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INTRODUKTION 
Denne underviserguide er udviklet til undervisningsforløbet ”Ret til ligestilling”, som består af et ba-
siskursus og 4 overbygningskurser.

Her finder I en overordnet introduktion til undervisningen på forløbet, samt en konkret manual for 
hvert af de 5 kurser. Manualerne for kurserne indeholder en gennemgang af de enkelte undervis-
ningsslides og hvordan man helt konkret kan gribe undervisningen an trin-for-trin: Hvad man som 
underviser kan fortælle kursisterne i forbindelse med visningen af hver enkelt slide. Det er vigtigt at 
understrege, at denne guide først og fremmest skal ses som forslag og inspirationskilde til, hvordan 
I som undervisere kan gribe undervisningen an, ikke som en manual, der slavisk skal følges.

FORLØBETS FORMÅL
Det overordnede formål med undervisningsforløbet er at fremme ligestilling og mindske negativ 
social kontrol blandt kvinder, mænd og unge med etnisk minoritetsbaggrund.

Dette skal ske ved at give øget viden samt skabe refleksion og debat om rettigheder, ligestilling og 
negativ social kontrol med henblik på, at kvinder og mænd med etnisk minoritetsbaggrund bruger 
den tilegnede viden til at handle i forhold til barrierer for ligestilling og den negative sociale kontrol, 
de kan opleve i deres hverdag.

Målet med undervisningsforløbet, når det gælder kvinder og piger, er at give dem konkret viden om 
deres rettigheder inden for egen økonomi, skilsmisse, vold, seksualitet, mødom mv. samt skabe et 
rum for debat om negativ social kontrol og manglende ligestilling kvinderne imellem. Kurserne har 
endvidere til hensigt at påvirke og udvikle holdninger og handlemønstre hos mødre i relation til de 
vilkår og rammer, deres børn opdrages under og betydningen heraf for børnenes trivsel og mulig-
heder i samfundet.

Målet med undervisningsforløbet, når det gælder mænd og drenge, er at adressere, at ligestilling 
mellem kønnene og lige rettigheder er grundlæggende værdier i Danmark, herunder rettigheder i 
forhold til fx skilsmisse, økonomi, familieret, forbud mod vold i nære relationer, oplysning om seksu-
elle normer, og om hvordan mande- og fædrerollen kan være anderledes i Danmark. Kurserne skal 
således bidrage til, at mændene ser ”gevinsterne” ved, at fx kvinder er på arbejdsmarkedet mv. samt 
bidrage til at mindske negativ social kontrol.

FORLØBETS MÅLGRUPPE
Forløbet henvender sig til personer med minoritetsetnisk baggrund i hele landet. Den overordnede 
målgruppe for forløbet er både unge og voksne samt indvandrere og flygtninge, der er ankommet til 
Danmark for relativt nyligt og er i gang med at lære dansk på sprogskolerne, samt de, der har været 
i landet længere, men måske stadig mangler viden om ligestilling og rettigheder i Danmark. Over-
bygningskurserne henvender sig til specifikke undergrupper i den samlede målgruppe.

Basiskurset henvender sig til den overordnede målgruppe, der er bredt sammensat af både voksne 
og unge, der er nyankomne eller har boet her i længere tid. På sprogskolerne henvender kurserne 
sig primært til kursister på DU1 modul 6 og DU2 modul 5, som har opnået danskkundskaber på et 
niveau mellem A2 og B1, ifølge Europarådets beskrivelse af sprogniveau.

Blåt kursus henvender sig til minoritetsetniske voksne, herunder dem som er gift og har børn. Dette 
kursus indeholder derfor temaer udvalgt til denne målgruppe. Kurset henvender sig til de indvan-
drere og flygtninge, som kun har været i Danmark længe nok til at opnå et danskniveau mellem 
A2 og B1. De er således relativt nyankomne til Danmark og skal lære om ligestilling i Danmark på et 
introducerende niveau.

Rødt Kursus henvender sig til voksne med minoritetsetnisk baggrund, herunder dem som er gift og 
har børn. Dette forløb er målrettet dem, der har boet i Danmark i længere tid, og som man må an-
tage har et generelt kendskab til ligestilling og rettigheder i Danmark, men som har behov for mere 
indgående viden om disse forhold.
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Grønt Kursus henvender sig til myndige og umyndige minoritetsetniske unge, der er ugifte og ikke 
har børn. Kurset henvender sig til de relativt nyankomne unge, der har opnået et danskniveau mel-
lem A2 og B1 og har begrænset kendskab til ligestilling og det danske samfund.

Gult Kursus henvender sig ligeledes til unge ugifte uden børn med minoritetsetnisk baggrund. Det-
te kursus er målrettet unge, der har boet i Danmark i længere tid, eller er efterkommere af minori-
tetsetniske flygtninge og indvandrere. De forventes at have et grundlæggende kendskab til ligestil-
ling, men kan stadig have behov for en dybere indsigt i deres rettigheder og selvbestemmelse.

FORLØBETS STRUKTUR
Forløbet er indrettet sådan, at de enkelte kurser kan bestilles ud fra, hvad der er relevant for kursi-
sterne på det pågældende sted. Idéen er, at kursisterne først deltager i basiskurset, og derefter på et 
af de mere målgruppeorienterede overbygningskurser. Overbygningskurserne danner grundlag for 
en mere dybdegående samtale om de ligestillingstemaer, der er relevante for den specifikke mål-
gruppe på et formidlingsniveau, der er tilpasset målgruppen.

Man kan få en dybere forståelse af indholdet på de forskellige kurser under gennemgangen af hvert 
kursus i denne underviserguide.

UNDERVISERKORPSET
Som underviser på forløbet indgår du i et undervisningsteam. Det er intentionen, at både fagunder-
visere og rollemodeller er repræsenteret i alle underviserteams. Idéen er, at I tilsammen kan tage 
hånd om den mere videnstunge del af undervisningen om ligestilling og rettigheder i Danmark, 
samt bringe egen baggrund og livshistorie i spil som rollemodel, hvor det er relevant i undervisnin-
gen. På den måde sikres det, at undervisningen både informerer kursisterne om temaer og videns-
områder, samt gør læringen nærværende og skaber identifikation hos kursisterne. 

Som forberedelse til undervisningen bør du læse det afsnit i underviserguiden nøje igennem, som 
du skal undervise i, og se de tilhørende film. Det vil også være en god idé at gennemgå kursushæf-
tet, så du kan fortælle kursisterne om, hvilken viden, de kan finde der i forhold til hvert enkelt emne. 

Det kan være en god idé at mødes eller tale sammen i underviserteamet både før og efter under-
visningen for at forberede og samle op. Som forberedelse kan I aftale, hvilken rolle I hver især spiller, 
og hvordan I kan komplementere hinandens roller og kompetencer. I kan fx tale om, hvordan man 
som rollemodel kan bringe sin egen historie i spil i forhold til de specifikke emner, der undervises i. 

TIDSRAMME
Basiskurset består af tre sessioner à 45 min., og overbygningskurserne består hver af to sessioner à 45 
min. Hver session vil typisk formidle emner indenfor 2 overordnede temaer og indeholde to filmklip, 
der danner grundlag for undervisning og dialog.

Undervisningen sker således inden for en relativt stram tidsramme, hvorfor det er nødvendigt, at I 
som undervisere bevarer en forholdsvis høj grad af styring med undervisningens forløb. Det er derfor 
vigtigt, at I på forhånd har gennemgået undervisningens tekniske værktøjer, samt forberedt jer på 
den potentielle udfoldelse af samtaler og øvelser.

Hvis enkelte kursister ønsker at gå mere i dybden med et enkelt tema, kan undervisere henvise til 
kursushæftet ”Ret til Ligestilling”, der indeholder yderligere informationer, samt henvisninger til råd-
givning og videre informationssøgning.

GRUPPESTØRRELSE
Størrelsen på kursistgrupperne vil variere afhængigt af kursusstedet. På sprogskolerne kan der sam-
les større kursistgrupper på ca. 25 kursister, hvorimod nogle foreninger og klubber kan have svært 
ved at samle så stor en kursistgruppe. Her vil man i højere grad opleve kurser med omkring 10 del-
tagere. Undervisere opfordres til at udnytte dette til at opnå en dybere dialog med kursisterne og 
tilpasse undervisningen til målgruppen.

TILGANG TIL UNDERVISNINGEN
Undervisningsforløbet og undervisningsmaterialet er udviklet med det formål at skabe dialog om 
relevante temaer og gøre viden om ligestilling og rettigheder konkret og relevant for kursisterne. Der 
er fokus på at få kursisterne til at relatere ligestilling og rettigheder til deres eget liv og hverdag. Kur-
set er derfor tilrettelagt med henblik på, at I som undervisere kan inddrage kursisternes egne ople-
velser og forståelser undervejs, og på den måde relatere læringen til deres hverdag. På denne måde 
gøres undervisningens relevans tydelig for kursisterne og læringen vedvarende og permanent. 

Kursisterne vil ofte have forskellige baggrunde og forskellige erfaringer med ligestilling, og kan der-
for have forskellige holdninger til og forståelser af ligestilling og rettigheder. Derfor vil undervisnin-
gen og dialogen generelt også fungere bedst, hvis I tager højde for dette i undervisningen og skaber 
plads til disse forskellige udgangspunkter og perspektiver.

Kursisterne vil ofte have begrænsede dansksproglige kompetencer, ligesom mange kan have en 
meget begrænset skolemæssig baggrund. Derfor vil det være gavnligt, hvis undervisningen er un-
derviserstyret med en stærk rammesætning og en klar rollefordeling mellem underviser og kursi-
ster. For at afhjælpe de sproglige udfordringer, vil både undervisningsfilm og kursushæftet ”Ret til 
ligestilling” desuden blive udgivet på seks udvalgte sprog, så nogle af kursisterne vil have mulighed 
for at tilgå dele af læringen på deres modersmål. Ved undervisning på sprogskolerne, vil der også 
være mulighed for tolke.

Indenfor ligestilling og rettigheder er der vigtige temaer, der omhandler personlige emner og for-
hold. Disse kan være vanskelige at tale om, især med kursister der kommer fra samfund, hvor så-
danne samtaleemner kan være tabu. Det er vigtigt, at I som undervisere har en forståelse for, hvilke 
emner der kan være svære for kursisterne at tale om, men at I samtidig ikke har berøringsangst 
overfor disse emner. Gennem indføling og kendskab til målgruppen kan I som undervisere vurdere, 
i hvor høj grad kursisterne kan involveres aktivt i en samtale, eller hvorvidt visse emner i stedet skal 
håndteres som underviseroplæg, med mere begrænsede forventninger til kursisternes deltagelse. 
Derved føler kursisterne sig ikke pressede til at dele noget, de ikke har lyst til at dele med omverde-
nen. Dette afhænger naturligvis også af størrelsen og sammensætningen af gruppen, samt hvorvidt 
I som undervisere har et forhåndskendskab til den pågældende kursistgruppe.

