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Billederne i rapporten er 
taget til formålet med elevers 
og underviseres accept. De 
må ikke anvendes eller 
videreformidles i andre 
sammenhænge. 

1. Hovedpointer og delkonklusioner 
Hvad vil det egentlig sige at blive far eller mor? Hvad gør man, når 

ens baby græder? Hvordan er det mon at blive forælder, når man er 

teenager? Hvad vil jeg helst selv i forhold til at få et barn – og 

hvornår? Disse spørgsmål kan flere tusinde skoleelever i Grønland nu 

tale med om efter at have spillet forældrerollen ved at passe en 

RealCare-dukke i et, to eller tre døgn. En RealCare-dukke er en 

babysimulator, der, ligesom et spædbarn, græder og skal have mad, skiftes, vugges, støttes 

under hovedet og bøvses for at falde til ro. Efter pasningen afleverer eleverne dukkerne til 

’aflæsning’ sammen med en jordemor eller en anden sundhedsperson. Dukkerne har 

indbygget en chip, der registrerer, hvordan de er blevet passet. Eleverne fortæller om deres 

oplevelser og de udfordringer, de har haft med dukken. Eleverne deltager både før og efter i 

et to eller tredages familie- og seksualundervisningsprogram, der er tilrettelagt med særligt 

henblik på at kvalificere deres refleksioner over praktiske, ansvarsmæssige, familie- og 

sundhedsmæssige dilemmaer og valg. Kombineret med et nyt familie- og 

seksualundervisningsprogram til ældste-trinet i den grønlandske folkeskole skal pasningen af 

dukkerne kvalificere elevernes grundlag for at beslutte, om og i givet fald hvornår de er klar 

til at få et barn. Endvidere skal programmet styrke elevernes personlige dømmekraft og 

handlen i forhold til et beskyttet og ansvarligt seksualliv. 

 

’Dukkeprojektet’ er evalueret af forskere ved Institut for Uddannelse og Pædagogik på 

Aarhus Universitet i København. Evalueringen er forløbet i perioden 1.3.2011-1.2.2013. På 

baggrund af nogle foreløbige resultater i 2012, hvoraf det fremgik, at projektet havde 

lovende og positive effekter, besluttede Naalakkersuisut (Grønlands regering) på daværende 

tidspunkt, at lade det samlede program med babysimulatorer og ny seksualundervisning 

komme på finansloven, dvs. at lade projektet overgå til drift i Departementet for Sundhed. 

Evalueringen fortsatte endnu et år efter dukkeprojektets driftsstatus. 

 

Rapporten er en redegørelse for de virkninger, der er iagttaget i dukkeprojektet, dels 

gennem en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt elever og forældre (N=1068) og 

dels gennem interviews og observation af undervisningen. I det følgende er 

virkningsevalueringens hovedpointer og delkonklusioner oplistet:  

 

1. Langt de fleste elever har gjort sig nye tanker om det at få et barn i forbindelse med 

dukkepasningen og familie- og seksualundervisningen. Ikke mindst viser eleverne 

nye refleksioner over, hvad det kræver at ære forælder. 

2. Mange elever mener allerede før dukkepasningen, at det vil påvirke deres eget liv 

negativt at få et barn ”her og nu”. 

3. Eleverne svarer generelt anderledes positivt på, hvordan det ville påvirke deres 

familie, hvis de fik et barn nu. Her vurderer ca. halvdelen af eleverne det som 
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værende overvejende positivt for familien at få et barn ”her og nu”. Dette gælder 

også de 13- og 14-årige, både drenge og piger. 

4. Især mange elever på Kysten mener, at det vil være yderst positivt for familien, hvis 

de får et barn ”her og nu”. Dette er uanset alder og omstændigheder i øvrigt. 

5. Efter dukkepasningen er der stadig mange elever der vurderer at det vil have en 

positiv betydning med et barn i familien. Det kan konkluderes, at dukkepasningen 

ikke har stor effekt på elevernes positive vurderinger af, hvordan et barn vil påvirke 

familien, hvis de får et barn ”her og nu”.  

6. Det er bemærkelsesværdigt, at ingen af de forældre, der har deltaget i 

evalueringens spørgeskemaundersøgelse (N=266), mener, at det vil være positivt, 

hvis deres søn eller datter skulle få et barn nu.  

7. Pigerne er generelt mere positive end drengene ift. at få et barn ”nu-og-her” før 

dukkepasningen og mere negative efter, mens det forholder sig omvendt for 

drengene, som eksempelvis hævder, at deres ”faderinstinkt” er blevet vækket.  

8. Alle vurderer i højere grad efter dukkepasning og deltagelse i familie- og 

seksualundervisningen, at det vil påvirke deres liv negativt at få et barn ”nu-og-her”, 

og end de vurderede det før pasningen af dukkerne og deltagelsen i undervisningen. 

9. Før dukkepasning erklærer 77% af eleverne, at det er vigtigt at få deres første barn 

med deres kæreste. Især pigerne synes, at det er vigtigt. Desuden svarer hele 86% af 

eleverne, at det er vigtigt, at de bliver en familie. 

10. Stort set alle elever har efter dukkepasningen en række forbehold ift. at få et barn. 

”her-og-nu”. Dette skal sammenholdes med, at hele 88% af eleverne gerne vil have 

barn på et tidspunkt senere i livet, hvilket er flere, end før deltagelsen i 

dukkeprojektet. 

11. De fleste er elever er således ikke blevet afskrækkede i forhold til at blive forælder. 

Efter dukkepasningen finder færre elever det ”helt ødelæggende for deres liv”, hvis 

de skulle få et barn nu, men langt flere elever er dog blevet bevidste om, at det ville 

have negative konsekvenser herunder begrænsninger ift. livs- og 

uddannelsesmuligheder. Det kan dermed konkluderes, at effekten overordnet set 

ikke består i afskrækkelse men bevidstgørelse. 

12. Effekten af at deltage i Dukkeprojektet er signifikant større for de elever, som har 

passet en dukke, sammenlignet med de elever som udelukkende deltager i 

undervisningen. Oplevelserne, og de påvirkninger dukkepasningen har, stiger 

markant mellem 1. og 2. døgns pasning og mindre, men dog stadig, mellem 2. og 3. 

døgn. Således har pasning af 2-3 døgns varighed betydeligt større effekt end pasning 

af 0-1 døgns varighed. 

13. Ligeledes viser det sig, at man vægter det at få et barn med sin kæreste, samt blive 

en familie, højere, hvis man har passet en dukke i flere døgn. Det vil sige, at jo 

længere tid, eleverne har passet en dukke, desto mere bliver de klar over, at det er 

vigtigt, at man ikke står alene med barnet.  
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14. De yngste elever (på 13-14 år) påvirkes mest af dukkeprojektets indsats fx at tænke 

anderledes om det at få et barn. De 17-19-årige tænker i mindre grad anderledes 

om det at få et barn. Dermed kan vi konkludere, at det pædagogisk set bedste 

tidspunkt at arbejde med dukkerne, er i 13-15-års-alderen. 

15. Samlet set er elevernes svar efter dukkepasningen og familie- og 

seksualundervisningen markant mere nuancerede og forskelligartede end før, 

hvilket tyder på, at projektet har haft en væsentlig effekt på elevernes holdninger og 

værdier. Dette gælder dog ikke spørgsmål vedrørende påvirkning af familien. Her 

vurderer ca. halvdelen af eleverne stadig efter de har passet en dukke, at det vil 

have positiv betydning for familien, hvis de fik et barn nu.   

16. Elevernes seksuelle debut sker gennemsnitligt tidligere i kystbyerne end i Nuuk, 

hvilket understøtter, at der sættes tidligt ind med dukkeprojektet, dvs. i 7.-8. klasse 

– dog ikke uden vurdering af, om eleverne er modne nok til at deltage.  

17. Inden deltagelse i Dukkeprojektet har 29% af de elever, som har haft sex, slet ikke 

brugt prævention. De fleste (81%), af dem der bruger prævention, bruger kondom 

og 36% bruger p-piller. Af de 71% der har brugt prævention, bruger kun godt en 

tredjedel (35%) altid prævention. Halvdelen af pigerne og næsten alle drenge, som 

ikke altid bruger prævention, begrunder det med, at sex er bedre uden prævention. 

16% af pigerne bruger ikke prævention, fordi det er pinligt at få fat i. At så mange 

elever ikke bruger prævention betyder, at der fortsat bør være stort fokus på 

indsatsen ift. at ændre de unges holdninger til og handlemønstre for brug af 

prævention. 

18. En markant effekt af såvel dukkepasningen som familie- og seksualundervisningen 

er, at eleverne er blevet væsentligt mere motiverede for at bruge prævention, end 

de var før. Næsten ingen elever, som før dukkepasningen havde sex uden at bruge 

prævention, svarer, at det vil de fortsætte med. Vi kan dermed konkludere, at 

elevernes bevidsthed omkring prævention er blevet skærpet. Hvor vidt den øgede 

bevidsthed om vigtigheden i at bruge prævention fører til ændrede handlemønstre, 

er dog ikke undersøgt. 

19. Nogle elever har desværre fået lavere selvværd i forhold til at løse forældreopgaver. 

Så selv om projektets målsætning går på at støtte op om forældrerollen, ses der 

også en svag tendens til, at det påvirker elevers selvtillid og tro på egne 

forældreevner negativt, hvilket hænger sammen med manglende dialog i 

undervisningen om forskellen på pasningsprocent (digitalt aflæst efter 

dukkepasningen) og forældreevne (se pkt. 24). Dette er dog for langt de fleste 

elever ikke nok til at fratage dem ønsket om at få et barn på længere sigt. 

20. Det kan konkluderes, at dukkepasningen påvirker elevernes selvvurderede 

forældreevne både positivt og negativt, og at nogle af eleverne kobler 

pasningsscoren direkte med selvopfattelsen af forældreegnethed. Dette er 

uhensigtsmæssigt idet det ikke er givet, at dukkepasningsprocenten giver et reelt 

billede af, hvor vidt man vil være gode forældre eller ej. 
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21. Aflæsningen af dukkerne sker på meget forskellig vis. Den samtale, som nogle steder 

sker i forbindelse med aflæsningen, indeholder særdeles vigtige læringspotentialer, 

idet den muliggør, at elevernes oplevelser af dukkepasningen bearbejdes. I praksis 

forekommer det særligt vigtigt, at der tales om, hvori begrænsningerne, for hvad 

pasningen fortæller om elevens forældreparathed, ligger. 

22. Dette gælder dels for elever med en høj pasningsprocent, idet der er en tendens til, 

at nogle elever i denne gruppe i for høj grad fortolker succes med dukkepasningen 

utilsigtet, således at de ser dem selv som potentielt gode forældre og derfor som 

(snart) klar til at få børn. 

23. Det gælder også for de elever, som opnår en meget lav pasningsprocent, eller hvis 

dukke har været udsat for ”mishandling”. Denne elevgruppe har behov for at opleve 

pasningen som en vigtig erfaring frem for som (endnu) et nederlag. Sidstnævnte er 

uhensigtsmæssigt, fordi det kan have negativ betydning for elevens selvbillede som 

forælder. 

24. Det kan konkluderes, at elevens selvværd kan påvirkes negativt, hvis der ikke bliver 

talt om dukkepasningens formål og begrænsningerne for, hvad resultaterne 

fortæller om eleven, herunder at antal pasningsprocent ikke nødvendigvis afspejler 

elevens evne eller parathed som forælder. 

25. Dukkeprojektets undervisning stiller store krav til underviseren. Det gælder såvel 

valg af undervisningsmateriale, didaktiske overvejelser, empati, relationelle 

kompetencer samt faglig og personlig sikkerhed. 

26. Eleverne reflekterer især over den nye viden, der formidles gennem undervisningen, 

når der gives plads til deres egne diskussioner og refleksioner – ikke hvis 

underviseren doserer den nye viden uden afsæt i, had eleverne allerede ved, tænker 

og mener.  

27. Ændringer af elevernes holdninger og værdier finder blandt andet sted, når 

undervisningsformen er dialogbaseret, og når eleverne får mulighed for at forholde 

sig aktivt til deres egen livssituation og deres egne forestillinger om at få et barn – 

og ikke hvis underviseren fremstår formynderisk. 

28. De steder hvor undervisningen sker i overensstemmelse med dukkeprojektets 

pædagogiske forskrifter, og hvor diskussionerne er holdnings- og 

vurderingsprægede snarere end fakta-relaterede, er elevernes tilgang udforskende 

og meningsskabende. 

29. Elevernes udbytte er markant større de steder, hvor eleverne og ikke kun 

underviserne er aktive – hvor eksempelvis gruppearbejde og diskussioner er 

dominerende frem for traditionel tavleundervisning. 

30. Når eleverne føler sig set og hørt af seriøst og oprigtigt interesserede undervisere, 

virker det befordrende og selvforstærkende på deres lyst til at lære og indgå i den 

fortsatte dialog i klassen. Herudover muliggør den dialogbaserede undervisning, at 

der tages afsæt i elevernes aktuelle holdninger, interesser, værdier og de 

udfordringer, de står overfor i hverdagen.  
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2. Baggrund for dukkeprojektet i Grønland  
Dukkeprojektet skal bidrage til at give teenagere i Grønland et mere realistisk billede af, 

hvad det vil sige at være forældre og skabe et oplevelses- og erfaringsbaseret grundlag for at 

beslutte, hvornår de er klar til at være forældre. Hensigten er at få de unge til aktivt at tage 

stilling til forældrerollen samt tage ansvar for deres seksuelle sundhed. Behovet for en 

indsats fremgår bl.a. af fig. 19 s. 60, der viser, at aborttallet i Grønland er mellem 3,5 og 16 

gange større, pr. fertile kvinde, end i de øvrige nordiske lande.  

Målgruppe 

Den primære målgruppe i det aktuelle dukkeprojekt i Grønland er elever i folkeskolens 

afgangsklasser, dvs. 8., 9. og 10. klasse. Derudover tilbydes dukkerne til efterskoleelever og 

til elever på ungdomsuddannelser samt til åbent hus-arrangementer med gravide familier og 

i mindre omfang til elever på erhvervsuddannelser.  

 

Målsætninger 

Det overordnede formål med dukkeprojektet er, at alle graviditeter i Grønland er ønskede. 

Hensigten med projektet er ydermere at opnå 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 

 Øget gennemsnitlig alder ved seksuel debut 

 Større aktiv og realistisk stillingstagen til det at blive forælder blandt 13-16-årige 

drenge og piger 

 

Med dukkeprojektet tilbydes et nyt simulationsredskab til anvendelse i skolernes familie-, 

seksual- og præventionsundervisning. Elever deltager i et undervisningsforløb, hvor der 

tages afsæt i pasning af en 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 en del af det praktiske arbejde, der er med et spædbarn. Når eleverne på 

egen krop har mærket, 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 familie-, seksual- og 

præventionsundervisning. 

 

Projektet har endvidere til hensigt at skabe god kontakt mellem målgruppen og relevante 

fagpersoner indenfor sundhedsvæsenet i lokalområderne. Idéen er, at lokale jordemødre, 

sundhedsplejersker, forebyggelseskonsulenter eller andre relevante fagpersoner skal forestå 

undervisningen. 
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Udlevering af dukkerne 

Udleveringen af dukkerne består i, at dukkernes funktioner gennemgås og demonstreres for 

eleverne. Ved udleveringen 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 skal 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. 

 

Der er forskel på, hvor lang tid eleverne har passet en dukke. Pasningsomfanget varierer  

fra ingen pasning eller blot få timer til et, to eller tre døgn.  

Undervisning med dukkerne 

I rapportens afsnit 5.2 gennemgås undervisningens rammer og materiale samt de ideer og 

grundantagelser, som undervisningen bygger på. Desuden indeholder afsnittet to cases med 

beskrivelser af dukkeundervisningen henholdsvis i Nuuk og i en by på Kysten. Disse 

beskrivelser illustrerer såvel undervisningens hensigt som realitet.  

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. 

 

Der lægges op til, at underviseren har en samtale med hver elev omkring aflæsningen og 

pasningen. De kan derefter – enten blot de to – og/eller med de andre elever i klassen 

diskutere, hvad der var svært, og hvordan dukkens behov blev/ikke blev opfyldt. Til sidst 

opfordres underviseren til at spørge ind til, hvorvidt eleverne føler sig klar til at være 

forældre. 
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3. Evalueringens formål og metode 

3.1 Formål med evalueringen 
Formålet med evalueringen er – på baggrund af kvantitative og kvalitative data – at beskrive 

dukkeprojektets kvaliteter, potentialer, udfordringer og mulige barrierer knyttet til 

undervisningen og elevernes læring. Det er først og fremmest elevernes og dernæst 

forældrenes svar i spørgeskemaer, der danner grundlag for evalueringen. Evalueringen 

undersøger primært dukkeprojektets virkning: peger elever og forældres udsagn på, at 

eleverne har ændret holdninger til og viden om at blive forælder som teenager? Herunder 

undersøges holdnings- og mulige adfærdsændringer i forhold til brug af prævention, evnen 

til at sige til og fra, drage grænser og mærke sig selv, samt gøre sig overvejelser om og tale 

om alt dette på et realistisk, kvalificeret grundlag. 

Dukkeprojektet er gennemført på skoler i Grønland siden 2007. Det er finansieret af 

Grønlands Selvstyre og er en del af en større (tidlig) indsats overfor gravide familier i landet. 

Som det fremgår af ovenstående har målgruppen primært været elever i folkeskolens 

afgangsklasser, men dukkerne har også været benyttet i familie- og seksualundervisning på 

landets efterskoler, på ungdomsuddannelser samt til åbent hus-arrangementer med gravide 

familier. 

Projektet er evalueret med henblik på at skabe basis for spredning af projektets resultater og 

fremskrive viden, der også bruges i andre sammenhænge andre steder. Evalueringen retter 

sig mod en velegnet sundhedspædagogisk metode, der bygger på forståelse af dialogens 

betydning i kombination med brugen af dukkerne. Evalueringen retter sig især mod to 

fokusområder i programmets overordnede målsætning: a) undervisning, der producerer 

erfaringsbaseret viden og aktiv og realistisk stillingstagen til det at blive forælder og b) 

reduktion af antallet af teenagegraviditeter.   

Aflæsning af dukken: Billedet viser spændte elever, som lige om lidt 
får at vide, hvordan det er gået med at passe dukken. 
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Når denne rapport omhandler effekt af brugen af babysimulatorer i familie-, seksual- og 

præventionsundervisning i Grønland, sker det først og fremmest med det formål at 

fremskrive viden, der kan anvendes til videreudvikling af egnede metoder i relation til 

reduktion af teenagegraviditeter og kønssygdomme som grundlag for en styrkelse af 

teenageres beslutnings- og handlekompetence i relation til sikker sex og familiedannelse. 

Den primære målgruppe er alle elever, men også særligt sårbare og belastede unge, dvs. 

unge med svære livsbetingelser er en del af den primære målgruppe, således at de (også) 

sikres muligheder for refleksion over det at fungere som gode forældre og blive klar på, 

hvornår og hvordan de stifter familie.  

I regeringens seneste politiske program ”Vores fremtid – dit og mit ansvar” (Naalakkersuisut, 

2012) fremgår det, at fortsat mange børn og unge i Grønland har en problematisk opvækst. 

Mange børn og unge mistrives og isolerer sig, er udsat for seksuelle overgreb og 

misbrugsrelaterede problemer. Alt for mange børn og unge oplever vold i familien og har 

selvmordsadfærd. Der er fortsat mange teenagegraviditeter/-aborter. Ydermere er der 

stadig mistrivsel i folkeskolen, hvilket kan betyde, at eleverne klarer sig dårligt. Der er derfor 

risiko for, at de får et voksenliv på overførselsindkomster eller med lavt betalt job og risiko 

for arbejdsløshed1. Disse forhold forstærker behovet for en styrket sundhedspædagogisk 

indsats på området for familiedannelse og sexliv.  

3.2 Baggrund for evaluering af undervisningen 
Evalueringen har fokus på effekten af anvendelsen af RealCare-dukkerne i Grønland, hvor 

mange børn og unge har sværere livsbetingelser (Naalakkersuisut, 2012). Det givtige ved 

dette fokus er de etiske og sundhedspædagogiske norm- og værdidiskussioner, der bør 

rejses i forhold til denne målgruppe med de handlemuligheder, der nu engang eksisterer. 

Sundhedspædagogisk forskning viser, at løftede pegefingre og moraliseren eller påbud ofte 

fører til unges afvisning af mulighederne for at beskytte sig selv og lære at være forældre. 

