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Introduktion 
	  
Dette	  undervisningsmateriale	  henvender	  sig	  til	  dig,	  der	  underviser	  unge	  mellem	  15	  og	  25	  år	  –	  fx	  på	  
en	  ungdomsuddannelse	  eller	  en	  mellemlang	  videregående	  uddannelse.	  	  
	  
Undervisningsmaterialet	  er	  udviklet	  som	  en	  del	  af	  den	  dialogindsats	  Als	  Research	  og	  Etnisk	  Ung	  
gennemfører	  i	  2015	  med	  støtte	  fra	  Ministeriet	  for	  Børn,	  Ligestilling,	  Integration	  og	  Sociale	  forhold.	  
Indsatsen	  har	  til	  formål	  at	  fremme	  viden	  og	  dialog	  om	  ligestilling,	  social	  kontrol	  og	  seksualitet	  –	  
bl.a.	  gennem	  dialogmøder	  for	  unge	  og	  mini-‐seminarer	  for	  undervisere.	  
	  
Undervisningsmaterialet	  kan	  med	  fordel	  anvendes	  af	  undervisere,	  der	  ønsker	  at	  dykke	  ned	  i	  
tematikker,	  som	  berøres	  på	  dialogmøderne	  for	  unge.	  Dette	  kan	  gøres	  forud	  for,	  eller	  som	  
opfølgning	  på	  dialogmødet,	  og	  altså	  som	  forberedelse	  eller	  opfølgning	  på	  dilemmaer	  og	  
overvejelser,	  der	  kan	  rejse	  sig	  hos	  de	  unge	  under	  og	  efter	  dialogmødet.	  Materialet	  kan	  naturligvis	  
også	  anvendes	  særskilt	  i	  klasser,	  hvor	  du	  som	  underviser	  ser	  et	  behov	  for	  at	  sætte	  fokus	  på	  
ligestilling,	  social	  kontrol	  og	  seksualitet.	  	  
	  
Ligesom	  dialogmøderne	  har	  undervisningsmaterialet	  til	  hensigt	  at	  skabe	  refleksioner	  hos	  de	  unge,	  
om	  de	  valg	  man	  står	  overfor,	  når	  man	  som	  ung	  skal	  skabe	  sit	  eget	  liv.	  Med	  materialet	  ønsker	  vi	  at	  
bidrage	  til,	  at	  de	  unge	  får	  viden	  om	  hvad	  social	  kontrol	  er,	  bliver	  klogere	  på	  deres	  egne	  rettigheder	  
og	  opnår	  en	  generelt	  øget	  bevidsthed	  om	  ligestilling,	  kønsroller	  og	  normer.	  	  
 
Om undervisningsmaterialet 
• Undervisningsmaterialet	  er	  udarbejdet	  til	  brug	  i	  en	  dobbelttime.	  Dette	  for	  at	  undgå	  at	  åbne	  

op	  for	  emner	  uden	  tilstrækkelig	  tid	  til	  at	  afslutte	  den	  snak,	  der	  måtte	  opstå.	  	  
• Undervisningsmaterialets	  øvelser	  og	  cases	  kan	  anvendes	  i	  kombination	  alt	  efter	  klassens	  

behov	  og	  dynamik.	  
• Undervisningsmaterialet	  kan	  anvendes	  uden	  krav	  om,	  at	  de	  unge	  har	  forberedt	  sig	  forinden.	  
• Undervisningsmaterialet	  er	  udgivet	  i	  2015,	  og	  kan	  grundet	  fokus	  på	  ligestilling	  og	  kønsroller	  

med	  fordel	  inddrages	  i	  forbindelse	  med	  et	  større	  tema	  om	  100-‐året	  for	  kvinders	  valg-‐	  og	  
stemmeret.	  	  

	  
	  
Undervisningsmaterialet består af følgende elementer: 
	  
• Denne lærervejledning 

Lærervejledningen	  beskriver,	  hvordan	  du	  
kan	  anvende	  undervisningsmaterialet	  til	  at	  
gennemføre	  undervisning	  om	  social	  kontrol.	  
Vejledningen	  indeholder	  beskrivelser	  af	  en	  
række	  øvelser,	  som	  kan	  gennemføres	  i	  
kombination	  med	  materialets	  cases.	  

	  
	  
	  

• Faktaark	  	  
De	  to	  siders	  fakta	  ark	  indeholder	  viden	  om	  
social	  kontrol	  og	  unges	  rettigheder.	  De	  kan	  
printes	  ud	  og	  deles	  med	  de	  unge.	  

	  
• Cases 

Materialet	  indeholder	  en	  række	  cases,	  som	  
kan	  bearbejdes	  sammen	  med	  de	  unge	  enten	  
i	  plenum	  eller	  i	  mindre	  grupper.	  
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LÆRERVEJLEDNING  

Hvorfor undervise i  emnerne ligestill ing, 
rettigheder og social kontrol?  
	  
En	  stor	  andel	  af	  unge	  med	  minoritetsetnisk	  
baggrund	  har	  social	  kontrol	  inde	  på	  livet	  i	  
højere	  eller	  mindre	  grad.	  Dette	  betyder	  ikke	  
nødvendigvis	  at	  de	  unge,	  eller	  de	  unges	  
søskende,	  er	  centrum	  for	  en	  æresrelateret	  
konflikt.	  Der	  kan	  også	  være	  tale	  om	  en	  mere	  
underliggende,	  subtil	  social	  kontrol.	  	  
	  
Har	  du	  eksempelvis	  oplevet,	  at	  en	  ung	  er	  
underlagt	  mange	  restriktioner	  og	  ikke	  må	  
deltage	  i	  skolens	  sociale	  aktiviteter?	  Har	  du	  
mistanke	  om	  at	  en	  ung	  lever	  et	  dobbeltliv	  med	  
en	  type	  opførsel	  i	  skolen	  og	  en	  anden	  
derhjemme?	  Er	  du	  i	  kontakt	  med	  en	  ung,	  der	  
viser	  tegn	  på	  mistrivsel	  –	  fx	  
koncentrationsbesvær	  og	  stress?	  	  
	  
Dette	  kan	  skyldes	  at	  den	  unge	  er	  udsat	  for	  
social	  kontrol	  udøvet	  af	  familie,	  venner	  og	  
omgangskreds.	  
	  

Både	  unge	  kvinder	  og	  unge	  mænd	  kan	  være	  
socialt	  kontrollerede,	  dog	  er	  det	  især	  de	  unge	  
kvinder	  der	  oplever	  fx	  at	  få	  tjekket	  deres	  
mobiltelefoner,	  eller	  at	  deres	  brødre	  holder	  
øje	  med	  dem	  udenfor	  hjemmet.	  De	  unge	  
mænd	  er	  samtidigt	  underlagt	  en	  forventning	  
om	  at	  være	  udøvere	  af	  den	  sociale	  kontrol.	  Et	  
kollektivistisk	  livssyn	  og	  hensynet	  til	  familien	  
er	  væsentlige	  faktorer	  for	  den	  sociale	  kontrol,	  
der	  kan	  beskrives	  som	  adfærdsregulering	  der	  i	  
væsentlig	  grad	  hæmmer	  eller	  begrænser	  en	  
persons	  livsudfoldelser,	  rettigheder	  og	  
muligheder	  for	  at	  træffe	  selvstændige	  valg	  
omkring	  eget	  liv	  og	  egen	  fremtid.	  	  
	  
Adfærdsreguleringen,	  i	  form	  af	  overvågning,	  
tvang	  og	  sanktioner,	  skal	  sikre	  at	  bestemte	  
normer	  opretholdes	  og	  ikke	  brydes.	  Ære,	  
seksualitet	  og	  mødom,	  og	  altså	  også	  ligestilling	  
og	  kønsroller,	  er	  helt	  centrale	  temaer	  når	  vi	  
taler	  om	  social	  kontrol.	  

	  

	  

”Det	  jeg	  manglede,	  da	  jeg	  gik	  i	  skole,	  og	  det,	  jeg	  synes,	  kunne	  være	  
meget	  godt	  fremadrettet,	  det	  var,	  at	  man	  tog	  nogle	  af	  de	  her	  ting	  op	  og	  
pakkede	  dem	  ind	  i	  undervisningen,	  i	  for	  eksempel	  samfundsviden.	  Altså	  
at	  børn	  blev	  undervist	  i	  menneskerettigheder,	  og	  det	  kunne	  være	  for	  
eksempel	  børnekonventionen.	  Så	  man	  for	  eksempel	  ved,	  hvad	  man	  skal	  
finde	  sig	  i	  og	  ikke	  skal	  finde	  sig	  i.	  Kvinders	  plads,	  kvindebevægelser,	  
frigørelse	  og	  sådan	  nogle	  ting.	  Det	  tror	  jeg,	  sådan	  meget	  konstruktivt,	  
der	  vil	  man	  kunne	  gå	  ind	  og	  forme	  de	  her	  børn	  til	  i	  det	  mindste,	  at	  de	  
kan	  tænke	  selv.”	  	  

Et	  spørgsmål	  om	  ære,	  Idékatalog,	  Als	  Research	  
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Spørger	  man	  de	  unge,	  der	  er	  udsat	  for	  social	  
kontrol,	  udtrykker	  de	  selv	  et	  ønske	  om,	  at	  
skolelærere,	  undervisere	  og	  andet	  fagpersonale	  
undgår	  berøringsangst.	  Som	  underviser	  er	  det	  
derfor	  vigtigt,	  at	  du	  tager	  fat	  i	  emnet	  og	  reagerer,	  
hvis	  du	  oplever	  noget	  bekymrende.	  At	  sætte	  fokus	  
på	  ligestilling,	  rettigheder	  og	  social	  kontrol	  gennem	  
undervisningen	  kan	  være	  med	  til	  at	  skabe	  snak	  om	  
emnet	  blandt	  alle	  klassens	  elever,	  uagtet	  om	  de	  
selv	  er	  udsat	  for	  social	  kontrol	  eller	  ej.	  	  
	  
Fordi	  du	  som	  fagperson	  er	  i	  en	  særlig	  position	  i	  
forhold	  til	  at	  blive	  opmærksom	  på	  unge	  med	  
problemer,	  har	  du	  jf.	  Serviceloven	  skærpet	  
underretningspligt.	  Underretningspligten	  går	  forud	  
for	  fagpersoners	  tavshedspligt.	  	  
	  