Det er vigtigt, at rummet for forløbet opfattes som et trygt sted for kursisterne, hvor de kan dele de-
res holdninger og erfaringer, og stille spørgsmål uden frygt for at blive vurderet. Det kan derfor gøres 
klart for kursisterne, at deres viden ikke bedømmes, samt at kurset ikke skal bestås. Dog må I som 
undervisere nødvendigvis fastholde en ramme for diskussionen, hvor gyldigheden af rettigheder og 
lovgivning ikke er til diskussion.  Det er også vigtigt at sikre, at den åbne dialog ikke bliver et rum for 
reproduktion af stereotyper og fordomme. Negative udsagn om grupper af mennesker må ikke stå 
uimodsagte. Vær opmærksom på, at der kan være ’usynlige’ minoriteter i lokalet, der kan føle sig 
ramt.

Ligeledes kan kursisterne have interne relationer, der kan gøre visse emner ømtålelige eller konflikt-
fyldte, og begrænse kursisternes muligheder for at tale frit. Bliver man opmærksom på sådanne 
relationer på basiskurset, kan det være en fordel at fordele de pågældende kursister på forskellige 
overbygningskurser efterfølgende, hvis det er muligt.

SPILLEREGLER
For at skabe et trygt rum for kursisterne, kan det være en god ide at fastlægge en række spilleregler 
ved kursets start. Spillereglerne bør komplimentere kursistgruppens sammensætning og størrelse. 
I kan eksempelvis benytte jer af nogle af følgende spilleregler, eller selv finde på andre, I finder rele-
vante:

 ·   Alle skal udvise respekt overfor hinanden og overfor andres holdninger
 ·   Det er altid ok ikke at dele sine tanker om bestemte emner
 ·   Det, der siges under kursusforløbet, er fortroligt og må ikke deles med andre
 ·   Mobiltelefoner må ikke bruges under forløbet, på nær i pauser og lignende.
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FØR, UNDER OG EFTER LÆRING
For at fastholde kursisternes interesse og højne deres læring er forløbet tilrettelagt således, at under-
visningen varierer mellem visning af film, underviseroplæg, samtaler og øvelser. Derved behandles 
alle undervisningens emner både visuelt, auditivt og verbalt.

Læring sker ikke blot under selve undervisningen, men også før og efter. Før undervisningen kan 
kursisterne tilgå undervisningsfilmen for det pågældende kursus på hjemmesiden www.ret-til-li-
gestilling.dk. Alle filmene findes i 6 forskellige sprogversioner. Rekvirenter af kurser opfordres derfor 
til at udlevere URL for den pågældende undervisningsfilm til kursisterne inden kurset. Hvis I som 
undervisere er i kontakt med kursisterne inden kursets start, kan I opfordre dem til at se filmen og 
reflektere over, hvordan emnerne i filmen er relevante for dem, og hvordan forholdene, der nævnes, 
påvirker deres liv.
Ved at se filmene inden undervisningen bliver kursisterne introduceret til de temaer, undervisnin-
gen kommer til at omhandle. I undervisningen ser de filmklippene igen og får mulighed for at ar-
bejde aktivt med emnerne igennem samtaler og øvelser, samt at få yderligere informationer i un-
derviseroplæg. 

Kursisterne får desuden udleveret kursushæftet ”Ret til ligestilling” på ét af 6 sprog, som de kan tage 
med hjem, og som I med fordel kan opfordre dem til at læse videre i. Dermed har de mulighed for 
at fordybe sig i emnerne, også efter at selve undervisningen er afsluttet. 

HVORDAN TALER VI OM TEMAERNE
Mange af kursisterne er nyankomne til Danmark, og skal introduceres til det danske samfund. Det 
er derfor vigtigt, at fremstille ligestillingen i Danmark som positiv. Ikke blot ud fra egne forståelser 
og værdier, men også ud fra kursisternes perspektiver, der – ligesom alle andres – er præget af deres 
forskellige kulturelle baggrunde.

I vestlige lande opfattes frihed eksempelvis generelt som entydigt positivt. I andre dele af verden 
kan ordet frihed være forbundet med rodløshed, moralløshed, individualisme og egoisme. Det kan 
derfor være en god ide at have fokus på, at selv om vi i Danmark har individuelle rettigheder og til 
dels individualistiske værdier, der sikrer vores frihed, så hænger disse i høj grad sammen med et 
fællesskab i samfundet. Et fællesskab der bygger på tillid til staten og til vores medborgere, og som 
kræver, at vi alle tager ansvar for dette fællesskab. 

Samtidig med at vi taler om ligestilling i Danmark som noget positivt, er det også vigtigt at være 
ærlig om, hvordan tingene ser ud i praksis. Selv om vi har juridisk kønsligestilling i Danmark, er der 
stadig mange punkter, hvor der kæmpes for mere ligestilling i praksis. 

For at have det stærkest mulige fundament for at undervise og diskutere med kursisterne, kan der 
derfor være behov for, at du som underviser sætter dig ind i kursisternes baggrund, og i hvordan de 
selv taler om emnerne. Læs eksempelvis op på, hvordan ligestilling, ægteskab og skilsmisse betrag-
tes i Islam, samt på æresrelaterede konflikter, social kontrol og genopdragelsesrejser i minoritetset-
niske familier.

LØSNINGSORIENTERET
For at skabe en positiv forståelse af ligestilling og rettigheder i Danmark, skal der lægges vægt på 
at forene kursisternes ønsker for deres eget liv med disse forhold. Fokuser derfor gerne på, hvordan 
ligestilling og rettigheder giver mulighed for, at man kan indrette sit liv, som man ønsker indenfor 
nogle bestemte rammer og forventninger, snarere end på hvordan man ’bør’ leve som dansk familie. 
Regler om ligestilling og rettigheder gælder for alle, men der er ikke én bestemt ’dansk’ måde at 
leve på.

GLEM IKKE MÆNDENE
Når der er fokus på ligestilling i undervisningen, er det vigtigt, at vi fokuserer på ligestilling mel-
lem mænd og kvinder ud fra en række rettigheder og grundværdier. Undervisningen skal ikke blot 
handle om kvindekamp og kvindefrigørelse, men om en særlig indretning af samfund, familie og 
kønsrelationer. Udgangspunktet er, at også mænd har fordel af at leve i et ligestillet samfund. Som 

eksempel kan det have en positiv betydning for manden, at begge ægtefæller arbejder og bidrager 
økonomisk til forsørgelsen af familien. Dermed øges mandens mulighed for at tilbringe tid sammen 
med sine børn og være tilstede i hjemmet under børnenes opvækst. 

DEN INTERNATIONALE KONTEKST
Når vi taler om ligestilling og rettigheder i Danmark, henviser vi ofte til dansk lovgivning, men det er 
vigtigt at fremhæve, at denne følger nogle internationalt vedtagne retningslinjer for ligestilling og 
rettigheder, ikke mindst FN’s menneskerettigheds- og børnekonventioner, som støttes af en bred 
international sammenslutning.

BRUG AF UNDERVISNINGSMATERIALER OG ELEMENTER
Herunder beskrives hensigten med de undervisningsmaterialer, I som undervisere har til rådighed, 
samt de undervisningselementer undervisningen består af. Det skal understreges, at de enkelte ele-
menter er beregnet til at guide og understøtte jeres undervisning, ikke til at diktere den.

PREZI
For hvert kursus findes et Prezi-oplæg, der understøtter undervisningens elementer samt struktu-
rerer de enkelte sessioner. Prezi slides er især vigtige for underviseroplæggene. I denne underviser-
guide finder I vejledende kommentarer og anvisninger til de enkelte slides.

FILM
Filmene vises i enkelte klip, der hver består af billeder og voice-over omkring et specifikt emne og 
derefter afsluttes af en eller flere case-personer, der deler relevante oplevelser i forhold til emnet. 
Filmklippene introducerer emner og giver inputs til den efterfølgende undervisning og anledning 
til samtaler og øvelser. I mange tilfælde er der lagt op til, at filmen efterfølges af en samtale eller 
øvelse, der relaterer sig til det viste. Det er en god idé at se filmene inden undervisningen, så du kan 
introducere klippene og er forberedt på forståelsesproblemer og eventuelt svære passager.

Filmklippene, der er indlejret i prezi, vil være på dansk, men de kan også tilgås i fem andre sprogver-
sioner på kursusforløbets hjemmeside: www.ret-til-ligestilling.dk 

Ved kursisthold med blandede sprogkompetencer, har kursisterne mulighed for at tilgå de forskel-
lige sprogversioner på egne skærme. Ved kursisthold, hvor alle har samme sprogbaggrund, har un-
derviseren mulighed for at tilgå en specifik sprogversion samlet.

Sprogversioner: Dansk, Engelsk, Arabisk, Tyrkisk, Tigrinya og Somali.

KURSUSHÆFTET ”RET TIL LIGESTILLING”
Kursushæftet ”Ret til ligestilling” er i udgangspunktet tiltænkt kursisternes videre læring inden for 
de temaer, der interesserer dem og er relevante for dem. Som undervisere kan I dog også benytte 
kursushæftet til at indhente den nødvendige baggrundsviden til at gennemføre undervisningen.

Sprogversioner: Dansk, Engelsk, Arabisk, Tyrkisk, Tigrinya og Somali.

SAMTALER
Løbende spørgsmål i de enkelte undervisningsslides danner udgangspunkt for samtalerne i under-
visningen. Oftest vil der indledes med et spørgsmål til kursisternes egne erfaringer. De efterfølgende 
spørgsmål vil spørge til holdninger og forhold på et højere abstraktionsniveau. Som undervisere kan 
I ud fra jeres fornemmelse af kursisternes kompetencer vurdere, hvilke spørgsmål, der fokuseres 
mest på i dialogen.

Samtalerne kan gennemføres på mange måder afhængigt af kursisternes sammensætning og 
sproglige kompetencer. De kan eksempelvis føres som samlet brainstorm i plenum, eller kursisterne 
kan diskutere i små grupper for at få alle i tale, hvorefter der samles op i plenum.
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ØVELSER
Der indgår forskellige former for øvelser i undervisningen, der skal få kursisterne til at arbejde med 
problemstillinger eller håndgribeliggøre undervisningen via eksempler. Øvelserne engagerer kursi-
sterne i undervisningen og visualiserer læringen på en anderledes måde. Nogle øvelser lægger også 
op til at få kursisterne op at stolen og bevæge sig rundt. I skal som undervisere sørge for at aktivere 
alle kursisterne og udnytte rummet til de fysiske øvelser. 

