukkeprojektet. I de byer, hvor det lokale sundhedspersonale/forebyggelseskonsulenten ikke har 
mulighed for at undervise, ville det dog være relevant at afsætte midler, således at PAARISA 
kunne rejse ud og implementere projektet. 
 
Budgettet administreres af PAARISA med et afsluttende regnskab ved årets udgang. 
 
 
9. Projektets samfundsparadigme 
Dukkeprojektet benytter sig af forskellige tilgange. Helt grundlæggende bygger projektet på 
elementer fra ”the community development approach”, hvilket på dansk betegnes 
”samfundsudviklingsstrategien”. Ifølge denne tilgang opfattes sundhed i en bred kontekst, og 
samfundsmedlemmer opfordres til at tage større ansvar for og opnå større kontrol over deres liv og 
sundhed. Denne tilgang ligger således op til empowerment af samfundets medlemmer for at 
forbedre sundheden.12  
 
Empowerment bygger på det idegrundlag, at man skal inddrage befolkningen selv, hvis man skal 
have den til at gennemføre omfattende adfærdsændringer. I Ottawa-charteret defineres 
empowerment som ”den proces, der understøtter borgernes kontrol over muligheden for at fremme 
eget helbred”.7 I Dukkeprojektet er der især tale om psykologisk empowerment, hvilket inkluderer 
individers selvopfattede kontrol over deres liv, deres opmærksomhed i forhold til egen sociale 
kontekst og deres samarbejde i forhold til forandring.  
 
Empowerment handler for enkeltpersoner om at bryde med den opfattede eller reelle "afmagt", der 
kommer fra sundhedsproblemer skabt af fattigdom, kroniske stressfaktorer, manglende kontrol og 
få ressourcer.5 Ideologien om empowerment suppleres ved at give målgruppen mulighed for at 
lære samtidig med at der ydes den omsorg, gives de råd og de oplysninger, som gruppen har brug 
for, for at kunne gøre noget med deres sundhed og tage bevidste sunde valg.20 

 
 
10. Evidens for projektet 
Tidlig seksuel aktivitet, især forbundet med inkonsekvent eller manglende brug af prævention, har 
alvorlige kort- og langsigtede sundhedskompromitterende konsekvenser. Tidlig seksuel debut har 
endvidere konsekvenser for selvopfattelse, trivsel, socialstatus og fremtidig sundhedsadfærd, 
herunder seksuel adfærd. Tidlig seksuel debut kan ses som en del af en bredere klynge af 
risikoadfærd, der omfatter stofmisbrug og ubeskyttet sex.19 

 
Ubeskyttet sex skaber risiko for uønskede graviditeter, aborter og tidligt forældreskab. 
Teenagegraviditeter er for de unge mødre og deres børn associeret med lavt uddannelsesniveau, 
dårlig fysisk og mentalt helbred, fattigdom, omsorgssvigt og social isolation. Disse aspekter 
bidrager til at tydeliggøre, hvorfor interventioner bør rettes mod unges seksuelle adfærd samt 
deres opfattelser af denne.19 
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Undersøgelser har vist, at en fremtrædende risikofaktor relateret til teenagegraviditeter og tidlig 
seksuel debut er manglende viden og kommunikation omkring sex og prævention.8  
 
Unge er generelt urealistiske i forhold til deres egen risiko for at blive gravide og underestimerer 
samtidig de negative konsekvenser af graviditet.10 Det høje antal af teenagegraviditeter kan 
hermed belyses ud fra de unges selvopfattede risiko. Manglende opfattelse af risiko giver sig til 
udtryk ved, at de unge ikke føler, at deres risiko for at blive gravid eller blive smittet med en 
sexsygdom er særlig stor. Hvis de unge samtidig ikke ser det at blive gravid eller smittet som noget 
større problem, er der ikke stor chance for, at de vil handle i forebyggelsens ånd – altså bruge 
prævention. Det er derfor væsentligt at fokusere på, at de unge får en mere realistisk opfattelse af 
risikoen ved at dyrke usikker sex.5 