	  

Rådgivning til  fagpersoner og undervisere 	  
	  
Oplever	  du	  som	  fagperson,	  at	  der	  er	  situationer	  relateret	  til	  social	  kontrol,	  som	  du	  ikke	  ved	  
hvordan	  du	  skal	  håndtere,	  er	  der	  konkret	  hjælp	  at	  hente	  hos	  en	  række	  af	  organisationer.	  Mangler	  
du	  råd	  og	  vejledning,	  kan	  du	  blandt	  andet	  kontakte	  følgende:	  
	  
Etnisk Ung 
Etnisk	  ung	  tilbyder	  rådgivning,	  konfliktmægling,	  psykologhjælp	  mv.	  til	  unge	  og	  forældre	  samt	  
sparring	  og	  konsulentbistand	  til	  fagpersoner,	  der	  arbejder	  med	  etniske	  minoritetsunge,	  som	  er	  
udsat	  for	  pres,	  kontrol	  eller	  tvang.	  Etnisk	  Ung	  drives	  af	  Landsorganisationen	  af	  Kvindekrisecentre	  
(LOKK).	  Kontakt	  via	  tlf.	  32959019	  eller	  www.etniskung.dk	  
 
Etnisk konsulentteam  
Etnisk	  konsulentteam	  er	  en	  del	  af	  Københavns	  Kommunes	  socialforvaltning	  og	  bistår	  bl.a.	  med	  
rådgivning	  i	  sager	  vedrørende	  æresrelaterede	  konflikter,	  social	  kontrol	  mm..	  Kontakt	  via	  tlf.:	  
33173333	  eller	  www.etniskkonsulentteam.dk	  
	  
VISO 
VISO	  er	  den	  nationale	  Videns-‐	  og	  Specialrådgivningsorganisation	  på	  det	  sociale	  område	  og	  på	  
specialundervisningsområdet.	  VISO	  er	  placeret	  under	  Socialstyrelsen	  og	  tilbyder	  gratis	  
landsdækkende	  rådgivning	  til	  fagfolk	  i	  konkrete	  sager,	  samt	  rådgivning	  om	  kommunale	  indsatser	  
mod	  æresrelaterede	  konflikter.	  Kontakt	  via	  tlf.	  72424000	  eller	  www.socialstyrelsen.dk/viso	  	  

	  

Uddrag af Servicelovens kapitel 27 
 
Alle	  offentligt	  ansatte	  fagpersoner	  skal	  
underrette	  til	  kommunen,	  hvis	  de	  får	  
kendskab	  til	  forhold,	  der	  giver	  anledning	  
til	  at	  formode,	  at	  en	  ung	  under	  18	  år	  har	  
behov	  for	  særlig	  støtte.	  	  
	  
Som	  fagperson	  har	  du	  
underretningspligt,	  når	  den	  unge	  har	  
vanskeligheder	  i	  forhold	  til	  de	  daglige	  
omgivelser	  i	  skolen	  eller	  samfundet,	  
lever	  under	  utilfredsstillende	  forhold,	  
har	  behov	  for	  støtte	  på	  grund	  af	  nedsat	  
fysisk	  eller	  psykisk	  funktionsevne,	  eller	  
hvis	  den	  unge	  har	  været	  udsat	  for	  vold	  
eller	  andre	  overgreb.	  
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Hvordan anvendes materialet?  
	  
Dette	  undervisningsmateriale	  er	  opbygget	  ud	  
fra	  et	  ønske	  om,	  at	  skabe	  refleksion	  hos	  de	  
unge	  ved	  at	  berøre	  følgende	  overordnede	  
tematikker:	  
• Krop,	  seksualitet	  &	  mødom	  
• Rettigheder,	  ligestilling	  	  &	  kønsroller	  
• Kærester	  &	  ægteskab	  
• Uddannelse	  &	  fritid	  

	  
Disse	  temaer	  berører	  alle	  den	  sociale	  kontrol,	  
som	  er	  i	  centrum	  for	  materialet	  og	  kan	  alle	  
være	  indgangsvinkler	  til	  at	  anvende	  og	  
introducere	  materialet.	  	  
	  
Materialet	  kan	  med	  fordel	  inddrages	  i	  
forbindelse	  med	  et	  tema	  om	  100-‐året	  for	  
kvinders	  valg-‐	  og	  stemmeret.	  Med	  et	  historisk	  
udgangspunkt	  i	  kvindebevægelsen	  og	  kampen	  
for	  ligestilling	  og	  demokratiske	  rettigheder	  kan	  
der	  tales	  om	  grundlovssikrede	  rettigheder,	  
menneskerettigheder	  og	  de	  unges	  rettigheder.	  
Her	  kan	  det	  være	  relevant	  at	  inddrage	  FN’s	  
børnekonvention.	  	  
	  
Med	  dette	  rettighedsperspektiv	  kan	  social	  
kontrol	  introduceres,	  da	  den	  netop	  bliver	  
problematisk	  idet	  den	  bryder	  med	  de	  unges	  
rettigheder.	  	  

Et	  fokus	  på	  rettigheder	  kan	  åbne	  op	  for	  at	  tale	  
om	  de	  valg	  og	  muligheder	  man	  som	  ung	  står	  
overfor,	  når	  man	  lever	  et	  ”Ungt	  Liv”.	  
	  
Undervisningsmaterialet	  indeholder	  en	  2-‐
siders	  introduktion	  til	  social	  kontrol	  og	  unges	  
rettigheder,	  som	  kan	  uddeles	  til	  de	  unge.	  
Udover	  fakta-‐arkene	  indeholder	  
undervisningsmaterialet	  en	  række	  cases	  og	  
dilemmaer,	  som	  ligeledes	  kan	  uddeles	  til	  de	  
unge.	  Disse	  kan	  danne	  udgangspunkt	  for	  
gruppearbejde	  eller	  anvendes	  i	  klassen	  som	  
oplæg	  til	  dialog.	  
	  
Til	  hver	  case	  er	  en	  række	  spørgsmål,	  der	  kan	  
være	  udgangspunkt	  for	  en	  dialog	  i	  klassen	  eller	  
gruppen.	  Spørgsmålene	  har	  til	  formål	  at	  få	  de	  
unge	  til	  at	  overveje,	  hvilke	  normer	  der	  kan	  ses	  
i	  de	  forskellige	  cases,	  men	  også	  at	  få	  dem	  til	  at	  
reflektere	  over	  deres	  egen	  holdning.	  Normer	  
og	  normbrud	  ligger	  til	  grund	  for	  social	  kontrol,	  
og	  det	  kan	  derfor	  være	  relevant	  at	  tale	  med	  de	  
unge	  om,	  hvad	  normer	  er	  og	  hvorledes	  normer	  
udspiller	  sig	  i	  sociale	  sammenhænge.	  
	  
Dialogen	  i	  klassen	  kan	  suppleres	  med	  en	  eller	  
flere	  dialogøvelser,	  der	  kan	  tage	  udgangspunkt	  
i	  cases	  eller	  spørgsmål,	  som	  er	  opstået	  i	  
klassen.	  

	  

Hvordan anvendes de forskellige dialogøvelser? 
 
Følgende	  øvelser	  kan	  anvendes	  i	  kombination	  med	  de	  cases	  og	  dilemmaer,	  som	  
undervisningsmaterialet	  indeholder.	  På	  baggrund	  af	  klassesammensætningen	  og	  tidsrammen	  for	  
undervisningen	  vurderer	  du	  som	  underviser,	  hvilken	  kombination	  der	  er	  mest	  hensigtsmæssig.	  	  
Når	  man	  underviser	  i	  social	  kontrol	  er	  det	  vigtigt	  at	  være	  opmærksom	  på,	  at	  emnet	  er	  følsomt	  og	  
den	  sociale	  kontrol	  kan	  række	  helt	  ind	  i	  klasseværelset.	  Nogle	  unge	  kan	  være	  nervøse	  for	  om	  
andre	  holder	  øje	  med	  dem,	  og	  sladre	  om	  hvad	  de	  siger	  og	  gør	  i	  klassen.	  Det	  er	  ikke	  sikkert,	  at	  de	  
unge	  føler	  sig	  trygge	  ved	  at	  udtrykke	  deres	  egne	  holdninger.	  Det	  kan	  derfor	  være	  nødvendigt	  at	  
undgå	  at	  sætte	  de	  unge	  i	  en	  situation,	  hvor	  de	  tvinges	  til	  at	  udstille	  deres	  holdning	  til	  et	  sårbart	  
spørgsmål.	  	  
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#1 Byt-holdninger - Debatøvelse med fastlagte holdninger 
	  
Denne	  øvelse	  giver	  de	  unge	  mulighed	  for	  at	  
sætte	  sig	  i	  en	  andens	  sted.	  Fordelen	  ved	  en	  
øvelse	  med	  fastlagte	  holdninger	  er,	  at	  eleverne	  
ikke	  argumenterer	  for	  deres	  egen	  holdning,	  og	  
derfor	  ikke	  oplever	  at	  stå	  alene	  med	  en	  
divergerende	  holdning.	  Derudover	  kan	  
debatøvelsen	  medvirke	  til	  at	  skabe	  refleksion	  
over	  egen	  holdning,	  ved	  at	  blive	  konfronteret	  
med	  andre	  synspunkter.	  

Øvelsen	  kan	  udføres	  samlet	  i	  klassen	  eller	  i	  
mindre	  grupper.	  	  

FREMGANGSMÅDE 

• Klassen	  læser	  sammen	  et	  af	  dilemmaerne.	  
• Klassen	  opdeles	  i	  mindre	  grupper	  á	  3-‐5	  

unge.	  
• To	  af	  dilemmaets	  modsatrettede	  holdninger	  

udpeges	  –	  dette	  kan	  fx	  være	  en	  ung	  og	  
dennes	  forældres	  holdning.	  	  

• Hver	  gruppe	  deler	  sig	  op	  i	  to	  halvdele,	  og	  
hver	  halvdel	  påtager	  sig	  en	  af	  de	  fastlagte	  
holdninger.	  

• De	  to	  halvdele	  af	  gruppen	  bedes	  nu	  
argumentere	  for	  den	  holdning	  de	  er	  blevet	  
tildelt.	  Sørg	  for	  at	  begge	  parter	  får	  tid	  til	  at	  
fremføre	  deres	  argumenter.	  En	  eller	  flere	  i	  
gruppen	  kan	  indtage	  en	  observatørrolle.	  

• De	  to	  halvdele	  bytter	  herefter	  holdning.	  
• Afslutningsvis	  diskuteres	  dilemmaet	  samlet	  

i	  klassen,	  hvor	  de	  respektive	  grupper	  
fremfører	  deres	  argumenter.	  	  

• Som	  underviser	  kan	  du	  spørge	  ind	  til	  
normer,	  ligestilling,	  kønsroller	  og	  
rettigheder	  i	  forbindelse	  med	  dilemmaet	  og	  
de	  unges	  debat.