Dukkeprojektet og evalueringen skaber grobund for en fortsat konstruktiv metode- og 

kompetenceudvikling i relation til familie- og seksualundervisning, ikke blot i Grønland med 

også i den danske folkeskole samt i andre lande. Men den kan ikke stå alene. Netværket 

omkring de unge, der har særligt brug for vejledning og brugbar viden, er af særdeles stor 

betydning. Vi håber, at rapporten åbner fornyet diskussion om kompetenceudvikling blandt 

de unge og velegnede pædagogiske metoder, der kan skabe rammer for 

sundhedsfremmende og forebyggende indsatser på området. 

                                                           
 
 
 
 
 
1
 Naalakkersuisut fremlægger i 2013 et forslag til en ny Inatsiartutlov  

om forstærket hjælp til børn og unge. 
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Efterspørgslen efter især velegnede sundhedspædagogiske metoder, der kan bruges i 

undervisningen af teenagere med særlige behov eller belastet baggrund og svære 

livsbetingelser er stor.  

Evalueringen tager udgangspunkt i et bredt og positivt begreb om seksuel sundhed, hvor det 

ikke blot forstås som at være fri for uønsket graviditet, kønssygdomme, overgreb eller andre 

traumer, men handler om at lære at opbygge modstandskraft og resurser til at håndtere de 

udfordringer af seksuel karakter, som man som ung står overfor; det være sig: ambivalens, 

uvenskaber, ’drugs’ og risici.  

Det evalueres hvorvidt de diskussioner i klassen, der udledes af aflæsningen af dukkerne, 

leder naturligt videre til familie-, seksual- og præventionsundervisningen. Følgende 

spørgsmål er som udgangspunkt vejledende for evalueringen: 

 

 Baseres undervisningen på dialoger mellem undervisere og elever og eleverne imellem? 

 Lægger pasningen af dukkerne op til meningsfulde refleksioner blandt eleverne?  

 Hvad giver eleverne udtryk for? Diskuterer de, hvad det vil sige at blive forældre?  

 Hvilke konkrete øvelser og aktiviteter anvender underviseren? 

 Hvilket udbytte har eleverne generelt af at deltage i undervisningen?  

 Får de ny viden om bl.a. unges rettigheder, normer – herunder diskuteret uacceptabel 

vold, seksualitet, vaner samt nødvendigheden af prævention og sikker sex? 

 Får de forståelse og brugbar viden om kønsorganerne, sexsygdomme og prævention? 

 Hvordan tilpasses undervisningen elevernes indsigt og hverdagsliv? Hvordan gøres den 

levende og spændende? 

 Hvordan sikres det, at undervisningen ikke falder tilbage til traditionel formidling af 

risici og moraliserende budskaber?  

3.3 Opstartsetik i dukkeprojektet 
Der har allerede i forbindelse med opstarten af dukkeprojektet i Grønland vist sig at være 

nogle etiske problemstillinger, der har måttet medtages som fundament for i evalueringen. 

Hensigten med dukkerne er, at de primært anvendes i forbindelse med skolernes familie- og 

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 dukke. Det er i denne sammenhæng 

vigtigt at være bevidst om, at 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. Der er ingen øjenkontakt, ingen hormonelle 

udsving som følge af amning mv. og ingen følelsesmæssig respons fra dukken. For de fleste 

teenagere er dukkepasningen en stor belastning, hvilket kan virke afskrækkende og 

skræmmende og derfor ikke hensigtsmæssigt at udsætte gravide for. 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 
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beholde barnet eller få en abort. Evalueringen rummer ikke disse etiske problemstillinger i 

relation til gravide, men etik i anvendelsen af dukkerne i undervisningen i folkeskolen.  

 

4. Evalueringsmetode 
Vurdering af projektets nytteværdi (effekt) er gennemført 

i et samarbejde mellem dukkeprojektkoordinator, 

jordemor Birgit Hansen og forskere ved Institut for 

Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet. 

Vurderingen er foretaget på baggrund af følgende data: 

 

 Litteraturgennemgang af evidens på området 

 Spørgeskemaundersøgelse blandt de deltagende 

elever (N=802) før og efter undervisning og pasning 

af dukker  

 Spørgeskemaundersøgelse blandt forældrene 

(N=266) 

 Sammenligning af årlige opgørelser fra 

Landslægeembedet med tal for teenagegravitet og 

seksuelt overførte sygdomme 

 Observationer af udvalgte undervisningsforløb i Nuuk og på (vest)Kysten 

Evalueringen undersøger, hvorvidt dukkeprojektet producerer de ønskede kompetencer og 

den ønskede ansvarlighed blandt de unge. Det vurderes, hvorvidt dukkeprojektets 

målsætning er opfyldt. Ændringer i antallet af unge der bliver gravide, samt antallet af 

seksuelt overførte sygdomme blandt unge vurderes ud fra årlige opgørelser fra 

Landslægeembedet i Grønland.  

Endvidere sammenlignes elevernes refleksioner i forhold til at blive forældre før og 

efterdukkepasningen. Dette gøres i praksis ved hjælp af spørgeskemaer, som udleveres til 

alle elever før og efter dukkeprojektets undervisningsforløb. Analysen heraf giver et billede 

af, i hvilken grad eleverne er begyndt at tage stilling til forældrerollen og sikker sex. 

Spørgeskemaerne 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. Desuden uddeles 

forældrespørgeskemaer til de unges mødre og fædre. Spørgeskemaerne er videreudviklet på 

baggrund af et spørgeskema, som projektmagerne selv havde konstrueret ved 

Dukkeprojektets start med inspiration fra et lignende projekt i Norge. Spørgeskemaerne 

foreligger både på grønlandsk og dansk. 
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Desuden søges følgende svar ved drøftelse med dukkeprojektets koordinator, undervisere 

og ansvarlige samt ved deltagerobservation:  

 

Projektets rækkevidde 

Benytter et tilfredsstillende antal skoler projektets muligheder? 

Hvor mange elever deltager typisk i en klasse og passer en dukke? 

 Er der lige mange drenge og piger, der passer en dukke, eller er der over- eller 

underrepræsentation af det ene køn? 

 Tages der hensyn til, om eleverne modenhedsmæssigt er parate til at deltage i 

dukkepasningen – om de evt. er for umodne (bruger dukkerne som legetøj) eller af 

andre grunde ikke er parate?  

 

Implementeringens kvalitet og alignment 

 Kobler eleverne sig til undervisningen – deltager de aktivt? 

 Er projektets aktiviteter implementeret i overensstemmelse med det 

bagvedliggende koncept/fremgangsmåde? 

 Er projektets undervisningsressourcer og faciliteter tilstrækkelige? (er der dukker 

nok samt kvalificerede fagpersoner til rådighed til at gennemføre 

undervisningsforløbet) 

 Er der alignment, dvs. matcher undervisningens mål, metode og indhold elevernes 

forudsætninger? 

 Er underviserne tilfredse med projektets metode/koncept, undervisningsmateriale 

og aktiviteter? 

 Er de tilfredse med eleverne deltagelse i undervisningens aktiviteter? 

 

Barrierer i forhold til projektet 

 Hvilke barrierer oplever eleverne i forhold til at involvere sig i projektet? 

 Hvad motiverer/demotiverer dem til at deltage/ikke deltage? 

 Hvilke barrierer oplever underviserne i forhold til implementering af 

babysimulatorerne  og det nye familiekundskabs- og seksualundervisningskoncept? 

 

Disse spørgsmål besvares ikke ved systematisk videnindsamling (grundet begrænsede 

evalueringsresurser), men gennem observation af udvalgte undervisningsforløb og 

tilbagemeldinger fra de pågældende elever og undervisere. 

På denne baggrund ønskes en vurdering af, om ressourcerne 

er tilstrækkelige, om projektet fungerer efter hensigten, samt 

om projektet lever op til forventninger om 

kompetenceudvikling, læring og beslutningstagning hos 

eleverne.  
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4.1 Metodens begrænsninger 
Evalueringen gør brug af refleksive kontroller, hvilket vil sige, at den samme elevgruppes 

spørgeskemasvar sammenlignes før og efter interventionen. Det er vanskeligt at afgøre, 

hvorvidt eventuelle holdningsændringer skyldes dukkeprojektet og ikke også vil kunne 

forklares ud fra andre sammenhænge. Dette er dog en problemstilling, som mange 

evalueringer må forholde sig til. Evalueringens væsentligste begrænsning ligger i 

tidsperspektivet, idet undervisningen og dukkepasningen evalueres umiddelsebart efter 

ophør. Af resursemæssige grunde har  vi ikke kunnet lavet follow up fx tre måneder og 

et år efter. Ændringer i antallet af unge der bliver gravide, samt antallet af seksuelt 

overførte sygdomme blandt unge vurderes dog forsat efter evalueringens afslutning ud fra 

de fra årlige opgørelser fra Landslægeembedet i Grønland. 

 

4.2 Datagrundlag 
Spørgeskemaer til elever og deres forældre er udarbejdet på grønlandsk og på dansk og 

indsamlet blandt alle de elever, som i perioden har deltaget i projektet. Der er i alt indhentet 

1068 spørgeskemaer, hvoraf 802 er indsamlet blandt elever og 266 blandt forældre, hvoraf 

45% er fædre og 55% er mødre. Halvdelen af alle besvarelser er på grønlandsk og halvdelen 

på dansk. Supplerende inddrages tal fra Landslægeembedet fra årene 2008 til 2011, fx antal 

aborter og fødsler blandt Grønlandske unge fordelt over alder og byer.  

Sideløbende hermed er undervisningen blevet observeret i Nuuk og i en anden by ved 

Kysten. En tolk har været anvendt i de tilfælde, hvor undervisningen foregik på grønlandsk. 

Evalueringens dataindsamling og bearbejdning er gennemført af videnskabelig assistent 

Mikkel Stovgaard og lektor Karen Wistoft ved Institut for Uddannelse og Pædagogik på 

Aarhus Universitet.  

 

 
Evalueringens datagrundlag 

 802 spørgeskemaer besvaret af elever primært i 13-16 års-alderen 

 266 spørgeskemaer besvaret af forældre til de deltagende elever (45% fædre og 55% mødre) 

 Observationer af dukkeprojektets undervisning i Nuuk (2 X 3 dages undervisning) 

 Observationer af dukkeprojektets undervisning i en by på Kysten (3 X 2 dages undervisning) 

 Landslægeembedets opgørelse over fødsler og aborter blandt teenagere i Grønland fordelt 

på alder og byer. Disse tal er suppleret med tal fra Grønlands Statistikbank 

(http://bank.stat.gl/)  

 Telefoninterviews med undervisere på Kysten. 

 

http://bank.stat.gl/
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Fig. 1: Elevernes aldersfordeling 
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Spørgeskemaundersøgelsen er hovedsageligt foretaget på 

folkeskoler med elever i alderen 13 -16 år og en enkelt efterskole, 

med elever i alderen 16-17 år, samt to Piareersarfik-klasser (FA 

og AEU) med elever på 18-24 år.2 Undersøgelsen består af 1068 

spørgeskemaer fordelt på 14 skoler. En tredjedel af skolerne er 

beliggende i Nuuk og to tredjedele i andre byer på kysten 

(Vestgrønland). Tre af de fire kommuner er repræsenteret. 

Sydkommunen er ikke. Svarene fordeler sig således: Sermersooq: 

38%, Qaasuitsup: 41% og Qeqqata: 21%. (Kujalleq: 0%3). 53% af 

besvarelserne er fra piger og 47% er fra drenge.  

I behandlingen af datamaterialet er elever på 13-19 år medtaget, 

hvoraf godt halvdelen er 14 år.  Vi har undladt at medtage de få 

deltagende elever, som er 18 år eller ældre, hvilket giver et mere retvisende billede af den 

primære målgruppes besvarelser. Aldersfordelingen for besvarelserne fordeler sig således, 

at 10% er 13 år, 51% er 14 år, 16% er 15 og 17% er 16 år. Herudover er 4% 17, knap 1% er 18 

og knap 2% er 19 år eller ældre:  

  

                                                           
 
 
 
 
 
2
 Piareersarfik er opkvalificerings- og vejledningscentre placeret i sytten byer og en bygd. 

Besvarelserne i denne rapport stammer fra en by på vestkysten. 
3
 Kujalleq er ikke repræsenteret, idet det i evalueringsperioden ikke har været muligt at indsamle 

spørgeskemaer eller lave observationer i denne kommune, af praktiske grunde.  
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5. Evalueringens resultater 

5.1 Resultater af spørgeskemaundersøgelsen 
Diagrammet angiver fordelingen af, hvor mange procent af eleverne, der har passet en 

dukke i de angive tidsintervaller: 

 

 

 

5.1.1 Før pasning af dukker 

Vi har, inden eleverne har passet en dukke, som det første spurgt dem til, om de har tænkt 

på, om de vil have børn på et tidspunkt. Det har hele 73% af eleverne. Af de 27% som svarer 

nej til spørgsmålet, begrunder flertallet, at de først vil gøre sig overvejelser om børn, efter de 

har taget en uddannelse. Enkelte elever skriver, at de stadig selv er et barn, eller at de ville få 

problemer, hvis de fik børn tidligt. 

Inden eleverne har passet en dukke, svarer flest, at de vil have børn, når de er 25 år (31%). 

Resten fordeler sig nogenlunde jævnt mellem tyve og tredive år. Seks elever ønsker børn, 

når de er 18 eller 19 år. Det kendetegner med andre ord blot 2-3 procent af eleverne, at de 

har et egentligt ønske om at få børn i den nærmeste fremtid. Vi vil nedenfor beskrive, 

hvordan dette forhold ikke afspejler sig i elevernes handlinger i forhold til brug af 

prævention. 

77% af eleverne erklærer, at det er vigtigt at få deres første barn med deres kæreste. Især 

pigerne synes, at det er vigtigt. Langt flere drenge (36%) end piger (14%) svarer, at det ikke 

er vigtigt. Det er bemærkelsesværdigt, at hvor næsten alle 13-14-årige synes, at det er 

vigtigt, gælder det sammen kun for ca. to ud af tre de 15-19-årige. Dette kan skyldes, at 

elever med kæreste læser spørgsmålet som om, der spørges til, om det er vigtigt, at det 

bliver med deres nuværende kæreste. Hele 86% svarer, at det er vigtigt, at de bliver en 

familie, og næsten alle (98%) de elever, der svarer, at det er vigtigt at få deres første barn 

Ingen eller kun 
kort pasning; 

9% 

1 døgn; 39% 2 døgn; 33% 

3 døgn; 19% 

Fig. 2: Diagrammet viser, hvor længe eleverne  har passet dukkerne 
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med deres kæreste, svarer at det er vigtigt for dem, at de bliver en familie. Igen er der en 

overvægt af piger, som mener, at det er vigtigt.  

Stort set alle elever har uddybende beskrevet, hvad der er vigtigt for dem, når de skal have 

deres første barn. De to beskrivelser, der hyppigst går igen i elevernes besvarelser, 

omhandler uddannelse og kærlighed. Elevernes udsagn afspejler deres livserfaringer med 

opfostring af børn og deres ideer om familieforhold på godt og ondt. Udsagn der enten går 

igen, eller betegner noget, som er specielt vigtigt for eleverne, når de skal have deres første 

barn, er fx:  

 ”Ikke drikke” (alkohol) 

 ”være en pæn familie” 

 ”at være hjemme” 

 ”elske barnet” 

 ”have tid til barnet” 

 ”tage vare på mig selv” 

 ”forbundet til barnet, nærvær og samhørighed” 

 ”ikke at ryge”  

Mange elever fremhæver desuden: 

 ”uddannelse” 

 ”at have job” 

 ”opdragelse” 

 ”opsparing af penge” 

 ”fast indtægt” 

 ”et sted og bo” 

 ”nok mad” 

 ”passe godt på hinanden” 

 ”ikke at angribe barnet” 

 ”have nok tøj”  

 ”være klar” 

 ”passe godt på barnet” 

 ”bleer”  

 ”seng” 

 ”et trygt liv” 

 ”et godt liv” 

 ”et sted at sove”  

 ”at være udlært” 
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Mange elever mener allerede før dukkepasningen, at det vil påvirke deres liv negativt at få et 

barn nu. På en skala fra 1 til 10, svarer 38%, at det vil påvirke deres live yderst negativt (1 på 

skalaen). Herudover mener yderligere 37% af eleverne, at det vil påvirke deres liv 

overvejende negativt (2-4 på skalaen). Følgende begrundelser, for at det vil påvirke livet 

negativt at få et barn nu, går igen: ”Jeg er ikke klar”. ”Skal uddanne mig først”. ”Fordi jeg 

stadig selv er et barn”. ”Jeg er for ung til et barn”. ”Jeg går i skole”. ”Det er vigtigt for mig at 

tage og gennemføre en uddannelse først”. ”Jeg er bange for det, fordi jeg kun er 16 år”. 

Flere elever, som svarer ”4” eller ”5” på skalaen, er dog mindre sikre på, at det vil påvirke 

deres liv dårligt: ”Hvis jeg får et barn, så vil det måske være både godt og dårligt”. ”Hvis jeg 

får et barn, så vil jeg spørge min familie om hjælp”. Knap 10% mener hverken, at det vil være 

positivt eller negativt. Gennemsnitligt svarer eleverne 3,1 på en skala fra 1-10, hvor 1 er 

mest negativt (”det vil ødelægge min familie”) og 10 mest positivt (det vil være lykken for 

min familie”). Selvom eleverne gennemsnitligt tager afstand fra tanken om at få barn tidligt, 

er det i Dukkeprojektets optik vigtigt at have fokus på de elever, som mener, at det vil 

påvirke deres liv meget positivt at få et barn snart. 

Før dukkepasningen mener 16% af eleverne, at det vil påvirke deres liv overvejende positivt, 

at få et barn nu. Af dem er flertallet piger, dog med den undtagelse, at for de elever, som 

svarer, at det vil være lykken, og altså påvirke deres liv yderst positivt, at få et barn nu (10 på 

skalaen fra 1-10), er syv drenge og fire piger. Det er desuden værd at bemærke, at de 11 

elever, der udtrykker en yderst positiv forventning, ikke er ret gamle. En enkelt elev er 16 år. 

De øvrige er 13 og 14 år.  

 

De 13-14 årige elever begrunder deres svar med, at ”Jeg bliver glad, når jeg får et barn”, 

”Det vil være sjovt og kærligt”, ”Det er spændende og lykkebringende”, ”Jeg elsker at passe 
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Fig. 3: Elevers forventning til påvirkning af eget liv at få barn nu. 
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på børn, måske selvom jeg ikke er helt god til det”, ”Det er sjovt og dejligt at passe børn”, 

”Jeg vil gerne have et barn i en tidlig alder, fordi det kunne være dejligt”, ”Jeg ønsker at have 

et barn, og jeg glæder mig”, ”Det bliver sjovt!” eller ”Det er dejligt at passe spædbørn, og det 

er nemt”. Det bør bemærkes, at svar som disse er undtagelser blandt hundredevis af svar, 

hvor elever tager afstand fra tanken om at få et barn i en tidlig alder. 

Det synes, for nogle elever, at være deres personlige erfaringer med pasning af spædbørn i 

familien, der afstedkommer en forestilling om, at det vil være positivt for deres liv, at de 

bliver forældre tidligt. En enkelt elev erkender dog, at ”Det ville være lidt underligt”, ligesom 

nogle elever, som svarer 7 eller 8 på skalaen, er i tvivl: ”Jeg er ikke helt sikker på, om det 

bliver godt eller dårligt. Jeg tror, at det bliver godt”, ”Jeg synes, at det passer mig meget godt 

at få et barn, men den er ikke på 10, pga. jeg er meget glad for at feste”. 

Nogle elever glæder sig dog til at få barn. En elev, der ser frem til at gøre sig familie-

erfaringer, glæder sig til: ”at have et barn, leve livet i medgang og modgang. At have 

forskellige følelser.” En anden elev pointerer: ”Der er mange i Grønland, som får et barn 

tidligt”, hvilket medvirker til, at eleven finder det at få et barn som en overvejende positiv 

påvirkning af vedkommendes liv. Mange elever fremhæver uddybende, at basale ting er 

vigtige, såsom ”at barnet er sundt og rask”, og ”at jeg har penge til at overleve”, ligesom ”et 

roligt liv”, ”indre styrke” og adgang til ”sygehus” vægtes højt.  
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Forestillinger om hvordan det vil påvirke elevernes familie at få et barn nu 

Eleverne svarer generelt anderledes positivt på, hvordan det ville påvirke deres familie, hvis 

de fik et barn nu. Ca. halvdelen af eleverne vurderer i denne sammenhæng, at det vil være 

positivt for familien, hvis de fik et barn nu. 