 
De unges niveau af såkaldt self-efficacy kan endvidere have indflydelse på, om de anvender 
prævention. Self-efficacy er afgørende for, i hvor høj grad individer føler sig kompetente til at 
overkomme barrierer i forhold til en given adfærd, i dette tilfælde at anvende prævention. Lavt 
niveau af self-efficacy kan for eksempel komme til udtryk ved, at den ene part i et parforhold ikke 
tror nok på sig selv til at sige til og fra overfor den anden part, f.eks. i forbindelse med ønske om at 
anvende prævention under samleje. De unges manglende risikoopfattelse i forhold til at dyrke 
ubeskyttet sex samt mulige manglende self-efficacy kan dermed være afgørende for det høje antal 
af teenage-graviditeter.5 Det kan derfor være afgørende at forsøge at ændre både risikoopfattelsen 
og niveau af selv-efficacy blandt unge. 
 
Tidligere undersøgelser har vist, at information alene ikke ændrer unges seksuelle adfærd.10 Det er 
derimod påvist, at projekter, der indeholder praktiske værktøjer såsom spædbarnssimulatorer, har 
en signifikant større positiv effekt på deltagerne sammenlignet med projekter, der udelukkende 
bygger på traditionel ”lærer-til-elev” undervisning.14 Projekter med brug af babysimulatorer er 
meget udbredte i USA, hvor der er dokumenteret positive effekter.10, 14 Der er ligeledes positive 
erfaringer med et lignende projekt i Norge.4 

 
Undersøgelser har vist, at det har stor betydning at ”mærke det på egen krop”. Med baggrund i 
erfaringsbaseret læringsteori, som bygger på ideen om at få ting til at give mening ved at udføre 
dem, medvirker anvendelsen af RealCare-dukkerne til at gøre de unge i stand til at opnå realistisk 
viden om det at være forældre samt kravene hertil. De unge kan trække på disse konkrete 
erfaringer og viden i forhold til at danne en selvstændig opfattelse af forældrerollen. 
 
Studier har vist, at kombinationen af RealCare-dukker og præventionsundervisning har en positiv 
indvirkning på unges holdning til at udskyde beslutningen om at blive forældre.5, 14 Der er bl.a. 
evidens for, at Dukkeprojekter har en effekt i form af stigning i anvendelse af prævention hos 
amerikanske elever.3, 10 Undersøgelser har vist, at eleverne vurderer deres risiko for uplanlagt 
graviditet mere realistisk efter medvirken i et forløb med brug af RealCare-dukker end unge, der 
ikke har deltaget i et sådant forløb.13 

 
Det er endvidere påvist, at kombinationen af RealCare-dukker og præventionsundervisning ikke 
blot har en umiddelbar men også en vedvarende virkning.5, 14 I et dukkeprojekt i Norge blev hver 
tiende teenager i projektområdet gravid inden projektstart. Efter ni år med Dukkeprojektet var der 
stort set ingen teenagemødre.4  
 
Det er fra forskelligt hold fremført, at unge grønlandske kvinder søger at bevise deres værd som 
kvinder ved at blive gravide, og at det giver både status og en identitet at være mor. Unge mænd 
finder tilsvarende en bekræftelse af deres maskulinitet ved at gøre kvinderne gravide.1 Dette er 
meget relevant at påtænke i forhold til at skabe en attitudeændring i blandt de unge. 
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10.1 Hidtidige erfaringer med Dukkeprojektet i Grønland 
For at vurdere RealCare-dukkernes anvendelighed i forbindelse med seksualundervisningen i 
målgruppen i Grønland blev der i 2008 udført et pilotprojekt i en 10. klasse og to 11. klasser i 
Nuuk. I pilotprojektet blev det via spørgeskemaer målt, hvilken holdning de unge havde i forhold til 
det at blive forældre før og efter projektet. Ved hjælp af fokusgruppeinterviews blev målgruppens 
kvalitative vurdering af projektet illustreret. Desuden søgtes det at observere og dokumentere 
klassens dynamik og opmærksomhed omkring projektet.  
 
Brugen af RealCare-dukker i seksualundervisningen havde en meget positiv effekt, blandt andet i 
form af ændrede holdninger til det at blive forældre i en tidlig alder, begyndende refleksioner om 
det at få børn samt bedre forståelse af vigtigheden af at anvende prævention. Således tegnede 
pilotprojektet et godt grundlag for at satse på fremtidig anvendelse af RealCare-dukker i skolernes 
seksual- og præventionsundervisning. 
 