 

#2 Hjørneøvelse 
	  
Denne	  fysiske	  øvelse	  bringer	  bevægelse	  ind	  i	  
dialogen.	  Øvelsen	  bør	  kun	  anvendes	  hvis	  du	  
vurderer,	  at	  de	  unge	  ikke	  har	  problemer	  med	  
at	  stå	  frem	  med	  deres	  egne	  svar	  og	  
holdninger.	  Øvelsen	  kan	  også	  udføres	  i	  en	  
mere	  anonym	  version	  –	  se	  nedenfor.	  
	  
FREMGANGSMÅDE 

• På	  baggrund	  af	  et	  dilemma	  eller	  en	  snak	  i	  
klassen,	  uddrages	  et	  spørgsmål	  med	  en	  
række	  svarmuligheder	  –	  typisk	  3	  til	  4.	   

• Svarene	  skrives	  på	  forskellige	  stykker	  papir,	  
som	  placeres	  i	  hvert	  sit	  hjørne	  af	  lokalet	  så	  
de	  symboliserer	  de	  svarmuligheder	  de	  unge	  
kan	  have.	  Svarene	  kan	  både	  være	  simple	  
såsom	  ”ja”,	  ”nej”	  og	  ”måske”,	  eller	  mere	  
uddybende.	   

• Spørgsmål	  kan	  fx	  være	  Hvem	  har	  størst	  
indflydelse	  på	  dine	  valg	  i	  forhold	  til	  
uddannelse?	  og	  svarmulighederne	  1)	  Mig	  

selv,	  2)	  Mine	  venner	  3)	  Min	  familie	  4)	  Mit	  
netværk.	  Eller:	  Hvad	  er	  vigtigst	  for	  valget	  af	  
din	  fremtidige	  partner?	  og	  
svarmulighederne	  1)	  At	  mine	  forældre	  og	  
familie	  støtter	  op,	  2)	  At	  vi	  har	  samme	  
religion,	  3)	  At	  vi	  elsker	  hinanden,	  4)	  Andet. 

• De	  unge	  placerer	  sig	  nu	  i	  det	  hjørne	  af	  
lokalet,	  som	  repræsenterer	  deres	  svar. 

• De	  unge	  får	  et	  par	  minutter	  til	  at	  tale	  
sammen	  i	  hvert	  sit	  hjørne. 

• En	  repræsentant	  fra	  hvert	  hjørne	  forklarer	  
nu,	  hvorfor	  gruppen	  har	  valgt	  dette	  svar. 

• Som	  underviser	  faciliterer	  du	  debatten	  
mellem	  grupperne. 

• Det	  er	  tilladt	  at	  skifte	  hjørne	  undervejs. 
• Ønskes	  anonymitet	  kan	  de	  unge	  sætte	  kryds	  

på	  et	  ark	  papir	  ud	  for	  deres	  svar,	  eller	  notere	  
det	  på	  en	  lille	  lap	  papir,	  hvorefter	  svarene	  
samles	  og	  tælles.	  Efterfølgende	  tages	  en	  
fælles	  snak	  om	  svarene	  og	  deres	  fordeling. 
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#3 Linjeøvelse 
 
Som	  alternativ	  til	  hjørneøvelsen	  kan	  du	  bede	  
de	  unge	  placerer	  sig	  på	  en	  linje,	  hvor	  hver	  
ende	  repræsenterer	  100	  %	  ”ja”	  eller	  ”nej”.	  
Dette	  giver	  større	  mulighed	  for	  at	  graduere	  
holdninger.	  På	  samme	  måde	  som	  i	  
hjørneøvelsen	  faciliterer	  du	  dialog	  på	  
baggrund	  af	  de	  unges	  placeringer,	  og	  det	  er	  
tilladt	  at	  rykke	  sig	  på	  linjen	  undervejs.  
Spørgsmål	  med	  efterfølgende	  dialog	  kan	  fx	  
være: 

• Er	  dine	  rettigheder	  noget	  du	  tænker	  over	  og	  
gør	  brug	  af? 

• Er	  det	  godt	  at	  prøve	  at	  have	  en	  kæreste	  før	  
man	  bliver	  gift?	   

• Må	  drenge	  godt	  have	  kærester,	  mens	  piger	  
ikke	  må	  have	  kærester? 

• Har	  piger	  og	  drenge	  de	  samme	  rettigheder	  
og	  muligheder? 

 
 
#4 Frugtsalat 
	  
Denne	  fysiske	  øvelse	  bør	  kun	  anvendes	  hvis	  
klassen	  er	  velfungerende	  og	  du	  vurderer,	  at	  
gennemførslen	  af	  fysiske	  øvelser	  er	  
uproblematisk.	  Frugtsalaten	  kan	  give	  de	  unge	  
mulighed	  for	  selv	  at	  komme	  på	  banen	  med	  
relevante	  emner,	  som	  dernæst	  kan	  danne	  
baggrund	  for	  en	  opfølgende	  dialog	  i	  klassen.	  
 

FREMGANGSMÅDE 

• Stole	  placeres	  i	  en	  rundkreds	  og	  de	  unge	  
sætter	  sig	  ned.	  	  

• En	  person	  –	  du	  kan	  evt.	  starte	  -‐	  står	  i	  midten	  
af	  cirklen	  og	  kommer	  med	  en	  ytring.	  Alle	  der	  
er	  enige	  i	  udsagnet	  bytter	  plads,	  og	  samtidig	  
forsøger	  personen	  i	  midten	  at	  få	  et	  sted	  at	  
sidde.	  

• En	  ny	  person	  står	  nu	  i	  midten	  af	  cirklen	  uden	  

et	  sted	  at	  sidde.	  Denne	  kommer	  nu	  med	  en	  
ny	  ytring	  og	  således	  fortsættes	  øvelsen.	  

• Som	  underviser	  kan	  du	  følge	  op	  på	  
udsagnene	  med	  en	  fælles	  snak.	  

	  
Ytringerne	  kan	  fx	  være:	  	  
• Alle	  dem	  som	  selv	  har	  valgt	  deres	  

uddannelse	  bytter	  plads.	  	  
• Alle	  dem	  der	  gerne	  vil	  gøre	  deres	  forældre	  

stolte	  bytter	  plads.	  	  
• Alle	  dem	  der	  har	  været	  udsat	  for	  sladder	  

bytter	  plads.	  	  
• Alle	  dem	  der	  selv	  har	  stået	  bag	  sladder	  

bytter	  plads.	  	  
• Alle	  dem	  der	  har	  følt	  at	  deres	  rettigheder	  er	  

blev	  krænket	  bytter	  plads.	  
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#5 Mødomsquiz  
 

Taler	  I	  om	  mødom,	  krop	  og	  seksualitet	  kan	  du	  
inddrage	  Etnisk	  Ungs	  mødomsquiz.	  Quizzen	  kan	  
anvendes	  til	  at	  sætte	  gang	  i	  en	  snak	  om	  både	  
fakta	  og	  holdninger	  til	  mødom.	  Dette	  er	  særlig	  
relevant	  i	  forbindelse	  med	  social	  kontrol,	  da	  
seksualitet	  og	  mødom	  er	  helt	  grundlæggende	  
for	  familiens	  kontrol	  af	  især	  unge	  kvinder.	  Det	  
kan	  derfor	  være	  vigtigt	  at	  skabe	  større	  faktuel	  
viden	  hos	  de	  unge,	  om	  hvad	  mødom	  er	  og	  ikke	  
er,	  som	  et	  led	  i	  refleksion	  over	  egne	  holdninger.	  
 

FREMGANGSMÅDE 

• Quizzen	  kan	  introduceres	  med	  spørgsmål	  
såsom:	  Er	  det	  rigtigt	  at	  de	  fleste	  kvinder	  
bløder	  første	  gang	  de	  har	  sex?	  Kan	  man	  
miste	  sin	  mødom	  når	  man	  dyrker	  sport?	  Og	  
kan	  man	  få	  en	  ny	  mødom?	  	  

• Bed	  de	  unge	  tage	  mødomsquizzen	  på	  
EtniskUng.dk	  individuelt	  eller	  i	  grupper:	  
http://www.etniskung.dk/For-‐
unge/Moedom/Moedomsquiz/	  	  

• Du	  kan	  også	  vælge	  at	  oplæse	  quizzen	  i	  
plenum,	  hvor	  eleverne	  ved	  håndsoprækning	  
tilkendegiver	  deres	  svar	  på	  de	  enkelte	  
spørgsmål,	  eller	  gennemføre	  quizzen	  som	  en	  
simpel	  Hjørneøvelse.	  	  

• Gennemføres	  quizzen	  som	  en	  fysisk	  øvelse,	  
laver	  I	  et	  nej-‐hjørne	  og	  et	  ja-‐hjørne	  i	  lokalet,	  
og	  eleverne	  placerer	  sig	  i	  det	  hjørne	  som	  de	  
tror,	  repræsenterer	  det	  rigtige	  svar.	  	  

• Vurderer	  d,u	  at	  klassens	  sociale	  rum	  kan	  
bære	  det,	  kan	  quizzens	  faktuelle	  spørgsmål	  
blandes	  med	  holdningsspørgsmål	  
vedrørende	  mødom,	  kønsroller	  og	  
ligestilling.	  Medtager	  du	  disse,	  er	  det	  vigtigt	  
at	  følge	  op	  på	  spørgsmålene	  med	  dialog.	  

	  
Ekstra	  holdningsspørgsmål	  –	  besvares	  med	  ja	  
eller	  nej.	  En	  repræsentant	  begrunder	  svaret:	  
• Skal	  en	  kvinde	  være	  jomfru	  når	  hun	  bliver	  gift?	  
• Skal	  en	  mand	  være	  jomfru	  når	  han	  bliver	  gift?	  
• Er	  mødommen	  vigtig	  for	  ægteskabet?	  
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Forslag til inddragelse af tekster og videre læsning	  
	  
Vil	  du	  vide	  mere	  om	  social	  kontrol,	  eller	  ønsker	  du	  at	  inddrage	  litteratur	  i	  undervisningen,	  kan	  du	  
finde	  inspiration	  her.	  	  
	  

Samfundsnormer og social kontrol 
	  
Ønsker	  du	  at	  gå	  dybere	  og	  mere	  
samfundsfagligt	  ned	  i	  snakken	  om	  
samfundsnormer	  og	  social	  kontrol,	  kan	  du	  
overveje	  at	  inddrage	  tekster,	  der	  udlægger	  
social	  kontrol	  på	  to	  forskellige	  måder.	  Dette	  
kan	  fx	  være	  regeringens	  publikation	  om	  den	  
nationale	  strategi	  mod	  æresrelaterede	  
konflikter	  og	  det	  islamiske	  parti	  Hizb-‐ut	  Tahrirs	  
publikation,	  der	  forholder	  sig	  kritisk	  til	  den	  
nationale	  strategi	  og	  regeringens	  udlægning	  af	  
social	  kontrol,	  idet	  den	  ”kriminaliserer	  
muslimske	  værdier	  og	  normer”.	  	  	  	  
	  