 

 

Elevernes geografiske tilhørsforhold gør en forskel i forhold til, hvad de svarer. De elever, 

som udtrykker, at de forventer, at få et barn ”her og nu” vil have en overvejende positiv 

betydning for familien, er primært fra byerne på Kysten. De forklarer eksempelvis deres 

positive indstilling, til hvilken betydning det vil få for familien at få et barn, således:  

 

 ”Da det er så lykkebringende, når et barn bliver født.” 

 ”Mine forældre bliver lykkelige, hvis jeg får et barn” 

 ”Mine bedsteforældre vil blive rigtig glade for barnet” 

 ”Min bedstefar vil blive glad, når jeg får et barn.”  

 ”Min familie ville blive glade.”  

 ”De synes, at jeg er sød/nuttet. Når jeg får et barn, så vil de måske synes, at jeg 

er sødere.”  

 ”Min familie glæder sig til, at jeg får et barn.”  

 ”Da barnet vil få kærlighed”  

 ”Min mor vil meget gerne støtte mig”  

 ”Familien ønsker, at jeg får et barn.”   

 ”Det vil glæde dem, hvis de får et barnebarn.” 

 ”Fordi de vil hjælpe mig rigtig meget.”  

 ”Et barn giver lykke.” 
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 ”Fordi mine forældre venter på at få et barnebarn.”  

 ”Min familie vil få stor glæde af barnet, fordi barnet giver lykke.” 

 ”Min mor glæder sig allerede til, at hun bliver aanaa (mormor).” 

 ”Fordi min familie elsker børn.” 

 ”Jeg har en fornemmelse af, at det hele vil gå godt.” 

 

Disse elevers positive forventning til at få barn er netop præget af fornemmelser, som 

ikke uddybes eller begrundes i spørgeskemaerne, og som der muligvis kun ligger en 

begrænset refleksion bag.  

Andre elever, særligt elever fra Nuuk, udtrykker omvendt:  

 ”Jeg er for ung, og de (mine forældre) vil have, at jeg får en uddannelse først.” 

 ”Jeg er stadig et barn selv.” 

 ”Min mor ville blive ked af det.” 

 ”De vil ikke kunne lide det, da det vil forværre min skolegang.” 

 ”Min mor vil ikke have, at jeg får et barn tidligt.” 

Vi kan konkludere, at der ifølge mange elever på Kysten er en ubetinget glæde over 

graviditet og nyfødte i deres familier, og at det derfor opfattes som værende positivt for 

familien, hvis de får et barn uanset alder og omstændigheder i øvrigt. Der gælder andre 

tydeligere forbehold særligt i familierne i Nuuk.  

Selvvurdering: En god mor eller far til et nyfødt barn nu? 

Det kendetegner elevernes svar, inden de har passet en dukke og er blevet undervist, at 

langt de fleste (62%) ikke ved, om de vil være en god mor eller far til et nyfødt barn. 15%  af 

eleverne svarer ja til, at de vil være en god mor eller far nu, 23% svarer nej. 

 

 

 

Elevernes brug af prævention inden dukkepasning og undervisning 

Inden eleverne passer en dukke, svarer 37%, at de har haft sex. 63% har endnu ikke haft sex. 

29% af de elever, der har haft sex, har slet ikke brugt prævention. De fleste (81%), af dem 

Fig. 5: Elevernes vurdering af om de vil være en god mor eller far 
til et nyfødt barn nu 
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der bruger prævention, bruger kondom og 36% bruger p-piller. Kun enkelte bruger mini-

piller, p-ring eller p-stav. Ingen bruger fortrydelsespiller/nødprævention.  

Af de 71% der har brugt prævention, bruger kun godt en tredjedel (35%) altid prævention.  

Hele 65% af de elever, der har haft sex, svarer, at de nogle gange har sex uden at bruge 

prævention. Af dem svarer 48% af eleverne - og langt de fleste drenge – at sex er bedre uden 

prævention. 16% (især pigerne) svarer, at det er pinligt at få fat i prævention. I Grønland skal 

kondomer hentes i centralt, administrativt regi og i mindre pakninger, hvilket, som elevernes 

svar afslører, forekommer grænseoverskridende for mange unge – især piger. Således er 

kondomer tilsyneladende ikke umiddelbart let tilgængelige for de unge, på trods af at 

prævention er gratis i Grønland. 13% – igen flest piger – har ikke lyst til at bede deres 

partner om at bruge prævention. Ingen elever mellem 13 og 19 år vil gerne være gravide. 

27% svarer, at der er andre årsager. Eksempelvis nævner eleverne her, at deres manglende 

brug af prævention skyldes, at de var fulde, eller at de glemte at bruge det. 
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5.1.2 Virkning af dukkepasning og undervisning  

I dette afsnit præsenteres resultaterne fra elevernes svar på spørgeskemaer efter 

dukkepasning og familie- og seksualundervisning. Dette sker med fokus på elevernes 

ændrede opfattelser og således udvikling, sammenlignet med deres besvarelser før 

dukkepasning og undervisning. Undervejs fremhæves forskelle mellem køn, alder og 

geografisk tilhørsforhold, hvor disse i særlig grad gør sig gældende. Da det er de samme 

elever, som har besvaret spørgeskemaerne før og efter dukkepasning og familie- og 

seksualundervisning, er aldersfordeling og geografisk tilhørsforhold de samme som ovenfor 

beskrevet.  

Spørges eleverne direkte til, om pasningen af dukken har gjort, at de tænker anderledes om 

det at få et barn, svarer næsten halvdelen (46%) af eleverne, der har passet en dukke, at de 

tænker anderledes end før, om det at få et barn. 26% ved ikke, om de tænker anderledes om 

det at få et barn, og 28% mener ikke, at de tænker anderledes.  

 

Af de uddybende kommentarer, som mere end 300 elever har givet, fremgår det imidlertid, 

at langt de fleste elever har gjort sig nye tanker om det at få et barn i forbindelse med 

dukkepasningen og familie- og seksualundervisningen. Ikke mindst viser eleverne nye 

refleksioner over, hvad det kræver.  

Grundlæggende optræder tre kategorier, indenfor hvilke eleverne beskriver 

dukkepasningen. Som ”lærerig og sjov”, som ”vigtig viden” og som ”udmattende og hårdt”. 

Ingen af eleverne i Nuuk har fundet projektet uvedkommende. De finder det alle vigtigt, 

uanset om det har været hårdt eller ej. I enkelte af byerne på kysten går det igen blandt 

eleverne, at de mener, at projektet ikke er vigtigt, og at det ikke betyder noget, at de har 

passet en dukke.  
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Mange elever, beskriver (konkret), hvad pasningen af en dukke har betydet for, hvordan de 

tænker om det at få et barn. En betydelig del af eleverne fortæller, at pasningen har gjort, at 

de nu ved, at det er ”meget trættende” eller ”hårdt” at passe et lille barn – fx at ”Jeg 

opdagede, at det er hårdt at passe et spædbarn” og ”Pasningen fik mig til at tænke på, hvor 

hårdt det egentlig er” eller ”Det bliver senere, at jeg får et barn”, ”Jeg har opdaget, at det er 

hårdt, og at jeg ikke skal have barn nu.”  

De fleste elever svarer dog, at det er ”meget vigtigt”, at ”Det har betydet meget for mig”, at 

det er ”Vigtigt så jeg ikke får børn tidligt”. En del elever fortæller, at det er været ”sjovt” og 

en del elever har opdaget, at ”Man skal passe godt på et lille barn”. Det er desuden relativt 

mange negative kommentarer, som dog primært går på, at eleverne er blevet overraskede 

over, hvor meget tid og hvor mange ressourcer det kræver at passe en dukke (og et barn). 

Disse kommentarer er et tegn på, at også de elever, tænker anderledes om at få et barn.  

Der er stor forskel på, hvad eleverne har fået ud af at passe en dukke. Nogle elever ser det 

ikke som relevant her og nu, men som en: ”Træning til fremtiden når jeg skal have barn.” 

Andre skriver, at ”Det har gjort, at jeg har (fået) et bedre indtryk af, hvordan det er at have 

et barn”. Og så har nogle elever bidt mærke i og undret sig over, ”At man kan tage sig af 

noget så ligegyldigt som en dukke”. En dreng beskriver dukkepasningen på en måde, som vi 

har observeret blandt en del drenge: ”At det kaldte på mine følelser, og det var dejligt at 

bruge dem – jeg fik et tidligt faderinstinkt”. Dette tilsyneladende nyopdagede faderinstinkt 

dukker også op i af nogle af drengenes øvrige svar, hvilket vi vender tilbage til. For andre – 

overvejende piger – har dukkepasningen den modsatte effekt: ”Jeg tænker anderledes, og 

jeg har overhovedet ikke lyst til børn!”.  
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Enkelte elever nævner, at det for dem gør en stor forskel, at det er en dukke og ikke et rigtigt 

barn: ”Jeg kan godt lide at passe et rigtigt barn og ikke en dukke”. Omvendt har andre elever 

knyttet sig følelsesmæssigt til dukken – som da har fået navn. 

Vi kan konkludere, at der flere piger (54%) end drenge (34%), som vurderer, at pasningen 

har gjort, at de tænker anderledes end før om det at få et barn. Pigerne er generelt mere 

positive overfor forældrerollen før dukkepasningen og mere negative efter, mens det 

forholder sig omvendt for en stor del af drengene.  

Det betyder noget, hvor lang tid eleverne har passet en dukke 

Som indledningsvist beskrevet er der forskel på, hvor lang tid eleverne har passet en dukke. 

Pasningsomfanget varierer fra ingen pasning over få timer til et, to eller tre døgn. Af de 

elever, der har fravalgt at passe en dukke, er der markant kønsforskel, idet 15% af drengene 

og 3% af pigerne ikke har passet en dukke eller har passet en dukke i mindre end et døgn. 

 

Jo længere tid eleverne har passet dukken, desto mere tænker de anderledes om det at få et 

barn og desto mere anbefaler de dukkeprojektet for andre på deres egen alder. Der er især 

forskel på effekten af pasningen afhængigt at, om eleverne slet ikke har passet en dukke, 

eller om de har passet en dukke i et døgn eller to døgn. Herefter aftager effekten af 

pasningen.  

 

Oplevelserne og dermed de påvirkninger dukkepasningen har, stiger således markant 

mellem 1. og 2. døgns pasning og mindre, men dog stadig, mellem 2. og 3. døgn. Ligeledes 

viser det sig, at eleverne vægter det at få et barn med sin kæreste, samt blive en familie, 

højere, hvis de har passet en dukke i flere døgn. Det vil sige, at jo længere tid eleverne har 

passet en dukke, desto mere bliver de klar over, at det er vigtigt, at man ikke står alene med 

barnet.  

Sammenlignes pasningstid i Nuuk med de øvrige byer, viser det sig, at eleverne 

hovedsageligt passer dukken to-tre dage i Nuuk, hvorimod mange blot passer dukken i et 
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døgn i de øvrige byer på kysten. Da det ser ud til, at effekten af dukkepasningen til en vis 

udstrækning er proportional med antal dage pasningen sker, må det siges at være uheldigt, 

at man, de steder hvor behovet er særligt stort, vælger kun at lade eleverne passe dukkerne 

i kort tid. De får dermed ikke et samlet flerdages forløb og de erfaringer, der hermed opstår, 

og således ikke fuldt udbytte af såvel dukkepasning som undervisning, der er tilsvarende 

kortere. 

Når eleverne spørges til, hvordan det var at passe dukken, er det karakteristisk ved elevernes 

svar, at de har involveret sig, og at det har fremkaldt stærke følelser. Langt flest elever 

skriver, at ”det var hårdt”. Oplevelsen af pasningen beskrives desuden som ”trættende. 

Samtidig sjovt og vredefyldt”, ”et mareridt”, ”de værste to dage i mit liv”, ”både hårdt og 

sjovt” og en enkelt mener: ”jeg havde næsten fået en depression”. Endelig synes en del 

elever, at det blev ”kedeligt”, hvilket i Dukkeprojektets optik kan udgøre en værdifuld 

erfaring for eleverne og således være et positivt resultat. En elevs svar kendetegner den 

generelle oplevelse af pasningen, især blandt de elever, som har passet dukken i flere døgn: 

”I starten var det sjovt, men til sidst var jeg så dødtræt.”  

Generelt er der efter dukkepasning flere elever (89% mod før 73%), som erklærer, at de vil 

have børn på et tidspunkt.  
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Det er bemærkelsesværdigt, at næsten ingen elever (3%) inden dukkepasningen svarede, at 

de ville være over 30 år, når de får deres første barn, hvorimod 14% af eleverne efter 

dukkepasning ønsker at være over 30 år når de får deres første barn:  

Efter dukkepasning svarer eleverne desuden væsentligt mere nuanceret på spørgsmålet om, 

hvornår de ønsker at få deres første barn, end før pasningen. Den højere grad af nuancering, 

giver sig ikke bare udtryk i, at de ’skyder et tal af fra hoften’, men de tænker over 

planlægningen og perioden, hvor de før pasning typisk svarer fx 20 år, svarer de efter 

pasning 25-30 år.  

Barn med kæreste eller ”være familie” 
Inden pasningen svarer 77% af eleverne, at det er vigtigt at få sit første barn med sin 

kæreste, mens 23% svarer, at det ikke er vigtigt. Som tidligere beskrevet er det flest drenge, 

der svarer, at det ikke er vigtigt at få barn med sin kæreste. Nogenlunde samme fordeling er 

der på spørgsmålet om, hvor vidt det er vigtigt at blive en familie, når man får sit første barn. 

Her svarer 86%, at det er vigtigt at blive en familie, hvor 14% svarer, at det ikke er vigtigt. 

Igen er der flest drenge, der svarer nej. Efter dukkepasning falder andelen af elever, som 

svarer nej til, at det er vigtigt at få barn med kæreste (fra 23% til 14%) eller være familie (fra 

14% til 8%) – altså et markant fald. Andelen der mener, at det er vigtigt, stiger tilsvarende. 

Konklusionen er, at dukkepasningen har betydning for holdningen til at være kærester eller 

familie med den, man får sit første barn med. Også på dette område har pasning af 2-3 

dages varighed markant større effekt end pasning (og undervisning) af 0-1 dages varighed.    
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Elske, passe godt på og opdrage – nye tanker 

På spørgsmålet om tre vigtige ting, når eleven skal have det første barn, svarer flest elever, 

at de skal have en uddannelse, ligesom materielle ting (fx mad, tøj, hus og penge) er vigtige 

for mange. Efter dukkepasningen gives en del nye svar sammenlignet med, hvad eleverne 

svarede før pasningen, hvor de fik samme spørgsmål. Eksempler på dette er fx, at det er 

vigtigt for eleverne at:  

 ”undgå skænderi” 

 ”barnet er sundt” 

 ”rask” 

 ”blive en bedre person” 

 ”elske hinanden” (og ikke blot barnet).  

Især fokus på et sundt barn optager eleverne mere end før. God opdragelse fylder desuden 

mere, end det gjorde før, hvilket er bemærkelsesværdigt, da dette ikke direkte har været en 

del af undervisningens indhold, ligesom det ikke har været et område, som er blevet målt ift. 

den ”pasningsscore”, som eleverne har fået i kraft af aflæsning efter dukkepasning.  Andre 

elever svarer følgende som vigtigt, når de får deres første barn: 

 ”amning” 

 ”leg” 

 ”søvn” 

 ”arbejde” 

 ”kærlighed” 

 ”at være åben for barnet”  

 ”pleje”  

Det er desuden nyt, at eleverne giver udtryk for, at de er 

opmærksomme på, at ”festen slutter” og ”jeg kan ikke gå i byen”, samt at det er vigtigt for 

dem ”at tænke mig om” og være ”mere voksen”, at ”forældre og barn har et godt forhold til 

hinanden”, ”skal være en god mor” og ”ikke være for ung”. Mange elever er blevet 

opmærksomme på, at det at få barn i høj grad fører til en ændret hverdag herunder 

begrænsning af muligheder, herunder at de har brug for ”hjælp fra andre” og ”ikke være 

alene”. Samlet set er elevernes svar markant mere nuancerede og forskelligartede end før 

pasning af dukkerne og undervisning, hvilket tyder på, at projektet har haft en væsentlig 

effekt ift. elevernes holdninger og værdier. 

Elevernes vurdering af hvordan det vil påvirke deres eget liv at få et barn nu 
Efter dukkepasningen er eleverne igen blevet spurgt om, hvordan de vurderer, at det vil 
påvirke deres liv at få et barn nu. De fleste elever (75%) mener stadig, at det vil påvirke deres 
liv negativt at få et barn her og nu. Kun 10% af eleverne svarer, at den positive og negative 
påvirkning vil være lige stor. Der er også elever, der svarer, at det vil påvirke deres liv 
positivt. Gennemsnitligt vurderer eleverne (i alle aldre og både drenge og piger) efter 
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deltagelse i dukkeprojektet, at det vil påvirke deres liv mere negativt, end de vurderede før 
pasning af dukker og undervisning.  Nedenstående graf viser, hvordan elever i de tre 
aldersgrupper, hhv. 13, 14 og 15-16-årsalderen, efter deltagelse i dukkeprojektet, ændrer 
vurdering af, hvordan det vil påvirke deres liv at få et barn nu. 

Der er, blandt alle aldersgrupper, betydeligt færre elever, som vurderer det ”ødelæggende 
for deres liv”, hvis de skulle få et barn nu. Samtidig er der væsentligt flere elever, som finder 
det overvejende negativt ift. påvirkning af deres liv, at få et barn nu. Det gælder især for de 
yngste elever på 13 år. Hvor der før pasning var 34%, som vurderede det at få et barn nu 
som overvejende negativt, er tallet efter pasning hele 62%. 

Før pasning af dukker vurderede 20% af de 13-årige elever, at det ville påvirke deres liv 
overvejende positivt at få et barn nu. Heriblandt vurderer 10% af eleverne det særdeles 
positivt (være lykken) at få et barn nu, hvilket tyder på forholdsvis umodne overvejelser, som 
for denne aldersgruppe ændrer sig (halveres til 5% af eleverne) efter dukkepasning. Af de 
20% som før pasning fandt det overvejende positivt, er andelen af elever efter pasning blot 
8%. Samme effekt har dukkeprojektet på de 14-årige elever, hvor andelen af elever, som 
finder det yderst positivt at få barn nu, falder fra 3% før pasning til 1% efter pasning af 
dukker. Tilsvarende ser det ud for de 15-16-årige elever, hvor der ligeledes ses et fald (fra 
17% til 12%) i antallet af elever, som vurderer det overvejende eller særdeles positivt at få et 
barn nu. Dette fald dækker dog over et gennemsnit. Der er blandt eleverne nogle, som 
svarer, at de efter pasning vurderer det yderst positivt for deres liv at få et barn nu. Det 
gælder dog ikke de drenge, hvis ”faderinstinkt”, som de selv beskriver det, er blevet vækket. 
De glæder sig til at blive fædre – på længere sigt.  
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Vi kan opsamlende konstatere, at de yngste elever påvirkes mest af dukkeprojektets indsats 

ift. at tænke anderledes om det at få et barn. De 17-årige tænker i mindre grad anderledes 

om det at få et barn. Dermed kan vi konkludere, at det pædagogisk set bedste tidspunkt at 

arbejde med dukkerne, er i 13-15-års-alderen. Der er efter pasning færre elever i alle 

aldersgrupper, som ser det at få et barn nu som ødelæggende for deres liv. Blandt de yngste 

elever finder langt flere det overvejende negativt og færre vurderer det positivt eller meget 

positivt at få et barn nu. Blandt de ældre elever er billedet lidt anderledes, idet lidt flere 

elever efter pasning vurderer det positivt for deres liv at få et barn nu. Elevernes svar tyder 

på, at eleverne markant har ændret deres billede af, hvad det vil betyde for dem, at få barn i 

deres alder, og dukkepasningen ser ud til at påvirke elevernes holdninger hen imod, at det 

ikke er passende at få et barn her og nu (i deres alder).  Efter dukkepasningen er der stadig 

4% af drengene, som mener, at det vil påvirke deres liv særdeles positivt at få et barn nu. 

Det mener ingen af pigerne.  

Disse resultater viser, at eleverne tilsyneladende ikke er blevet helt afskrækket, idet de ikke 

finder det ødelæggende for deres liv, hvis de skulle få et barn nu, men at de er bevidste om, 

at det ville have nogle negative konsekvenser. Dermed er effekten overordnet set ikke 

afskrækkelse men bevidstgørelse. Der er imidlertid stor forskel på, hvordan der bliver 

undervist. Denne problemstilling beskrives i afsnittet ”Dukkeprojektets undervisning – 

resultater af observationer”.  

Elevernes egne eksempler på, hvordan det vil påvirke deres liv at få et barn nu, viser, at stort 

set alle elever nu selv har forbehold ift. at få et barn nu. Dette kan sammenholdes med, at 

88% af eleverne gerne vil have barn på et tidspunkt senere i livet. Mange af elevernes 

negative forestillinger handler primært om negative forventninger til egen forældreevne. 