På baggrund heraf blev dukkerne anvendt i præventionsundervisningen i Sisimiut, Ilulissat, Nuuk, 
Upernavik og Kullorsuaq i 2008 og 2009.  
 
 
11. Etik 
Der er i forbindelse med Dukkeprojektet opstået visse etiske problemstillinger. Hensigten med 
RealCare-dukkerne er, at de primært anvendes i forbindelse med skolernes 
præventionsundervisning. Unge udefra kan dog også få mulighed for at få lov til at passe en 
dukke. Den etiske problematik relaterer sig i den forbindelse til, hvad man skal gøre, når piger, 
som allerede er gravide, ønsker at passe en RealCare-dukke. Det er i denne sammenhæng vigtigt 
at være bevidst om, at RealCare-dukken er en dukke, og at pigerne hermed hovedsageligt oplever 
den arbejdsbyrde, der er relateret til det at blive forælder. Kærligheden og tilknytningen til et 
spædbarn opleves ikke. 
 
Hvordan dukken introduceres og benyttes i rådgivningen af den gravide pige, er derfor af væsentlig 
betydning. Benyttes dukken på en respektfuld og hensynsfuld måde, kan den formentlig være en 
stor hjælp for den pågældende pige i forhold til at træffe en beslutning om enten at beholde barnet 
eller få en abort. Vigtigheden af, at de gravide projektdeltagere tilbydes råd og vejledning, og at 
muligheden for hhv. abort og det at beholde barnet diskuteres med en central fagperson, er derfor 
yderst relevant i denne sammenhæng. Det er nødvendigt at diskutere fordele og ulemper ved 
begge valg. Bl.a. er det nødvendigt, at pigen oplyses om mulighederne for f.eks. økonomisk hjælp 
som ung mor. Endvidere skal gravide piger ikke have oplyst pasningsprocenten (som beskriver, 
hvor ”godt” de har passet barnet), da pasningen af dukken ikke er tænkt som en 
”forældreeksamen”, der skal vurdere deres evner som forældre. Pasningen af dukken skal derimod 
blot opfattes som et element i pigens beslutningsproces. Der opstilles derfor et krav fra PAARISA 
om, at udlevering af dukker til gravide, kun må ske efter aftale mellem den lokale fagperson og 
PAARISA. 
  
 
12. Evaluering af projektet 
Evalueringen af Dukkeprojektet udføres i to etaper. Den første del af evalueringen består af en 
proces-evaluering, dernæst udføres en outcome-evaluering. Evalueringen forventes foretaget i 
2011. 
 
12.1 Proces-evaluering 
Når man vælger at udføre en proces-evaluering, ønsker man at vurdere, i hvilken grad et projekts 
aktiviteter er blevet implementeret i overensstemmelse med projektets koncept/ønskede 
fremgangsmåde. Konstrueringen af en proces-evaluerings kriterier udføres for at give et indblik i, 
hvordan projektet når ud til målgruppen, samt målgruppens reaktion på projektets aktiviteter.15 
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12.1.2 Proces-mål 
Der ønskes en vurdering af de følgende parametre: 
 
Projektets rækkevidde  

- Benytter et tilfredsstillende antal unge projektets muligheder? (at deltage i undervisningen 
og passe en dukke) 

- Er der dele af målgruppen, der er hhv. over- eller underrepræsenteret i deltagelsen i 
projektets tiltag? (er det f.eks. kun pigerne, der passer en dukke, eller er deltagelsen ligeligt 
fordelt mellem kønnene) 

- Når dukkerne ud til alle i målgruppen, eller overses ønskede interventionssteder? 