Uddrag	  fra	  disse	  publikationen	  bør	  kun	  
anvendes,	  hvis	  der	  er	  god	  tid	  til	  at	  tale	  med	  
klassen	  om	  opfattelser	  af	  samfundsnormer,	  
religion	  og	  social	  kontrol.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Der	  kan	  fx	  spørges	  ind	  til:	  
• Hvilke	  værdier	  kommer	  til	  udtryk	  i	  de	  to	  

publikationer?	  	  
• Hvad	  er	  hhv.	  regeringens	  og	  Hizb-‐ut	  Tahrirs	  

udlægning	  af	  social	  kontrol?	  	  
• Hvordan	  stemmer	  disse	  opfattelser	  overens	  

med	  den	  forståelse	  af	  social	  kontrol,	  som	  
eksisterer	  i	  det	  brede,	  danske	  samfund?	  

• Er	  der	  elementer	  I	  er	  uenige	  eller	  enige	  i,	  i	  
regeringens	  og	  Hizb-‐ut	  Tharirs	  forståelse	  af	  
social	  kontrol?	  

	  
De	  to	  publikationer	  kan	  hentes	  her:	  
• National	  strategi	  mod	  æresrelaterede	  

konflikter,	  Social-‐	  og	  Integrationsministeriet,	  
2012:	  http://sm.dk/publikationer/national-‐strategi-‐
mod-‐aeresrelaterede-‐konflikter	  	  

• Statskontrol	  af	  muslimernes	  familieliv	  –	  
virkeligheden	  bag	  ”bekæmpelse	  af	  social	  
kontrol”,	  Hizb-‐ut	  Tahrir	  Skandinavien,	  2014,	  
http://www.hizb-‐ut-‐
tahrir.dk/data/books/socialkontroldk.pdf	  

Rapporter 
• Ung	  i	  2011	  –	  Nydanske	  unges	  oplevelser	  af	  social	  kontrol,	  frihed	  og	  grænser,	  Als	  Research	  
• Kønsroller	  og	  social	  kontrol	  blandt	  unge	  med	  etnisk	  minoritetsbaggrund,	  Als	  Research	  
• Social	  kontrol	  i	  etniske	  minoritetsfamilier,	  Etnisk	  Konsulentteam	  
• Et	  spørgsmål	  om	  ære	  -‐	  Idékatalog,	  Als	  Research	  
• Dobbeltliv	  –	  en	  rapport	  om	  baggrunden	  for	  og	  konsekvenserne	  af	  at	  leve	  et	  dobbeltliv	  for	  

unge	  med	  æresrelaterede	  problemer,	  Etnisk	  Ung	  
• Veje	  til	  et	  godt	  ungdomsliv,	  Københavns	  Kommune	  
• Vejledning	  af	  unge	  i	  æresrelaterede	  konflikter,	  UU	  Danmark, http://uudanmark.dk/wp-‐

content/uploads/2014/01/Informationsmateriale-‐til-‐vejledere-‐om-‐aeresrelaterede-‐konflikter-‐jan-‐2014.pdf	  	  
• Ligestilling	  blandt	  tosprogede	  unge	  –	  kontrol	  over	  eget	  liv,	  http://sm.dk/publikationer/ligestilling-‐

blandt-‐tosprogede-‐unge-‐kontrol-‐over-‐eget-‐liv 	  
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Fagbøger 
• Familien	  betyder	  alt,	  Sofie	  Dannerskjold-‐Samsøe	  et.al.	  
• Når	  Aisha	  løber	  hjemmefra,	  Inge	  Loua	  

	  
Romaner, biografier og digtsamlinger 

• Lykkens	  brud	  –	  Simona	  Abdallahs	  Historie,	  Minna	  Grooss	  og	  Simona	  Abdallah	  
• Yahya	  Hassan,	  Yahya	  Hassan	  
• Tavshedens	  pris,	  Elmas	  Berke	  
• Mødom	  på	  mode,	  Kristina	  Aamand	  

Avisartikler 
Ønsker	  du	  at	  inddrage	  aktuelle	  avisartikler	  om	  social	  kontrol,	  kønsroller	  og	  ligestilling	  finder	  du	  her	  
et	  udvalg	  af	  online-‐publicerede	  artikler	  fra	  danske	  dagblade:	  

• Serien	  På	  flugt	  fra	  familien	  sætter	  i	  8	  artikler	  fokus	  på	  æresrelateret	  vold:	  
http://www.information.dk/journal/527661	  	  

• Muslimske	  mænd	  er	  også	  underlagt	  social	  kontrol	  af	  Ahmad	  Walid	  Rashidi,	  
http://www.b.dk/kommentarer/muslimske-‐maend-‐er-‐ogsaa-‐underlagt-‐social-‐kontrol	  	  

• 23-‐årig	  studerende:	  »Det	  er	  langt	  lettere	  at	  være	  muslimsk	  kvinde	  end	  muslimsk	  mand«,	  
http://www.b.dk/nationalt/23-‐aarig-‐studerende-‐det-‐er-‐langt-‐lettere-‐at-‐vaere-‐muslimsk-‐kvinde-‐end-‐
muslimsk-‐ma	  	  

• Vi	  skal	  gå	  i	  fælles	  kamp	  for	  Fatima,	  debatindlæg	  af	  Manu	  Sareen	  
http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE2203825/vi-‐skal-‐gaa-‐i-‐faelles-‐kamp-‐for-‐fatima/	  	  

• Sådan	  var	  min	  vej	  ind	  og	  ud	  af	  radikalisering,	  kronik	  inkl.	  video	  af	  Khaterah	  Parwani	  
http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2568242/kroniken-‐saadan-‐var-‐min-‐vej-‐ind-‐og-‐ud-‐af-‐radikalisering/	  	  

• Jeg	  var	  et	  gråzonebarn,	  om	  danskiranske	  Ellie	  Jokar,	  som	  er	  rapper,	  komiker	  og	  
homoseksuel,	  http://www.information.dk/536074	  	  

	  
Seksualitet 
Disse	  to	  hjemmeside	  er	  udviklet	  af	  Sex	  &	  Samfund	  til	  brug	  i	  seksualundervisningen.	  De	  sætter	  
fokus	  på	  unges	  rettigheder	  i	  forbindelse	  med	  seksualitet.	  
• www.sexfordig.dk	  	  
• www.rettentilmig.dk	  	  

	  
Ligestilling & 100-året for kvinders valg- og stemmeret 
Fejringen	  af	  100	  året	  for	  kvinders	  valg-‐	  og	  stemmeret	  har	  sin	  egen	  hjemmeside,	  hvor	  du	  kan	  læse	  
mere	  om	  historien	  og	  den	  række	  af	  arrangementer,	  der	  sætter	  fokus	  på	  jubilæet.	  
• www.100året.dk	  	  
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Andet relevant undervisningsmateriale

	  
• Hvem bestemmer?	  

Undervisningsmateriale	  om	  trivsel	  og	  social	  
kontrol	  målrettet	  udskolingen.	  Består	  af	  4	  
dialogfilm	  og	  5	  dialogværktøjer.	  Udarbejdet	  
af	  Københavns	  Kommune.	  Se	  mere	  på:	  
http://hvembestemmer.kk.dk/	  	  

	  
• Talk talk	  	  

Et	  dialogspil	  for	  unge,	  der	  kan	  anvendes	  til	  
at	  starte	  en	  debat	  om	  ægteskab,	  
tvangsægteskab	  og	  æresrelaterede	  
konflikter.	  Udarbejdet	  af	  Dansk	  
Kvindesamfund.	  Se	  mere	  på:	  
http://danskkvindesamfund.dk/projekter/naar-‐
samtalen-‐flytter-‐bjerge.html	  	  

	  
• Ære på spil	  	  

Et	  online	  dilemmaspil	  der	  har	  til	  formål	  at	  
oplyse	  om	  æresrelaterede	  konflikter.	  
Målrettet	  unge	  under	  uddannelse,	  som	  
senere	  i	  deres	  arbejde	  vil	  komme	  i	  kontakt	  
med	  unge,	  der	  står	  overfor	  denne	  type	  

problemstillinger.	  Udarbejdet	  af	  Etnisk	  Ung.	  
Se	  mere	  på	  http://aerepaaspil.dk/	  	  
	  

• Teenagepige mellem to kulturer	  
Dokumentar	  (28	  min.,	  2014)	  om	  de	  
udfordringer	  unge	  med	  etnisk	  
minoritetsbaggrund	  kan	  stå	  overfor	  i	  
teenageårene.	  Udarbejdet	  af	  Etnisk	  Ung.	  En	  
række	  klip	  fra	  filmen	  kan	  ses	  her:	  
http://www.etniskung.dk/For-‐unge/Film-‐og-‐

materialer/	  eller	  se	  hele	  filmen	  her:	  
http://www.etniskung.dk/For-‐fagfolk/Materialer-‐og-‐
film/Film/	  	  

 
• Seksualundervisning i det multietniske 

samfund 

Sex	  &	  Samfund	  har	  udviklet	  et	  
undervisningsmateriale	  med	  særligt	  fokus	  
på	  seksualundervisning	  af	  etniske	  
minoritetspiger.	  Undervisningsmaterialet	  
kan	  købes	  på	  Sex	  &	  Samfunds	  webshop:	  
http://www.shopsexogsamfund.dk/shop/multietnisk
-‐undervisningsmat-‐218p.html	  	  	  	  
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FAKTAARK 

Social kontrol – hvad er det? 
	  
Måske	  har	  du	  oplevet,	  at	  andres	  meninger	  
påvirker,	  hvordan	  du	  opfører	  dig.	  Måske	  føler	  
du,	  at	  du	  skal	  leve	  op	  til	  bestemte	  normer	  for	  
at	  blive	  accepteret.	  Denne	  mekanisme,	  som	  
findes	  i	  alle	  sociale	  relationer,	  kaldes	  social	  
kontrol.	  
	  
Social	  kontrol	  er	  en	  adfærdsregulerende	  
mekaniske,	  der	  retter	  sig	  mod	  adfærd,	  der	  
afviger	  fra	  normen	  i	  en	  given	  social	  
sammenhæng.	  Den	  sociale	  kontrol	  skal	  altså	  
sikre	  at	  bestemte	  normer	  opretholdes	  og	  ikke	  
brydes.	  	  
	  
