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Forløb 1 (SRHR Ghana) •	Jeg	kan	redegøre	for	uligheder	i	seksuel	og	reproduktiv	sundhed	og	rettighe-
der i Danmark og i Ghana.
•	Jeg	kan	diskutere	min	viden	og	mine	synspunkter	om	egne	og	andres	seksuelle	
og	reproduktive	sundhed	og	rettigheder
•	Jeg	kan	præsentere	mine	egne	erfaringer,	viden	og/eller	ideer	om	seksuel	og	
reproduktiv	sundhed	og	rettigheder	i	en	videooptagelse	(vlog	eller	interview) 

UNDERVISNINGSFORLØB

LÆRINGSMÅL
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Klassebrainstorm og officiel  
definition af rettigheder

• Eleverne laver brainstorm i plenum om hvad en rettighed er.

• Præsentation af en officiel definition (PP	show	#2)	

For eksempel:
•	Rettigheder	(fra	http://www.sexfordig.dk/sexikon/stu/seksuelle-rettigheder):
”En	rettighed	er,	at	man	har	ret	til	noget,	som	en	stat	har	pligt	til	at	sikre.	Alle	børn	og	unge	i	

Danmark	har	en	række	rettigheder,	som	den	danske	stat	har	forpligtet	sig	på	at	overholde	og	

sikre	–	eksempelvis	gennem	lovgivningen	og	gennem	den	måde	myndighederne	arbejder	på.	

Disse	rettigheder	er	beskrevet	i	Børnekonventionen.	Børnekonventionen	og	børns	rettigheder	

udspringer	af	FN’s	Verdenserklæring	om	menneskerettigheder,	som	er	rettigheder	alle	menne-

sker	over	hele	verden	har.”

•	Eksempler	på	rettigheder	(fra	https://www.boerneraadet.dk/boernekonventio-
nen/forkortet-udgave-af-fns-boernekonvention)	(PP	show	#2):

• Artikel 13  - Frihed til at udtrykke sig og til information

Barnets	ret	til	at	give	udtryk	for	sine	følelser	og	synspunkter,	medmindre	dette	krænker	

andres	rettigheder,	national	sikkerhed	eller	offentlig	orden.	Barnets	ret	til	at	søge,	mod-

tage	og	videregive	information.

• Artikel 24  - Sundhed

Barnets	ret	til	at	opnå	den	højest	mulige	grad	af	sundhed	og	at	have	adgang	til	sund-

hedsydelser	og	lægehjælp	med	særlig	vægt	på	forebyggende	sundhedspleje.	Statens	

forpligtelse	til	at	nedbringe	børnedødeligheden	og	til	at	arbejde	for	afskaffelse	af	traditi-

onelle	skikke,	der	kan	skade	barnets	sundhed.

AKTIVITET 1 - HVAD ER EN RETTIGHED? 



 

Klassesamtale om seksualitet •	Klassesamtale	for	at	definere	hvad	vi	mener	når	vi	taler	om	seksualitet	–	elever-
ne	kan	evt.	komme	med	forslag	og	samtalen	kan	opsummeres	af	læreren	med	en	
fremlæggelse	af	nogle	elementer	af	seksualitet	(som	fx	https://www.sexlinien.dk/
emneside-seksualitet-og-koen/seksualitet.aspx)
•	Eleverne	(i	par)	udarbejder	post-its	eller	lign.	med	ideer,	som	de	klistrer	tilfældigt	
op	på	væggen/tavlen	(Man	kunne	gøre	det	samme	digitalt	fx	på	Padlet).
•	Klassediskussion	hvor	lapperne	med	ideer/rettigheder	bliver	kategoriseret	(flyt-
tet	rundt	på	væggen/tavlen)	ift.	elevernes	egne	forslag
•	Eleverne	prøver	at	udforme	egentlige	rettigheder,	som	har	noget	med	deres	
seksualitet	at	gøre.	De	bruger	eksemplerne	fra	tidligere	som	inspiration	til	deres	
sprogbrug.

 

Præsentation af de 10 danske 
seksuelle og reproduktive  

rettigheder og diskussion af 
hvad de betyder

•	De	10	rettigheder	præsenteres	(PP	slides	og	teksten	”De	10	danske	seksuelle	og	
reproduktive	rettigheder”	#3)
•	Eleverne	diskuterer,	om	de	mener	alle	disse	rettigheder	bliver	opfyldt	for	dem	
i	Danmark,	og	om	de	tror,	at	der	er	nogle	steder	i	verden,	hvor	disse	rettigheder	
bliver	brudt.

AKTIVITET 2 - HVILKE RETTIGHEDER HAR DU IFT. DIN SEKSUALITET?