CASE-ØVELSER OG SAMTALER
Nogle øvelser og samtaler vil relatere sig til de case-personer, der medvirker i filmen. I case-fortæl-
lingerne bliver kursisterne præsenteret for nogle dilemmaer og løsninger indenfor kursets temaer. 
Hensigten er at skærpe kursisternes analytiske tilgang til deres egne forhold og perspektiver ved 
at arbejde videre med case-personernes udtalelser og diskutere løsninger. Derudover opmuntrer 
denne form kursisterne til at dele deres egne erfaringer og dilemmaer, og fremmer en følelse af 
identifikation og forståelse.

ERFARINGSDELING
Ved slides der ikke direkte fører til en samtale eller en øvelse, kan der stadig spørges ind til kursister-
nes tanker, forventninger eller erfaringer. Dette kan gøres, inden de formelle regler forklares eller 
efterfølgende. Underviseren kan også selv løbende dele sine erfaringer, hvor det findes relevant.

EKSEMPLIFICERING
Når mere eller mindre abstrakte ting som ligestilling, ansvar og direkte og indirekte forskelsbehand-
ling omtales, kan det være godt at komme med eksempler, der konkretiserer temaerne. Spørg ger-
ne kursisterne, om de selv kan komme med eksempler. I noterne til de enkelte slides kan der også 
fremgå relevante eksempler.

BASIS KURSUS
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1. SESSION: LIGESTILLING, RETTIGHEDER OG ARBEJDE  

VELKOMST OG INTRODUKTION
 
Slide 1
•  Start med at byde velkommen.
•  Præsenter jer selv og jeres roller i undervisningen samt even-

tuelle spilleregler.
•  Hvis holdet er lille nok, kan der tages en præsentationsrun-

de, hvor hver kursist præsenterer sig selv (fx navn, alder, hvor 
længe de har været i Danmark osv. – kun relevant hvis kursi-
sterne ikke kender hinanden i forvejen).

Slide 2 
•  Fremlæg de to temaer for sessionen i sammenhæng af hele 

kurset: Kurset handler om ligestilling og rettigheder i Dan-
mark. Denne session handler om, hvad det betyder, at alle 
borgere i Danmark har ret til at bestemme over egen krop 
og eget liv – uanset køn, etnisk baggrund og seksuel orien-
tering. Sessionen handler også om arbejde, og om at det er 
almindeligt, at både kvinder og mænd arbejder i Danmark. 

•  Forklar, at I forventer, at kursisterne spørger, hvis der er no-
get, de ikke forstår, samt hvordan og  hvornår I ønsker, at 
de skal gøre dette.

OPLÆG 

Slide 3 + 4
•  Stil spørgsmålet i plenum og indsaml bud fra kursisterne.
•  Diskussionen afsluttes med, at næste slide afsløres, og det 

forklares, at ligestilling i Danmark blandt andet handler om, 
at mennesker skal have lige muligheder uanset køn. 

•  Ligestilling i en dansk kontekst bygger på et værdigrundlag, 
der fokuserer på lige rettigheder, lige ansvar og lige behand-
ling af mænd og kvinder. 

Slide 5
•  Danmark har en lov om ligestilling, der skal fremme lige mu-

ligheder, lige indflydelse og lige integration i samfundet for 
mænd og kvinder. Det er derfor ulovligt at behandle kvinder 
og mænd forskelligt på baggrund af deres køn. Det er også 
ulovligt at behandle folk forskelligt på baggrund af hudfarve, 
etnisk oprindelse, seksualitet og religiøs eller politisk overbe-
visning. 

•  Hvis man instruerer andre om at forskelsbehandle en person 
på grund af køn, betragtes det også som forskelsbehandling.

BASIS KURSUS

•  Man taler om direkte og indirekte forskelsbehandling. Direk-
te forskelsbehandling kunne være, at man i en stillingsan-
nonce skriver, at man søger en kvinde til et job. Det er ulov-
ligt. 

•  Indirekte forskelsbehandling er, når et kriterium eller en 
praksis umiddelbart virker neutral, men alligevel vil stille en 
person ringere som følge af deres køn. Eksempelvis har Den 
Kongelige Livgar de haft et højdekrav på minimum 175 cm. 
Dette har indirekte stillet kvinder ringere ift. at blive optaget 
i Livgarden, da kvinder generelt er lavere end mænd, og der-
for kan have svært ved at opfylde kravet.

•  Indirekte forskelsbehandling kan godt være lovligt, hvis det 
er nødvendigt eller hensigtsmæssigt og kan begrundes med 
faktorer, der er objektive og ikke kønsrelaterede.

VISNING AF FILM
 
Slide 6
•  Introducér det første filmklip, der handler om, hvad ligestil-

ling er i Danmark, og hør folk på gaden fortælle, hvilken be-
tydning ligestilling har for deres liv.

•  Visning af filmklippet: Basis kursus – Ligestilling i Danmark.
•  Afspil filmen i plenum eller lad kursisterne tilgå den på eget 

sprog via hjemmesiden www.ret-til-ligestilling.dk/til-kursi-
ster/basis-kursus/.

SAMTALE

Slide 7
•  Samtale på baggrund af udtalelserne i filmen. 
•  Spørg evt., hvad kursisterne ser som fordele ved ligestilling.
•  Find frem til det positive ved ligestilling for de enkelte kursi-

ster og konkludér evt., at ligestilling har forskellig betydning 
for forskellige mennesker.

OPLÆG
 
Slide 8
•  Historisk: Kvinder har ikke altid haft de samme rettigheder 

som mænd i Danmark. Det har de i høj grad fået i løbet af de 
sidste 100 år, ved at mennesker i Danmark og resten af ver-
den har kæmpet for ligestilling. I starten af 1900-tallet op-
stod en dansk kvindebevægelse, som kæmpede for at kvin-
der kunne få stemmeret. I 60’erne og 70’erne opstod den 
store kvindebevægelse ”Rødstrømperne”. Rødstrømperne 
kæmpede blandt andet for ligeløn og kvinders ret til at be-
stemme over egen krop. De lavede aktioner, demonstratio-
ner og diskussionsklubber og var fx med til at sætte gang i 
den udvikling, der gjorde det naturligt, at kvinder i dag er på 
arbejdsmarkedet på lige fod med mænd. 

•  I dag: I Danmark bygger den nuværende samfundsindret-
ning på, at alle arbejder og bidrager til velstand og velfærd. 
Samfundet, som det ser ud nu, er afhængigt af det.

BASIS KURSUS
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Slide 9
•  Forklar, at mænd og kvinders lige rettigheder ikke kun er ba-

seret på dansk lovgivning. Danmark har – ligesom de fleste 
af FN’s 192 medlemslande – tilsluttet sig FN’s menneskeret-
tighedskonvention.

•  På sliden kan I se nogle punkter fra FN’s menneskerettig-
hedskonvention. 

Slide 10
•  Forklar, at man i Danmark har ret til at gå klædt som man vil, 

uden at det signalerer noget om ens anstændighed. Det er 
normalt at gå i korte nederdele og shorts, i korte ærmer og i 
strop-bluser. 

•  Det er normalt og lovligt at mænd, kvinder (og par af sam-
me køn) kysser, krammer og rører hinanden offentligt. Det er 
normalt at både mænd og kvinder giver hånd, når de mødes 
første gang og krammer, hvis de kender hinanden privat. 
Men det er ikke normalt at fremmede berører hinanden på 
gaden. 

•  Der er dog også lovgivning om påklædning, blufærdigheds-
krænkelse og uanstændig opførsel i Danmark. Den siger, at 
det er ulovligt at være nøgen i offentligheden, medmindre 
man bader ved en strand. Det er også ulovligt at foretage sek-
suelle handlinger i offentligheden. Folketinget har desuden 
vedtaget en lov, som fra august 2018 har gjort det ulovligt at 
være iklædt tøj, der skjuler ens ansigt. Det betyder bl.a., at man 
ikke længere må gå med burka eller niqab i offentligheden. 

Slide 11
•  Der er ligestilling på det danske arbejdsmarked. Det bety-

der fx, at kvinder og mænd kan have de samme jobs og skal 
have samme løn for samme arbejde. 

•  Kvindelige ledere har samme autoritet og skal respekteres 
på lige fod med mandlige ledere.

•  I Danmark kan man kontakte Ligebehandlingsnævnet og få 
rådgivning eller lave en anmeldelse, hvis man oplever eller 
ser forskelsbehandling.

 

VISNING AF FILM 
 
Slide 12
•  Introducer det næste filmklip, der handler om, at både kvin-

der og mænd arbejder i Danmark og er ligestillet på arbejds-
markedet. I filmen møder vi Souad og Hamad fra Libanon, 
der fortæller om deres tilpasning til det danske samfund. De 
fortæller om det positive ved at kvinden får arbejde, og hvor-
dan manden må tilpasse sig dette.

•  Visning af filmklippet: Basis kursus – Arbejde og økonomi.
•  Afspil filmen i plenum eller lad kursisterne tilgå den på eget 

sprog via hjemmesiden www.ret-til-ligestilling.dk/til-kursi-
ster/basis-kursus.

BASIS KURSUS

SAMTALE
 
Slide 13
•  Samtale med kursisterne på baggrund af spørgsmål og film-

klip.
•  Eksempler på fordele: Økonomisk velstand i familie og sam-

fund, alle har indflydelse på samfundets udvikling og børn 
lærer bl.a. sprog samt lærer samfundet at kende, når de 
kommer i vuggestue/børnehave. Kvinder og børn får mere 
viden om og kontakt til andre borgere og bliver bedre inte-
greret. Mænd kan få større del i hjemmet og børnenes liv.

•  Når både mænd og kvinder arbejder, må husligt arbejde og 
orlov også deles lige mellem mænd og kvinder.

OPLÆG
 
Slide 14
•  Forklar, at lige rettigheder også betyder lige pligter. Det be-

tyder, at både mænd og kvinder skal stå til rådighed for ar-
bejdsmarkedet. Hvis man er uden for arbejdsmarkedet og 
får penge fra staten, skal man prøve at få et arbejde. 

•  Alle har pligt til at betale skat – og bidrager derved til fælles-
skabet og velfærden i Danmark. 

 
Slide 15
•  Alle borgere over 18 år skal have deres egen bankkonto for 

blandt andet at sikre, at alle selv bestemmer over deres egen 
økonomi, og hvordan de bruger deres penge.