Social	  kontrol	  kan	  både	  komme	  til	  udtryk	  
positivt	  og	  negativt.	  Positiv	  social	  kontrol	  gør	  fx	  

at	  vi	  passer	  på	  hinanden.	  Når	  vi	  her	  taler	  om	  
social	  kontrol,	  er	  det	  den	  negative	  af	  slagsen,	  
som	  kommer	  til	  udtryk	  som	  sanktioner	  der	  
væsentligt	  begrænser	  individers	  adfærd	  og	  
rettigheder.	  
	  
Den	  negative	  sociale	  kontrol	  kan	  beskrives	  som	  
adfærdsregulering	  der	  i	  væsentlig	  grad	  
hæmmer	  eller	  begrænser	  en	  persons	  
livsudfoldelser,	  rettigheder	  og	  muligheder	  for	  
at	  træffe	  selvstændige	  valg	  omkring	  eget	  liv	  
og	  egen	  fremtid.	  	  
	  
Dette	  kan	  fx	  være	  friheden	  til	  at	  vælge	  venner,	  
fritidsaktiviteter,	  kærlighed,	  religion	  og	  
uddannelse.	  

	  
Hvor udbredt er social kontrol?  
	  
I	  Danmark	  oplever	  mange	  nydanske	  unge	  at	  
være	  udsat	  for	  social	  kontrol,	  som	  overskrider	  
deres	  rettigheder,	  særligt	  i	  forbindelse	  med	  
kærester,	  ægtefæller	  og	  seksuelle	  relationer.	  	  
	  
En	  undersøgelse	  foretaget	  blandt	  3000	  15-‐
20årige	  viser,	  at	  halvdelen	  af	  nydanske	  unge	  
oplever,	  at	  de	  ikke	  må	  have	  en	  kæreste	  for	  
deres	  familie,	  mens	  cirka	  25%	  oplever,	  at	  
familien	  er	  med	  til	  at	  vælge	  deres	  ægtefælle.	  
Ligeså	  mange	  er	  bange	  for,	  at	  familien	  vælger	  
en	  ægtefælle	  mod	  deres	  vilje.	  	  
	  
75	  %	  af	  de	  nydanske	  unge	  mener	  samtidig	  at	  
det	  ikke	  er	  i	  orden,	  at	  familien	  bestemmer,	  
hvem	  unge	  skal	  være	  kærester	  eller	  gifte	  sig	  
med.	  	  
	  
Læs	  mere	  i	  undersøgelsen	  Ung	  i	  2011	  fra	  Als	  Research.	  

	  
Forældre	  er	  ofte	  de	  primære	  udøvere	  af	  social	  
kontrol,	  men	  også	  søskende,	  andre	  
familiemedlemmer,	  omgangskreds,	  naboer,	  
venner	  og	  bekendte	  kan	  spille	  en	  rolle	  som	  
udøvere	  af	  social	  kontrol.	  Social	  kontrol	  er	  ikke	  
almindelig	  opdragelse	  og	  bekymring,	  men	  
overvågning,	  tvang,	  sanktioner	  og	  overgreb,	  
som	  overskrider	  en	  persons	  rettigheder.	  	  

BEGREBETS OPRINDELSE 
 
Social	  kontrol	  er	  et	  begreb,	  som	  har	  været	  
kendt	  længe.	  Det	  blev	  første	  gang	  beskrevet	  
af	  sociologen	  Émile	  Durkheim	  i	  1897.	  Han	  
undersøgte	  selvmordsrater	  blandt	  
protestanter	  og	  katolikker,	  og	  brugte	  
begrebet	  til	  at	  forklare,	  hvordan	  social	  
kontrol	  resulterede	  i	  færre	  selvmord	  blandt	  
katolikker.	  	  
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Hvilke rettigheder har unge i  Danmark? 	  	  
	  
Børn	  og	  unges	  rettigheder	  i	  Danmark	  er	  
fastlagt	  af	  FN’s	  Børnekonvention,	  Den	  
Europæiske	  Menneskeretskonvention	  og	  
dansk	  lovgivning.	  
	  
FN's børnekonvention	  blev	  vedtaget	  i	  
1989	  og	  er	  underskrevet	  af	  193	  lande.	  
Børnekonventionen	  har	  til	  formål	  at	  sikre	  
grundlæggende	  rettigheder	  for	  børn	  og	  unge	  
under	  18	  år.	  Ifølge	  FN's	  børnekonvention	  har	  
børn	  og	  unge	  blandt	  andet	  ret	  til:	  

	  
Du	  kan	  finde	  FN’s	  Børnekonvention	  og	  dens	  
54	  artikler	  på	  nettet.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Når	  unge	  fylder	  18	  år,	  er	  de	  myndige	  og	  har	  
derfor	  ret	  til	  selv	  at	  bestemme:	  
-‐ Hvor	  de	  vil	  bo.	  
-‐ Hvilken	  uddannelse	  de	  ønsker	  at	  tage.	  
-‐ I	  økonomiske	  og	  private	  sager.	  
-‐ Om	  de	  vil	  tilhøre	  en	  religion.	  
-‐ Om,	  og	  med	  hvem,	  de	  vil	  gifte	  sig.	  
-‐ Om	  de	  vil	  have	  børn	  eller	  ej.	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Privatliv	  -‐	  Herunder	  retten	  til	  
brevhemmelighed	  (Artikel	  16)	  
	  
Medbestemmelse	  –	  Ret	  til	  at	  udtrykke	  
meninger,	  følelser	  og	  tanker,	  og	  krav	  på,	  at	  
disse	  respekteres	  (Artikel	  12,	  13,	  14)	  
	  
Hvile	  og	  fritid	  –	  Ret	  til	  at	  dyrke	  
fritidsinteresser,	  ret	  til	  at	  deltage	  i	  
kulturelle	  og	  kreative	  aktiviteter	  og	  at	  
deltage	  i	  foreningsliv	  (Artikel	  15,	  31)	  
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Ligestilling og ligebehandling 	  
	  
I	  tillæg	  til	  de	  grundlæggende	  rettigheder	  sikret	  
af	  FN’s	  Børnekonvention	  og	  dansk	  lovgivning	  
har	  vi	  i	  Danmark	  love,	  der	  skal	  sikrer	  ligestilling	  
og	  ligebehandling.	  	  
	  
2015	  er	  100-‐året	  for	  kvinders	  stemme-‐	  og	  
valgret,	  der	  markerer	  starten	  på	  et	  mere	  
ligestillet	  Danmark.	  Indførslen	  af	  kvinders	  valg-‐	  
og	  stemmeret	  via	  en	  grundlovsændring	  var	  
resultatet	  af	  en	  mangeårig	  kamp	  for	  ligestilling	  
og	  demokratiske	  rettigheder.	  Indtil	  1915	  havde	  
kun	  15	  %	  af	  Danmarks	  befolkning	  ret	  til	  at	  
stemme	  og	  stille	  op	  til	  valg.	  	  
	  
	  
	  

	  

	  
I	  dag	  står	  der	  i	  ligestillingsloven,	  lov	  om	  
ligebehandling	  og	  lov	  mod	  forskelsbehandling	  
at	  kvinder	  og	  mænd	  er	  lige,	  skal	  behandles	  lige,	  
og	  at	  ingen	  må	  udsætte	  en	  anden	  person	  for	  
forskelsbehandling	  på	  grund	  af	  køn,	  etnisk	  
oprindelse	  eller	  seksualitet.	  	  
	  
Du	  kan	  læse	  mere	  om	  100	  året	  på	  
www.100året.dk

 

DE 5 F-ER 
 
Indtil	  1915	  var	  det	  ikke	  blot	  kvinder	  men	  
alle	  ”de	  5	  F-‐ere”	  der	  var	  udelukket	  fra	  
politisk	  deltagelse:	  fruentimmere,	  fjolser,	  
forbrydere,	  fattigfolk	  og	  folkehold.	  
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Rådgivning til  unge 	  
	  
Står	  du	  i	  en	  situation	  hvor	  du	  godt	  kunne	  bruge	  nogen	  at	  tale	  med,	  eller	  mener	  du	  at	  dine	  
rettigheder	  overskrides	  kan	  du	  tage	  kontakt	  til	  en	  af	  de	  organisationer,	  som	  tilbyder	  telefonisk	  og	  
online	  rådgivning.	  
	  
Etnisk Ung	  tilbyder	  anonym,	  professionel	  
rådgivning,	  konfliktmægling	  mm.	  til	  unge,	  
forældre	  og	  fagpersoner.	  Døgnåben	  telefon	  
hotline	  for	  unge	  på	  tlf.:	  70277666	  samt	  
anonym	  brevkasse.	  www.etniskung.dk	  
 
Sexlinien	  er	  Sex	  og	  Samfunds	  
rådgivningstilbud,	  der	  tilbyder	  anonym	  
rådgivning	  om	  sex,	  køn,	  prævention,	  følelser,	  
seksualitet,	  kærlighed,	  seksuelle	  rettigheder,	  
krop	  og	  sexsygdomme	  for	  unge.	  
Telefonrådgivningen	  er	  åben	  på	  hverdage	  
mellem	  15	  og	  17.	  Tlf.:	  70202266.	  
http://www.sexogsamfund.dk/	  	  

Sabaah	  er	  en	  forening	  for	  homo-‐,	  bi-‐	  og	  
transseksuelle	  med	  anden	  etnisk	  baggrund	  
end	  dansk.	  Sabaah	  arbejder	  gennem	  
information,	  rådgivning	  og	  fokus	  på	  
dannelsen	  af	  et	  socialt	  fællesskab.	  
Telefonrådgivningen	  er	  åben	  på	  torsdage	  
mellem	  18	  og	  20.	  Tlf.:	  33232000.	  
http://sabaah.dk/	  	  
	  
RED	  (Rehabiliteringscenter	  for	  etniske	  unge	  i	  
Danmark)	  tilbyder	  beskyttelse,	  ophold	  og	  
behandling	  for	  par	  eller	  enlige	  truet	  af	  
æresrelateret	  vold	  eller	  tvangsægteskaber.	  	  
Tlf.	  45117800.	  http://red-‐safehouse.dk/	  
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CASES 
 

Spørgsmål til  cases og dilemmaer 
 
Til  brug for gruppearbejde 
 

• Hvori består dilemmaet? 
• Kan I  forstå de forskellige parter? 
• Hvad ville I  gøre i  den unges sted? 
• Hvad gør situationen ved den unge – og hvad gør den ved 

forældre, venner og andre personer? 
• Er der talte om social kontrol? 
• Hvilken betydning har sladder for situationen? 
• Er situationen rimelig? 
• Hvilken rolle spiller den unges køn? 
• Hvordan kan den unge få indflydelse på situationen? 
• Hvilke løsninger kunne der være? 
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CASES 
TEMA: Krop, seksualitet og mødom 
 
#1 Dilemma: ”Skal jeg lyve for mine forældre?” 	  
	  