AKTIVITET 3 - DE 10 RETTIGHEDER



 

Læsning og samtale •	Eleverne	læser	teksten	”Seksuelle	og	reproduktive	rettigheder	i	Ghana”	-	#4,	ta-
ler	om	deres	forståelse	af	forholdene	især	for	piger/kvinder	i	Ghana,	og	sammen-
ligner med deres egne forhold i Danmark.

 
Video/vlog/interview 

om unges seksuelle rettigheder

        
								1.	 Eleverne	vælger	at	fokusere	på	ét	aspekt	af	deres	seksuelle	og	reprodukti 
															ve	sundhed	og	rettigheder.	Deres	valg	kan	være	baseret	på	en	personlig 
															oplevelse,	noget	de	blev	inspireret	af	efter	at	have	læst	om	projektet	i 
															Ghana,	eller	det	kunne	også	være	en	af	de	10	rettigheder.
								2.	 Eleverne	vælger	enten	at	lave	en	vlog	individuelt/i	par,	eller	at	lave	et	 
															interview.
								3.	 De	forbereder	det,	som	de	gerne	vil	sige	og	laver	deres	optagelse.
								4.	 Optagelserne	kan	lægges	på	intranet,	vises	til	et	forældremøde	eller	lign.

AKTIVITET 4 - SEKSUELLE RETTIGHEDER I GHANA

AKTIVITET 5 - VIDEO/INTERVIEW
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POWERPOINT 
TIL UNDERVISNING



SEKSUELLE OG REPRODUKTIVE 

SUNDHED OG
RETTIGHEDER



Læringsmål 
for forløbet

Jeg kan redegøre for uligheder i seksuelle 
og reproduktive sundhed og rettigheder i 
Danmark og i Ghana

Jeg kan diskutere min viden og mine 
synspunkter om egne og andres seksuelle 
og reproduktive sundhed og rettigheder

Jeg kan præsentere mine egne erfaringer, 
viden og/eller ideer om seksuelle og 
reproduktive sundhed og rettigheder i en 
videooptagelse (vlog eller interview)



Rettigheder

”En rettighed er, at man har ret til noget, som en 
stat har pligt til at sikre. Alle børn og unge i 
Danmark har en række rettigheder, som den 
danske stat har forpligtet sig på at overholde og 
sikre – eksempelvis gennem lovgivningen og 
gennem den måde myndighederne arbejder på… 

… Disse rettigheder er beskrevet i 
Børnekonventionen. Børnekonventionen og børns 
rettigheder udspringer af FN’s Verdenserklæring 
om menneskerettigheder, som er rettigheder alle 
mennesker over hele verden har.”



Eksempler på rettigheder 

ARTIKEL 13 - FRIHED TIL AT UDTRYKKE SIG 
OG TIL INFORMATION

BARNETS RET TIL AT GIVE UDTRYK FOR SINE FØLELSER OG SYNSPUNKTER,
MEDMINDRE DETTE KRÆNKER ANDRES RETTIGHEDER, NATIONAL 
SIKKERHED ELLER OFFENTLIG ORDEN. BARNETS RET TIL AT SØGE, 

MODTAGE OG VIDEREGIVE INFORMATION.

ARTIKEL 24 - SUNDHED

BARNETS RET TIL AT OPNÅ DEN HØJEST MULIGE GRAD AF SUNDHED OG AT HAVE 
ADGANG TIL SUNDHEDSYDELSER OG LÆGEHJÆLP MED SÆRLIG VÆGT PÅ 

FOREBYGGENDE SUNDHEDSPLEJE. STATENS FORPLIGTELSE TIL AT NEDBRINGE 
BØRNEDØDELIGHEDEN OG TIL AT ARBEJDE FOR AFSKAFFELSE AF TRADITIONELLE 

SKIKKE, DER KAN SKADE BARNETS SUNDHED.



DE 10 ‘DANSKE’ SEKSUELLE OG 
REPRODUKTIVE RETTIGHEDER

1. RET TIL LIGHED, LIGE 
BESKYTTELSE AF LOVEN 

OG FRIHED FRA 
DISKRIMINATION 

BASERET PÅ KØN OG 
SEKSUALITET. 

DET BETYDER: AT UNGE HAR 
RET TIL IKKE AT BLIVE 

DISKRIMINEREDE PGA. DERES 
KØN OG DERES SEKSUALITET, 
F.EKS. VED AT ANDRE TALER 
OM DEM I ET NEDSÆTTENDE 

SPROG.

2. RET TIL 
MEDBESTEMMELSE FOR 

ALLE, UANSET KØN ELLER 
SEKSUALITET.