•  Mænd og kvinder er ligestillet i forhold til arv, hvor man ty-
pisk deler arven fra sine forældre ligeligt med sine søskende.

2. SESSION: ÆGTESKAB OG SKILSMISSE

OPLÆG
 
Slide 16
•  Denne session handler om de danske regler for rettigheder 

og pligter i forbindelse med ægteskab og skilsmisse. 
•  Det er vigtigt at understrege, at hvis et ægteskab er indgået 

i udlandet, vil det oftest være det pågældende lands regler, 
der gælder ved skilsmisse, også selvom skilsmissen foregår i 
Danmark med inddragelse af danske myndigheder. De reg-
ler og rettigheder, vi gennemgår på dette kursus, er udeluk-
kende de danske. 

BASIS KURSUS
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Slide 17
•  Forklar, at når man bliver gift, har man fortsat helt de sam-

me rettigheder som før, og både mænd og kvinder bestem-
mer altså over sig selv, også når de er gift. 

•  Alle må selv vælge, hvem de gifter sig med, også hvis de vil 
giftes med en af samme køn.

 
Slide 18
•  Det er vigtigt at forstå, at først når ægteskabet er godkendt 

af de danske myndigheder (kommunen), har vielsen juridisk 
gyldighed. Et ægteskab kan kun godkendes af kommunen, 
hvis vielsen er foretaget af personer og i et trossamfund, der 
er godkendt til at foretage vielser med juridisk gyldighed. 
Det kan både kirker, moskeer og synagoger være. 

•  Inden vielsen skal man udfylde en ægteskabserklæring, 
sende den til kommunen, og hvis kommunen vurderer, at 
man opfylder betingelserne for at blive gift, udsteder de en 
såkaldt prøvelsesattest, som man tager med videre til den 
instans, der skal foretage vielsen.  

•  Af sliden fremgår reglerne for, hvornår man kan blive gift 
i Danmark, og for hvornår man kan få godkendt et uden-
landsk ægteskab.

•  Det er ulovligt at være gift med mere end én person. Hvis 
man er juridisk gyldigt gift i sit oprindelsesland, kan man 
først blive gift igen i Danmark, når en skilsmisse er fuldført. 
(I princippet kan man godt være religiøst gift med flere, det 
har bare ingen gyldighed i Danmark). 

•  Man kan i værste tilfælde straffes med fængsel op til 6 år for 
at være gift med flere på én gang. 

•  Man må ikke gifte sig med nært beslægtede, dvs. sine foræl-
dre/børn eller søskende. 

 
Slide 19
•  Forklar, at når man er gift, bestemmer både manden og 

kvinden stadig over de penge, de selv tjener, men de har 
pligt til at sørge for den andens trivsel med egne midler. For-
sørgerpligt vil sige, at man skal bidrage til familiens velbe-
findende. Fx hvis den ene har ingen eller en lav indkomst, er 
det ægtefællens pligt at betale familiens udgifter. 

 

Slide 20
•  I Danmark må alle selv bestemme, om de vil skilles – uden at 

give en begrundelse.
•  I skilsmissen er mænd og kvinder ligestillet i forhold til for-

deling af værdi og forældremyndigheder. Det betyder, at 
begge parter skal dele deres formue (ikke gæld), og at man 
typisk bliver enige om fordelingen af forældremyndighederne.

BASIS KURSUS

VISNING AF FILM 
 
Slide 21
•  Introducer det næste filmklip, der handler om kvinder og 

mænds rettigheder og ligestilling i ægteskabet samt ved 
skilsmisse. Vi skal se et klip med Rukhsana, der fortæller om 
sit voldelige ægteskab, og hvordan hun fik hjælp til at få en 
skilsmisse.

•  Visning af filmklippet: Basis kursus – Ægteskab om skilsmisse.
•  Afspil filmen i plenum eller lad kursisterne tilgå den på eget 

sprog via hjemmesiden www.ret-til-ligestilling.dk/til-kursi-
ster/basis-kursus.

SAMTALE 
 
Slide 22
•  Samtale om hvornår kursisterne mener, at det er ok at blive 

skilt, på baggrund af Rukhsanas historie.
•  Tal evt. om, hvad der er bedst for børnene: At have forældre, 

der lever som de ønsker hver for sig, eller at bo sammen med 
begge forældre, selv om de ikke trives eller er i konflikt?

•  Hvis man har brug for råd og vejledning ift. problemer i æg-
teskabet eller overvejelser om skilsmisse, kan man anonymt 
kontakte den nationale hotline mod vold (Tlf: 70 20 30 82) 
og få hjælp.

•  Vær opmærksom på om kursisterne taler om juridiske eller 
religiøse skilsmisser, og understreg at at religiøst ægteskab 
ikke har nogen gyldighed, hvis man er blevet juridisk skilt.

OPLÆG 
 
Slide 23
•  Forklar lov om tvangsægteskab: Det er ulovligt at tvinge no-

gen til at gifte sig, og hvis et ægteskab er indgået ved tvang, 
kan det blive erklæret ugyldigt. Hvis man tvinger nogen til at 
indgå ægteskab, kan man komme i fængsel i op til 4 år. 

•  Tal evt. om, hvad det vil sige ”at true folks ære og privatliv”. 
Man må fx ikke presse nogen til at indgå ægteskab ved at 
true med at afsløre private forhold eller sprede rygter og løg-
ne. Det kan fx være, hvis nogen truer med at sprede dårlig 
omtale om den anden part, hvis vedkommende ikke gifter 
sig.

 
Slide 24
•  Der findes mange forskellige familieformer, og man må selv 

bestemme, hvordan man ønsker at leve. Der er ikke en fami-
lieform, der er mere rigtig end en anden. Man skal respekte-
re andres frihed til at leve, som de ønsker.

•  Tal om, hvilke former for familier man kan møde i Danmark.
•  Husk undtagelserne: Man må ikke indgå ægteskab, hvis 

man er under 18 år, og man kan ikke indgå borgerligt gyldigt 
ægteskab med mere end én person.

BASIS KURSUS
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ØVELSE

Slide 25
•  Gennemgå punkterne et for et og snak om, hvorvidt kursi-

sterne betragter dette som en ægteskabelig pligt. Det kan fx 
gøres ved håndsoprækning og notering på tavlen. Spørg ind 
til kursisternes begrundelse.

•  Spørg derefter, hvilke af punkterne de tror er ægteskabelige 
pligter ifølge den danske lovgivning. Forklar, at størstedelen 
af punkterne IKKE er ægteskabelige pligter og derfor noget, 
man som mand eller kone har ret til at sige nej til. 

•  Ifølge dansk lovgivning har ægtefæller pligt til at forsørge 
hinanden og forsørge fælles børn. Hvis man ikke lever op til 
det, kan man ende med at skulle betale sin ægtefælle en 
økonomisk tilbagebetaling.

•  Hvis man er utro, kan ens ægtefælle bede om en øjeblikkelig 
skilsmisse (uden separation). Men det er vigtigt at understre-
ge, at utroskab ikke er strafbart.

3. SESSION: BØRN OG UNGES LIGESTILLING OG RET-
TIGHEDER 

OPLÆG
 
Slide 26
•  Denne session handler om børn og unges ligestilling og ret-

tigheder i Danmark samt om unges ret til selvbestemmelse 
og privatliv.

•  Start sessionens temaer med at forklare, at piger og dren-
ge er ligestillet i Danmark, går i skole, deltager i foreningsliv 
og lærer derigennem at være demokratiske medborgere på 
lige fod. 

 

Slide 27
•  Danmark har tilsluttet sig FN’s børnekonvention fra 1989, der 

sikrer børn en række rettigheder i Danmark. På sliden ses 
udvalgte sammendrag.

•  Med basale behov menes mad, et sted at bo, behandling af 
sygdom og lignende.

•  Børn har ret til at gå i skole og ret til fritid. Med ret til fritid 
menes der, at børn har ret til at dyrke fritidsinteresser, at del-
tage i kulturelle og kreative aktiviteter og at være med i en 
forening. 

•  Retten til privatliv betyder for eksempel, at barnet har ret 
til at være alene nogle gange, og at barnet har ret til brev-
hemmelighed. Det vil sige, at forældrene eller andre ikke må 
læse barnets breve, medmindre barnet giver tilladelse eller 
er for lille til selv at læse dem. 
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Slide 28
•  Forklar, at drenge og piger er ligestillede i Danmark. De har 

de samme rettigheder og skal behandles lige, fx skal begge 
køn gå i skole og have lov til at lege med deres kammerater. 
Drenge og piger skal opdrages lige, og der bør være de sam-
me regler for og forventninger til drenge og piger. Herved får 
de samme muligheder i livet.

•  Danske myndigheder har pligt til at beskytte børn og deres 
rettigheder. Derfor er det myndighedernes opgave at sikre, 
at forældre lever op til deres forældreansvar. Hvis skolen el-
ler andre vurderer, at et barn mistrives, kan kommunen tage 
kontakt til familien og forsøge at finde en løsning sammen 
med familien.

•  Understreg, at det kun er i særligt grove tilfælde, hvis barnet 
lider alvorlig skade, og det ikke er muligt at løse problemer-
ne i hjemmet, at tvangsfjernelse af børn kan komme på tale. 

VISNING AF FILM
 
Slide 29
•  Introducer det næste filmklip, der handler om ligestilling 

mellem drenge og piger, deres ligestillede rettigheder og 
opdragelse til samme ansvar. I filmen fortæller pædagogen 
Susanna om, hvordan drenge og piger opdrages lige i de 
danske institutioner og lærer om ansvar og fællesskab.

•  Visning af filmklippet: Basis kursus – Børns rettigheder og 
opdragelse.

•  Afspil filmen i plenum eller lad kursisterne tilgå den på eget 
sprog via hjemmesiden www.ret-til-ligestilling.dk/til-kursi-
ster/basis-kursus.

SAMTALE

Slide 30
•  Samtale med kursisterne på baggrund af spørgsmål og film-

klip.
•  Fremhæv pædagogens viden på området og fastslå, at dren-

ge og piger kan de samme ting, hvis de får de samme mulig-
heder.

•  Ved at hjælpe til, lærer både drenge og piger at tage ansvar 
for og bidrage til fællesskabet. Ved at blive behandlet lige, 
lærer de, at de har lige værdi og lige muligheder.

OPLÆG

Slide 31
•  Forklar, at unge gradvist får flere rettigheder efterhånden, 

som de bliver ældre. Nedenstående kan forklares mere eller 
mindre detaljeret:

•  Medbestemmelse: 12-årige har ret til medbestemmelse i for-
hold til vigtige beslutninger med betydning for deres liv. Fx 
om bopæl og ferie, hvis forældrene er skilt.