”Jeg	  er	  en	  17-‐årig	  pige,	  som	  har	  en	  kæreste,	  som	  jeg	  elsker	  rigtig	  højt,	  og	  jeg	  tænker	  på	  at	  dyrke	  
sex	  med	  ham.	  Min	  familie	  går	  desværre	  alt	  for	  meget	  op	  i,	  at	  man	  skal	  være	  jomfru	  på	  
bryllupsnatten.	  Jeg	  er	  selv	  meget	  imod	  det,	  for	  hvorfor	  skal	  jeg	  leve	  op	  til	  de	  forventninger,	  når	  jeg	  
ikke	  selv	  bryder	  mig	  om	  dem?	  For	  når	  jeg	  engang	  får	  børn,	  vil	  jeg	  da	  ikke	  opdrage	  dem	  med	  noget	  
jeg	  ikke	  selv	  synes	  er	  okay.	  Man	  er	  et	  menneske,	  om	  man	  har	  haft	  sex	  eller	  ej.	  Man	  kan	  sagtens	  
være	  et	  godt	  menneske,	  og	  have	  haft	  sex,	  og	  være	  et	  dårligt	  menneske	  som	  ikke	  har	  haft	  sex.	  Sex	  
gør	  os	  jo	  hverken	  til	  bedre	  eller	  værre	  mennesker.	  	  
	  
Min	  mor	  forstår	  mig	  ikke.	  Hun	  sagde	  hun	  virkelig	  ikke	  føler	  jeg	  er	  hendes	  datter	  og	  har	  skyldfølelse	  
over	  at	  jeg	  tænker	  på	  den	  måde.	  Hun	  vil	  ikke	  have	  at	  hendes	  lille	  prinsesse	  skal	  anses	  som	  en	  billig	  
pige	  iblandt	  andre	  udlændinge,	  da	  rygter	  er	  ude	  på	  et	  par	  minutter,	  højst	  to.	  Hun	  tror	  ikke	  på	  at	  
drengen	  ikke	  kan	  mærke	  om	  man	  er	  jomfru	  eller	  ej.	  Det	  er	  ikke	  fordi	  hun	  har	  tænkt	  sig	  at	  
planlægge	  hvem	  jeg	  skal	  giftes	  med,	  for	  sådan	  er	  det	  ikke	  i	  min	  familie.	  Hun	  siger	  bare	  at	  alle	  
mænd	  foretrækker	  jomfruer	  og	  at	  vi	  jomfruer	  er	  de	  rene.	  Hun	  forstår	  ikke,	  at	  man	  kan	  være	  et	  
godt	  menneske	  lige	  meget	  om	  man	  har	  dyrket	  sex	  eller	  ej.	  	  
	  
Jeg	  ved	  ikke	  hvad	  jeg	  skal	  gøre,	  for	  jeg	  er	  bange	  for	  at	  få	  utrolig	  dårlig	  samvittighed	  efter	  jeg	  har	  
dyrket	  sex	  med	  ham,	  fordi	  jeg	  vil	  få	  ondt	  af	  min	  mor.	  At	  hun	  render	  rundt	  og	  tror	  hendes	  datter	  er	  
jomfru,	  selvom	  hun	  slet	  ikke	  er,	  og	  at	  hun	  har	  gjort	  så	  meget	  for	  at	  give	  mig	  et	  super	  godt	  liv,	  og	  
jeg	  gir	  mit	  sexliv	  igen.	  Jeg	  vil	  ikke	  få	  dårlig	  samvittighed;	  det	  er	  noget	  som	  plager	  mig	  utrolig	  
meget.	  Jeg	  vil	  ønske	  jeg	  kunne	  tænke	  anderledes,	  men	  det	  kan	  jeg	  ikke,	  for	  sådan	  her	  er	  jeg	  bare.	  
Jeg	  vil	  bare	  ikke	  skuffe	  min	  familie.	  Er	  det	  ok	  at	  holde	  det	  hemmeligt	  for	  dem,	  når	  jeg	  har	  været	  i	  
seng	  med	  min	  fyr?” 

	   	   Brev	  til	  Etnisk	  Ungs	  onlinebrevkasse	  
 

 

 

 

 

 

 

Spørgsmål til dilemmaet 
1.	  Hvilke	  normer	  kan	  I	  identificere	  i	  casen?	  
2.	  Hvilken	  kønsrolle	  er	  pigen	  her	  underlagt?	  
3.	  Hvad	  er	  pigens	  rettigheder?	  
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CASES 
TEMA: Krop, seksualitet og mødom 
 

#2 Uddrag fra Mødom på mode 
 
”Min	  far	  kalder	  os	  piger	  for	  ”min	  smukke	  have”,	  en	  have	  fyldt	  med	  roser,	  som	  har	  perfekte	  
kronblade.	  Han	  er	  så	  stolt	  af	  os	  og	  viser	  os	  gerne	  frem.	  Rundt	  om	  den	  perfekte	  have	  er	  der	  et	  
yndigt	  hvidt	  stakit	  af	  den	  slags,	  som	  findes	  i	  Astrid	  Lindgrens	  eventyr.	  Man	  kan	  stå	  bag	  stakittet	  og	  
beundre	  roserne,	  iagttage	  dem,	  så	  længe	  man	  har	  lyst.	  Roserne	  kan	  selvfølgelig	  ikke	  vælge	  selv,	  de	  
kan	  bare	  stå.	  Fordelen	  ved	  at	  være	  rose	  er,	  at	  så	  længe	  man	  er	  smuk	  og	  står	  pænt,	  så	  er	  man	  en	  
succes.	  I	  stakittet	  findes	  en	  låge,	  hvorigennem	  min	  bror	  går	  ud	  og	  ind,	  som	  det	  passer	  ham.	  O.k.,	  
det	  er	  ikke	  min	  fars	  version	  af	  sin	  yndlingshistorie	  om	  haven.	  Han	  elsker	  at	  fortælle	  anekdoter,	  og	  
den	  om	  haven	  handler	  om,	  at	  en	  kvinde	  er	  som	  en	  rose	  med	  smukke	  kronblade,	  og	  hvis	  hun	  ikke	  er	  
ærbar	  i	  krop	  og	  sind,	  hvis	  hun	  har	  sex	  før	  ægteskabet,	  så	  vil	  kronbladene	  flænses,	  og	  rosen	  vil	  
visne.	  Et	  meget	  sørgeligt	  syn,	  især	  for	  naboerne.	  En	  vissen	  rose	  er	  uden	  værdi.	  Jeg	  har	  hørt,	  at	  det	  
på	  dansk	  hedder	  defloration,	  når	  en	  kvinde	  mister	  sin	  mødom,	  hun	  afblomstrer	  simpelthen.”	   

Mødom	  på	  mode	  s.	  18-‐19,	  Kristina	  Aamand	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spørgsmål til uddraget 
1.	  Hvilke	  normer	  kan	  I	  identificere	  i	  uddraget?	  
2.	  Hvilken	  kønsrolle	  er	  pigen	  her	  underlagt?	  
3.	  Hvad	  er	  stakittet	  en	  metafor	  for?	  
4.	  Diskutér	  begrebet	  defloration	  som	  betydende	  for	  ’at	  miste	  sin	  mødom’	  –	  hvilken	  værdi	  tillægges	  
det	  hermed?	  



	   19	  

CASES 
TEMA: Kærester og ægteskab  
 
#3 Case: ”Et valg mellem to kærligheder” 

  
”Jeg	  bliver	  aldrig	  den	  helt	  almindelig	  pige	  med	  kæreste	  og	  familie.	  Jeg	  har	  stået	  i	  et	  dilemma,	  hvor	  jeg	  skulle	  
vælge	  mellem	  to	  kærligheder.	  Min	  kærlighed	  til	  min	  familie	  og	  min	  kærlighed	  til	  min	  kæreste.	  Jeg	  synes	  
ikke,	  at	  det	  er	  fair	  nogen	  i	  verden	  skal	  stilles	  for	  det	  dilemma.	  
	  	  
Jeg	  vil	  fortælle	  min	  historie	  om	  hvordan	  jeg	  ikke	  blev	  set	  eller	  hørt	  hverken	  i	  folkeskolen	  eller	  gymnasiet.	  
Hjælpen	  kommer	  først	  til	  mig	  på	  universitet.	  
	  	  
En	  episode	  fra	  min	  barndom	  er	  klisteret	  til	  mit	  nethinde,	  som	  var	  det	  i	  går	  det	  fandt	  sted.	  Jeg	  løj	  for	  mine	  
forældre	  om,	  hvornår	  jeg	  ville	  få	  fri	  fra	  skole,	  så	  jeg	  kunne	  være	  sammen	  med	  min	  veninde	  Maria.	  Jeg	  
husker,	  at	  der	  blev	  taget	  hårdt	  fat	  i	  mit	  hår,	  mens	  mit	  hoved	  blev	  presset	  mod	  gulvtæppet,	  så	  min	  næse	  
blev	  gnedet	  af	  et	  rug	  tæppe.	  Straffen	  for	  at	  lyve	  var	  en	  brækket	  næse.	  Min	  dansk	  lærer,	  spurgte	  hvorfor	  
min	  næse	  var	  blå	  og	  hævet.	  Jeg	  svarede,	  at	  jeg	  gik	  ind	  i	  en	  dør.	  Det	  virkede	  ikke	  til	  at	  hun	  troede	  på	  mig,	  
men	  mere	  gjorde	  hun	  ikke	  ved	  sagen.	  På	  den	  ene	  side	  ønskede	  jeg	  inderligt,	  at	  der	  blev	  gjort	  mere	  ud	  af	  
det,	  men	  på	  den	  anden	  side	  var	  jeg	  bange	  for,	  hvad	  de	  vil	  sige	  derhjemme.	  Var	  der	  blevet	  taget	  hånd	  om	  
mig	  på	  det	  tidspunkt	  ville	  jeg	  den	  dag	  i	  dag	  måske	  ikke	  frygte	  for	  mit	  liv.	  Måske	  ville	  panikken	  ikke	  sidde	  fast	  
i	  mig?	  Måske	  vil	  jeg	  være	  en	  ganske	  almindelig	  pige	  med	  nogen	  søde	  plejeforældre?	  Men	  nej,	  så	  heldig	  var	  
jeg	  ikke.	  I	  stedet	  kunne	  jeg	  forsætte	  med	  at	  blive	  spyttet	  i	  hovedet,	  få	  kvæletag,	  blive	  slået	  med	  en	  bærbare	  
oplader,	  og	  mærke	  hovedbunden	  der	  blødte,	  når	  de	  rev	  for	  meget	  i	  mit	  hår.	  Listen	  er	  lang	  og	  uendelig.	  	  
Samtidig	  med	  jeg	  at	  modtog	  trusler	  og	  nedladende	  ord	  som	  luder	  var	  jeg	  også	  hende,	  der	  skulle	  gøre	  rent,	  
vaske	  op,	  hjælpe	  med	  madlavning,	  vaske	  min	  lillebrødre,	  putte	  mine	  lillebrødre	  i	  sengen	  mv.	  Her	  fik	  jeg	  
tillagt	  rollen	  som	  den	  ansvarlige	  voksen.	  
I	  takt	  med	  denne	  rolle	  fik	  jeg	  en	  masse	  begrænsninger.	  Jeg	  måtte	  ikke	  spille	  fodbold	  længere,	  jeg	  måtte	  
ikke	  have	  drenge	  venner	  længere,	  jeg	  skulle	  være	  hjemme	  tidligt	  osv.	  	  Al	  min	  frihed	  blev	  taget	  i	  takt	  med	  jo	  
ældre	  jeg	  blev.	  Det	  var	  en	  modsætning	  til	  mine	  danske	  veninder	  og	  mine	  brødre,	  der	  fik	  mere	  frihed,	  jo	  
ældre	  de	  blev.	  
	  	  