Flere elevers udsagn tyder på, at en effekt af dukkeprojektet er, at nogle elever har fået 

lavere selvværd i forhold til at løse forældreopgaver. Eksempelvis skriver elever, at ”Jeg vil 

måske blive deprimeret” og ”Jeg kan ikke passe et barn” Andre elever skriver: ”Jeg gider ikke 

vågne om natten i de næste 4-6 år”. Så selv om projektets målsætning går på at støtte op om 

forældrerollen, ses der også en tendens til, at det virker hæmmende på selvtilliden og troen 

på egne forældreevne. Dette er dog for de fleste elever ikke nok til at fratage dem ønsket 

om at få et barn på længere sigt.  

Familien 

Eleverne er stadig efter dukkepasningen langt mere 

positive, i deres vurderinger af, hvilken indflydelse det vil 

have på deres familie, hvis de fik et barn nu, end i deres 

vurderinger af, hvordan det vil påvirke deres eget liv. Det 

er bemærkelsesværdigt, at omkring halvdelen af eleverne, 

både før og efter pasning af en dukke, vurderer det som 

overvejende positivt for deres familie, hvis de får et barn 

nu. Efter dukkepasningen viser det sig dog, at lidt færre 
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elever vurderer indflydelsen på familien som positiv. Elevernes tro på en positiv påvirkning 

skal ses i lyset af, at forældrene svarer det modsatte. (Se afsnittet ”Forældrenes holdninger” 

side 36 for en beskrivelse af forældrenes modsigende svar.)  

At have passet en dukke ændrer ikke markant på elevernes forventninger til, hvordan det vil 

påvirke deres familie at få et barn nu. Der er stadig omkring halvdelen, der mener, at det vil 

have en overvejende positiv indflydelse på familien, hvis de fik et barn nu, og blot 10% der 

mener, at det vil være meget dårligt. Mellem 4% og 8% af eleverne ser stadig efter pasning 

af dukken det at få et barn nu som en meget stor lykke for deres familie. Vi kan dermed 

konkludere, at dukkepasning ikke har den store effekt på elevernes positive vurdering af, 

hvordan et barn vil påvirke familien – det handler mere om deres eget liv og uddannelse, når 

de vurderer det negativt at få et barn lige nu.  

Gode forældre – efter dukkepasningen? 

Dukkepasningen betyder tilsyneladende også, at flere elever (og især piger) vurderer, at de 

ikke på nuværende tidspunkt kan være en god mor eller far til et nyfødt barn. Før 

dukkepasning vurderer 19% af pigerne og 26% af drengene, at de ikke ville kunne være en 

god mor eller far til et nyfødt barn nu. Efter pasningen af en dukke mener hele 30% af 

pigerne og 34% af drengene ikke, at de kan være en god mor eller far til et nyfødt barn nu. 

Hertil svarer 15% af eleverne, både før og efter dukkepasning,  at det kan de godt. Andelen 

af de elever, som svarer ”ved ikke” på spørgsmålet, falder fra 62% før pasning til 53% efter 

pasning. Figur 13 viser pasningens og undervisningens betydning for henholdsvis drenge og 

pigers vurdering af, hvor vidt de vil være en god mor eller far til et nyfødt barn nu:  
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Der er en tendens til at de elever, der har fået en højt pasningsprocent (aflæst på 

computeren), vurderer, at de vil kunne være en god forælder. Og omvendt er der tendens 

til, at de elever, som har fået en lav pasningsscore også har lav selvvurdering i forhold til 

deres forældreevne. Enkelte elever angiver selv (uopfordret) deres pasningsscore, som svar 

på hvor vidt de vil kunne være en god mor eller far til et nyfødt barn nu. Denne tendens 

bekræftes af observationer af undervisningen. Konklusionen er, at dukkepasningen påvirker 

elevernes selvvurderede forældreevne både positivt og negativt. Vi mener dog ikke, at det er 

hensigtsmæssigt, at eleverne kobler pasningsscoren så direkte, som de tilsyneladende gør, 

med selvopfattelsen af forældreegnethed. Dette fordi det ikke er givet, at 

dukkepasningsprocenten giver et reelt billede af, hvor vidt man vil være en god forælder 

eller ej.  

Sex og prævention 

Der er en stærk sammenhæng mellem elevernes alder og deres seksuelle debut. Figur 14a 

viser, hvor mange af eleverne der har haft sex fordelt på alder. Idet det kan være 

formålstjenligt at have seksualundervisning, inden eleverne har deres seksuelle debut eller 

tæt derpå, kan viden om elevernes seksuelle debutalder blandt andet bruges til at give 

underviseren indsigt i, hvilke erfaringer eleverne kan forventes at have på forskellige 

klassetrin. 
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Som det fremgår af figur 14b, er der store forskelle på, hvornår elever i Nuuk, i forhold til i 

andre byer på Kysten, har haft sex. Hvor 45% af eleverne i alderen 13-19 år Kystbyerne (uden 

for Nuuk) har haft sex, har blot 18% af eleverne i Nuuk på samme alder haft sex. Vi foreslår 

på denne baggrund, at man gennemfører Dukkeprojektets undervisning relativt tidligt i 

skoleforløbet, og at man overvejer at tilbyde seksualundervisning fra 13-års-alderen (eller 

tidligere), samt dukkepasning i 13- eller 14-års-alderen.  

Prævention 

På spørgsmål om brug og holdninger til prævention svarer eleverne både før og efter 

dukkepasning og undervisning ”lidt i øst og lidt i vest”, hvilket har medført et lidt broget 

billede, som vi i det følgende vil redegøre for. Vi starter med svar, der angiver, at eleverne 

slet ikke bruger prævention.  

Figur 15 viser, at få elever i Nuuk 

(9%) ikke bruger prævention, og 

langt flere (en tredjedele) af elever 

i byerne på Kysten, ikke bruger 

prævention.  

 

  

Fig. 14b: Andel af elever der har haft sex fordel på byer og alder 
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Dog svarer mange elever både i Nuuk og i de øvrige byer, at de nogle gange bruger 

prævention. Det er bemærkelsesværdigt at 14% af de elever i de øvrige byer, der har svaret, 

at de bruger prævention, efterfølgende svarer, at det gør de faktisk aldrig. Dette forstærker 

ovenstående resultat, og mange elever på Kysten har tilsyneladende sex uden brug af 

prævention. 

Det at bruge prævention er således langt fra en selvfølge, og billedet er også mere 

kompliceret. De fleste af de elever, der har haft sex, har nogle gange sex uden at bruge 

prævention. Kun hver tredje (32% af eleverne i Nuuk og 36% i kystbyerne) bruger 

prævention hver gang. 68% af eleverne i Nuuk angiver faktisk, at de nogle gange har sex 

uden at bruge prævention overhovedet. Drengene mener, at sex er bedre uden, mens 

pigerne mener, at det er pinligt at få fat i prævention, eller at de ikke har lyst til at bede 

deres partner om at bruge det. Eleverne bruger hovedsageligt kondom (81%) og p-piller 

(36%). Enkelte elever bruger mini p-piller, p-ring eller p-stav. 

Vi har spurgt de elever, som svarer, at de inden de passede dukken, nogle gange havde sex 

uden at bruge prævention, om de tror, at pasningen af dukken og undervisningen i klassen 

betyder, at de nu vil bruge prævention oftere, end de gjorde før (Jf. fig. 16 næste side). Det 

svarer de fleste (58%) ja til. Mindre end 4% svarer nej og 38% ved det ikke. Den samlede 

konklusion på dette er, at alt for mange unge i Grønland  - både i og uden for Nuuk –ikke 

eller kun nogle gange bruger prævention, men at Dukkeprojektet, ifølge elevernes egen 

vurdering, bidrager til, at de i højere grad vi bruge prævention fremover. Sandynligheden 

for, at eleverne reelt også (i virkeligheden) bruger prævention oftere, må forventes at være 

størst, hvis de vigtige samtaler og den oplysning, der har fundet sted i forbindelse med 

dukkeprojektet, fremadrettet genoptages af elevernes lærere, således at elevernes tilegnede 

holdninger og mulige nye værdier gen-erindres og således opretholdes.   
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Elevernes svar bekræfter, at fraværet af konsekvent brug af prævention, som andre 

undersøgelser på området også har peget på, i høj grad stadig er gældende. I en 

undersøgelse af sundheden blandt skolebørn i Grønland fra 1994 – 2002 fandt man, at: 

 Den seksuelle debut typisk sker i 14-15 års alderen.  

 63% af 15-årige i Grønland har haft samleje. (I denne undersøgelse svarer lidt færre 

- 45%  af de 15-årige, at de har haft sex. Forskellen kan skyldes, at elever fra Nuuk, 

som gennemsnitligt har deres seksuelle debut senere end andre grønlandske unge, 

er overrepræsenterede i denne spørgeskemaundersøgelse.) 

 Kondom er den foretrukne præventionsform. 

 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. Det vil sige, at de unge ikke bruger prævention konsekvent.4 

 

En markant effekt af såvel dukkepasningen som seksualundervisningen er, at eleverne er 

blevet meget mere motiverede for at bruge prævention, end de var før. Næsten ingen 

elever, som før dukkepasningen havde sex uden at bruge prævention, svarer, at det vil de 

fortsætte med. Vi kan dermed konkludere, at elevernes bevidsthed omkring prævention er 

blevet skærpet. Hvor vidt den øgede bevidsthed om vigtigheden i at bruge prævention fører 

til ændrede handlemønstre eller vaner, er dog ikke undersøgt.  

Vi kan konkludere, at brug af prævention fortsat er et yderst vigtigt indsatsområde. Det er 

iøjnefaldende, at næsten to tredjedel af de unge, som har haft sex, kun nogle gange bruger 

prævention – og at hver tredje slet ikke bruger prævention. Elevernes svar tyder på, at det 

ikke synes tilstrækkeligt, at prævention er gratis, men at prævention med fordel kan gøres 

lettere tilgængeligt for de unge. Ydermere bør der fortsat være stort fokus på indsatsen ift. 

at ændre de unges holdninger til brug af prævention, hvilket både kan ske ved fortsat 

oplysning, men også ved at facilitere diskussioner eksempelvis over cases, som de unge kan 

forholde sig til som konkrete, mulige scenarier, og således igangsætte værdifulde 

refleksioner blandt de unge. Målet må således ikke blot være øget viden, men også ændrede 

holdninger, som fører til ændrede valg og vaner.  

 

                                                           
 
 
 
 
 
4
 Schnor et al. (2004).   
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5.1.3 Elevernes kommentarer til undervisningen 
De fleste elever anbefaler dukkeprojektet for andre på deres egen alder, og langt de fleste 

elever synes, at undervisningen har været god og lærerig. Ganske få synes, at det har været 

kedeligt. Mange elever beskriver deres oplevelse af undervisningen som ”fint”, ”lærerigt”, 

”informativt”, ”godt”, ”nyt”, og en del elever fremhæver, ”at det også har været sjovt”. 

Der er dog betydelige lokale forskelle i elevernes kommentarer til, hvordan de har oplevet 

undervisningen. De elever, som er undervist i Nuuk, anfører generelt meget positive 

oplevelser med undervisningen. Enkelte af dem har fundet det ”svært at forstå det hele”, 

idet undervisningen er foregået på dansk. Ellers er der ingen kritiske kommentarer fra 

eleverne i Nuuk. Eleverne synes, at det er lærerigt og sjovt at deltage i de forskellige øvelser 

og diskussioner i undervisningen. I evalueringsøjemed ses her en væsentlig forskel i forhold 

til, hvad eleverne i de øvrige deltagende byer på kysten udtrykker. Her er der ikke 

elevrespons, der i samme grad tyder på fordybende engagement og læring (dermed dog ikke 

sagt, at eleverne ikke lærer noget).  

Eksempelvis svarer elever i Nuuk: ”Fint. Det var godt at komme dybere ind i tingene”, 

ligesom de gengiver undervisningen som ”tankevækkende”. Oplevelsen af større fordybelse 

stemmer godt overens med, at undervisningen og dukkepasningen i Nuuk ofte har indeholdt 

en række forskellige øvelser, gruppearbejder og diskussioner med underviseren. 

Undervisningen er forløbet over flere dage end de fleste undervisningsprogrammer, som er 

afviklet i de øvrige kystbyer. Herudover beror undervisningen på en anden undervisnings 

form. Dette beskrives nærmere i afsnittet ”Dukkeprojektets undervisning – resultater af 

observationer” fra side 38. 

Ved observation af undervisningen i en af kystbyerne var der flere negative kommentarer til 

oplevelserne af undervisningen, som enkelte elever beskrev som ”Yderst ubehageligt”, 

”Ulækre billeder, men jeg fulgte med alligevel” (formentlig refereres til lysbilleder af 

kønssygdomme), ”Det gad jeg ikke at høre på”. I modsætning til Nuuk antydes det her af 

eleverne er, at de er klar over, at man har haft et konkret og slet skjult formål med 

dukkeprojektet. En elev kommenterer, at ”Det hjælper vist mod at få børn så tidligt”, hvilket 

leder tankerne på, at det at få børn tidligt af underviserne er blevet betragtet lidt som en 

sygdom.  

Elever i en anden by på Kysten vurderer undervisningen relativt negativt, hvilket primært 

skyldes den dansksproglige afvikling: ”Jeg kan sige, at det er 

meget dårligt, fordi materialer og undervisning skal 

oversættes til grønlandsk”, ”undervisningen er trættende, 

da den kun foregår på dansk” og ”Jeg gad ikke 

undervisningen”. Også på en efterskole får den 

dansksprogede undervisning kritik: En elev skriver ”Da 

underviseren er dansk, har jeg ikke forstået noget. Det er 

hårdt at passe en dukke”. En anden elev fra skriver: ”Ved 
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ikke, da der ingen tolke er”, men samtidig fremhæver eleverne den megen information, de 

har fået, og alt det, de har lært. 

Der er langt fra enighed blandt eleverne. Enkelte elever fra undervisningen på en skole uden 

for Nuuk beskriver undervisningen som ”dårlig”, ”underlig” og ”hårdt”, mens andre beskriver 

den som ”fin”, ”god” og ”underholdende”. En elev skriver, om undervisningen, at den var: 

”God. Jeg bruger lige nu ikke noget prævention. Nu ved jeg, at jeg har brug for den.”  

I det store hele er Dukkeprojektets undervisning ikke forankret i en pædagogik, som søger at 

afskrække eleverne, og generelt er det heller ikke praksis i undervisningen. Imidlertid ser vi 

geografiske variationer, som især kan begrundes i divergensen underviserne imellem. 

Undervisningen har således tilsyneladende haft en mere ’afskrækkende’ effekt på elever i 

byerne på Kysten, end i Nuuk. Som en elev Sydgrønland udtrykker det: ”Pasningen af dukken 

har betydet, at jeg ikke vil blive gravid”.  

Opsummerende bør det fremhæves, at langt de fleste elever har kommenteret 

undervisningen positivt, alle de steder der er blevet undervist. Samtidig synes elevernes 

vurderinger i højt grad at være afhængige af deres underviser. Forskelle i undervisningens 

pædagogiske form og indhold beskrives i afsnittet ”Dukkeprojektets undervisning – 

resultater af observationer” fra side 38. Dukkeprojektet formår tilsyneladende at informere 

langt de fleste elever om, hvad eleverne ønsker at vide. De fleste elever (70%) synes, at de 

har fået nok at vide. Kun 9% af eleverne synes ikke, at de har fået nok at vide: 

 

 

Opsummering af elevernes refleksioner over det at få et barn 
Som skrevet peger analysen af de indsamlede spørgeskemaer på, at eleverne tilegner sig et 

signifikant mere nuanceret billede af de konsekvenser, det kan få for dem selv, deres familie 

og barnet, hvis de bliver forældre ”her-og-nu”. Efter deltagelse i projektet er eleverne i stand 

til at formulere en mere nuanceret og realistisk forståelse af, hvordan deres liv kan formodes 

at blive påvirket, hvis de får et barn ”nu-og-her”.  
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Eksempelvis beskrives hvordan økonomiske forhold, tid og kærlighed vil blive påvirket. 

Desuden gælder det, at efter deltagelse i dukkeprojektet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selvom både piger og drenge ved deltagelse i dukkeprojektet opnår en langt mere nuanceret 

forståelse af de krav, der stilles til unge forældre, peger spørgeskemaundersøgelsen på, at 

der er forskel på, hvordan undervisningen påvirker henholdsvis drenge og piger. Efter at 

have deltaget i dukkeprojektet vurderer pigerne, at det vil have betydeligt mere negative 

konsekvenser at blive forældre ”nu-og-her”, end de vurderede før de deltog. For drengenes 

vedkommende ser vi ikke samme entydige billede. Mange drenge har fået en mere positiv 

holdning til, hvordan det vil være, at være forældre, efter at de har deltaget i dukkeprojektet 

og passet en dukke. Der synes at ske en slags ”forvandling” med drengene, når de passer 

dukkerne, og flere drenge beskriver selv udviklingen med, at der vækkes eller opdages en 

slags faderinstinkt. Yderligere forståelse af denne interessante udvikling kan ikke forklares på 

baggrund af de data, vi har indsamlet, men vil kræve yderligere kvalitative undersøgelse med 

interviews og yderligere observationer. 

5.1.4 Forældrenes holdninger 

266 af elevernes forældre har besvaret et spørgeskema i forbindelse med Dukkeprojektet. 

35% af svarene (93) er fra forældre i Qaasuitsup, 46% (124) er fra Sermersooq (Nuuk) og 18% 

(49) er fra Qeqqata. 55% er mødre og 45 % er fædre.  

Af forældrenes svar fremgår det, at ingen af dem mener, at det vil være positivt, hvis deres 

søn eller datter fik et barn nu og her. Ganske få mener, at det vil påvirke hans/hendes liv 

både positivt og negativt. Det ser ud som om, at jo yngre faren eller moren selv var, da han 

eller hun selv fik sit første barn, desto ældre mener han eller hun, at deres egen teenager 

skal være, når han/hun får sit første barn. De fleste forældre er optagede af, at deres 

 anbefaler langt de fleste elever projektet for andre 

 føler de sig generelt ikke klar til det ansvar, som forældrerollen medfører 

 vurderer betydeligt flere, at det er vigtigt, at det er med en kæreste, at de får barn 

 er eleverne generelt mindre overbeviste om, at de ville være gode forældre, hvis de 

fik et barn nu og her 

 vurderer de resterende (som stadig mener, at de vil være gode forældre, hvis de fik 

at barn nu og her) at det er bedst at vente, til de har gennemført en uddannelse 

 har de, i langt højere grad end før de deltog i Dukkeprojektet, et nuanceret billede af, 

hvilke krav der stilles nybagte forældre 

 svarer langt de fleste elever ja til, at de vil bruge prævention oftere, end de gjorde før 

 efterspørger omkring halvdelen mere viden om kønssygdomme og 

seksualundervisning 

 findes betydelige forskelle i oplevelserne og de efterfølgende tanker drenge og piger 

imellem 
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teenager skal have en uddannelse først og have råd til at få et barn. Mange forældre 

fokuserer på ungdommen som en vigtig fase livet, og mener, at det vil påvirke teenageren 

negativt, hvis han/hun bliver tvunget ind i et voksenliv for tidligt. De to mest gennemgående 

udsagn, der underbygger forældrenes holdninger er: udsættelse af uddannelse og tab af 

ungdom.  

Forældrene ønsker følgende alder for deres børn, når de skal være forældre første gang: 

Forældre i byerne på Kysten var yngre end forældre i Nuuk, da de selv fik deres første barn, 

men de ønsker (ifølge egne udsagn) ikke, at deres egne teenagere bliver forældre så tidligt, 

som de selv blev. Der er en tendens til, at de ønsker, at deres egne børn er 25 år eller mere, 

når de bliver forældre første gang.  

Mødrene har tilsyneladende været markant yngre end fædrene, da de blev forældre første 

gang. Den mest almindelige alder at blive mor første gang (for forældrene) er 17 år. For 

fædrene er det ”mere end 30 år”. Over halvdelen af mødrene blev mor som 21-årig eller 

yngre. Ikke en eneste mor ønsker dog, at deres barn skal blive forældre før 20-års-alderen. 