•  Den seksuelle lavalder: Ifølge straffeloven er det ulovligt at 
have samleje med et barn, der er under 15 år. Dette kan straf-
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fes med fængsel indtil 8 år. Hvis fx en person på 15 år og en 
person på 14,5 år har sex, er der dog ikke praksis for at rejse 
tiltale, da de to er næsten jævnaldrende. 

•  Det er almindeligt, at unge over 15 år selv bestemmer over 
deres sexliv. I Danmark er gennemsnitsalderen for den sek-
suelle debut 16 år, men det er meget forskelligt, hvornår 
unge vælger at have sex første gang.

•  Den kriminelle lavalder: Når man er fyldt 15 år, kan man 
dømmes og straffes, hvis man har begået noget kriminelt. 
Et barn under 15 år kan ikke straffes for en lovovertrædelse, 
men kan i særlige tilfælde blive anbragt på en institution. En 
ung mellem 15 og 18 år sidder typisk ikke i fængsel sammen 
med voksne, men afsoner i stedet ofte deres dom i en social 
institution eller i familiepleje. 

•  Egen økonomi: Ifølge værgemålsloven har unge over 15 år 
ret til at råde over deres egne penge – altså de penge, den 
unge selv har tjent, fået i gave eller lignende. Forældrene må 
ikke tilbageholde den unges penge. 

•  Bestemmelse over lægebehandling: Når man er over 15 år, 
må man selv bestemme, om man vil have de undersøgelser 
eller behandlinger, man bliver tilbudt i sundhedsvæsenet. 
Forældre skal dog stadig informeres om sundhedsforhold.

•  Når man fylder 18 år, bliver man myndig. Det betyder, at 
man har de samme rettigheder – og pligter – som alle andre 
voksne. 

•  Understreg, at rettigheder og ansvar er ens for drenge og piger.

OPLÆG
 
Slide 32
•  Se note om den seksuelle lavalder under foregående slide.
•  Understreg, at unge selv må bestemme, om de vil have sex 

udenfor ægteskab, og om de vælger en partner af samme 
køn. 

•  De må også selv vælge deres ægtefælle, når de er fyldt 18 år. 
Denne kan også være af samme køn.

•  Visning af film.

 

Slide 33
•  Introducer det næste filmklip, der handler om unges ret til 

at bestemme over deres eget liv og deres rettigheder, når de 
bliver ældre. Vi møder bl.a. et ungt par, som fortæller om, at 
de valgte at gifte sig imod deres forældres ønsker, men nu 
har forældrenes accept. 

•  Visning af filmklippet: Basis kursus – Unge og selvstændig-
hed.

•  Afspil filmen i plenum eller lad kursisterne tilgå den på eget 
sprog via hjemmesiden www.ret-til-ligestilling.dk/til-kursi-
ster/basis-kursus.

BASIS KURSUS

ØVELSE

Slide 34
•  Kursisterne deles op i lige antal grupper. Halvdelen skal tale 

på forældrenes vegne og halvdelen på den unges. Gør der 
klart, at de derfor ikke skal snakke om egne holdninger, men 
skal forestille sig, hvad den unge eller forældrene ville bru-
ge af argumenter. De skal prøve at argumentere for, hvor-
for henholdsvis tømrer og læge er den rigtig uddannelse for 
den unge person. 

•  Hvis det er svært at få gang i samtalen, kan I hjælpe til med 
mulige argumenter som fx følgende til den unge: 

  
  ”Jeg vil gerne være tømrer, fordi jeg ved, at det vil gøre   
  mig glad.” 
  
  ”Jeg elsker at arbejde udenfor, og jeg er god til det.”  
  
  ”Jeg skal nok tjene penge nok til at klare mig og   
  kunne forsørge min familie. Det er der mange, der gør.”  
  
  ”Er det ikke vigtigst at være glad og lykkelig frem for at  
  lave noget, man ikke kan lide?” 

•  Og følgende til forældrene:  

  ”Du skal ikke læse til tømrer, det tjener du ikke nok   
  penge på.”

  ”Der er ikke prestige i et tømrerarbejde, tænk hvad na-  
  boerne vil tænke.”
  
  ”Vi ville blive så stolte af dig, hvis du blev læge.” 

•  Undervejs i samtalen kan underviserne blande sig, hvis for-
ældregruppen går over i tvang eller trusler og påpege, at det 
må de ikke.

•  Bagefter kan unge-gruppen fortælle, hvornår de følte sig 
hørt og vejledt, og hvornår de følte sig kontrolleret eller be-
grænset.

 
Slide 35
Tak for i dag! Sørg for at alle kursisterne får kursushæftet ”Ret til 
ligestilling” med hjem. Tilskynd dem til at gå hjem og læse mere 
om alle de emner, I har talt om på kurset. De kan også finde 
oplysninger om, hvor de kan få rådgivning og støtte ift. nogle af 
disse emner, hvis de har brug for det.

BASIS KURSUS
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BLÅT KURSUS

1. SESSION: POLITISK DELTAGELSE, ARBEJDSMAR-
KED, ÆGTESKAB OG SKILSMISSE 

VELKOMST OG INTRODUKTION 
 
Slide 1
•  Start med at byde velkommen.
•  Præsenter jer selv og jeres roller i undervisningen samt even-

tuelle spilleregler.
•  Hvis holdet er lille nok, kan der tages en præsentationsrun-

de, hvor hver kursist præsenterer sig selv (fx navn, alder, om 
de er gift og har børn, hvor længe de har været i Danmark 
osv. – kun relevant hvis kursisterne ikke kender hinanden i 
forvejen).

•  Afklar, hvor mange der har deltaget på basis kurset (hånds-
oprækning). Dette kan give en idé om kursisternes forudgå-
ende viden om temaerne.

 
Slide 2 
•  Fremlæg de to temaer for sessionen i kontekst at hele kur-

set: Kurset handler om ligestilling og rettigheder i Danmark. 
Denne session bygger ovenpå de emner, der blev gennem-
gået på basis kurset. Det handler om nogle af de samme 
temaer, men går lidt mere i dybden. Denne session handler 
om, at kvinder og mænd i Danmark har lige rettigheder i 
forhold til politisk deltagelse, på arbejdsmarkedet og i for-
bindelse med ægteskab og skilsmisse. 

•  Forklar, at I forventer, at kursisterne spørger, hvis der er no-
get, de ikke forstår, samt hvordan og hvornår I ønsker, at de 
skal gøre dette.

OPLÆG 

Slide 3
•  I 1915 fik kvinder stemmeret til Folketinget på lige fod med 

mænd. Forud var gået årtiers kamp for at opnå denne stem-
meret. 

•  I 1918 blev de første kvinder valgt til Rigsdagen, og i 1924 blev 
Nina Bang (S) Danmarks – og verdens – første kvindelige mi-
nister i en parlamentarisk regering. I 2011 fik Danmark sin 
første kvindelige statsminister: Helle Thorning-Schmidt (S).

•  I Danmark har mænd og kvinder lige ret og mulighed for at 
deltage i politiske beslutninger. Derfor har kvinder og mænd 
formelt lige indflydelse på, hvordan samfundet indrettes. 

•  Ligeledes har mænd og kvinder lige ret til offentlige hverv. 
Det kan fx være som domsmand eller nævning, som har til 
opgave at deltage i straffesager og hjælpe de juridiske dom-
mere. 

•  En forening er en sammenslutning af personer, organi-
sationer, virksomheder og lign., der har til formål at dyrke, 
fremme eller beskytte fælles interesser. Det kan fx være en 
idrætsforening, en politisk forening eller en forening for æl-
dre. Både kvinder og mænd har mulighed for at deltage i 
foreninger.

BLÅT KURSUS
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Slide 4
•  Som vi gennemgik på basis kurset, er det almindeligt i Dan-

mark, at både kvinder og mænd arbejder. Forskelsbehand-
ling på baggrund af køn er ulovligt også ift. løn, og kvinder 
og mænd kan have de samme jobs og kan være ledere. 

•  Kvinder og mænd har ret til at tage de samme uddannel-
ser i Danmark. Som nyankommet er der for både kvinder og 
mænd mulighed for at få adgang til forskellige uddannelser, 
og de kan både være målrettet arbejdsmarkedet og uddan-
nelsessystemet. Man kan fx komme på et forberedende vok-
senundervisningskursus, hvor man lærer at stave, læse og 
skrive på dansk. Man kan også tage integrationsuddannel-
sen, som skal give viden og erfaring om det danske arbejds-
marked. Hvis man har en uddannelse fra sit oprindelsesland, 
kan man få den vurderet i forhold til det danske arbejdsmar-
ked. Det kan man hos Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

•  Når både mænd og kvinder arbejder, betyder det, at de ar-
bejder sammen. Man skal derfor kunne arbejde sammen 
med det modsatte køn og respektere ledere af begge køn.

VISNING AF FILM

Slide 5
•  Introducer det første filmklip, der handler om ligestilling 

mellem kvinder og mænd i samfundet og på arbejdsmar-
kedet. I filmen møder vi Souad og Hamad fra Libanon, som 
fortæller om deres tilvænning til at kvinden skulle arbejde 
og hvilken positiv indflydelse det har for kvindens rolle og for 
familien. 

•  Visning af filmklippet: Blåt kursus – Ligestilling og arbejde
•  Afspil filmen i plenum eller lad kursisterne tilgå den på eget 

sprog via hjemmesiden www.ret-til-ligestilling.dk/til-kursi-
ster/blaat-kursus/.

SAMTALE

Slide 6
•  Samtale med kursisterne på baggrund af filmklip og spørgs-

mål på slide.
•  Forslag til hvad det betyder for familielivet, at både kvinder 

og mænd er i arbejde:
•  Når børn bliver passet i vuggestue/børnehave lærer de hur-

tigere og bedre dansk. 
• 	 Familien	får	flere	penge	mellem	hænderne	med	to	indtægter.
•  Kvinder, der er på arbejdsmarkedet, får styrket viden om 

det danske samfund og kan derfor bedre støtte børnene og 
hjælpe dem med spørgsmål og dilemmaer. 

•  Når kvinder tjener deres egne penge, er de økonomisk uaf-
hængige af manden. 

•  Når begge har arbejde, må man deles om husarbejde og 
børneopdragelse. 

•  Fædre får mulighed for at være tættere på børnene og tage 
mere del i børneopdragelse. 

•  Hvad betyder det for arbejdspladserne, at der både er mænd 
og kvinder ansat?

•  Forskellige mennesker kan bidrage med forskellige per-
spektiver. 