Jeg	  fik	  gode	  karakter	  i	  skolen.	  Jeg	  hjalp	  til	  derhjemme	  med	  alt.	  Jeg	  klarede	  mig	  på	  mange	  punkter	  bedre	  end	  
mine	  søskende.	  På	  trods	  af	  dette	  var	  jeg	  stadig	  det	  sorte	  får	  derhjemme.	  Mine	  brøde	  havde	  frie	  tøjler,	  men	  
jeg	  var	  bundet	  som	  en	  hund.	  KUN	  fordi	  jeg	  var	  en	  pige.	  
I	  min	  fars	  optik	  er	  piger	  ikke	  meget	  værd.	  Det	  brænder	  i	  mig,	  når	  jeg	  tænker	  på,	  at	  han	  var	  sur	  på	  min	  mor,	  
fordi	  scanningen	  viste	  at	  min	  mor	  ventede	  en	  pige.	  Han	  vil	  ikke	  have	  en	  eneste	  pige,	  kun	  drenge.	  Jeg	  håber,	  
at	  han	  den	  dag	  i	  dag	  er	  taknemmelig	  for	  at	  have	  sunde	  og	  raske	  børn.	  Et	  er	  sikkert,	  det	  er	  ikke	  hans	  
fortjeneste,	  men	  min	  mors.	  Min	  mor	  har	  været	  forstående	  over	  for	  mig,	  men	  hun	  kunne	  ingenting	  stille	  op.	  
Hun	  ventede	  vel	  på,	  at	  jeg	  skulle	  blive	  gammel	  nok	  til	  at	  blive	  gift.	  Det	  mente	  hun,	  at	  jeg	  var,	  da	  jeg	  
afsluttede	  3.g.	  
	  	  
Jeg	  havde	  fået	  nok.	  Lige	  meget	  hvad	  jeg	  gjorde	  var	  det	  aldrig	  godt	  nok.	  Derfor	  besluttede	  jeg	  som	  15	  årige	  
at	  pakke	  lidt	  tøj	  og	  flygte	  hjemmefra.	  Jeg	  havde	  en	  veninde,	  som	  påstod,	  at	  hun	  kunne	  hjælpe	  mig	  videre.	  
Hun	  havde	  nemlig	  selv	  stået	  i	  en	  lignede	  situation.	  Hun	  havde	  fået	  tilknyttet	  en	  kontaktperson,	  som	  hjalp	  
hende	  igennem	  hendes	  situation.	  Da	  jeg	  kontakter	  hendes	  kontaktperson	  bliver	  jeg	  afvist.	  Jeg	  skal	  nemlig	  
henvises	  til	  ham	  af	  en	  offentlig	  ansat.	  Han	  råder	  mig	  til	  evt.	  at	  kontakte	  min	  dansk	  lærer.	  Samme	  dag	  ringer	  
jeg	  til	  min	  dansk	  lærer.	  Vi	  aftaler,	  at	  jeg	  hopper	  på	  et	  tog	  over	  til	  ham.	  Det	  var	  en	  fejl.	  Han	  kunne	  ikke	  forstå	  
mine	  problemer.	  Han	  mente,	  at	  det	  blot	  var	  teenageproblemer.	  Ikke	  nok	  med	  det	  siger	  han,	  at	  han	  bliver	  
nødt	  til	  at	  ringe	  til	  mine	  forældre	  så	  de	  kan	  hente	  mig,	  da	  jeg	  er	  umyndig.	  Jeg	  spæner	  ud	  af	  døren	  for	  at	  
hoppe	  på	  et	  tog	  mod	  Århus.	  Jeg	  skulle	  aldrig	  tilbage	  til	  min	  familie.	  Da	  jeg	  er	  på	  vej	  ud	  af	  banegården	  
mærker	  jeg,	  at	  der	  bliver	  taget	  hårdt	  fat	  i	  min	  arm.	  Så	  sandt	  er	  det	  min	  bror!	  Jeg	  truer	  med	  at	  hoppe	  ud	  
foran	  bilerne,	  hvis	  han	  ikke	  slipper.	  Det	  hjalp	  ikke	  og	  før	  jeg	  vidste	  af	  det	  stod	  min	  familie	  klar	  til	  at	  tage	  mig	  
med	  hjem.	  Flugten	  varede	  ikke	  mere	  end	  5	  dage.	  
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	  Jeg	  afslutter	  folkeskolen	  med	  et	  godt	  gennemsnit	  og	  var	  klar	  til	  at	  læse	  direkte	  videre	  på	  gymnasiet.	  I	  
gymnasiet	  er	  folk	  generelt	  mere	  ansvarlig,	  frie	  og	  selvstændige.	  Jeg	  kunne	  ikke	  være	  en	  del	  af	  fællesskabet,	  
da	  jeg	  ikke	  måtte	  deltage	  i	  nogen	  sociale	  aktiviteter.	  Derfor	  løj	  jeg	  igennem	  hele	  1g	  om	  hvorfor	  jeg	  ikke	  
kunne	  deltage.	  Det	  var	  hårdt	  i	  længden	  og	  jeg	  beslutter	  derfor	  at	  skrive	  en	  mail	  til	  min	  nye	  dansk	  lærer.	  
Heri	  beskriver	  jeg,	  hvilke	  problemer	  jeg	  døjer	  med	  og	  har	  brug	  for	  en	  snakke	  med.	  Jeg	  fortæller	  hende	  
blandet	  andet	  om	  mit	  hemmelige	  forhold	  til	  min	  nuværende	  kæreste	  og	  hvilke	  konsekvenser	  det	  har,	  hvis	  
min	  familie	  får	  kendskab	  til	  forholdet.	  Vi	  havde	  en	  samtale	  af	  20	  min	  hver	  4	  uge	  ca.	  Det	  var	  rart	  at	  have	  en	  
og	  snakke	  med,	  selvom	  det	  ikke	  var	  lange	  samtaler.	  Jeg	  fortæller	  hende	  om	  mine	  planer	  for	  fremtiden.	  Hun	  
insisterer	  på,	  at	  jeg	  snakker	  med	  min	  familie	  om	  mine	  planer.	  At	  jeg	  gerne	  vil	  flytte	  hjemmefra	  med	  min	  
hemmelig	  dansk	  kæreste	  og	  studerer	  på	  universitet?	  Jeg	  forstod	  ikke,	  hvorfor	  hun	  rådede	  mig	  til	  at	  gøre	  
det?	  Troede	  hun	  ikke	  på	  konsekvenserne?	  
	  	  
Jeg	  drømte	  videre	  om	  mine	  fremtidsplaner.	  I	  mellemtiden	  får	  jeg	  min	  studenterhue	  på	  og	  klar	  til	  at	  søge	  en	  
uddannelse.	  Allerhelst	  vil	  jeg	  have	  rejste	  rundt	  i	  Australien.	  Det	  kan	  selvfølgelig	  under	  ingen	  
omstændigheder	  komme	  på	  tale.	  
	  	  
Med	  hensyn	  til	  uddannelse	  faldt	  valget	  på	  Jura.	  Jeg	  pendlede	  i	  alt	  4	  timer	  hver	  dag	  for	  at	  komme	  til	  og	  fra	  
skole,	  fordi	  jeg	  ikke	  måtte	  flytte	  hjemmefra.	  Det	  var	  hårdt,	  frustrerende	  og	  jeg	  følte	  mig	  hjælpeløs.	  Ingen	  af	  
mine	  tre	  danske	  lærere	  har	  kunne	  hjælpe,	  så	  nu	  måtte	  jeg	  selv	  gøre	  noget.	  
Midt	  i	  januar	  har	  jeg	  fået	  tildelt	  en	  lejlighed	  i	  den	  by	  jeg	  studerer	  i.	  	  Jeg	  har	  ikke	  andet	  end	  en	  tom	  lejlighed,	  
dankort	  og	  min	  kæreste.	  Vi	  havde	  ikke	  engang	  en	  seng,	  kun	  tæpper.	  Jeg	  bor	  i	  en	  ny	  by,	  har	  fået	  et	  nyt	  
fornavn	  og	  efternavn.	  Og	  har	  fået	  hemmelig	  adresse	  og	  hemmeligt	  navn.	  Så	  langt	  så	  godt.	  
Men	  jeg	  begyndte	  at	  få	  en	  masse	  henvendelser	  fra	  skolen	  om,	  at	  min	  familie	  render	  rundt	  på	  universitet.	  
Min	  bror	  var	  til	  mine	  forelæsninger	  i	  håb	  om	  at	  finde	  mig	  der.	  Men	  nej,	  jeg	  turde	  ikke	  engang	  handle	  ind.	  
Jeg	  var	  bange	  for,	  hvad	  der	  kunne	  ske.	  Skolen	  henviser	  mig	  til	  en	  helt	  fantastisk	  dame	  fra	  politiet,	  som	  
hjælper	  mig	  igennem	  min	  svære	  situation.	  Hun	  kan	  se	  alvorligheden	  i	  situationen	  og	  giver	  mig	  fra	  første	  dag	  
en	  overfaldsalarm.	  
	  	  