Fire fædre ønsker, at deres barn bliver forældre som 18-årige. Der er omvendt en svag 

tendens til, at lidt flere mødre (10%) end fædre (6%) ser det som både positivt og negativt, 

hvis deres barn blev forældre ”nu-og-her”.  
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Fig. 18: Hvor gamle synes forældrene, at deres børn skal være, når de får deres første 
barn? 
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5.2 Dukkerne og undervisningsmaterialet 
Materiale og tanker bag dukkeprojektets undervisningsforløb5 

Undervisningen med babysimulatorerne opdeles almindeligvis, overordnet set, i fire dele 

fordelt over to eller tre dage: 

 

1. Undervisning i forældrerollen, livet med et spædbarn og spædbarnets behov 

2. Udlevering af dukker 

3. Aflevering og aflæsning af dukker 

4. Seksual- og præventionsundervisning.6 

Til dukkeprojektet medfølger et undervisningsmateriale, 

som støtter underviseren. Materialet bygger på idéer og 

metoder fra Sex & Samfund og lægger op til en elev-

engageret, aktiv og dialog-baseret undervisning. 

Underviserens rolle er primært lagt op til at være af 

faciliterende karakter. Observationer af undervisningen 

viser dog, at dette af dukkeprojektets undervisere tolkes 

vidt forskelligt. Der er i materialet ydermere lagt op til, at 

undervisningen er konkret og handlingsorienteret.  

Det umiddelbare mål med undervisningen er først og 

fremmest at skabe refleksion. Det er således et mål, at eleverne gennem seksual- og 

præventionsundervisningen lærer at reflektere over unges rettigheder (retten til at sige nej 

til sex, retten over egen krop mv.), seksualitet, nødvendigheden af prævention og sikker sex. 

I undervisningen om forældrerollen og spædbarnspleje diskuteres det, hvilke glæder, 

betydninger og evt. omvæltning der er forbundet med at blive forældre, og i hvilken grad det 

at få 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, hvilket dog ikke altid sker i praksis. Fx kan undervisningslokalets 

indretning og størrelse vanskeliggøre dette. 

                                                           
 
 
 
 
 
5
 Dette afsnit beror blandt andet på den information, der fremgår af s. 6 ff. i projektbeskrivelsen 

for Dukkeprojektet 
6
 Rækkefølgen, for hvornår der undervises i punkt 1 og punkt 4, varierer fra underviser til 

underviser.   



41 
 
 
 
 
 
 

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 inspirationsmateriale og som et udgangspunkt 

for undervisningen, og den enkelte underviser opfordres til selv at tilpasse undervisningen 

efter behov, tid, lokale forhold og målgruppe. I materialet gives dog forslag til, hvordan et 

undervisningsforløb kan sammensættes. 

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. 

I forbindelse med diskussionen af spørgsmål lægges eksempelvis op til, at underviseren 

anvender en dukke, der illustrerer føtalt alkohol syndrom. Dette bidrager til elevernes 

forståelse ved at gøre 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 kan 

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” (Jf. billedet af en sådan dukke nedenfor).  

Et andet eksempel fra materialet er udfyldelse af et skema med fordeling af 

”arbejdsopgaver” i en dagligdag med et spædbarn, herunder afsætning af tid til opvask, 

amning, erhvervsarbejde/skole/uddannelse, madlavning, sex, bleskift, indkøb osv. Formålet 

hermed er at give en håndgribelig fornemmelse af, hvor tidskrævende et spædbarn faktisk 

er. Undervejs i undervisningsforløbet kan også andre relevante emner tages op. For 

eksempel er det i de fleste klasser relevant at diskutere alkohol og rygning blandt eleverne. 

På den måde lægges der op til, at diskussionen om levevis 

ikke kun kommer til at handle om graviditet, men gøres 

relevant for elevernes nuværende liv. Mobning og vold vil 

ligeledes være relevante temaer.  
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5.2.1 Observationer af undervisningen i Nuuk 

Undervisningens rammer 

Denne første af to beskrivelser af Dukkeprojektets undervisning beror på observationer af et 

undervisningsforløb over tre dage i en 9. klasse i Nuuk. Observationerne er foretaget i 

december 2011. Undervisningen afvikles i elevernes klasselokale på skolen. Stole og borde 

står i ”øer”. Således er der mulighed for umiddelbart at igangsætte undervisningsaktiviteter i 

grupper. Der er en underviser, en lærer og to observatører (Karen Wistoft og Mikkel 

Stovgaard) til stede. Undervisningen foregår på dansk. Langt de fleste elever taler indbyrdes 

dansk (også uden for undervisningen). Der er 20 elever til stede. 

Undervisningens indhold og form 

Første dag 

Der undervises i seks lektioner (kl. 8.00-13.30). Inden projektet præsenteres, uddeles og 

besvares spørgeskemaerne (før deltagelse) af alle elever. Eleverne får desuden uddelt de 

spørgeskemaer, som deres forældre skal besvare. Der loves præmier til de elever, der 

returnerer udfyldte forældrespørgeskemaer næste dag. Præmien er en pakke med 

kondomer. 

Beskrivelser af udvalgte aktiviteter 

Rundkreds (20 minutters varighed) 

Eleverne sidder på deres stole i en rundkreds. Underviseren fremsiger et udsagn. Hvis eleven 

er enig i udsagnet, rejser eleven sig og bytter plads med en anden elev, som er enig. Hvis 

man er uenig, bliver man siddende. Der samles løbende op på udsagnene. Underviseren 

lægger stor vægt på at tydeliggøre, at det er ok både at være enig og uenig. Der gøres meget 

ud af at skabe et rum for, at eleverne oplever, at de har lov til at mene, hvad de gør. Der er 

således ikke noget rigtigt eller forkert. Der udvises respekt for eleverne, og tilsyneladende 

skabes hurtigt en tillidsfuld relation eleverne og underviser imellem. Dog står eleverne 

enkelte gange til ansvar for deres holdninger, i den forstand at eleverne bedes uddybe eller 

forklare disse. Det gælder især i de tilfælde, hvor elevernes holdninger af underviseren 

vurderes som værende særligt kontroversielle.  

 

Underviseren deltager i rundkredsen og anvender dermed sin egen deltagelse strategisk i 

øvelsen: Hvis kun en enkelt eller meget få elever rejser sig, støtter underviseren eleven ved 

også at rejse sig. Det observeres, at når underviseren rejser sig, følger flere af pigerne trop. 

Der er en del kommentarer fra især drengene, som tyder på, at emnerne der tales om, er 

uvante (og måske tabubelagte). Eleverne ser ud til at være lidt beklemte ved 

samtaleemnerne. Øvelsen fanger og optager samtidig eleverne. Især pigerne virker hurtigt 

yderst opmærksomme. Forskellen mellem på den ene side pigernes 

optagethed og alvorlige og seriøse tilgang, og på den anden side 

drengenes nervøse og pjattende tilgang tyder på, at det kan være 

hensigtsmæssigt at kønsopdele eleverne. Formålet hermed kunne være 

at skabe og udnytte den øgede tryghed, der forventeligt kunne ligge i en 
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opdeling. Da et formål med øvelsen netop er at få eleverne til at reflektere over deres 

relation til det andet køn, er der dog samtidig også betydelige fordele i, at øvelsen 

gennemføres på tværs af kønnene. 

Følgende udsagn er eksempler på, hvad underviseren bringer på banen i øvelsen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anekdoter og følgende diskussion (30 min) 

Underviseren fortæller en anekdote om en ung pige, som blev gravid, og som gerne ville 

have abort. Hun fortæller eleverne, at socialforvaltningen, ved særlige omstændigheder, kan 

skrive under og give denne tilladelse – hvis forældrene ikke vil (når den gravide er under 18 

år). Da pigen lå på hospitalet og skulle opereres, kom hendes mor ind på stuen og 

forhindrede aborten. Moderen blev nægtet adgang til hospitalet den næste dag, hvor 

operationen blev flyttet til. Pigens bror dukkede imidlertid op den anden dag og forhindrede 

graviditeten. Pigen opgav aborten og fik barnet.  

Eleverne diskuterer hvilke handlemuligheder pigen havde, og hvordan pres fra familie og 

venner kan opleves.  

Tilsvarende tages en case op, omhandlende hvordan jalousi mellem et ungt kærestepar kan 

føre til vold i forholdet. Hvordan skal pigen, som er blevet udsat for vold, handle? Formålet 

er at illustrere situationer, der kan være aktuelle for eleverne, og casen danner et godt afsæt 

for diskussion af eksempelvis handlemuligheder i den konkrete situation, samt vigtigheden 

ift. at mærke efter egne grænser samt sætte grænser i det hele taget. Det forekommer let 

 I dag er det tirsdag (introducerende for at forklare øvelsen) 

 I dag er det onsdag (igen introducerende for at forklare øvelsen) 

 Hvis en ung pige bliver gravid, så er det nemt at beslutte sig for abort 

 Det er kun pigens valg, om hun vil have foretaget en abort 

 Det er både pigens og fyrens valg, om de vil have foretaget en abort 

 Mange forældre vil støtte deres børn, hvis de finder ud af, at deres datter er 

blevet gravid 

 Mine forældre glæder sig til at blive bedsteforældre 

 Hvis pigen finder ud af, at hun er gravid, skal hun sige det til sine forældre (alle 

elever rejser sig) 

 Det er pigens ansvar, hvis hun bliver gravid (en elev rejser sig) 

 Hvis en fyr finder ud af, at hans kæreste er gravid, skal han tage ansvar for barnet  

 Fyre skal stille op som far efter et one-night-stand (begrebet one-night-stand 

forklares) (ingen rejser sig) 

 Det er pinligt at være gravid, hvis man stadig går i folkeskolen (alle elever rejser 

sig) 
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for eleverne at relatere sig til disse konkrete problemstillinger, hvorfor de viser stort 

engagement i undervisningen. Stort set alle elever har noget at tilføje til diskussionen. 

 

Undervisning om forældrerollen (gruppearbejde): 

Før eleverne får demonstreret og udleveret en babysimulator, diskuterer de forskellige 

aspekter af det at blive forældre. De inddeles i grupper á fire elever, og der dannes følgende 

fem grupper: 

 

Eleverne i hver gruppe får god tid til at diskutere spørgsmålet, skrive deres svar ned og 

fremlægge deres overvejelser, diskussioner og nye viden for klassen. Eleverne går 

engagerede til opgaven, selvom fremlæggelserne bliver tidsmæssigt mere omfattende, end 

de havde behøves at være. Undervejs supplerer underviseren med relevant information og 

lægger løbende op til yderligere diskussioner. Der er sjældent behov for at korrigere 

eleverne. Eksempelvis fortæller underviseren om, hvad der kan ske med et barn, hvis mor 

drikker alkohol under graviditeten. Underviseren anvender desuden en dukke, som via 

lyssignaler synliggør, hvilke områder i hjernen, der kan skades hos ”ruskebørn”, hvormed 

hun kommer ind på konsekvenserne af hårdhændet behandling af spædbørn (jf. billedet på 

side 39). Det er tydeligt, at eleverne er meget påvirkede af dette. Eleverne bliver i denne 

sammenhæng bedt om at forholde sig til omsorgssvigt. Hvad er omsorgssvigt? Og hvad 

betyder det for et lille barn at blive udsat for omsorgssvigt? Hvad betyder eksempelvis vold 

eller alkohol for et lille barn? Omsorgssvigt er ikke nødvendigvis ”kun” fysisk skade, der kan 

også være tale om psykisk forsømmelse, med tilsvarende alvorlige, langvarige konsekvenser 

for barnets sundhed og trivsel. Flere elever er synligt påvirkede af diskussionen af sådanne 

barske emner. Det forekommer imidlertid værdifuldt, at eleverne gør sig refleksioner 

herover, og underviseren viser god empatisk forståelse og evne til at finde en 

hensigtsmæssig balance ift., at diskussionerne ikke bliver mere personlige, end eleverne kan 

kapere.   

Øvelsen med gruppearbejdet viser, at de fleste elever allerede på forhånd vidste en del om 

spædbørns behov (gruppe 3). Mange havde prøvet at passe små børn. Alligevel havde 

næsten samtlige elever en virkelighedsfjern, urealistisk og ofte romantisk forestilling om, 

hvilken betydning det at få et barn har for familielivet (det blev eksempelvis i gruppe 5 

diskuteret, hvad et spædbarn kan betyde for parforholdet på både godt og ondt), ligesom de 

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? 
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ikke havde nogen anelse om økonomiske forhold. (Gruppe 2 fik til opgave at lægge et 

realistisk budget for de månedlige udgifter et hushold har, med udgangspunkt i far, mor og 

et barn). Eleverne havde heller ikke gjort sig tanker om, hvor meget arbejde det kræver at få 

et barn (fx gruppe 4). Gruppearbejdet og fremlæggelserne var i høj grad med til at 

bevidstgøre eleverne om disse forhold. Den dialogbaserede form, hvor eleverne aktivt 

forholdt sig til deres egen livssituation i forestillingen om at få et barn nu-og-her, og 

underviserens anerkendende tilgang, bidrog, sammen med de konkrete cases og eksempler, 

til, at elevernes udbytte forekom stort. Eleverne tog tilsyneladende i høj grad den nye viden 

til sig, idet den fremkom på baggrund af deres egne diskussioner og refleksioner – og ikke 

fremstod som formanende og af afskrækkende karakter fortalt af underviseren med løftet 

pegefinger.   

 

Demonstration og udlevering af baby-simulatorerne (dukkerne).  

Eleverne får en gennemgang af spædbarnets basale behov, eksempelvis at hovedet skal 

støttes, spædbarnet skal skiftes, mades og bøvses. Udleveringen af dukkerne består desuden 

i, at dukkernes funktioner gennemgås og demonstreres for eleverne. Underviseren fortæller 

om det ansvar, det er at sige ja til dukken, herunder at man skal passe på dukken og 

gennemføre pasningen, hvis man siger ja. Det er frivilligt, om man vil have en dukke. To 

elever vælger ikke at få en dukke. Det aftales, at man ikke nedgør nogen i de dage, projektet 

står på. Hver elev får udleveret et armbånd med en chip, som eleven skal anvende for, at 

dukken registrerer forælderens til stedeværelse – dukkerne skal således passes af eleven og 

kan ikke blot overlades til andre. Til hver dukke medfølger børnetøj, slynge, to bleer og 

sutteflaske. Eleverne bestemmer ikke, hvilket køn eller etnicitet deres dukke skal have. 

Eleverne er meget entusiastiske og kan dårligt vente på, at det bliver deres tur til at få en 

dukke. Nogle dukker får straks et navn.  

Anden dag (to lektioner) 

Elevernes entusiasme er faldet markant, idet de fleste elever er blevet vækket i løbet af 

natten. Dagens bruges primært til, at eleverne kan tage problemer med dukkerne op og 

diskutere disse med underviseren. En elev får en ny dukke, da den første var defekt, og 

eleverne deler frustrationer og oplevelser med hinanden og med underviseren. Denne 

anden dag synes, med pædagogiske briller og fokus på læringsudbyttet, at kunne udnyttes 

bedre. Eksempelvis til samtaler om prævention og seksualundervisning, hvilket eleverne i høj 

grad efterspørger, men som det ender med, at der kun bliver kort tid til på tredjedagen.  
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Tredje dag (6 lektioner) 

Formidling af resultatet af aflæsningen 

Den tredje dag afleveres dukkerne, hvilket sker til stor lettelse for alle elever.  

I forbindelse med at dukkerne aflæses, får eleverne enkeltvis og fortroligt at vide, hvilken 

”score” i form af pasningsprocent, de har fået, herunder om dukken skulle have lidt 

betydelig overlast i form af mishandling, og i så fald hvad der er blevet registreret og 

hvornår. Sidstnævnte var tilfældet for et par elever, som i frustration havde rusket dukken, 

ligesom en elev havde tabt dukken i skolegården. Eleverne bestemmer selv om og hvor 

meget information, de ønsker at dele med deres klassekammerater. Flere elever, som har 

fået en relativt lav score, siger ikke deres pasningsprocent højt. Der tages i forbindelse med 

aflæsningen en kort samtale med alle elever, hvor der på baggrund af aflæsningen tales om, 

hvordan det er gået: Dels hvad computeren mere detaljeret har registreret, samt hvornår 

eleven eventuelt ikke har opfyldt alle ”babyens” behov og dels om elevens oplevelser af 

dette. Kan eleven genkende disse registreringer? Og hvad kan eleven bruge oplysningerne 

til? Hvor tungt skal det tages, hvis scoren er lav? Og hvori ligger begrænsningerne for, hvad 

en pasning (og en høj eller lav score) fortæller om elevens forælder-parathed?  

For eksempel kan computeren have registreret manglende omsorg på bestemte tidspunkter 

om natten. Eksempelvis havde en elev om natten lagt sin dukke i en kasse pakket ind i dyner, 

så eleven kunne sove trods dukkens gråd. Dette kan umiddelbart se ud som en fiasko, men 

udfaldet var, at eleven var blevet meget bevidst om, at det ville være skadeligt for ham selv 

og barnet, hvis han blev forælder nu. I den forbindelse var der mulighed for, på 

tomandshånd, at diskutere og bearbejde elevens oplevelser, således at det af eleven selv 

ikke (kun) blev forstået som et nederlag, men (først og fremmest) som en vigtig erfaring. 

Langt de fleste elever var godt klar over, i hvilke situationer dukken ikke havde fået opfyldt 

dens ”behov”. Underviseren gjorde det tydeligt, at målet ikke primært var en høj 

pasningsprocent, men at eleverne opnår større indsigt i, hvad det kræver at passe et 

spædbarn. Herefter blev erfaringerne diskuteret in plenum – dog stadig fortroligt, således at 

eleverne selv bestemte, hvad der skulle deles med klassen. 

 

Eleverne afleverer herefter sedler, hvor de anonymt kan stille alle slags spørgsmål om sex og 

prævention, som ville blive besvaret den følgende dag. Eleverne var meget glade for dette 

og glædede sig til at få svar på deres spørgsmål. 

 

Gruppearbejde om og diskussion af forskellige kroppe samt (udfordring af) elevernes 

idealbilleder 

Denne aktivitet består først af gruppearbejde, hvor eleverne i grupper ser og diskuterer 

nogle – for dem – meget grænseoverskridende billeder af forskellige kroppe. De fleste af 

kroppene er langt fra de idealer, eleverne normalt præsenteres for. Eleverne udviser tydelig 

væmmelse. Efterfølgende skriver eleverne deres egne kropsidealer (for den perfekte krop) 
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op på tavle, hvorefter disse diskuteres (jf. billedet på næste side). Underviseren og eleverne 

når frem til, at ingen kan leve op til alt dette.  

 
 

Formålet med øvelsen er at give eleverne en forståelse af, hvordan kroppe kan se ud - også 

uden for mediernes fremstilling af (photo-shop bearbejdede) kønsidealer. 

Underviseren har en klar dagsorden med øvelsen: Der er først og fremmest fokus på, at man 

skal acceptere sin egen og andres kroppe, som de er, også selv om de adskiller sig fra 

idealerne. Der er ikke fokus på, hvor vidt idealer kan være en god ting.  

Af øvrige aktiviteter på tredjedagen var en gennemgang af kønsorganer (på overhead) og 

præventionsformer, herunder hvor får man fat på prævention, og hvor kan man søge mere 

viden? (fx sexogsamfund.dk).  

Der blev desuden lavet en stafet, hvor eleverne i hhv. drenge- og pigehold satte kondomer 

på modeller af en penis. Deltagelse var frivilligt, men det endte med, at næsten alle elever 

deltog. At aktiviteten skete i form af en stafet havde både positive og negative virkninger. 

Dels bidrog det til en afslappet stemning omkring ”legen”, og aktiviteten blev antageligt 

oplevet som mindre grænseoverskridende, end den ellers ville have været. Omvendt var der 

ikke tid til, at elever kunne få hjælp eller egentlig øve sig, ligesom der var stort fokus på, hvor 

hurtig den enkelte elev var, hvilket i realiteten ikke kunne være et formål med aktiviteten.   

 

Nogle af elevernes spørgsmål til sex og prævention, som de anonymt havde skrevet dagen 

før, blev besvaret af underviseren. De handlede fx om hvad en trekant er, og om analsex gør 

ondt, men også om at sætte grænser og om følelser i et forhold.  

 

Endelig blev spørgeskemaerne til eleverne ”efter dukkeprojektdeltagelse” udleveret og 

udfyldt og forældrenes spørgeskemaer blev afleveret. Der blev afsluttet med en opsamling 

og en kort evaluering. Eleverne gav udtryk for, at de var yderst tilfredse med 

Dukkeprojektets undervisningsforløb, og at deres udbytte var stort. Dog kunne alle elever 

godt tænke sig, at der havde været mere tid til seksualundervisningen. Udover at de generelt 

fandt undervisningen mere kvalificeret end den seksualundervisning, de ellers havde haft, 
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”Man har lov til at 
sige det, man har lyst 
til, men man er ikke 
tvunget til at sige 
noget som helst.” 
 

blev dette begrundet med, at de fik meget mere ud af den 

undervisningsform, som de mødte nu, end den sædvanlige 

(tavle)undervisning.   