BLÅT KURSUS

•  Det kan skabe en god dynamik på en arbejdsplads, når 
der både er mænd og kvinder. 

•  Bidrage til en oplevelse af, at kvinder og mænd er ligevær-
dige, og at begge køn kan bidrage fagligt.  

OPLÆG

Slide 7
•  Det danske arbejdsmarked er indrettet sådan, at det er 

muligt at få et familieliv med børn til at hænge sammen, 
selvom både mor og far går på arbejde. Arbejdsugen er på 
37 timer, og man har ret til barselsorlov og til at passe syge 
børn. Når mor og far er på arbejde, bliver børnene passet i 
vuggestue, børnehave, skole og fritidshjem.

•  Barsel: Når man får et barn, har både mor og far ret til bar-
selsorlov. Barselsorlov er en periode lige efter fødslen, hvor 
forældrene får fri fra arbejde for at tage sig af det nyfødte 
barn. Under barselsorlov får man løn eller barselsdagpenge. 
Kvinden har ret til barselsorlov 4 uger før fødslen til 14 uger 
efter fødslen. Manden har ret til 2 ugers barselsorlov inden 
for de første 14 uger efter fødslen. Derudover har forældrene 
til sammen 32 ugers barselsorlov, som de selv må fordele 
mellem sig. Mange børn starter i vuggestue eller dagpleje, 
når de er omkring 10-11 måneder gamle. 

Slide 8
•  Når man bliver gift, har man fortsat helt de samme rettig-

heder som før, og både mænd og kvinder bestemmer altså 
over sig selv, også når de er gift. 

•  Det er vigtigt at forstå, at først når ægteskabet er godkendt 
af de danske myndigheder (kommunen), har vielsen juridisk 
gyldighed. Et ægteskab kan kun godkendes af kommunen, 
hvis vielsen er foretaget af personer og i et trossamfund, der 
er godkendt til at foretage vielser med juridisk gyldighed. 
Det kan både kirker, moskeer og synagoger være. 

•  Som vi talte om på basiskurset, er der følgende regler (som 
listet på slide) for, at et ægteskab kan blive godkendt af 
kommunen i Danmark.

•  Fortæl, at hvis man ikke er juridisk gyldigt gift, når man får 
børn, kan kvinden have fået den fulde forældremyndighed. 
Man har kun fælles forældremyndighed, hvis man har un-
derskrevet en fælles omsorgs- og ansvarserklæring. Det skal 
gøres inden for de første 14 dage efter et barns fødsel. Hvis 
det ikke bliver gjort, bliver man kontaktet af Statsforvaltnin-
gen vedrørende en faderskabssag. 

 
Slide 9
•  Understreg, at kvinder selv bestemmer, om de vil blive gravi-

de, også når de er gift.
•  Hvis man ikke vil være gravid, kan man bruge prævention. 

Alle kan købe kondomer og pessar på apoteket eller i super-
markedet. Andre former for prævention, fx p-piller, skal man 
til lægen for at få.

•  Understreg, at gifte og ugifte kvinder selv bestemmer, om 
de vil have en abort inden 12. graviditetsuge. Kvinden har ret 
til selv at bestemme, om hun vil have en abort – også selvom 
hendes ægtefælle er uenig i beslutningen.

BLÅT KURSUS
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Slide 10
•  Forklar, at man altid bestemmer over sin egen krop – også i 

ægteskabet.
•  Forklar, at man ikke har pligt til at have sex med sin ægtefæl-

le og altid må sige nej.
•  Voldtægt i ægteskabet straffes på lige fod med andre vold-

tægter.

VISNING AF FILM
 
Slide 11
•  Introducer det næste filmklip, der omhandler ligestilling og 

rettigheder i ægteskabet og ved skilsmisse. Vi skal møde en 
Rukhsana, der fortæller om sit ægteskab med en voldelig 
mand. Hun fortæller om sine oplevelser i ægteskabet, og om 
hvordan hun fik hjælp og blev skilt fra ham.

•  Visning af filmklippet: Blåt kursus – Ægteskabet.
•  Afspil filmen i plenum eller lad kursisterne tilgå den på eget 

sprog via hjemmesiden www.ret-til-ligestilling.dk/til-kursi-
ster/blaat-kursus/.

ØVELSE
 
Slide 12
•  Gennemgå punkterne et efter et og snak om kursisternes 

holdninger. Det kan fx gøres ved håndsoprækning og note-
ring på to dele af tavlen eller ved kursisternes aktive notering 
på tavlen. 

•  Acceptable handlinger er noget, man godt kan leve med, og 
uacceptable handlinger er noget, der kan være medvirken-
de til, at man beder om skilsmisse.

•  Inddrag gerne Rukhsanas oplevelser med vold og social 
kontrol fra filmklippet. 

•  Snak til sidst om, hvilke punkter der er ulovlige/går imod in-
dividets rettigheder i Danmark: Det er ulovligt at udøve vold. 
Enhver har ret til selv at bestemme, hvem man ses med, og 
hvilket tøj man har på, samt til privatliv.

 
Slide 13
•  I Danmark skal man ikke have en begrundelse for at ville 

skilles. Alle må selv bestemme, om de vil skilles. Man kan 
søge om skilsmisse hos Statsforvaltningen.

•  Hvis der er uenighed omkring skilsmissen, skal man først se-
pareres i et halvt år. Det betyder, at man ikke må bo sam-
men, og de ægteskabelige pligter ophører, så man ikke læn-
gere har pligt til at være hinanden tro, og man arver ikke 
hinandens formue i tilfælde af død. Når det halve år er gået, 
skal man kontakte Statsforvaltningen igen og søge om skils-
misse.

•  Statsforvaltningen er en organisatorisk enhed, som løser op-
gaver for forskellige ministerier i den danske stat. De hjælper 
blandt andet med sager omhandlende separation, skilsmis-
se og forældremyndighed.

•  I nogle tilfælde, kan man få en øjeblikkelig skilsmisse, hvor 
man ikke først skal være separeret i et halvt år. Disse tilfælde 
gennemgås på næste slide.

BLÅT KURSUS

OPLÆG 

Slide 14
•  Gennemgå kriterierne for øjeblikkelig skilsmisse.
•  Ud over selve skilsmissen, skal man også være enige om æg-

tefællebidrag og leje/andelsbolig, hvis man har det. Ægte-
fællebidrag er en økonomisk støtte fra den ene part til den 
anden. Hvis man ikke kan blive enige, kan man søge om 
Statsforvaltningens afgørelse.

•  Understreg, at utroskab ikke er strafbart i Danmark. Den 
eneste officielle sanktion er muligheden for øjeblikkelig 
skilsmisse.

 
Slide 15
•  Ved skilsmisse fordeles begge ægtefællers potentielle for-

mue lige imellem de to.
•  Gæld er derimod personlig og deles derfor ikke, med min-

dre der er tale om en fælles gæld til eksempelvis bolig.

Eksempel:  
A har 100.000 på sin opsparing.  
B har 200.000 på sin opsparing.  
Men B har også 150.000 i gæld. 
Det vil sige, at når B har betalt sin gæld, har han kun 50.000 
tilbage. De har altså 150.000 i alt og ender med at få 75.000 
hver. 

2. SESSION: BØRNEOPDRAGELSE OG BØRN OG UN-
GES RETTIGHEDER

OPLÆG
 
Slide 16
•  Denne session handler om børneopdragelse og børn og un-

ges rettigheder. Vi skal tale om opdragelse af drenge og pi-
ger, og om hvilke rettigheder de unge opnår, efterhånden 
som de bliver ældre. 

 

 
 
Slide 17
•  Forklar, at for at drenge og piger er ligestillet, skal de også 

behandles lige. Det betyder, at de skal have de samme reg-
ler og rammer at leve under.

•  I Danmark er det forbudt at slå sine døtre eller sønner i Dan-
mark – forældres revselsesret er afskaffet. Forældre kan få en 
bøde eller fængselsstraf indtil 3 år for at slå eller på anden 
måde udøve vold mod deres børn. Hvis volden er af særlig 
grov karakter, kan det give op til 6 års fængsel. 

•  Det er ulovligt og betragtes som mishandling at omskære 
piger og kvinder, og det kan give op til 6 års fængsel.

BLÅT KURSUS
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VISNING AF FILM 

Slide 18
•  Introducer det næste filmklip, der handler om børns opdra-

gelse og muligheder på danske institutioner, skoler og ud-
dannelser. Vi skal høre Sanna fra Pakistan fortælle om at få 
sine børn passet i institutioner. Hun og børnehavepædagog 
Susanna, fortæller om, hvorfor det er positivt for små børns 
udvikling at komme i institution.

•  Visning af filmklippet: Blåt kursus – Børneopdragelse.
•  Afspil filmen i plenum eller lad kursisterne tilgå den på eget 

sprog via hjemmesiden www.ret-til-ligestilling.dk/til-kursi-
ster/blaat-kursus/.

SAMTALE
 
Slide 19
•  Tal om, at når børn kommer i institution fra de er små, styrker 

det deres danskkundskaber, deres kendskab til Danmark og 
deres netværk.

•  Børn lærer at være en del af et fællesskab udenfor hjemmet, 
hvor de interagerer med både drenge og piger og udvikler 
sig sammen.

OPLÆG
 
Slide 20
•  Der er ti års undervisningspligt for alle børn i Danmark (0.-9. 

klasse). Undervisningspligten gælder både drenge og piger. 
•  Forklar, at drenge og piger skal have lige muligheder for 

fremtiden og derfor er ligestillet i forhold til skole og uddan-
nelser. Drenge og piger kan de samme ting, og der er ikke 
nogen aktiviteter, uddannelser eller job, som er forbeholdt 
det ene køn. 

•  Det er forældrenes ansvar at sørge for, at både døtre og søn-
ner er udhvilede og velforberedte til undervisningen.

 
Slide 21
•  Jo ældre unge bliver, jo mere medbestemmelse får de over 

deres eget liv.
•  Forældre skal respektere børn og unges meninger og ind-

drage dem i beslutninger om barnets personlige forhold. 
Det kan fx være at inddrage dem i beslutninger om en læn-
gere rejse, der vil gå ud over deres skolegang. 

BLÅT KURSUS

VISNING AF FILM

Slide 22
•  Nu skal vi se en film, der handler om børn og unges rettighe-

der, efterhånden som de bliver ældre. Vi skal se et klip med 
Nadim, Yasmin og deres mor Souad, som taler om, hvordan 
Souad har haft strammere regler for datteren, og hvordan 
de nu er blevet enige om, at datteren og sønnen begge skal 
have mere frihed. 