DET BETYDER: AT UNGE HAR 

RET TIL AT BLIVE SPURGT TIL 
RÅDS OG BLIVE HØRT I 

FORHOLD TIL TEMAER OM 
SUNDHED OG SEKSUALITET.

3. RET TIL AT LEVE, 
FRIHED, PERSONLIG 

SIKKERHED OG KROPSLIG 
INTEGRITET. 

DET BETYDER: AT UNGE HAR 
RET TIL SELV AT BESTEMME 
OVER DERES EGEN KROP OG 

F.EKS. TIL IKKE AT BLIVE UDSAT 
FOR SEKSUELLE OVERGREB.

4. RET TIL PRIVATLIV. 

DET BETYDER: AT UNGE HAR 
RET TIL AT HAVE ET PRIVATLIV, 

SOM DERES FORÆLDRE IKKE 
BLANDER SIG I UDEN 
VÆSENTLIG GRUND.

5. RET TIL PERSONLIG 
AUTONOMI OG TIL 

RETSLIG ANERKENDELSE.

DET BETYDER: AT UNGE HAR 

RET TIL SELV AT VÆLGE DERES 
SEKSUALITET OG TIL AT 

UDFORSKE DERES 
SEKSUALITET. OG AT UNGE 

HAR RET TIL AT LEVE I ET 
SAMFUND, HVOR LOVENE 
ANERKENDER DEM SOM 

SELVSTÆNDIGE INDIVIDER.



6. RET TIL YTRINGSFRIHED 
OG FORSAMLINGSFRIHED. 

Det betyder: At unge har 
ret til at mene, hvad de vil 

om sex og seksuelle 
emner.

7. RET TIL SUNDHED OG 
TIL AT NYDE GODT AF 

VIDENSKABELIGE 
FREMSKRIDT. 

Det betyder: At unge har 
ret til rådgivning om 

prævention og 
sexsygdomme, og at de 

f.eks. har ret til at få 
adgang til de nyeste 
præventionsformer.

8. RET TIL UDDANNELSE 
OG INFORMATION. 

Det betyder: At unge har 
ret til at få 

seksualundervisning i 
skolen, og at unge har ret 

til at kunne finde 
oplysninger om sex, 

sexsygdomme, 
prævention, abort mv., 

f.eks. på nettet.

9. RET TIL SELV AT VÆLGE, 
OM MAN VI INDGÅ 

ÆGTESKAB ELLER EJ, OM 
MAN VIL STIFTE FAMILIE 

SAMT RET TIL AT 
BESTEMME, OM MAN VIL 
HAVE BØRN, HVORDAN, 

HVORNÅR OG MED HVEM.

Det betyder: At unge har 
ret til selv at vælge, hvem 
de vil være kærester med 

eller giftes med, og at 
unge har ret til at bruge 
prævention og til at få 

abort.

10. RET TIL AT STATEN 
LEVER OP TIL SIT ANSVAR. 

Det betyder: At unge har 
ret til at leve i et samfund, 

der anerkender og 
overholder deres seksuelle 

rettigheder.

DE 10 ‘DANSKE’ SEKSUELLE OG
REPRODUKTIVE RETTIGHEDER



Diskussionsspørgsmål

Læs teksten og tal om følgende spørgsmål:

1. Beskriv hvordan du tror livet er og har været for Afia i 
Ghana. Sammenlign hendes livshistorie og muligheder 
indtil videre med dine egne.

2. Hvad for noget og hvor meget seksualundervisning har 
du/I fået i løbet af jeres tid i folkeskolen? Hvad har I talt 
om og hvor meget har det påvirket jeres viden om og 
holdninger til sex og til hvordan man skal behandler 
hinanden i et kæresteforhold?

3. Hvorfor er det vigtigt at have korrekte informationer og at 
kunne tale sammen om seksuelle oplevelser og ønsker? 
Begrund dit svar.

4. Beskriv drengen Kojos nye holdning til sex og seksuelle 
forhold. Hvad tror du at det kan komme til at betyde for 
ham, hans familie og for hans liv i fremtiden?

5. Læse mere om AXIS/NORSAACs projekt i det nordlige 
Ghana på axisngo.dk/ghana og axisngo.dk/norsaac/.



Vlog/interview om unges 
seksuelle rettigheder

1. Vælg et aspekt af dine seksuelle og reproduktive 
sundhed og rettigheder at fokusere på. Dit valg kan 
være baseret på en personlig oplevelse, noget du 
bliver inspireret af efter at have læst om projektet i 
Ghana, eller det kunne også være en af de 10 
rettigheder.