Undervisningens kendetegn 

Det kendetegner undervisningen, at eleverne en stor del af tiden 

er den aktive part i undervisningen, men at underviseren samtidig 

er klar til at supplere eller svare på spørgsmål. Undervisningen er 

dialog-baseret og underviserens tilgang anerkendende. Der er kun 

ganske få spørgsmål, hvor eleverne skal afkode underviserens holdninger og værdisæt 

(eksempelvis optræder disse, når kropsidealer diskuteres, hvor underviseren tydeligt tager 

afstand fra den medieskabte ideal-krop). 

Eleverne opfordres til en åben dialog, hvor (næsten) alle holdninger er acceptable, men 

tvinges ikke til deltagelse, som kan bringe udsatte elever i en sårbar situation.  

Eleverne udtrykker stort behov for information og interesse for undervisningen. Elevernes 

tilgang kan primært beskrives som udforskende og meningsskabende, idet diskussionerne er 

holdnings- og vurderingsprægede snarere end fakta-relaterede eller ”gæt-hvad-læreren-

tænker” præget. Dette bevirker, at eleverne føler sig – og oprigtigt bliver – hørt, hvilket 

synes at virke befordrende og selvforstærkende på elevernes lyst til at indgå i den fortsatte 

dialog i klassen.  

Undervisningen forekommer konkret i den forstand, at undervisningen tager afsæt i 

elevernes livssituation, hobbyer, interesser og erfaringer. Ved hjælp af den konkrete 

oplevelse med pasning af dukken og den hyppige brug af eksempler, illustrerer underviseren 

væsentlige problemstillinger og handlemuligheder i forskellige situationer, hvilke diskuteres 

åbent, i den forstand at det ikke er muligt for eleverne at afkode, hvad underviseren gerne 

vil høre. Alle holdninger accepteres og respekteres – ikke kun af ord men også i 

undervisningen praksis.  

Diskussionerne belyser familie- og seksuallivets udfordringer på en måde, der i høj grad 

formår at forbinde elevernes forhåndsviden og erfaringer med aktuelle behov for viden og 

forståelse af konsekvenser for mulige fremtidige valg og dermed livsveje. Dette bundet op 

på (og med plads til) elevernes nysgerrighed og interesser, hvilket bidrager til, at alle elevers 

lyst til at lære hele forløbet igennem er høj. På denne baggrund, og med afsæt i et bredt og 

positivt sundhedssyn, stimuleres eleverne til refleksion, både i forhold til egne og 

jævnaldrenes seksualitet, behov og grænser. 

Denne undervisningsform stiller store krav til underviseren herunder valg af 

undervisningsmateriale, didaktiske overvejelser, empatiske kompetencer og faglig samt 

personlig (selv)sikkerhed. Hvad angår materialet, skal dette imødekomme de unges behov 

for information, men samtidig muliggøre en åben, anderkendende dialog om 
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undervisningens emner. De anvendte materialer fra Sex og Samfund synes velegnede til 

dette formål. Endelig forekommer det nødvendigt, at underviseren er i stand til at sætte sig 

ud over sine egne præferencer og normer i undervisningsforløbet, således at der skabes et 

fordomsfrit forum for eleverne og deres spørgsmål. 

5.2.2 Observationer af undervisningen på Kysten 

Undervisningens rammer 

Observationerne er foretaget i september 2012. Undervisningen afvikles i et sundhedscenter 

(forebyggelseskontor) og dermed ikke i skolernes bygninger. Der er et lokale til rådighed på 

størrelse med et almindeligt lille kasselokale, med stole, kateder, overhead og en 

sofagruppe. Der er ingen borde udover kateder og sofabord, og stolene står på rækker vendt 

mod tavlen. Undervisningslokalets relativt lille størrelse begrænser muligheden for fx 

gruppearbejde, ligesom der holdes en del pauser, da man vurderer, at det bliver varmt. 

Til stede i hvert af de tre observerede undervisningsforløb er 17-20 elever, to undervisere 

(en forebyggelseskonsulent og en jordemor fra sygehuset, en jordemor-praktikant (også fra 

sygehuset), en socialpædagogisk praktikant, en lærer samt en observatør (Mikkel Stovgaard) 

og en tolk. Undervisningen foregår på grønlandsk. Omkring en fjerdedel af eleverne skønnes 

ifl. klassernes lærere at have familiære problemer – fx forældre der drikker. I forbindelse 

med returnering af forældre-spørgeskemaer, erfarer vi, at der i hver klasse er flere elever, 

som bor hos bedsteforældre, nogle på børnehjem, hos værge eller i pleje. Således har mange 

elever selv erfaringer med forældre, der af mange forskellige grunde ikke (i tilstrækkelig 

grad) har været i stand til at være forælder. 

Da de tre observerede undervisningsforløb er stort set identiske, hvad angår indhold, form 

og øvrige karakteristika, dækker følgende beskrivelser over de observerede 

undervisningsforløb, som hver især varer to dage. Således beror eksempelvis beskrivelsen af 

”Dag 1” på observationer af tre klassers første undervisningsdag i dukkeprojektet.  

Undervisningens indhold og form 

Eleverne passer dukkerne i et døgn. Hver klasse arbejder således med dukkeprojektet over 

to skoledage. I løbet af den første dag udfyldes spørgeskemaer, der gives information i kraft 

af seksual- herunder præventionsundervisning, introduktion til dukkerne og kønssygdomme, 

ligesom der tales om opdragelse, uddannelse, bolig og kæresteforhold. Dukkerne udleveres 

også den første dag.  

Dagen efter afleverer eleverne dukkerne, som aflæses. Der tages en kort snak m eleverne 

om, hvordan det er gået med at passe dukkerne, og der udleveres ”Babyrapport”, som er en 

slags duelighedsbevis eller diplom på dukkepasningen, hvorpå elevens navn, 

pasningsprocent, antal registreringer af ”manglende omsorg” og af ”mishandling” fremgår.   
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Nedenstående gennemgang af undervisningen gengiver undervisningen i sin helhed. Der er 

dog i ugen inden undervisningen omdelt en pjece og holdt forældremøde, hvor der er oplyst 

om graviditet, opdragelse og prævention. 

Dag 1 (kl. 8.30-14) 

Eleverne er tydeligt spændte på, hvad der kommer til at ske. En pige starter timen med at 

erklære, at hun har plukveer. Indlevelse i forældrerollen mangler ikke. Eleverne opfordres til 

at spørge, hvis de har de mindste spørgsmål. Det gælder generelt, at pigerne primært er 

opmærksomme og rolige, mens drengene er urolige, og småchatter lidt til hinanden, når 

undervisningen bliver grænseoverskridende for dem. 

Beskrivelser af aktiviteter 

Spørgeskemaer 

Spørgeskemaer til ”før-dukkepasning” gennemgås først et spørgsmål ad gangen, hvorefter 

de et ad gangen besvares af eleverne (skemaerne er udleveret på grønlandsk). Eleverne 

stiller undervejs spørgsmål til de to undervisere, primært om hvad der menes med de 

forskellige spørgsmål. Underviserne hjælper eleverne, uden at lægge svar i munden på dem. 

Der gøres dog meget lidt ud af, at svarene bør være anonyme og således private. Eleverne 

sidder tæt og følger åbenlyst med i hinandens besvarelser. På spørgsmålet om eleverne har 

haft sex, skal de elever, som svarer ja, fortsætte udfyldning af skemaet, mens de elever, der 

svarer nej er færdige. Underviserne beder alle elever, som har svaret nej, om at aflevere. 

Således udstilles de elever, som svarer ja, og grupper af elever følger med i de resterende 

elevers udfyldning om præventionsbrug etc. Eleverne lader imidlertid ikke til, uden at vi dog 

kan være helt sikre på dette, at lade denne omstændighed påvirke deres svar. 

 

Hvad er vigtigt, når man skal have et barn? 

Eleverne opfordres til at nævne ting, som er vigtige, når man skal have et barn. Nogle af 

disse skrives på tavlen, fx: seng, samarbejde, bolig, uddannelse, mælkeflaske, ble, barnevogn, 

tøj, arbejde, mad, at alle er ansvarlige, opdragelse af barnet, kærlighed og god økonomi. Der 

er ingen taletursprincipper fx håndsoprækning, hvilket ser ud til at forvirre nogle elever. Der 

tales om, hvad opdragelse er, og hvad gode forældre er. Underviserne er spørger ind til 

tingene, når eleverne kommer med svar. Eleverne kommer på banen i to af de tre klasser.  

I den tredje klasse, som vi observerer, siger ingen 

noget. Generelt er det underviserne, som taler, og 

eleverne som lytter.  

 

Kroppen 

Underviserne fortæller, at vi skal kunne tale om 

kroppen, og at der er en tendens til, at det er et tabu. 

De fortæller om, hvordan kroppen udvikler sig i 

puberteten, og at der er forskelle kønnene imellem, 

samt ”at det er godt, at vi ikke ser ens ud”. 
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Underviserne udviser dermed en åben og anerkende tilgang til kroppen og til forskellig 

seksualitet. Undervejs vises lysbilleder af forskellige kropsbygninger og kønsdele. Eleverne er 

dybt optagede og koncentrerede om billederne. Underviserne fortæller, hvordan man bliver 

gravid og spørger eleverne, om de har nogle spørgsmål. Det er tydeligt, at underviserene er 

fagligt sikre. Der er enkelte spørgsmål til menstruationssmerter. Eleverne er forlegne, men 

stemningen er god, og eleverne virker trygge. Der vises overheads af graviditet og samleje 

samt af stillinger også med homoseksuelle, hvilket eleverne hæfter sig stærkt ved. 

Underviserne pointerer, at man ikke skal dømme andre, fordi de gør det anderledes. Der 

vises billeder af forskellige kroppe og kropsdele – fx af bryster. Materialet er primært fra Sex 

og Samfund.  

En elev spørger – lidt ude af kontekst – til urinvejsinfektioner. Han får at vide, at det vil de 

ikke beskæftige sig med. Afvisningen afslører (desværre), at der er en grænse for, hvad man 

kan spørge om, hvilket muligvis begrænser eleven og andre elevers spørgelyst. Flere elever 

griner forlegent, når der fortælles om erektionseffekten og stimulering af klitoris. Nogle 

elever er meget stille.   

Kønssygdomme 

På overhead vises en række billeder af kendetegn ved forskellige kønssygdomme (jf. 

billederne til højre). Billederne virker meget stærke og ubehagelige for eleverne. Som det 

fremgår af eleven på billedet til højre, må eleverne kigge væk i 

væmmelse. Det fremgår tydeligt af undervisningen, at formålet med 

at vise billederne er at afskrække eleverne for at få dem til at bruge 

kondom. Underviserne understreger dette, ved at fortælle: ”Hvis I 

ikke passer på…”, ”Billederne fortæller selv.”, ”Derfor skal I beskytte 

jer med kondomer. Hvis I ikke beskytter jer, får i det der.”   

Oplysning om familieforhold og ansvar 

De to undervisere fortæller eleverne om de begrænsninger, det 

indebærer at være forælder i en ung alder. De giver eksempler på, at 

man ikke kan gå i klubben, være sammen med de andre uden videre, eller gå til fester eller 

passe uddannelse. De siger også, at når eleverne nu skal passe dukken, kan de ikke bare give 

den til andre, hvilket svarer til pasningen af en baby. 

Underviserne forsøger at igangsætte en diskussion in plenum af, om nogle har kendskab til 

unge forældre. Alle er helt stille. Underviserne går videre med at tale om ansvar, og at 

drenge også har et medansvar som fædre – også økonomisk. Der opfordres til, at man 

beskytter sig og passer godt på. Underviserne oplyser ved at formidle viden, men eleverne 

selv taler ikke ret meget om oplevelser eller følelser.  I halvanden time har stort set ingen 

elever sagt noget.  
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Et eksempel på en samtalesekvens følger her. En underviser spørger en dreng: ”Din kæreste 

er ved at blive gravid, og du har gjort hende gravid. Hvordan vil du have det?” Eleven svarer, 

at han ville gå fra hende. Underviseren slår fast at, ”Så er du stadig far, og så hænger du på 

barnet økonomisk”. I sekvensen her ses en markant anderledes og mere direkte moralsk 

italesættelse af ansvar, end ex. undervisningen i den første observationscase fra Nuuk. En 

facon som ikke harmonerede med dukkeprojektets overordnede idé, pædagogiske 

grundantagelser og intenderede læring (undervisningskoncept).  

I pausen opdager underviserne, at de fleste elever ryger. De ’tager tråden op’ og taler om 

graviditet og rygning – om hvordan det skader barnet, samt at de har rygestopkurser, hvis 

eleverne skulle være interesserede. 

Herefter taler underviserne om forskelle på drenge og pigers udvikling, om menstruation, at 

mennesker er forskellige, om lesbiske og homoseksuelle, og at det er meget almindeligt i 

dag. Grundantagelsen er, at forskellighed bør accepteres.  

Oplysning om prævention  

Underviserne fortæller, at begge parter er ansvarlige ift. brug af prævention. Forskellige 

præventionsformer gennemgås. Underviserne anbefaler alle piger at begynde med P-piller 

nu. Det forklares, at uønskede graviditeter koster Grønland mange penge. Desuden kan man 

risikere ikke at kunne få børn igen.  

Efter to timer, hvor næsten ingen elever har sagt noget, begynder eleverne at blive 

ukoncentrerede.  

En af underviserne fortæller om graviditetstest. En elev spørger, om de kan bruges flere 

gange. Underviserne fortæller om fortrydelsespiller og abort. Det understreges, at abort ikke 

skal bruges præventivt, og at det ikke er noget, man bare gør, for det koster mange penge 

for samfundet. Derfor skal de beskytte sig selv. Det koster ikke noget. En underviser nævner, 

at vi har ret til at sige nej. Det skal respekteres. Hvis nogen gør noget mod elevernes vilje, 

opfordres de til at melde det på skolen, sygehuset eller til politiet.  

Aktivitet: At påføre kondom 

Underviserne viser, hvordan man åbner en pakke kondomer, samt hvordan 

kondomet påføres en model af penis, tages af og kasseres. Eleverne finder 

det lidt pinligt og er generte. Efterfølgende er det deres tur. Alle elever får 

en model og et kondom, så de kan prøve selv. Aktiviteten forløber fint og 

alle elever prøver at sætte et kondom på, uden at nogen ser ud til at føle sig 

udstillet eller føle, at deres grænser er overskredet. I forhold til 

undervisningscasen fra Nuuk forekommer det hensigtsmæssigt, at eleverne 

har god tid til øvelsen og kan prøve flere gange, hvis de vil.  
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Demonstration og udlevering af baby-simulatorerne 

Eleverne får gennemgået spædbarnets basale behov, 

som eksempelvis at hovedet skal støttes pga. 

halsmusklerne, de skal skiftes, mades og bøvses. 

Underviserne fortæller, at det er vigtigt at huske, så 

dukken ikke græder. Dukkernes funktioner gennemgås 

og demonstreres for eleverne. Underviseren fortæller 

om det ansvar, det er, at sige ja til dukken, herunder at 

man skal passe godt på dukken, som er meget dyr. Alle 

elever får en dukke. Hver elev får udleveret et armbånd 

med en chip, som eleven skal anvende for, at dukken 

registrerer forælderens til stedeværelse. Til hver dukke 

medfølger babytøj, slynge, to bleer og sutteflaske. Eleverne bestemmer ikke, hvilket køn 

eller etniske udseende deres dukke skal have. De får at vide, at de ikke kan bytte. Eleverne er 

meget entusiastiske, og kan dårligt vente på deres tur. Eleverne siger tillykke med den nye 

baby til hinanden, når de får en dukke tildelt. Nogle dukker får straks et navn, og nogle 

dukker bliver ”kærester” eller ”venner” og ”veninder” med hinanden. Desuden får eleverne 

at vide, at de kan ringe til den ene underviser, hvis der er problemer. To elever benytter sig 

af dette allerede få timer efter udlevering, da det var for hårdt - de kunne ikke overskue 

pasningen og gråden mere.  

Både piger og drenge ekstremt meget op i den dukke, de har fået udleveret. Næsten alle 

elever viser stor omsorg og kærlighed til dukken. Ingen udviser en ligegyldig attitude. Der er 

eksempelvis kommentarer, som ”han ligner sin far” og ”de må være søskende”. Stemningen 

i lokalet er kendetegnet af mange smil, grin og glade elever, men også af elever, som påtager 

sig opgaven med stor alvor. Der er dog lidt forskel klasserne imellem. De mest modne elever 

finder det en anelse skørt, men tager alligevel opgaven alvorligt. 

 

En væsentlig forskel i forhold til undervisningsobservationerne i Nuuk består i, at eleverne 

her ikke skal i skole mens dukkeprojektet forløber. Dette med den begrundelse, at de skal 

passe "babyen" både dag og nat, og at de alligevel vil være for trætte til at få noget ud af 

undervisningen. I Nuuk var det netop et formål, at eleverne oplevede, at det er svært at 

følge med i skolen og således passe en uddannelse, hvis man har et lille barn.  

Dag 2 (kl. 13-14.30) 

Elevernes entusiasme er, ligesom i Nuuk, faldet markant denne anden dag, idet de fleste 

elever er blevet vækket i løbet af natten, og derfor er trætte. Afleveringen af dukkerne udgør 

dog ikke en ligeså stor lettelse, som der hvor eleverne har haft dukkerne i to eller tre døgn. 

Dette kan tyde på, at den omstændighed, at eleverne kun passer dukkerne en dag, kan få 

den virkning, at det i højere grad blot bliver sjovt og i mindre grad anstrengende at passe 

dukken. Eleverne når med andre ord ikke i samme grad at mærke, hvor hårdt det er at have 
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et spædbarn i så ung en alder. De fleste elever udtrykker alligevel, at det har været hårdt, og 

at de er glade for at slippe af med dukken igen. 

Elevernes dukker aflæses efter tur. Underviserne råber pasningsscoren højt i klassen, og hvis 

den er høj klappes og jubles der. Underviserne viser også stor begejstring, hvis 

pasningsscores er høj. Hvis den er lav udtrykkes det fra både undervisere og øvrige elever 

med ”ååh” eller ”uhh – det var ikke godt”. Herefter får eleven, som har afleveret dukken, et 

spørgeskema.  

Der følges ikke umiddelbart op med samtaler med eleverne om pasningsscoren (se evt. 

beskrivelsen heraf på side 39).  

Eleverne får uddelt diplomer/duelighedsbeviser – en ”Babyrapport”, hvoraf 

”pasningsprocent”, ”manglende omsorg” og ”mishandling” fremgår. Flere elever spørger til, 

hvad ”manglende omsorg” og ”mishandling” betyder. Begge dele står på dansk på diplomet. 

Underviseren oversætter til grønlandsk, men uddyber eller forklarer det ikke nærmere for 

eleverne, ligesom der undlades at tage en snak om, hvad resultaterne betyder, og hvordan 

de kan tolkes – og ikke bør tolkes. Denne dreng har klaret det ”flot”: 

 

 

 

 

 

 

Der er eksempler på langt højere score i ”manglende omsorg” og ”mishandling”. Disse 

babyrapporter vises ikke frem. De elever, som har klaret dukkepasningen dårligt, lægger 

hurtigt deres babyrapporter ned i tasken. Alle elever går hjem med et diplom på: pasning, 

manglende omsorg og mishandling.  
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Sidst på anden undervisningsdag sætter underviserne fokus på det store spørgsmål, som 

samtidig er undervisningens overordnede dagsorden: ”Er du klar til at få et barn”?  

Elevernes udtalelser tolkes alle sammen af underviserne (sandsynligvis med rette) til, at 

eleverne ikke er klar til at få et barn, og underviserne sikrer, at dette ekspliciteres ved hver 

opsamling på en elevs ytring. Fx: Underviser: ”Er du klar til at blive mor?” Elev: ”Nej jeg bliver 

vred…”. Underviser: ”Hvad vil du gøre i det virkelige liv? Der kan du ikke aflevere den. Så er 

du ikke klar.” En anden elev beskriver oplevelsen som trættende. Underviser: ”Er du så klar 

til at få et barn?”. Elev: ”Det ved jeg ikke, der var meget, der skulle laves, og jeg sov ikke så 

meget”. Underviser: ”Du er ikke klar”. Langt de fleste elever har fået en oplevelse af ikke at 

være klar, og efterhånden formår eventuelt resterende elever (som rent faktisk synes, at de 

er klar til at få et barn) at afkode, at det rigtige svar (ifølge underviserne) er ”nej”. ”De er ikke 

klar”.  

Afslutningsvis får eleverne uddelt kondomer. De er særdeles ivrige efter at få disse, hvilket 

kan virke overraskende, da prævention er gratis i Grønland. Dette tyder på, at 

tilgængeligheden er for restriktiv. Samtaler med eleverne bekræfter dette.  Drengene går 

hjem og mange piger skrives op til P-piller.  