•  Visning af filmklippet: Blåt kursus – Børn og unges rettighe-
der.

•  Afspil filmen i plenum eller lad kursisterne tilgå den på eget 
sprog via hjemmesiden www.ret-til-ligestilling.dk/til-kursi-
ster/blaat-kursus/.

ØVELSE 

Slide 23
•  Kursisterne skal give deres bud på, hvornår unge mennesker 

opnår forskellige rettigheder i Danmark.
•  Identificer en alderslinje fra 0 til 18 år i lokalet. Det kan være 

på en tavle eller fra et punkt i lokalet til et andet.
•  Tag én rettighed fra sliden ad gangen og bed kursisterne 

diskuterer, hvornår de mener, man får denne rettighed, og 
placere den på linjen.

•  Spørg ind til, hvorfor de har valgt denne alder, og om de sy-
nes, der er forskel på alderslinjen for drenge og piger.

•  Efter samtalen ved hvert punkt afsløres svaret ud fra dansk 
lovgivning.

Rigtige svar:
  - Få sin mening hørt = 0 år (Det har man altid ret til ifølge 
    FN’s børnekonvention)

  - Skole = 5 år (ret til at starte i skole det år man fylder 6)

  - Fritidsarbejde = 13 år (15 år uden forældretilladelse)

  - Cykle alene hjem = 6 år (Ifølge færdselsloven må et   
     barn under 6 år ikke cykle uden at være under kontrol  
    af en person, der er over 15 år)

  - At blive hørt i sager om bopæl = 12 år (Man kan blive   
    hørt tidligere, men efter barnet er fyldt 
    12 år, skal retten tage barnets mening i betragtning)

  - Egne penge = 15 år (egne penge = penge man selv har   
    tjent eller har fået i gave)

  - Lægebehandling = 15 år

  - Alkohol = 16 år (for mild alkohol. 18 for stærk alkohol)

  - Rettigheder som forældre = 18 år

  - Abort = 18 år (evt. tal om tidligere med forældre-under-  
                   retning eller særlige tilfælde uden forældreunderretning)

  - Tobak = 18 år

BLÅT KURSUS
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OPLÆG
 
Slide 24
•  Forklar, at når man fylder 18 år, bliver man myndig i Dan-

mark. Dermed får man helt de samme rettigheder som alle 
andre voksne, herunder sine forældre. Forældre har altså 
ikke længere lov til at tage beslutninger på personens vegne, 
efter at han eller hun er fyldt 18 år.

•  Hvis den unge fortsat bor hjemme efter sin 18 års fødselsdag, 
har forældrene lov til at bestemme over den unges brug af 
forældrenes ejendele, om de spiser med, og hvordan de fær-
des i forældrenes hus, men ellers ikke.

Slide 25 
•  Der er forskel på at opdrage sit barn og udøve social kontrol. 

Fx må man ikke nægte sit barn, at han/hun må gå til fodbold 
eller dans. Man må heller ikke tvinge dem til at opholde sig i 
udlandet mod deres vilje eller frarøve dem deres privatliv. 

Slide 26
•  Drenge og piger har lige adgang til alle uddannelser, og der 

er ikke nogen uddannelser, der kun er for mænd eller kvin-
der.

•  I Danmark får gradvist flere unge piger end drenge en ud-
dannelse. Dette gælder både etnisk danske og minoritetset-
niske piger. Over halvdelen af alle, der går på universiteterne 
i Danmark, er piger. 

 

Slide 27
•  Som vi også har været inde på tidligere, er det i Danmark 

ulovligt for forældre at bestemme, hvem deres børn gifter 
sig med.

•  Diskuter evt. med kursisterne, hvad det vil sige at ”tvinge no-
gen”. Det kan fx betyde, at man truer med sanktioner for be-
stemte valg, såsom mistede familierelationer, udstødelse af 
familien osv. 

Slide 28
Tak for i dag! Sørg for at alle kursister, der ikke allerede har et, får 
kursushæftet ”Ret til ligestilling” med hjem. Tilskynd dem alle til 
at gå hjem og læse mere om de emner, I har talt om på kurset. 
De kan også finde oplysninger om, hvor de kan få rådgivning og 
støtte ift. nogle af disse emner, hvis de har brug for det.

BLÅT KURSUS
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1. SESSION: ARBEJDSMARKED, ÆGTESKAB OG SKILS-
MISSE

VELKOMST OG INTRODUKTION
 
Slide 1
•  Start med at byde velkommen.
•  Præsenter jer selv og jeres roller i undervisningen samt even-

tuelle spilleregler.
•  Hvis holdet er lille nok, kan der tages en præsentationsrun-

de, hvor hver kursist præsenterer sig selv (fx navn, alder, om 
de er gift og har børn, hvor længe de har været i Danmark 
osv. – kun relevant hvis kursisterne ikke kender hinanden i 
forvejen).

•  Spørg, hvor mange, der har deltaget på basiskurset (håndso-
prækning).

 
Slide 2 
•  Kurset handler om ligestilling og rettigheder i Danmark og 

bygger ovenpå og går mere i dybden med de emner, der blev 
gennemgået på basiskurset. Denne session handler om, at 
kvinder og mænd i Danmark har lige rettigheder på arbejds-
markedet og i forbindelse med ægteskab og skilsmisse. 

•  Forklar, at I forventer, at kursisterne spørger, hvis der er no-
get, de ikke forstår, samt hvordan og hvornår I ønsker, at de 
skal gøre dette.

OPLÆG
 
Slide 3
•  Forklar, at det danske arbejdsmarked er indrettet sådan, at 

det er muligt at få et familieliv med børn til at hænge sam-
men, selvom både mor og far går på arbejde. De fleste har 
37 timers arbejdsuge, og man har ret til barsel og til at passe 
syge børn. Når mor og far er på arbejde, bliver børnene pas-
set i vuggestue, børnehave, skole og fritidshjem.

•  Barsel: Når man får et barn, har både mor og far ret til bar-
selsorlov. Barselsorlov er en periode lige efter fødslen, hvor 
forældrene får fri fra arbejde for at tage sig af det nyfødte 
barn. Under barselsorlov får man løn eller barselsdagpenge. 
Kvinden har ret til barselsorlov fra 4 uger før fødslen til 14 uger 
efter fødslen. Manden har ret til 2 ugers barselsorlov inden 
for de første 14 uger efter fødslen. Derudover har forældre-
ne tilsammen 32 ugers barselsorlov, som de selv må fordele 
mellem sig. Mange børn starter i vuggestue eller dagpleje, 
når de er omkring 10-11 måneder gamle.

•  Når begge forældre arbejder lige meget, forventes det også, 
at de fordeler det huslige arbejde lige imellem sig.
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•  Forklar, at når både mænd og kvinder arbejder, gavner det 

familiens økonomi.
•  Kvinder har mulighed for at klare sig og forsørge familien, 

hvis manden bliver syg, dør eller bliver arbejdsløs.
•  Både kvinder og mænd skal kunne være økonomisk uaf-

hængige af ægteskabet, så de ikke tvinges til at blive i det. I 
Danmark kan man få økonomisk støtte fra myndighederne, 
hvis man har behov for det. 

Slide 5
•  Det er også en fordel for samfundet, når kvinder arbejder. 

Det er en del af forklaringen på, at Danmark er så rigt et land, 
som det er.

•  Den danske samfundsmodel er baseret på, at både mænd 
og kvinder arbejder. Når alle arbejder, bidrager de gennem 
skatten til velfærden, som fx gratis skolegang, lægehjælp 
osv.  

VISNING AF FILM 
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•  Introducer det første filmklip, der handler om ligestilling 

mellem kvinder og mænd på arbejdsmarkedet og lige øko-
nomiske forventninger til kvinder og mænd. I filmen møder 
vi Souad og Hamad fra Libanon, som fortæller om deres til-
vænning til at Souad skulle arbejde, og hvad det betyder for 
familiens økonomi og børnenes udvikling.

•  Visning af filmklippet: Rødt kursus –Ligestilling på arbejds-
markedet.

•  Afspil filmen i plenum eller lad kursisterne tilgå den på eget 
sprog via hjemmesiden www.ret-til-ligestilling.dk/til-kursi-
ster/roedt-kursus/.

SAMTALE 
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•  Samtale på baggrund af filmklip og spørgsmål.
•  Hvad har henholdsvis mændene og kvinderne skullet væn-

ne sig til?
•  Har det fx været udfordrende at vænne sig til arbejdsplad-

ser med begge køn ansat?
•  Hvad får kvinder ud af at være en del af arbejdsmarkedet?
•  Kvinder, der er på arbejdsmarkedet, får styrket viden om 

det danske samfund og kan derfor bedre støtte børnene og 
hjælpe dem med spørgsmål og dilemmaer. 

•  Når kvinder tjener deres egne penge er de økonomisk uaf-
hængige af manden. 

•  Hvad betyder det for familielivet, at både kvinder og mænd 
er i arbejde?

•  Når børn bliver passet i vuggestue/børnehave lærer de hur-
tigere og bedre dansk. 

• 	 Familien	får	flere	penge	mellem	hænderne	med	to	indtægter.
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•  Når begge har arbejde, må man deles om husarbejde og 
børneopdragelse.

•  Fædre får mulighed for at være tættere på børnene og tage 
mere del i børneopdragelse. 

OPLÆG
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•  I Danmark betragtes ægteskabet som et ligestillet partner-

skab, hvor man deles om ansvaret for familien.
•  Forsørgerpligt betyder, at man skal bidrage til familiens vel-

befindende. Fx hvis den ene har en lav eller ingen indkomst, 
er det ægtefællens pligt at betale udgifterne for familien. 
Fælleseje betyder, at man skal dele begge parters formuer, 
hvis man bliver skilt. Men i ægteskabet har man lov til at be-
stemme over sine egne penge. 

 
 
Slide 9
•  Som vi talte om på basiskurset, skal ægteskabet være god-

kendt af de danske myndigheder (kommunen) for at være 
juridisk gyldigt. Et ægteskab kan kun godkendes af kommu-
nen, hvis vielsen er foretaget af personer og i et trossamfund, 
der er godkendt til at foretage vielser med juridisk gyldig-
hed. Det kan både kirker, moskeer og synagoger være. 

•  Inden vielsen skal kommunen vurdere, om man opfylder 
betingelserne for at blive gift. Hvis man gør det, udsteder 
kommunen en såkaldt prøvelsesattest. Det søger man om 
digitalt, på kommunens borgerservice eller på biblioteket. 