2. Vælg at lave enten en vlog individuelt/i par, eller at 
lave et interview.

3. Forbered det som du gerne vil sige, og lav din 
optagelse.

4. Optagelserne kan lægges på intranet, vises til et 
forældremøde eller lign.
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DE 10 RETTIGHEDER



DE 10 ’DANSKE’ SEKSUELLE  
OG REPRODUKTIVE RETTIGHEDER
       1 Ret til lighed, lige beskyttelse af loven og frihed fra diskrimination baseret på køn og seksualitet. 
        Det betyder: At unge har ret til ikke at blive diskriminerede pga. deres køn og deres seksualitet, f.eks. ved at andre 

       taler om dem i et nedsættende sprog.

2 Ret til medbestemmelse for alle, uanset køn eller seksualitet. 
Det betyder: At unge har ret til at blive spurgt til råds og blive hørt i forhold til temaer om sundhed og seksualitet.

         3 Ret til at leve, frihed, personlig sikkerhed og kropslig integritet.  
      Det betyder: At unge har ret til selv at bestemme over deres egen krop og f.eks. til ikke at blive udsat for seksuelle 

overgreb.
 4 Ret til privatliv.  

Det betyder: At unge har ret til at have et privatliv, som deres forældre ikke blander sig i uden væsentlig grund.

5 Ret til personlig autonomi og til retslig anerkendelse.  
  Det betyder: At unge har ret til selv at vælge deres seksualitet og til at udforske deres seksualitet. Og at unge har ret til 
        at leve i et samfund, hvor lovene anerkender dem som selvstændige individer.

6 Ret til ytringsfrihed og forsamlingsfrihed.  
Det betyder: At unge har ret til at mene, hvad de vil om sex og seksuelle emner.

7 Ret til sundhed og til at nyde godt af fordelene af videnskabelige fremskridt.  
       Det betyder: At unge har ret til rådgivning om prævention og sexsygdomme, og at de f.eks. har ret til at få adgang til de 
      nyeste præventionsformer. 

            8 Ret til uddannelse og information.  
               Det betyder: At unge har ret til at få seksualundervisning i skolen, og at unge har ret til at kunne finde oplysninger om sex, 
               sexsygdomme, prævention, abort mv., f.eks. på nettet.

               9 Ret til selv at vælge, om man vil indgå ægteskab eller ej, om man vil  stifte familie samt ret til at bestemme, om 
    man vil have børn, hvordan, hvornår og med hvem.  
       Det betyder: At unge har ret til selv at vælge, hvem de vil være kærester med eller giftes med, og at unge har ret til  at 

            bruge  prævention og til at få abort.     10 Ret til at staten lever op til sit ansvar.  
Det betyder: At unge har ret til at leve i et samfund, der anerkender og overholder deres seksuelle rettigheder.
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LÆSETEKST
”SEKSUELLE OG REPRODUKTIVE RETTIGHEDER I GHANA”



   SEKSUELLE OG REPRODUKTIVE RETTIGHEDER I GHANA

 

På mange måder er Ghanas udvikling en solstrålehistorie. Landet har gennem de sidste årtier oplevet større økonomisk vækst end de fleste andre lande 

i Afrika. Fattigdomsniveauet er faldet fra 51% i 1992 til 24% i 2013, og der er en voksende respekt for de demokratiske institutioner, som skal beskytte 

befolkningens grundlæggende rettigheder.

Men Ghana er stadigvæk et meget ulig samfund. Mens den sydlige del af landet, især omkring storbyerne og i de højeste sociale lag, har set en væsent-

ligt øget velstand, lider de nordligste regioner stadigvæk under næsten lige så meget fattigdom som tidligere. Denne ulighed præger ikke kun det øko-

nomiske liv men også befolkningens adgang til basale rettigheder f.eks. inden for sundhed og uddannelse. Ikke mindst pigers og kvinders mulighed for at 

opnå rettigheder som sikrer, at de har nok viden og selvstændighed til at bestemme over deres egen seksualitet, og at de undgår diskriminerende forhold 

som meget tidlige og/eller tvungne ægteskaber, farlig abort og seksuel vold.

De seksuelle og reproduktive  
rettigheder er til for alle mennesker i 
hele verden. De skal sikre at alle unge 

ligesom dig har ret til et godt liv. 

Men nogle gange, nogle steder bliver  
disse rettigheder krænket. Et af de  

steder er Ghana i det vestlige Afrika.



Afia er 15 år gammel, og kommer fra 
en landsby i det nordlige Ghana. Hun 
er et godt eksempel på hvordan ulig-
hed og diskrimination kan påvirke en 
ung piges liv. 