Etiske problemstillinger 
Der rejser sig i forlængelse af ovenstående skildringer af undervisningen nogle etiske 

spørgsmål: 

 Det er uvist hvordan eleven, som opnåede en meget lav pasningsprocent, er 

påvirket af dukkeprojektet. Hvordan er hans/hendes selvbillede som forælder i 

fremtiden? Hvordan påvirkes hans/hendes selvværd af dette ’nederlag’? Bekræftes 

hans/hendes frygt for at blive en dårlig far/mor? 

 Hvad med en elev, som havde mistet sin far for nylig, og som blot scorede 24%, 

hvilket af underviseren blev mødt med et ”jamen dog”? Har han brug for at tage 

afstand til dukkepasningen? Og hvordan påvirkes han af ”den dårlige præstation” 

ift. selv at blive far?  

 Får de elever, som opnår 100%, en succesoplevelse med pasningen af dukken? 

Betyder det, at de ser dem selv som potentielt gode forældre og derfor som (snart) 

klar til at få børn? Spørgeskemaernes svar tyder på det, 

men det vil kræve en interviewundersøgelse at opnå 

mere sikker viden herom.  

Ovenstående forekommer særligt problematisk, fordi 

underviserne ikke sætter fokus på, at antal pasningsprocent ikke 

nødvendigvis afspejler evnen som forælder. Tværtimod er der 

stort fokus på diplomet og antal procent, der opnås. I starten af 

en time siger underviserne eksempelvis: ”To (elever) fik 100%  i 

går og flere fik over 90%. Det kan ses (aflæses), hvem der får 
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flest point ved at passe godt på dukken”. Således bliver fokus på konkurrencen frem for på 

det egentlige formål – oplevelsen og erfaringerne. En lærer bekræfter, at det eleverne taler 

om inden deltagelsen i Dukkeprojektet næsten udelukkende er, hvor mange procent de får, 

og hvem der dermed opnår bedst pasningsscore. Denne tendens er etisk set problematisk.  

 

På trods af at vi har kunnet konstatere, at der ikke er tale om et ønske om en decideret 

afskrækkende undervisning, og at eleverne giver udtryk for stor glæde over den viden, der 

formidles, er der alligevel tale om en formynderisk holdning til elevernes ansvar for deres 

sexliv og evt. ønsker om at få et barn. Som underviserne selv udtrykker det: ”Vi skal arbejde 

på at forebygge, at I får barn alt for tidligt. Det skal forstås på den måde, at I ikke er klar til 

at få barn nu – og det er en oplysningskampagne”. ”I skal derfor bruge kondom, så I ikke 

bliver gravide – og så får I heller ikke kønssygdomme.”  

 

Undervisningens kendetegn 

Sammenstilles ovenstående eksempel på samtalestrukturen og ovenstående beskrivelse af 

undervisningen, hvoraf langt størstedelen er traditionel tavleundervisning, tyder det 

desværre på, at der her er tale om en reproduktion af en undervisningskultur, hvor 

tavleundervisning og lærerens taletid dominerer, i højere grad end om de 

undervisningsformer og -aktiviteter, som der så progressivt i dukkeprojektbeskrivelsen 

lægges op til. Af projektbeskrivelsen fremgår det, at: ”Underviseren opfordres til at benytte 

f.eks. de aktiviteter, som foreslås i undervisningsvejledningen, således at undervisningen ikke 

blot bliver traditionel tavleundervisning.” Dette kan kun i ringe grad siges at være lykkes i 

den undervisning, som vi har beskrevet i observationscasen fra en by på Kysten.  

De to cases/beskrivelser af undervisningen i hhv. Nuuk og på Kysten viser, at 

Dukkeprojektets undervisningstilbud varierer vældig meget, afhængigt af hvilke undervisere 

der varetager opgaverne. Forskellene ses ikke primært ift. valg af undervisningens indhold, 

og heller ikke i forskelle på undervisernes faglige viden om emnerne, men i 

undervisningsformen herunder formidlingsformen. Især to forhold, som har afgørende 

betydning for elevernes udbytte af undervisningen, adskiller de to observerede 

undervisningspraksisser. 

For det første er det væsentligt, om undervisningen primært er dialogbaseret med eleven 

som aktiv part eller om læreren primært formidler indholdet fx ved tavleundervisning eller 

brug af overheads. Diskuterer, udforsker og skaber eleverne viden i en aktiv, dialogbaseret 

undervisning, eller forsøger underviseren primært at fortælle eleverne, hvad de bør vide og 

gøre? Den sidste undervisningsform medfører risiko for, at undervisningen kommer til at 
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fremstå formynderisk, og at leverne ”trækker gardinet ned”, dvs. kobler sig af 

undervisningen.  

For det andet ses en markant forskel i måden, hvorpå pasningsprocenten og øvrige data fra 

dukkepasningen anvendes som pædagogisk værktøj. I undervisningen i en by på Kysten 

anvendes dette først og fremmest som en motiverende faktor gennem hele forløbet, således 

at eleverne går op i at passe dukken godt. Målet bliver en høj pasningsprocent (og et flot 

diplom) og en nærmere personlig og evt. fortrolig samtale herom savnes. I 

observationscasen fra Nuuk spiller aflæsningen en sekundær rolle. Målet er først og 

fremmest, at eleverne gør sig værdifulde erfaringer, således at de opnår indsigt i, hvad det 

kræver at passe et spædbarn. Pasningen kan således være succesfuld, hvad enten de scorer 

højt eller lavt i pasningen. 

Undervisernes egne evalueringer af undervisningen 
Vi har interviewet en række undervisere, som har fortalt om de erfaringer, de har gjort 

sig, og de udfordringer, de har oplevet i forbindelse med at undervise i dukkeprojektet. I 

dette afsnit præsenterer vi et udsnit af deres erfaringer og oplevelser, hvilket skal 

bidrage til billedet af de udfordringer, underviserne i dukkeprojektet står overfor. Fokus 

er først og fremmest på faktorer, som har betydning for undervisernes pædagogiske og 

herunder didaktiske udfordringer. 

I et interview forklarer en underviser fra Kysten, at nogle drenges indstilling til forløbet 

udgør væsentlige barrierer for undervisningen: ”Flere drenge tror, at de skal have en 

legedag med dukkerne. De spørger, om man kan dræbe dem og forstyrrer undervisningen”. 

Dog gælder det ikke alle drenge. ”Enkelte drenge passer dem rigtig godt”. 

Anderledes forholder det sig ifølge underviseren for pigerne: ”De fleste piger er helt vilde 

med dukkerne – vil gerne passe dem i flere dage”. Denne underviser påpeger, at eleverne 

bør være ’klar’ til undervisningen – ellers skal de ikke have nogen dukke.  

 

Mange af underviserne på Kysten synes, at det er besværligt at undervise. Problemet er, at 

det er vanskeligt at finde ud af, hvad der skal undervises i, og hvordan man skal undervise. Et 

sted har de før dukkeprojektsundervisning haft en sundhedsplejerske ude i klasserne, for at 

undervise i ’Klar til barn’, en sundhedsassistent har undervist i ’forældrerollen’ og lederen af 
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vuggestuen har undervist eleverne i ’hvordan vi skal passe et barn’. Problemet er, at de disse 

undervisningsseancer er ukoordinerede og samtidig højest personlige, og det er svært for 

dukkeprojektets undervisere at komme ind på noget, der ikke allerede er blevet undervist i. 

En underviser i dukkeprojektet forklarer: ”det svære er – selv om vi har gode undervisere 

med, skal vi blive bedre til at planlægge, hvilke detaljer vi skal tage med næste år”. 

Underviseren påpeger behovet for at blive bedre til at dele undervisningens indhold 

underviserne imellem og supplere hinanden. Hun siger: ”Vi har brug for at drøfte, hvad vi 

kan gøre de næste gange… hvordan vi kan supplere hinanden bedre, så eleverne kan lære 

mere, uden at nedgøre hinanden som undervisere”. 

 
Samme sted blev alle forældre til 39 elever i to 9. klasser inviteret til en debataften efter den 

uge, hvor deres børn havde passet en dukke. Der kom fem mødre og en enkelt far. Der var 

herudover to lærere til stede. Det var en særlig forældregruppe, der er mødt op. Som en 

underviser forklarer: ”Vi kan se at det er velfungerende forældre, der var til stede”. 

”Problemer er, at de andre forældre ikke dukker op”. Uden at vi med sikkerhed kan vide det, 

forekommer det sandsynligt, at de forældre, der møder op, er dem, som i forvejen har talt 

med deres børn om dukkepasningen og om de emner, som tages op i familie- og 

seksualundervisningen, herunder brug af prævention. Således er det ikke lykkes at nå den 

gruppe af forældre, og de familier, som sandsynligvis vil have stort udbytte af en debataften 

efter deltagelsen i dukkeprojektet.  

 

Underviserne har i øvrigt erfaret, at det har været svært at håndtere dukkerne i starten. De 

havde især problemer med at aktivere dem, men fik hjælp fra Paarisa. Herefter er det gået 

godt. 

 

Alle undervisningstimerne er foregået på grønlandsk. Næsten samtlige elever taler 

udelukkende grønlandsk, eller ønsker kun at tale grønlandsk. 

 

Underviserne har gjort sig en række vigtige observationer af forskellige elevgruppers 

håndtering af dukkepasningen, samt mulige 

utilsigtede effekter af Dukkeprojektet for disse 

elevgrupper. Som en underviser siger: ”En af tingene, 

som vi har observeret, som er meget tankevækkende, 

er, at eleverne som sundhedsplejen kender i forvejen 

som værende meget omsorgssvigtede børn, har 

passet dukkerne rigtig godt. I en af vores bygder er 

der et kærestepar på 15 år, som sover sammen hver 

dag hos en af forældrene. De er meget 

omsorgssvigtede børn begge to, og de har passet 

dukkerne næsten 100 %. Der har ingen mishandling 

været”. Hun forsætter: ”Vi er bange for, at de skal få 
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lyst til at få et barn – de har meget ressourcesvage forældre, er måske smidt ud af skolen osv. 

Vi kommer måske til at være med til, at de ressourcesvage elever får mere lyst til at få børn”. 

Hun fortsætter: ”Det gode er dog at de får lov til at give kærlighed, uden det gør ondt”. 

 
Underviserne har desuden erfaret, at enkelte elever har handlet på en måde, der ligger 

meget langt fra intentionerne med dukkeprojektet: ”Vi fandt desværre også en dukke, der 

var brændt på overtøjet to steder mellem benene, som er gået igennem sparkedragten. Det 

ligner, at man har brugt en cigaret til at brænde med. Vi snakkede 

ikke med eleverne om det, da vi først fandt ud af det, efter vi er 

kommet hjem”. Brændemærkerne på sparkedragten fremgår af 

billedet ovenfor.  

 

En underviser sætter seksualundervisningen i et større perspektiv og 

påpeger behovet for at arbejde med ansvar blandt elever og 

forældre. Om arbejdet med elevernes drømme og visioner for 

fremtiden siger underviseren: ”Alle eleverne arbejdede i grupper og 

fortalte om deres drømme om, hvad de vil være, men de har meget 

svært ved at fortælle, hvordan de kan nå målet. De tænker ikke 

realistisk. De har masser af drømme, men ingen forslag til at opnå 

dem. Så hvad er det, vi sætter i gang?” 

 

Om elevernes ansvarlighed siger hun: ”Mange af elevene har ingen 

tidsansvar. De kommer en eller to timer for sent i skole, og de har 

meget svært ved at forstå, hvor vigtigt det er, at man møder til tiden. 

Mange af eleverne virker ret ligeglade med, om de forstyrrer klassen 

ved at komme for sent. Der bliver ikke talt om ansvarlighed 

derhjemme, om at møde til tiden, stå op om morgenen osv.” Hun 

fortsætter: ”Skolen kan ikke styre de børn. De ressourcesvage forældre støtter slet ikke deres 

børn, så børnene ved ikke, hvordan de kan gøre det, de gerne vil”.  

 

Underviserne beskriver efter undervisningsforløbet, at planlægning og samarbejde med fx 

skolen er afgørende: ”Det har været en fornøjelse at lave dette projekt, men vi fandt også ud 

af, hvor vigtigt det er at planlægge det i god tid sammen med skolen og finde de rigtige 

ressourcer både i skolen og her på sundhedscentret.” 
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6. Fødsler, legale aborter og seksuelt overførte sygdomme 
Sammenlignes landslægens nyeste tal for fødsler og aborter i Grønlands distrikter, bidrager 

disse til at tegne et billede af, at dukkeprojektet har en målbar effekt. Det bør dog 

bemærkes, at det ikke er muligt at uddrage statistisk signifikante resultater på baggrund af 

disse data, hvilket skyldes, at antallet af fødsler og aborter er forholdsvist lavt for Grønlands 

enkelte distrikter og aldersgrupper.  

Abortraten for en grønlandsk kvinde i sin fertile alder (15-49 år) er i gennemsnit betydeligt 

højere end i de øvrige nordiske lande. Det bør bemærkes, at det ikke er formålet med 

Dukkeprojektet at nedbringe aborttallet, men at alle nyfødte i Grønland (og alle graviditeter) 

skal være ønskede. Figur 19 viser store forskelle de nordiske lande imellem. Diagrammets 

data peger på, at der forekommer relativt mange uønskede graviditeter i Grønland: 
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For distriktet Nuuk gælder det, at antallet af fødsler blandt teenagere er faldet over de 

seneste år (jf. figur 21 og 22 nedenfor). Antallet af aborter foretaget på teenagere er steget 

for teenagere i 16-17 års alderen og stagneret for unge teenagere (14-15 år), hvilket kan 

være et tegn på, at Dukkeprojektet har medvirket til, at de helt unge teenagere har udviklet 

en mere realistisk forståelse af de krav, der stilles i forbindelse med at blive forældre, og at 

de således udviser et større ansvar, end de gjorde før de deltog i Dukkeprojektet. Samtidig er 

aborttallet for aborter foretaget på ældre teenagere (18-19 år) faldet, hvilket primært kan 

forklares med færre graviditeter – altså en positiv udvikling. Sammenlignes abort- og 

fødselstallene, viser disse en klar tendens mod betydeligt færre teenagegraviditeter (for 18-

19-årige var der i 2010 i Nuuk blot 17 registrerede teenagegraviditeter mod 28 i 2009). På 

landsplan er aborttallet steget fra 799 i 2009 til 860 i 2010.  

Hermed viser landslægeembedets opgørelser en tendens til, at færre teenagere i Nuuk nu 

bliver gravide, og at de, der gør, i højere grad end tidligere fravælger at få et barn. De yngste 

gravide teenagere vælger tilsyneladende i højere grad end tidligere at få abort.  

Tilsvarende tendens ses i Sisimiut, hvor aborttallet for 17-årige fra 2009-2010 er steget fra 4 

til 11, mens det for de ældre teenagere (18 og 19-årige) er faldet hhv. fra 8 til 3 og fra 14 til 6 

aborter i samme periode. Det er væsentligt at bemærke, at denne tendens ikke ses i de 

distrikter, hvor Dukkeprojektet ikke har været. Således kan udviklingen ikke forklares med en 

generel udvikling blandt grønlandske teenagere (Dog var aborttallet for 2009 relativt lavt, 

sammenlignet med årene 1991-2008). Selvom tallene i figur 21 og 22 er sårbare for 

ændringer, med relativt små årgange og derfor få fødsler, ses en tendens mod et kraftigt fald 

i fødsler blandt teenagere – især i Nuuk.  
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Som det fremgår af figur 23a og figur 23b, er der store geografiske forskelle på udbredelsen 

af smitsomme seksuelt overførte sygdomme. (Der er korrigeret for antal indbyggere). 

Tallene bekræfter de tidligere beskrevne data, som påviste, at den manglende brug af 

prævention er særligt udbredt uden for Nuuk, ligesom der uden for Nuuk sker en 

gennemsnitlig tidligere seksuel debut.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ud fra ovestående står det klart, at der stadig er stort behov for viden og 

kompetenceudvikling i relation til forebyggelse af seksuelt overførte sygdomme blandt de 

unge, og at der er stor forskel på Nuuk og byerne på kysten.  
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Appendiks. Eksisterende viden og evidens på området 

The Real-Care baby program 
Siden 1993 har skoler, agenturer og ungdomsorganisationer i hele USA bestræbt sig på at 

give elever og studerende en realistisk oplevelse af at være forælder til et nyfødt spædbarn 

ved hjælp af RealCare ® Baby simulatorer. Teknologien bag produktet er udviklet gennem 

flere modeller, herunder "Baby Think It Over" (BTIO) og "RealCare® Baby", hvor 

simulatorerne ledsages af et standardbaseret uddannelsesprogram. Det anslås, at ca. 60 

procent af de amerikanske skoledistrikter har en Real Care spædbarnssimulator til rådighed, 

og teknologiens udbredelse dækker over mere end 50 lande verden over.  

Intentionen med at passe en RealCare ® Baby er at vise deltagerne ”de sande krav til 

omsorg” for et spædbarn. Meningen er at lære deltagerne, hvordan man holder et 

spædbarn, og hvordan man korrekt håndterer et spædbarn, herunder konstant støtte af 

hovedet. Dette forbedrer forståelsen af fuldtids engagement ift. børnepasning. Simuleringen 

kræver også vedholdenhed (at komme gennem simulering uden at slutte) og organisation 

(evnen til at registrere og reagere på simulatorens signaler og trøste, made, skifte ble – alt 

sammen på tid). Gennem simulering, indsamler en intern computer data om deltagerens 

præstation. Incidensen for omsorgssvigt, manglende hovedstøtte, rysten, hårdhændet 

behandling, forkert placering, og forsømt pleje bliver dermed registreret. Nogle af disse 

hændelser vil producere intens gråd, ligesom de ville med et rigtigt spædbarn. Ved negativ 

feedback stiger intensiteten. 

Der er i dag en lang række publicerede undersøgelser vedrørende anvendelsen af Real Care 

infant simulatorer og endnu flere upublicerede studier og evalueringer. Undersøgelserne 

konkluderer fx, at forældreprogrammer, der omfatter spædbarnssimulatorer, har en 

signifikant større positiv effekt på deltagerne sammenlignet med undervisningsprogrammer, 

der alene bygger på traditionel undervisning eller læsning. Det ledsagende pensum, man 

bruger i USA, er udviklet ved hjælp af forældreskabs-, sundheds- og uddannelseseksperter 

rundt om i landet, og hjælper eleverne til at udforske fysiske, følelsesmæssige, sociale og 

finansielle konsekvenser af forældrerollen. Det omfatter komponenter, der vedrører 

spædbarnets fysiske, følelsesmæssige, intellektuelle og sociale udvikling og viden om 

færdigheder ift. spædbarnspleje. Undervisningsstoffet behandler også spørgsmål om 

forældrerollen og undervisning om konsekvenser af teenage-graviditeter. 

Et eksperimentelt studie, med en kontrolgruppe og statistisk analyse, har vist effektiviteten 

af dette uddannelsesprogram koblet til spædbarnssimulatorer (McGowan et al. 2009). 

Resultaterne indikerede, at RealCare ® Baby simulator brugt i samspil med en veltilrettelagt 

læseplan (curriculum) havde en positiv indvirkning på elevernes holdninger til seksualitet og 

graviditet, samt deres viden og kompetencer inden for børnepasning. Disse hands-on, 

praktiske erfaringer, understøttet af en holdningsafklarende undervisning, støtter elevernes 

bevidsthed om det at blive forælder. Konklusionen var, at anvendelsen af simulator havde 
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en umiddelbar og varig virkning. Disse resultater har stor betydning for 

sundhedsundervisere, hvis hovedformål det er at vække adfærdsændringer hos de 

studerende. Eleverne erkendte, at prævention var vigtigt, fordi kravene til at opfostre et 

barn ville påvirke livet for unge forældre dramatisk. Endvidere viser studiet, at eleverne 

lærte om de vanskeligheder, der er forbundet med at passe spædbørn. 

Ved en detaljeret forskningsgennemgang kan vi konkludere, at programmer, der omfatter 

spædbarnssimulatorer sammen med passende seksualundervisnings- eller 

kursusprogrammer, er mere effektive ift. at ændre teenageres opfattelse af ansvar og 

begrænsninger involveret i tidlig forældreskab end programmer, der bygger på et pensum 

alene. Science-baserede undervisningsteknologier, såsom realistiske spædbarnssimulatorer 

kombineret med didaktisk reflekterede læseplaner, giver undervisere (som også kan være 

forældre og andre medlemmer af lokalsamfundet) værktøjer og effektive 

undervisningsprogrammer, der understøtter sunde beslutninger i relation til at blive 

forælder. RealCare ® Baby simulatoren og undervisningen giver praktiske real-life oplevelser 

i forbindelse med omsorgen for et nyfødt barn. Forskningen på området har dermed vist, at 

babysimulatorerne og undervisningsprogrammerne er effektive og hjælper teenagere til at 

overveje deres fremtidige liv samt opstille løsningsmodeller vedrørende graviditet baseret 

på forestillede og ’ægte’ erfaringer med at passe dukkerne. Dette omfatter også 

teenagernes egne udforskninger af konsekvenserne ved tidlig graviditet. 