Jeg	  var	  sikker	  på,	  at	  de	  ikke	  vil	  finde	  mig	  i	  lejligheden.	  Jeg	  var	  jo	  en	  ny	  pige	  med	  et	  nyt	  navn.	  Og	  jeg	  havde	  
en	  overfaldsalarm,	  hvis	  jeg	  skulle	  være	  uheldig.	  Den	  utryghed	  forsvandt	  ,	  da	  jeg	  fik	  post	  fra	  Kommunen,	  der	  
undskylder,	  at	  de	  kom	  til	  at	  udleverer	  oplysninger	  ved	  en	  fejl	  til	  min	  mor.	  Jeg	  vidste	  ikke,	  hvad	  jeg	  så	  skulle	  
gøre.	  Jeg	  følte	  mig	  nødsaget	  til	  at	  opgive	  min	  uddannelse	  og	  flytte	  til	  Sjælland	  med	  det	  samme.	  Når	  
systemet	  en	  gang	  har	  svigtet	  vil	  jeg	  aldrig	  føle	  mig	  helt	  tryg.	  
På	  Sjælland	  skulle	  jeg	  starte	  helt	  fra	  bunden.	  Søge	  nyt	  navn,	  søge	  en	  ny	  lejlighed,	  søge	  uddannelse	  igen,	  og	  
søge	  job.	  Den	  eneste	  jeg	  havde	  var	  min	  kæreste,	  som	  flyttede	  med.	  Selvom	  jeg	  geografisk	  bor	  langt	  væk	  er	  
jeg	  bange	  for,	  at	  de	  pludselig	  skulle	  stå	  i	  døren.	  Angsten	  sidder	  fast	  i	  mig.	  Angsten	  for	  at	  møde	  min	  familie	  
på	  universitetet	  er	  stor.	  De	  vil	  tage	  alt	  væk	  fra	  mig.	  Alt	  det	  jeg	  har	  opbygget	  sammen	  med	  min	  kæreste.	  
	  	  
I	  dag	  har	  jeg	  det	  godt.	  Jeg	  passer	  mit	  studie,	  har	  fået	  nogen	  gode	  veninder	  og	  bor	  med	  min	  fantastisk	  
kæreste.	  Jeg	  får	  psykologisk	  hjælp	  til	  at	  bearbejde	  min	  fortid	  og	  angst.	  I	  dag	  udstråler	  jeg	  selvstillid,	  
selvstændighed	  og	  styrke.	  Nogen	  gange	  virker	  det	  som	  en	  facade,	  men	  jeg	  ønsker	  ikke	  nogen	  skal	  ødelægge	  
mig	  længere.	  
Den	  dag	  min	  kæreste	  og	  jeg	  stifter	  vores	  egen	  familie	  skal	  der	  for	  vores	  børns	  vedkommende	  være	  plads	  til	  
selvstændighed,	  plads	  til	  frihed,	  plads	  til	  kærlighed,	  plads	  til	  at	  tænke	  selv,	  plads	  til	  ærlighed	  og	  loyalitet.	  
Plads	  til	  samvær.	  Plads	  til	  at	  være	  sig	  selv.	  

Brev	  til	  Etnisk	  Ung	  
	  

Spørgsmål til casen 
1.	  Hvilke	  normer	  kan	  I	  identificere	  i	  casen?	  
2.	  Hvilken	  kønsrolle	  er	  pigen	  her	  underlagt?	  
3.	  Hvad	  kunne	  pigen	  eller	  hendes	  forældre	  have	  gjort	  anderledes? 

Opgave:	  Skriv	  et	  brev	  fra	  pigen	  til	  hendes	  forældre	  –	  eller	  omvendt	  –	  hvori	  du	  fremlægger	  deres	  
syn	  på	  sagen.	  
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TEMA: Rettigheder, l igestill ing og kønsroller 	   
 
#4 Dilemma: ”Mine venner gør det svært for mig at springe ud”  
	  
”Hej,	  jeg	  er	  en	  dreng	  på	  16	  år.	  Jeg	  har	  en	  masse	  tanker	  der	  kører	  rundt	  inde	  i	  mit	  hoved	  og	  jeg	  ved	  
ikke	  hvad	  jeg	  skal	  gøre.	  Mit	  problem	  er,	  at	  jeg	  har	  fundet	  ud	  af	  at	  jeg	  er	  homoseksuel,	  men	  jeg	  har	  
ikke	  sagt	  det	  til	  nogen	  endnu.	  	  
	  
Jeg	  går	  på	  hhx	  og	  spiller	  fodbold	  i	  en	  klub	  med	  en	  masse	  af	  mine	  venner.	  Både	  i	  skolen	  og	  når	  vi	  
spiller	  fodbold	  råber	  de	  andre	  drenge	  tit	  ting	  som	  bøsserøv	  og	  svans,	  og	  de	  taler	  også	  om	  at	  det	  er	  
klamt	  at	  være	  bøsse	  og	  homoseksuel.	  Det	  gør	  mig	  ked	  af	  det,	  men	  alligevel	  går	  jeg	  nogle	  gange	  
med	  på	  det,	  selvom	  jeg	  ikke	  mener	  det.	  Det	  hele	  gør	  det	  endnu	  sværere	  for	  mig	  at	  fortælle	  mine	  
venner,	  at	  jeg	  er	  homoseksuel.	  Jeg	  har	  ikke	  talt	  med	  mine	  forældre	  om	  det	  og	  ved	  bare	  ikke	  hvad	  
jeg	  skal	  gøre.	  Jeg	  har	  meget	  lyst	  til	  at	  fortælle	  det	  til	  nogen	  men	  er	  også	  bange	  for	  at	  miste	  mine	  
venner.	  Hvad	  skal	  jeg	  gøre?	  
	  

	  Mange	  hilsner,	  Casper”	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Spørgsmål til dilemmaet 
1.	  Hvad	  ville	  du	  gøre,	  hvis	  du	  var	  i	  Caspers	  sted?	  	  
2.	  Hvilke	  normer	  og	  kønsroller	  er	  Casper	  underlagt?	  
3.	  Er	  Casper	  udsat	  for	  social	  kontrol?	  Hvorfor/hvorfor	  ikke? 
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TEMA: Rettigheder, l igestill ing og kønsroller 	   
	  

#5 Case: Studietur til  Bruxelles 
	  
I	  efteråret	  skal	  de	  studerende	  i	  2.x	  på	  studietur	  til	  Bruxelles.	  På	  studieturen	  er	  der	  planlagt	  en	  
række	  arrangementer	  for	  de	  studerende,	  som	  blandt	  andet	  skal	  lære	  om,	  hvilke	  opgaver	  de	  
forskellige	  instanser	  i	  EU	  varetager.	  	  
	  
Eleverne	  i	  2.x	  glæder	  sig	  til	  turen,	  men	  en	  af	  de	  studerende	  i	  2.x	  har	  ikke	  fået	  lov	  at	  komme	  med	  af	  
sine	  forældre.	  Forældrene	  er	  bekymrede	  for,	  at	  deres	  barn	  tager	  med	  på	  studieturen,	  fordi	  de	  har	  
hørt,	  at	  de	  studerende	  tager	  ud	  og	  drikker	  og	  fester	  om	  aftenen.	  Forældrene,	  der	  ikke	  ønsker,	  at	  
deres	  barn	  skal	  drikke	  alkohol,	  har	  derfor	  bestemt,	  at	  deres	  barn	  ikke	  må	  tage	  med	  på	  studieturen.	  	  
	  
Den	  studerende	  er	  ked	  af	  ikke	  at	  komme	  med	  men	  kan	  ikke	  se	  nogen	  chance	  for	  at	  forældrene	  
lader	  sig	  overtale.	  	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Spørgsmål til casen 
1.	  Er	  eleven	  udsat	  for	  social	  kontrol?	  Hvorfor/hvorfor	  ikke?	  
2.	  Tror	  du,	  at	  eleven	  er	  en	  dreng	  eller	  en	  pige?	  Hvorfor?	  
3.	  Hvilken	  betydning	  har	  elevens	  køn	  for	  situationen?	  
4.	  Hvad	  kan	  eleven,	  forældrene	  og	  læreren	  gøre	  i	  denne	  situation?	  
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TEMA: Uddannelse og fritid 
	  

#3 Case: Uddannelsesvalg 

Laura	  er	  en	  18	  årig	  pige	  der	  går	  på	  gymnasiet.	  Begge	  hendes	  forældre	  er	  akademikere	  og	  hendes	  
ældre	  søskende	  har	  også	  taget	  længere	  videregående	  uddannelser	  –	  hendes	  søster	  arbejder	  som	  
psykolog	  og	  hendes	  bror	  er	  ingeniør.	  Laura	  klarer	  sig	  fint	  i	  skolen	  og	  hun	  ved	  at	  familien	  forventer,	  
at	  hun	  får	  en	  ’god	  uddannelse’	  ligesom	  sine	  søskende.	  	  

Tiden	  nærmer	  sig	  hvor	  Laura	  og	  hendes	  klassekammerater	  skal	  til	  at	  søge	  ind	  på	  uddannelser.	  
Mange	  af	  Lauras	  klassekammerater	  vil	  gerne	  læse	  videre	  på	  universitetet,	  men	  Laura	  har	  slet	  ikke	  
lyst	  til	  at	  tage	  en	  boglig	  uddannelse.	  Hun	  har	  meget	  mere	  lyst	  til	  at	  arbejde	  med	  sine	  hænder	  og	  vil	  
gerne	  være	  snedker.	  	  

Laura	  har	  nævnt	  det	  for	  sine	  forældre,	  som	  blankt	  afviser	  ideen	  som	  ’fjollet’.	  I	  stedet	  spørger	  de	  
om	  hun	  har	  tænkt	  på	  farmaci	  eller	  tandlæge,	  som	  jo	  også	  er	  praktiske	  fag.	  Lauras	  veninder	  er	  
uforstående	  og	  kalder	  planen	  ’åndsvag’.	  I	  øvrigt	  er	  snedker	  ikke	  noget	  for	  piger,	  siger	  de.	  Laura	  får	  
det	  skidt	  når	  hun	  tænker	  på,	  at	  hun	  snart	  skal	  tage	  en	  beslutning,	  og	  hun	  ved	  ikke	  hvad	  hun	  skal	  
gøre.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Spørgsmål til casen 
1.	  Er	  Laura	  udsat	  for	  social	  kontrol?	  Hvorfor/hvorfor	  ikke	  –	  og	  af	  hvem?	  
2.	  Hvilken	  betydning	  har	  det	  for	  situationen,	  at	  Laura	  er	  en	  pige?	  
3.	  Hvilke	  køns-‐	  og	  samfundsnormer	  er	  Laura	  underlagt?	  
4.	  Hvad	  ville	  du	  gøre,	  hvis	  du	  var	  i	  Lauras	  sted?	  