Implementeringens kvalitet 
- Modtager målgruppen den tiltænkte mængde, type og kvalitet af tiltagene? 
- Er projektets aktiviteter implementeret i overensstemmelse med det bagvedliggende 

koncept/fremgangsmåde? 
- Er projektets tilgængelige ressourcer og faciliteter tilstrækkelige? (er der dukker nok samt 

relevante fagpersoner til rådighed til at gennemføre undervisningsforløbet) 

Projekt tilfredshed 
- Trives målgruppen med projektets metode/koncept? 
- Er underviserne tilfredse med projektets metode/koncept og aktiviteter? 
- Er underviserne tilfredse med målgruppens deltagelse i projektets aktiviteter? 

Barrierer i forhold til implementeringen 
- Hvilke barrierer oplever målgruppen i forhold til at involvere sig i projektet? 
- Hvad motiverer målgruppen til at deltage? 
- Hvilke barrierer oplever underviserne i forhold til implementering? 

 
Proces-evalueringen sker i praksis igennem observation og tilbagemeldinger fra undervisere, samt 
ved hjælp af kvalitative interviews af et repræsentativt antal undervisere og elever, som har 
deltaget i projektet. Endvidere opgøres på hvilke skoler og klasser Dukkeprojektet er benyttet i 
undervisningen. Dette gøres med udgangspunkt i et registreringsskema, som udfyldes hver gang 
en klasse er blevet undervist i Dukkeprojektet (bilag 5). På denne baggrund ønskes en vurdering 
af, om ressourcerne er tilstrækkelige, om projektet fungerer efter hensigten, samt om projektet når 
ud til hele den ønskede målgruppe.  

12.2 Outcome-evaluering 
Formålet med en outcome-evaluering er at undersøge, hvorvidt et projekt producerer de ønskede 
effekter, ud over de effekter, der uden implementeringen af interventionen alligevel ville have 
fundet sted. 
 
12.2.1 Outcome-mål 
Projektets formål ønskes evalueret ved sammenligning af målsætningerne før og efter 
implementeringen af projektet. Ændringer i antallet af unge, der bliver gravide, samt antallet af 
seksuelt overførte sygdomme blandt unge vurderes ud fra årlige opgørelser fra 
Landslægeembedet. Endvidere laves sammenligninger af præventionsbrug og seksuel debutalder 
ud fra data indsamlet i skolebørnsundersøgelsen HBSC. 
 
Endvidere ønskes det at sammenligne målgruppens attitude i relation til det at blive forældre før 
projektet og efter projektet. Dette gøres i praksis ved hjælp af spørgeskemaer, som udleveres til en 
repræsentativ andel af elever før og efter Dukkeprojektets undervisningsforløb. Det vil således 
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være muligt at danne sig et billede af, om de unge på 13-16 år er påbegyndt aktiv stillingstagen til 
forældrerollen.  

Spørgeskemaerne (bilag 3 og 4) består af både åbne og lukkede spørgsmål, som blandt andet 
omhandler de unges opfattelse af det at blive forælder samt spørgsmål om seksuel aktivitet og 
præventionsbrug. Det første spørgeskema udleveres i starten af undervisningsforløbet og dermed 
inden påvirkninger fra undervisningen og pasningen af dukken. Enslydende spørgsmål besvares 
efter forløbet, og giver dermed mulighed for at registrere en eventuel udvikling i den enkeltes 
holdninger og forventninger. 
 
Spørgeskemaerne er konstrueret ud fra et spørgeskema udviklet i forbindelse med et lignende 
projekt i Norge.4 Spørgeskemaerne foreligger både på grønlandsk og dansk. 
 

12.3 Evalueringens begrænsninger 
Outcome-evalueringen gør brug af refleksive kontroller, hvilket vil sige, at den samme målgruppe 
sammenlignes før og efter interventionen. Det vil således være vanskeligt at afgøre, hvorvidt de 
eventuelle ændringer i præventionsbrug, seksuelt overførte sygdomme, teenage-graviditeter og 
seksuel debut-alder skyldes Dukkeprojektet og ikke også vil kunne forklares ud fra andre 
sammenhænge, såsom tidsmæssige ændringer, holdningsændringer i samfundet som helhed eller 
uforudsete hændelser. Dette er dog en problemstilling, som mange evalueringer må forholde sig til. 
Det pågældende evalueringsdesign er valgt af ressource- og tidsmæssige årsager. 
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Bilag 2: Kommissorium for følgegruppen 
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Bilag 3: Spørgeskema (før) 
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Dette spørgeskema indeholder spørgsmål om samleje (sex), prævention og at få børn. Det er 
spørgsmål om private forhold, som mange mennesker gerne vil holde for sig selv. Derfor er 
spørgeskemaet anonymt – du skal ikke skrive navn på skemaet. Når du er færdig med at besvare 
spørgsmålene, folder du papiret sammen og afleverer det. 
 