”Hjemme hos min familie, talte vi aldrig om hverken kvin-
dernes rolle i familien eller om hvordan, vi piger skulle for-
holde os til drenge og sex. Vi så bare, hvordan min mor og 
mine tanter arbejdede hele tiden både i huset og i markene, 
og det var tydeligt, at de ikke havde meget indflydelse på 
vigtige beslutninger i familiens liv. De gjorde, hvad mæn-
dene sagde, selv om de ikke altid kunne lide det. En kvinde 
kunne ikke bare gøre oprør eller blive skilt. 

”I løbet af det sidste år, er der en del piger i min skole-
klasse som er blevet tvunget til at blive gift, nogle gange 
med mænd som er meget ældre end dem. Andre er blevet 
gravide, fordi de har haft sex med en dreng uden at vide, 
hvordan de skulle beskytte sig. 

”Selv har jeg været relativt heldig. Min familie ville gifte mig 
bort uden at jeg selv ville det, men en af min mors kusiner, 
som bor langt væk i hovedstaden Accra, hørte om det, kom 
på besøg hos os og smuglede mig væk til Accra sammen 
med hende. Min far var selvfølgelig rasende, men jeg er 
blevet her i storbyen. Jeg går i skole og arbejder for min 
mors kusine i hendes hus.

”Mit liv nu er helt sikkert meget bedre end at skulle blive gift som 14-årig, men jeg er 
også meget ked af at bo så langt væk, at jeg ikke længere kan se min mor og søskende 
og mine veninder fra skolen. Hvis bare jeg kunne bestemme mere over mit eget liv 
som pige, ville jeg meget hellere være hjemme i landsbyen sammen med dem. Måske 
vil det ske en dag.”



Den danske NGO AXIS samarbejder med den ghanesiske organisation NORSAAC om 
at sørge for at unge i Northern Region i det nordlige Ghana har nok viden til at kunne 
kræve og beskytte deres seksuelle rettigheder. Som Afias historie viser, har mange 
piger og kvinder ikke meget indflydelse på deres liv generelt, og deres seksuelle og 
reproduktive liv i særdeleshed. En undersøgelse lavet af de to organisationer viste des-
uden, at de unge ved meget lidt om sex og seksualitet, og at de får deres informationer 
om disse emner fra andre unge, som heller ikke ved særlig meget. 

AXIS og NORSAAC har derfor valgt at takle denne udfordring gennem uddannelsessy-
stemet. De har udviklet en metodologi og undervisningsmaterialer, som gør det muligt 
for skoler at tilrettelægge en seksualundervisning, som inviterer eleverne til at tale om 
deres erfaringer, deres viden og deres holdninger i forhold til sex, kæresterelationer 
og om, hvordan man behandler hinanden. Metodologien bygger på at eleverne selv kommer til orde, så de kan bruge den nye viden fra undervisningen 
til bedre at forstå deres eget liv og oplevelser, og til at støtte og påvirke hinanden og andre i deres dagligdag og i deres opfattelse af et godt liv hvor alles 
seksuelle rettigheder bliver respekteret.

Udover at arbejde direkte med skolerne og lærerne, har AXIS og NORSAAC også lavet kampagner for at få lokale og nationale uddannelsesmyndigheder til 
at støtte de nye tiltag ift. seksualundervisning og indførelse af seksualundervisning i læreruddannelsen, så alle fremtidige lærere ved, hvordan man takler 
disse vigtige emner.

Kojo er 16 år og går i skole i en mindre by i Northern Region, hvor AXIS og NORSAAC arbejder. Han kan mærke hvor-
dan den seksualundervisning, han har modtaget, har påvirket hans viden og holdninger. ”Før i tiden talte jeg kun med 
de andre drenge i min klasse om piger og sex. Nu efter jeg har deltaget i seksualundervisningen på min skole, kan jeg 
se at mange af de ting jeg troede, jeg vidste fx om hvornår en pige kan blive gravid, er helt forkerte. Men det er ikke 
kun de korrekte informationer, som er vigtige. Det er mindst lige så vigtigt, at vi har lært, hvilke rettigheder vi har i for-
hold til vores kroppe og seksualitet, og hvordan man kan tale med hinanden om disse emner på en måde som respek-
terer, at vi måske har forskellige meninger og ønsker. Jeg har især lært meget om, hvorfor vi drenge og mænd bør stå 
sammen med piger og kvinder, så de opnår de sammen rettigheder, som vi mænd har. Jeg taler meget mere åbent nu 
både med min familie og med venner, også pigerne, og jeg håber, at det kan være med til at ændre den måde vi alle 
sammen behandler hinanden på.”