Risiko og unges sexliv andre steder 
Evaluering af et Dukkeprojekt i Grønland skal ses i lyset af den viden og evidens, der er på 

området internationalt set. Kaster vi et blik på unges sexliv i Danmark, ses der også her 

ganske mange tilfældige og ureflekterede handlinger, og en mindre gruppe af socialt 

resursefattige teenagere (unge med svære livsbetingelser) synes at have vanskeligt ved at 

håndtere seksuelle forebyggelsesbudskaber set i lyset af risikokommunikationens 

kompleksitet (Graugaard, 2010). Sundhedsplejersker og jordemødre i Danmark har fremført, 

at unge kvinder med anden etnisk baggrund end dansk 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 – særligt fra familier med anden etnisk baggrund end dansk – finder tilsvarende en 

bekræftelse af deres maskulinitet ved at gøre kvinderne gravide, rapporterer 

sundhedsplejerskerne. Dette er meget relevant at påtænke i forhold til overførsel af viden, 

der kan fremskrives ud fra evaluering af dukkeprojektet i Grønland.  

 

De væsentligste trusler mod danske teenageres seksuelle sundhed er sexsygdomme og 

uønsket graviditet. Ifølge ”Ung2006” finder et gedigent flertal af danske unge (71 % af 

drengene mod 91 % af pigerne) det da også uacceptabelt at undlade beskyttelse, når man 

dyrker sex (Graugaard, 2010; Knudsen, 2007). Der er med andre ord en ganske stærk ”sikker 

sex”-norm blandt danske unge, og i en nyere nordisk undersøgelse mente 86 % af de danske 

unge respondenter, at prævention var et fælles ansvar (Fernandes, 2010). Men ligesom hos 

voksne er det ikke altid, at unge omsætter disse holdninger og intentioner samt deres 
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faktuelle viden til praksis. Det, de gør, afhænger af blandt andet deres roller, 

gruppetilhørsforhold og kulturelle normer og værdier (Wistoft, 2010). Hertil kommer, at 

knap halvdelen af de unge mænd og ca. en tredjedel af unge kvinder ikke konsekvent 

benytter prævention, når de dyrker sex med en ny partner, og risikoadfærden bliver 

hyppigere for unge med mange skiftende sexpartnere (Graugaard, 2010). De mest 

almindelige begrundelser for at undlade brug af prævention er ifølge Sex og Samfunds 

undersøgelser glemsomhed og fuldskab, men mange unge nævner desuden, at kondomer er 

besværlige og ødelæggende for impulsivitet og romantik. Desuden er ’chancetagning’ 

resultatet af en mere kølig ’cost-benefit-kalkule’, hvor de unge vejer frihed, lyst og 

spontanitet op imod fornuft og sikkerhed (Knudsen, 2007; Heinskou, 2007).  

 

Lemfældig brug af prævention blandt danske unge afspejler sig i både sexsygdoms- og 

aborttallene. I ”Ung2006” angiver knap 8 % af drengene og godt 12 % af pigerne at have haft 

klamydia mindst én gang, og ud af alle påviste tilfælde i 2008, sås en tredjedel i 

aldersgruppen 15-19 år. Det skønnes at lige så mange (som de registrerede smittede) er 

smittet uden at vide det. Også andre sexsygdomme som fx kondylomer og herpes er hyppige 

i ungegruppen, hvorimod hiv-smitte stort set ikke ses (Haffmann, 2009). Hvad angår tidlige 

graviditeter er antallet af gennemførte teenagegraviditeter i 2009: 924. Mere end halvdelen 

af mødrene var 19 år gamle, mens blot to var under den seksuelle lavalder 

(www.statistikbanken.dk). Aborttallet blandt de unge ligger på 2,8-3,0 % og har ikke 

forandret sig siden 2006. 16 % af alle aborter foretages i teenagealderen – den højeste 

abortkvotient ses dog i alderen 20-24 år.7 Holdningen til provokeret abort blandt teenagere 

er generelt positiv, men næsten hver tiende af de unge finder abort helt uacceptabelt – piger 

er en anelse mere restriktive end drenge (Knudsen, 2007).  

Sex og Samfunds udgangspunkt 
Seksualundervisning har været obligatorisk i den danske folkeskole siden 1970, og siden har 

indsatsen udviklet sig i henhold til skiftende politiske, sociokulturelle og pædagogiske 

strømninger. Siden 1993 har faget været betegnet ”Sundheds- og seksualundervisnings og 

familiekundskab” og har i dag status som et fast timeløst fag i 0-9. Klasse. Undervisningens 

sigte er ”at bidrage til, at eleverne udvikler forudsætninger for, at de i fællesskab med andre 

og hver for sig kan tage kritisk stilling og handle for at fremme deres egen og andres 

sundhed”, ligesom den skal ”knyttes til elevernes egne oplevelser, erfaringer og begreber for 

at medvirke til udvikling af engagement, selvtillid og livsglæde” (Undervisningsministeriet, 

                                                           
 
 
 
 
 
7 Teenagegraviditets- og -aborttallene fra Grønland er langt højere, hvilket fremgår af vedhæftede 

beskrivelse af ’Dukkeprojektet’.   
 

http://www.statistikbanken.dk)/
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Faghæfte 21, 2009). Det betyder, at undervisningen skal støtte den enkelte elevs personlige 

udvikling og medvirke til at øge elevens handlekompetence med henblik på at leve et sundt 

og positivt liv – også seksuelt. Til trods for dette forholdsvis høje ministerielle 

ambitionsniveau om selvforvaltende børn og unge med dømmekraft, livsmod og 

handlekompetence er indsatsen i de danske folkeskoler præget af store regionale 

kvalitetsforskelle. På nogle skoler er seksualundervisningen et velintegreret fagelement, der 

varetages af lærere og sundhedsplejersker med løbende materiale- og metodeudvikling. På 

andre skoler er seksualundervisningen reduceret til sporadisk formidling af fysiologiske 

fakta.  

 

I Sex og Samfunds kortlægning af området angiver en femtedel af lærerne, at de kun bruger 

to timer på seksualundervisning i hele det samlede niårige skoleforløb, og kun én ud ti 

betegner det aktuelle faglige niveau for seksualundervisning som tilfredsstillende. En 

undersøgelse i 8. klasser foretaget af Børnerådet i 2005, hvor eleverne blev spurgt, hvad de 

syntes var det vigtigste at lære i skolen foruden at læse, skrive og regne, viser, at 78 % af 

drengene og 85 % af pigerne svarede ”noget om seksualitet” (Børnerådet, 2005). Endvidere 

viser Børnerådets undersøgelse, at prægning fra vennerne ikke er tilstrækkeligt for de unge. 

De unge efterlyser generelt troværdige, respektfulde eller anerkendende ’invitationer’ fra 

voksne, som de kan tale fortroligt med og få noget at vide af. En anden forskningsrapport 

viser, at danske unge efterlyser ’hands-on’-undervisning og viden, der er tilpasset dem. Men 

andre ord erfaringer og viden de kan bruge til noget (Wistoft & Grabowski, 2009). Hertil 

kommer, at et stort antal lærere og sundhedsplejersker efterspørger tidssvarende didaktiske 

redskaber (Sex og Samfund, 2005; www.bedreseksualundervisning.dk; Wistoft, 2009). Flere 

steder i Danmark er sundhedsplejersker i gang med at udvikle nye tidssvarende metoder i  

seksualundervisningen (se fx Nordentoft & Wistoft, 2010). Den største udfordring beskriver 

de som at komme i dialog med unge af anden etnisk baggrund end dansk, hvor sex måske er 

tabubelagt og graviditet er forbundet med nogle værdisæt, der afviger væsentligt fra målene 

i skolens seksualundervisning (Wistoft, 2010).  

International viden og evidens 
Der er tendens til, at teenagere har en virkelighedsfjern og romantisk opfattelse af 

familielivet og det at få et barn (McCowan et al., 2009). Mange af dem har tilmed en 

urealistisk opfattelse af, at et spædbarn slet ikke vil påvirke et parforhold eller dagligdagen 

som sådan. Det er derfor vigtigt at få diskuteret, på hvilken måde et spædbarn kan påvirke 

parforholdet og dagligdagen – og måske også skolen eller den uddannelse, de er i gang med.  

 

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 (WHO, 

2009). 

http://www.bedreseksualundervisning.dk/
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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, omsorgssvigt og social isolation. Disse 

aspekter bidrager til at tydeliggøre, hvorfor interventioner bør rettes mod unges seksuelle 

adfærd samt deres opfattelser af denne (WHO, 2009). 

 

Unge kan være urealistiske i forhold til deres egen risiko for at blive gravide og 

underestimerer samtidig de negative konsekvenser af graviditet (McCowan et al., 2009). 

Antallet 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 (Glanz et al., 2008). 

 

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 (Glanz et al., 2008). 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 

(McCowan et al., 2009). Det er derimod påvist, at projekter, der indeholder praktiske 

værktøjer såsom babysimulatorer, har en signifikant større positiv effekt på deltagerne 

sammenlignet med projekter, der udelukkende bygger på traditionel ”lærer-til-elev” 

undervisning (Realityworks, 2007). Projekter med brug af babysimulatorer er meget 

udbredte i USA, hvor der er dokumenteret positive effekter (McCowan et al., 2009; 

Realityworks, 2007). De samme 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 babysimulatorerne 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. 
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Kombinationen af babysimulatorer og præventionsundervisning har en positiv indvirkning på 

unges holdning til at udskyde beslutningen om at blive forældre (Glanz et al., 2008; 

Ralityworks, 2007). Der er bl.a. evidens for, at dukkeprojekter har en effekt i form af stigning 

i anvendelse af prævention hos amerikanske elever (de Anda, 2008; McCowan et al., 2009). 

Disse undersøgelser har vist, at eleverne vurderer deres risiko for uplanlagt graviditet mere 

realistisk efter medvirken i et forløb med brug af babysimulatorer end unge, der ikke har 

deltaget i et sådant forløb. Det er endvidere påvist, at kombinationen af babysimulatorer og 

præventionsundervisning ikke blot har en umiddelbar men også en vedvarende virkning 

(Glanz et al., 2008; Realityworks, 2008). 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 (DR, 2007). 

 

I Danmark er babysimulatorerne afprøvet flere steder. Foregangskommunen er Svendborg, 

hvor man gennem flere år har brugt babysimulatorer i forbindelse med familierådgivning og 

undervisning af svagt stillede unge, deriblandt gravide. Babysimulatorerne bruges da til at 

støtte de unge vordende mødres og fædres bevidsthed om at få støtte efter fødslen og evt. 

også at tage stilling til, om de skal vælge abort. Der foreligger mange positive 

tilbagemeldinger og effekter målt gennem erfaringsopsamlinger, men der er ingen evidens 

eller systematisk evaluering for effekten eller læringsudbyttet.  
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Bilagsfortegnelse 
 
Følgende fire bilag udgør spørgeskemaerne på dansk. Tilsvarende materiale er anvendt 
på grønlandsk. 
 

o Bilag 1: Spørgeskema til elever – før dukkepasning 
o Bilag 2: Spørgeskema til elever – efter dukkepasning 
o Bilag 3: Spørgeskema til mødre  
o Bilag 4: Spørgeskema til fædre  

 



 

1 
 

 

Evaluering af Dukkeprojektet 

 

 

Spørgeskema 

- før dukkepasning 

 

Vi sætter stor pris på, at du vil hjælpe os ved at besvare dette spørgeskema. Din besvarelse er anonym, 
så du skal ikke skrive navn på skemaet.  

Du svarer på spørgsmålene ved at sætte kryds i det felt, du synes passer bedst. I nogle af 
spørgsmålene beder vi dig uddybe dit svar ved at skrive lidt. 

 

 

 

Skolens navn og din klasse: _____________________________  

 

 

 

Jeg er: 

 

 

Hvor gammel er du? __________  

 

 

1. Har du tænkt på, om du vil have børn på et tidspunkt? 

 
Hvis nej: Ved du så hvorfor? _____________________________________________ 
 
Hvis ja: Hvor gammel vil du så helst være, når du får dit første barn?_____________ 

 

 

 

Pige Dreng 

Ja Nej 



 

2 
 

 
 

 

2. Er det vigtigt for dig, at du får dit første barn med din kæreste? 

 

Er det vigtigt for dig, at I bliver en familie? 

 

Nævn tre ting der er vigtige for dig, når du skal have dit første barn:  

1:_______________________________ 

2:_______________________________ 

3:_______________________________ 

 

 
3. På en skala fra 1-10, hvor 1 er meget dårligt og 10 er meget godt: Hvordan tror du, det vil påvirke dit 

liv, at få et barn nu? 
 
 
 
 
 
 
 
Skriv gerne et par ord om det: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
 

  
4. Vil du kunne være en god mor eller far til et nyfødt barn nu? 

 

 

Ja Nej 

Ja Nej 

1 

F

o

rf

æ

r

d

i

e

li

g

t 

2 3 7 6 5 4 8 9 10 

Meget dårligt 

Forfærdieligt 

Meget godt 

Forfærdieligt 

Ved ikke Nej Ja 
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5. På en skala fra 1-10: Hvilken indflydelse tror du, det ville have på din familie, hvis du fik et barn nu?
  

 

 
 
 
 
 

 

Vil du forklare det med et par ord? 

___________________________________________________________________ 

 

 

6. Har du haft sex? 

 

Hvis nej: Du er nu færdig med at besvare spørgeskemaet.  
 
Hvis ja: Gå til næste spørgsmål 
 

 

 

7. Bruger du/I prævention?  

 

 

 

8. Hvis ja: 

Hvor ofte bruger du/I prævention? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja Nej 

Nogle gange 

Forfærdielig

t 

De fleste gange 

Forfærdieligt Altid 

Forfæ

rdielig

t 

Aldrig 

Forfæ

rdielig

t 

Sjældent 

Forfærdi

eligt 

1 

F

o

rf

æ

r

d

i

e

li

g

t 

2 3 7 6 5 4 8 9 10 

Det ville 
ødelægge 

min familie  

Det ville være 
lykken for 

min familie 

Ja Nej 
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9. Hvilken slags prævention bruger du/I? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Har du nogen gange sex uden at bruge prævention? 

 

 

  

11. Hvis ja: hvorfor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange tak for din besvarelse.  

 

Mikkel Stovgaard og Karen Wistoft 

Aarhus Universitet 

Det er pinligt at få fat i prævention 

Forfærdieligt Jeg har ikke lyst til at bede min kæreste om at bruge prævention 

Forfærdieligt 

Kondom 

Forfærd

ieligt 

P-piller 

Forfærdi

eligt 

Minipiller 

Forfærdielig

t 

P- ring 

Forfærdieligt 

Spiral 

Forfærdieligt P- stav 

Forfærdi

eligt 

Fortrydelsespille / nødprævention 

Forfærdieligt Andet. Hvad?________________ 

Forfærdieligt 

Ja Nej 

Sex er bedre uden prævention 

Forfærdieligt 

Jeg vil gerne være gravid 

Forfærdieligt Andet:_________________________________ 

Forfærdieligt 
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Evaluering af Dukkeprojektet 

 

 

Spørgeskema 

- efter deltagelse i dukkeprojektet 

 

Vi sætter stor pris på, at du vil hjælpe os ved at besvare dette spørgeskema. Din besvarelse er anonym, 
så du skal ikke skrive navn på skemaet.  

Du svarer på spørgsmålene ved at sætte kryds i det felt, du synes passer bedst. I nogle af 
spørgsmålene beder vi dig uddybe dit svar ved at skrive lidt. 

 

 

Skolens navn og din klasse: ___________________  

 

 

 

Jeg er:  

 

 

Hvor gammel er du? __________ 

 

1. Har pasningen af dukken gjort, at du tænker anderledes end før  

om det at få et barn?  

(Hvis du ikke har passet en dukke, gå til næste side)  

 

 

2. Hvad har pasningen betydet for dig? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

Pige Dreng 

Ja Nej Ved ikke 
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3. Har du passet en dukke?  

 

Hvis ja:  

 

I hvor lang tid?_____________ 

 

Hvordan var det? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Hvis nej: hvorfor ikke? _______________________________ 

 

 

4. Vil du have børn på et tidspunkt? 

 
Hvis nej: Ved du hvorfor? ____________________________________________ 
 
Hvis ja: Hvor gammel vil du helst være, når du får dit første barn?____________ 
 

 

 

5. Er det vigtigt for dig, at du får dit første barn med din kæreste? 

 

Er det vigtigt for dig, at I bliver en familie? 

Nævn tre ting der er vigtige for dig, når du skal have dit første barn:  

1:_______________________________ 

2:_______________________________ 

3:_______________________________ 

 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 
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6. På en skala fra 1-10, hvor 1 er meget dårligt og 10 er meget godt, hvordan tror du, det vil påvirke dit 
liv, at få et barn nu? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Skriv gerne et par ord om det? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
 

  

7. Vil du kunne være en god mor eller far til et nyfødt barn nu? 

 

 

8. På en skala fra 1-10: Hvilken indflydelse tror du, det ville have på din familie, hvis du fik et barn nu?
  
 
 
 
 
 
 

 

Vil du forklare det med et par ord? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

1 

F

o

rf

æ

r

d

i

e

li

g

t 

2 3 7 6 5 4 8 9 10 

Meget dårligt 

Forfærdieligt 

Meget godt 

Forfærdieligt 

Ja Nej Ved ikke 

1 

F

o

rf

æ

r

d

i

e

li

g

t 

2 3 7 6 5 4 8 9 10 

Det ville 
ødelægge 

min familie  

Det ville være 
lykken for 

min familie 
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9. Vil du anbefale Dukkeprojektet for andre på din egen alder?  

 

 

 

 

 

10. Hvordan synes du, undervisningen har været? 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

  

11. Synes du, at du har fået nok at vide? 

 

 

Hvis nej: Hvad kunne du så tænke dig at få mere at vide om? 

___________________________________________________________________ 

 

 

12. Inden du passede dukken, havde du da nogle gange sex uden at bruge prævention? 

 

Hvis ja: Tror du, at pasningen af dukken og undervisningen i klassen betyder, at du nu vil bruge 

prævention oftere, end du gjorde før? 

 

Skriv gerne et par ord om hvorfor: ________________________________________ 

 

 

Ja Nej 

Ja Nej Ved ikke 

Ja Nej 

Nej Ved ikke 

Ved ikke 

Ja 
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Mange tak for din besvarelse.  

 

Mikkel Stovgaard og Karen Wistoft 

Aarhus Universitet  



 
 

Evaluering af Dukkeprojektet 

 

 

Spørgeskema til mødre 

 

Vi sætter stor pris på, at du vil hjælpe os ved at besvare disse fire spørgsmål. Din besvarelse vil blive 
behandlet fortroligt og er anonym. Du skal derfor ikke skrive navn på spørgeskemaet.  

 

 

1. Hvor gammel var du, da du blev mor første gang? ________ 

 

 

2. Hvor gammel synes du, din søn/datter skal være, hvis/når han eller hun skal have sit første barn? 

__________ 

 

 

3. Hvordan tror du, det ville påvirke hans/hendes liv at få et barn nu her?  

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

4. Hvad er det bedste råd, du kan give, i forhold til at få et barn?  

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Mange tak for din besvarelse.  

 

Mikkel Stovgaard og Karen Wistoft 

Aarhus Universitet 



 
 

Evaluering af Dukkeprojektet 

 

 

Spørgeskema til fædre 

 

Vi sætter stor pris på, at du vil hjælpe os ved at besvare disse fire spørgsmål. Din besvarelse vil blive 
behandlet fortroligt og er anonym. Du skal derfor ikke skrive navn på spørgeskemaet.  

 

 

1. Hvor gammel var du, da du blev far første gang? ________ 

 

 

2. Hvor gammel synes du, din søn/datter skal være, hvis/når han eller hun skal have sit første barn? 

__________ 

 

 

3. Hvordan tror du, det ville påvirke hans/hendes liv at få et barn nu her?  

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

4. Hvad er det bedste råd, du kan give, i forhold til at få et barn?  

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Mange tak for din besvarelse.  

 

Mikkel Stovgaard og Karen Wistoft 

Aarhus Universitet 