Du svarer på spørgsmålene ved at sætte kryds ud for det svar, du synes passer bedst. Nogle 
steder kan du evt. sætte flere kryds. Hvis der er spørgsmål, som du ikke bryder dig om at svare på, 
så spring det over og gå videre til næste spørgsmål. 
 
Mange tak for din besvarelse. 
 
1. Er du dreng eller pige? 

 Dreng 
 Pige 

 
 
 

2. Hvor gammel er du?   ………. år 
 
 
 

3. Har du planer om at få børn i fremtiden? 
 Ja 
 Nej 
 Ved ikke 

 
Hvis ja, hvor mange børn? ………… 
 
Hvis ja, i hvilken alder vil du have dit første barn? ………… 
 
 
 

4. Hvor vigtigt er det for dig at have en ægtefælle eller partner, før du får børn? 
 Ikke vigtigt 
 Lidt vigtigt 
 Vigtigt 
 Meget vigtigt 

 
 
 

5. Hvordan tror du, at det påvirker parforholdet at få barn? 
 Forbedrer forholdet meget 
 Forbedrer forholdet lidt 
 Har ingen effekt 
 Gør forholdet vanskeligere 
 Ødelægger forholdet 

 
 

6. Hvordan tror du, det havde påvirket dig og din familie, hvis du havde fået barn nu? 
 Ingen påvirkning overhovedet 
 Vi ville skulle gøre nogle små ændringer pga. spædbarnet 
 Vi ville skulle gøre store ændringer pga. spædbarnet 
 Livet ville aldrig mere blive det samme igen 

 
 

7. Hvordan vurderer du dine evner til at yde omsorg for et lille spædbarn nu? (made, bade, trøste, 
give tryghed etc.) 

 Jeg er i stand til at tage mig af et spædbarn selv 
 Jeg vil sandsynligvis have brug for lidt hjælp ind imellem 
 Jeg vil helt sikkert have brug for hjælp 
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8. Hvordan vurderer du dine evner til at betale for et spædbarns udgifter nu? 

 Jeg har økonomien til at tage mig af et spædbarn 
 Jeg vil sandsynligvis have brug for lidt økonomisk støtte 
 Jeg vil have brug for meget økonomisk støtte 
 Jeg har ikke økonomien til at tage mig af et spædbarn 

 
 

9. Hvilket ord vil bedst beskrive dine følelser, hvis du skulle have barn om 8-9 måneder? 
……………………………………………………… 
 
 
 

10. Hvilket ord ville bedst beskrive dine forældres følelser, hvis du skulle have barn om 8-9 
måneder? 

……………………………………………………… 
 
 
 

11. Har du haft samleje (sex)?  
 Ja 
 Nej → Du er nu færdig med at besvare spørgeskemaet. Mange tak for dine svar. 

 
 
 

12. Har du nogensinde brugt prævention (beskyttelse) ved samleje? 
 Ja   
 Nej    → gå til spørgsmål 15 

 
 
13. Hvilken slags prævention har du eller din partner brugt? (sæt evt. flere krydser) 

 Kondom   P-plaster 
 P-piller   P-stav 
 Minipiller   Spiral  
 P-ring    Andet. Hvad? ……………………………………………… 

 
 

14. Hvor ofte bruger du prævention, når du har sex? 
 Aldrig  
 Sjældent  
 Nogle gange   
 De fleste gange  
 Altid        → Du er nu færdig med at besvare spørgeskemaet. Mange tak for dine svar. 

 
 
 

15. Hvorfor har du nogen gange sex uden at bruge prævention? (sæt evt. flere krydser) 

 
 Sex er bedre uden prævention 
 Jeg ved ikke, hvor jeg kan få fat i prævention 
 Jeg synes, at det er min partners ansvar at bruge prævention 
 At tale om prævention ødelægger stemningen, når vi har sex 
 Det er pinligt at få fat i prævention 
 Jeg er usikker på, hvordan jeg skal bruge præventionen 
 Prævention er ikke nødvendigt hver gang, man har samleje 
 Det er for besværligt at bruge prævention 
 Jeg har ikke lyst til at bede min partner om at bruge prævention 
 Jeg prøver at blive gravid 
 Andet. Hvad? ………………………………………………………………………………………. 
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Bilag 4: Spørgeskema (efter) 
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Dette spørgeskema indeholder spørgsmål om at få børn. Du svarer på spørgsmålene ved at sætte 
kryds ud for det svar, du synes passer bedst. Nogle steder kan du evt. sætte flere kryds. Hvis der 
er spørgsmål, som du ikke bryder dig om at svare på, så spring det over og gå videre til næste 
spørgsmål. 
 
Mange tak for din besvarelse. 
 
1. Er du dreng eller pige? 

 Dreng 
 Pige 

 
 
 

2. Hvor gammel er du?   ………. år 
 
 
 

3. Har du planer om at få børn i fremtiden? 
 Ja 
 Nej 
 Ved ikke 

 
Hvis ja, hvor mange børn? ………… 
 
Hvis ja, i hvilken alder vil du have dit første barn? ………… 
 
 
 

4. Hvor vigtigt er det for dig at have en ægtefælle eller partner, før du får børn? 
 Ikke vigtigt 
 Lidt vigtigt 
 Vigtigt 
 Meget vigtigt 

 
 
 

5. Hvordan tror du, at det påvirker parforholdet at få barn? 
 Forbedrer forholdet meget 
 Forbedrer forholdet lidt 
 Har ingen effekt 
 Gør forholdet vanskeligere 
 Ødelægger forholdet 

 
 

6. Hvordan tror du, det havde påvirket dig og din familie, hvis du havde fået barn nu? 
 Ingen påvirkning overhovedet 
 Vi ville skulle gøre nogle små ændringer pga. spædbarnet 
 Vi ville skulle gøre store ændringer pga. spædbarnet 
 Livet ville aldrig mere blive det samme igen 

 
 

7. Hvordan vurderer du dine evner til at yde omsorg for et lille spædbarn nu? (made, bade, trøste, 
give tryghed etc.) 

 Jeg er i stand til at tage mig af et spædbarn selv 
 Jeg vil sandsynligvis have brug for lidt hjælp ind imellem 
 Jeg vil helt sikkert have brug for hjælp 

 
 

                       Vend 
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8. Hvordan vurderer du dine evner til at betale for et spædbarns udgifter nu? 

 Jeg har økonomien til at tage mig af et spædbarn 
 Jeg vil sandsynligvis have brug for lidt økonomisk støtte 
 Jeg vil have brug for meget økonomisk støtte 
 Jeg har ikke økonomien til at tage mig af et spædbarn 

 
 

9. Har erfaringen med denne baby forandret dit syn på forældrerollen? 
 Ja 
 Nej 

 
 

10. Har babyen forstærket dit syn på, at det er vigtigt at bruge prævention? 
 Ja 
 Nej 

 
 
Mange tak for din besvarelse! 



Dukkeprojektet 
 

32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilag 5: Registreringsskema 
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Dukkeprojekt 
 
 
Dette skema skal udfyldes for hver klasse, som undervises i dukkeprojektet.  
 
Udfyldte skemaer skal sendes på e-mail til insk@nanoq.gl eller med post til PAARISA (Att: Ina 
Skafte), Box 1160, 3900 Nuuk. 
 
 
 
 
 
 
 

By/bygd: ………………………………………………………………….. 
 
Skole: …………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

Klassetrin: 
 9. klasse 
 10. klasse 
 11. klasse 
 Specialklasse 
 Andet: ……………………………………………………….. 

 
 
 
 

Hvor mange elever var til stede til undervisningen? …………… 
 
 
 
 

Hvor mange elever har passet en dukke? ………….. 
 
Hvor mange piger og drenge? 
 
……….  (antal) piger 
 
……….  (antal) drenge 
 

 
 