•  Som vi talte om på basiskurset, er der følgende regler for, at 
et ægteskab kan blive godkendt af kommunen i Danmark: 

•  Man må kun være gift med én person
•  Begge skal være over 18 år ved vielsen
•  Begge skal være til stede ved vielsen
•  Ingen må blive tvunget ind i ægteskabet
•  Man må ikke være nært beslægtet
•  Hvis man er i tvivl om, hvorvidt ens ægteskab er juridisk 

gyldigt i Danmark, kan man undersøge det via www.borger.
dk 

OPLÆG
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•  I Danmark skal man ikke have en begrundelse for at ville 

skilles. Alle må selv bestemme, om de vil skilles. Man kan 
søge om skilsmisse hos Statsforvaltningen.

•  Hvis der er uenighed omkring skilsmissen, kan man dog 
ikke blive skilt med det samme, da man først skal separeres 
i et halvt år. Det betyder, at man ikke må bo sammen, og 
de ægteskabelige pligter frafalder. Så man har ikke længere 
pligt til at være hinanden tro, og man arver ikke hinandens 
formue i tilfælde af død. Når det halve år er gået, skal man 
kontakte Statsforvaltningen igen og søge om skilsmisse.

•  Statsforvaltningen er en organisatorisk enhed, som løser op-
gaver for forskellige ministerier i den danske stat. De hjælper 
blandt andet med sager omhandlende separation, skilsmis-
se og forældremyndighed.
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•  Man behøver dog ikke altid være separeret i et halvt år for at 

opnå skilsmisse. Øjeblikkelig skilsmisse kan opnås, hvis man 
lever op til et af punkterne på sliden.

•  Punktet ”hvis man er enige om det” kræver, udover at man 
skal være enige om beslutningen om at blive skilt, at man 
også skal være enige om ægtefællebidrag, fordeling af for-
ældremyndigheden og leje/andelsbolig, hvis man har det. 
Ægtefællebidrag er en økonomisk støtte fra den ene part til 
den anden. Hvis man ikke kan blive enige, kan man søge om 
statsforvaltningens afgørelse.

 
Slide 12
•  Understreg, at kvinder også selv bestemmer, om de vil blive 

gravide, når de er gift.
•  Hvis man ikke vil være gravid, kan man bruge prævention. 

Alle kan købe kondomer og pessar på apoteket eller i super-
markedet. Nogle former for prævention, fx p-piller, skal man 
til lægen for at få. 

•  En kvinde bestemmer selv, om hun vil have en abort indtil 
graviditetens 12. uge, uanset om hun er gift eller ugift. Hun 
behøver ikke mandens/faderens samtykke for at få en abort. 

•  Man har ikke pligt til at have sex med sin ægtefælle, og man 
må altid sige nej til sex.

•  Voldtægt i ægteskabet straffes på lige fod med andre vold-
tægter. 

VISNING AF FILM 
 
Slide 13
•  Introducer næste filmklip, der handler om ligestilling i æg-

teskabet og forklarer reglerne samt kvinders og mænds ret-
tigheder ved skilsmisse. Vi skal møde Lillian og Thomas, der 
valgte at blive skilt, fordi de ikke længere var forelskede. Nu 
er de gode venner og deles om ansvaret for og opdragelsen 
af deres børn.

•  Visning af filmklippet: Rødt kursus – Ligestilling i ægteskabet.
•  Afspil filmen i plenum eller lad kursisterne tilgå den på eget 

sprog via hjemmesiden www.ret-til-ligestilling.dk/til-kursi-
ster/roedt-kursus/. 

ØVELSE
 
Slide 14
•  Kursisterne skal nu forestille sig, at de kendte Lilian og Tho-

mas, før de blev skilt. De er altså ikke forelskede længere, 
men der er ingen vold, kontrol eller utroskab. Hvad ville de 
rådgive dem til i en sådan situation? Tag snakken i plenum 
ved håndsoprækning. Diskuter de forskellige muligheder og 
eventuelle konsekvenser af dem.

•  Hvis kursisterne ikke selv kan finde på noget, kan I komme 
med forslag, og de kan (evt. ved håndsoprækning) markere, 
om de er enige eller uenige. Det kan fx være:

•  Snak med en psykolog om det
•  Bliv skilt
•  Bliv separeret og se det an
•  Bliv i ægteskabet 

RØDT KURSUS



34 35

•  Fortæl efterfølgende, at Lilian og Thomas selv har fortalt, at 
de nok med tiden ville være begyndt at skændes eller hav-
de været hinanden utro, hvis de ikke var blevet skilt. 

 
Slide 15
•  Ved skilsmisse fordeles begge ægtefællers potentielle for-

mue lige imellem de to.
•  Gæld er derimod personlig og deles derfor ikke, med min-

dre der er tale om en fælles gæld til eksempelvis bolig.
•  Forklar, at hvis Lilians og Thomas’ formue og gæld ser sådan 

ud, så deler de begges overskud ligeligt.

Slide 16
•  Forklar, at hvis Lilian og Thomas’ formue og gæld ser sådan 

ud, så deler de Thomas overskydende formue, men ikke Li-
lians overskydende gæld. Derfor får det begge 37.500 kr., og 
Lilian beholder sin gæld på 75.000 kr.

2. SESSION: BØRNEOPDRAGELSE, RETTIGHEDER OG 
SELVSTÆNDIGHED

OPLÆG
 
Slide 17
•  Denne session handler om børneopdragelse og børns og 

unges rettigheder. Vi skal tale om opdragelse af drenge og 
piger, og om hvilke rettigheder de unge opnår, efterhånden 
som de bliver ældre.

 

Slide 18
•  Forklar, at for at drenge og piger er ligestillet, skal de be-

handles lige. Det betyder, at de skal have de samme regler 
og rammer at leve under.

•  Hvis drenge og piger opdrages forskelligt, får de ikke samme 
muligheder og oplever måske ikke, at de har lige værd.

•  Det er forbudt at slå sine døtre eller sønner i Danmark – 
forældres revselsesret er afskaffet. Forældre kan få en bøde 
eller fængselsstraf indtil 3 år for at slå eller på anden måde 
udøve vold mod deres børn. Hvis volden er af særlig grov 
karakter, kan det give op til 6 års fængsel.

•  Det er ulovligt og betragtes som mishandling at omskære 
piger og kvinder, og det kan give op til 6 års fængsel. 

RØDT KURSUS
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•  Introducer næste filmklip, der handler om ligestillingen 

mellem drenge og piger i opdragelsen, og hvordan piger og 
drenge får flere rettigheder og ansvar med alderen. I filmen 
møder vi pædagogen Susanna, der fortæller om opdragelse 
i forhold til drenge og pigers udvikling.

•  Visning af filmklippet: Rødt kursus – Børns rettigheder og 
opdragelse

•  Afspil filmen i plenum eller lad kursisterne tilgå den på eget 
sprog via hjemmesiden www.ret-til-ligestilling.dk/til-kursi-
ster/roedt-kursus/.

ØVELSE
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•  Kursisterne skal selv lave en tidslinje over, hvornår de synes 

at børn og unge kan tage ansvar for de ting, der står på sli-
den. Der eksisterer ikke formelle regler for disse eksempler. 
Gør det klart, at der ikke er nogle rigtige og forkerte svar. 

•  Identificer en alderslinje fra 0 til 18 år i lokalet. Det kan gøres 
på en tavle eller fra et punkt i lokalet til et andet. Tag et ek-
sempel ad gangen og bed kursisterne om at placere, hvor-
når på alderslinjen børn og unge må denne ting. 

•  Spørg ind til, hvorfor de har valgt den pågældende alder. 
•  Spørg ind til om de synes, der er forskel på, hvornår drenge 

og piger må hvad, og bed dem forklare hvorfor. 
•  Understreg, at drenge og piger kan tage ansvar for de samme 

ting i den samme alder, og at deres tidslinjer bør være ens.

OPLÆG
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•  Når børn er 12 år skal de inddrages i beslutninger om deres 

liv. Retten skal for eksempel høre barnet, hvilken forælder 
barnet vil bo hos og holde ferie hos i en skilsmissesag.

•  Egen lægebehandling: Når man fylder 15 år, har man ret til 
at bestemme over sin egen lægebehandling. Det vil blandt 
andet sige, at man har ret til en privat samtale med sin læge, 
uden at ens forældre er til stede. Det betyder også, at man 
selv - i samråd med en læge - kan bestemme, hvilken læge-
behandling man ønsker.

•  Egne penge: Ifølge værgemålsloven har unge over 15 år ret 
til at råde over deres egne penge – altså de penge, den unge 
har tjent på et arbejde, fået i gave eller lignende. Det vil sige, 
at forældrene ikke må tilbageholde den unges penge.

•  Den seksuelle lavalder: Ifølge straffeloven er det ulovligt at 
have samleje med et barn, der er under 15 år. Dette kan straf-
fes med fængsel indtil 8 år. Hvis fx en person på 15 år og en 
person på 14,5 år har sex, er der dog ikke praksis for at rejse 
tiltale, da de to er næsten jævnaldrende. Det er almindeligt, 
at unge over 15 år selv bestemmer over deres sexliv. I Dan-
mark er gennemsnitsalderen for den seksuelle debut 16 år, 
men det er meget forskelligt, hvornår unge vælger at have 
sex første gang.

•  Den kriminelle lavalder: Når man er fyldt 15 år, kan man 
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straffes som en voksen, hvis man har begået noget krimi-
nelt. Et barn under 15 år kan altså ikke straffes for en lovover-
trædelse, men barnet kan i særlige tilfælde blive anbragt på 
en institution. Unge mellem 15 og 18 år sidder typisk ikke i 
fængsel sammen med voksne, men afsoner i stedet ofte de-
res dom i en social institution eller i familiepleje.

 
Slide 22
•  Forklar, at unge kan lære at tage ansvar ved at have pligter 

og få gradvist mere selvbestemmelse.
•  For at kunne tage ansvar, skal man have den rette viden. 

Derfor er det vigtigt, at unge lærer om økonomi, sex og præ-
vention og lærer at overholde loven.

VISNING AF FILM
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•  Introducer filmklippet, der handler om unges rettigheder og 

selvstændighed overfor deres forældre. Filmen fortæller om 
unges ret til at bestemme over egen krop og liv. Vi skal også 
høre Souad tale med sin datter, Yasmin, og søn, Nadim, om 
hendes bekymringer og strammere regler for datteren, og 
hvordan hun måtte give slip på disse.

•  Visning af filmklippet: Rødt kursus – Unge og selvstændig-
hed.

•  Afspil filmen i plenum eller lad kursisterne tilgå den på eget 
sprog via hjemmesiden www.ret-til-ligestilling.dk/til-kursi-
ster/roedt-kursus/.

SAMTALE

Slide 24
•  Samtale om de valg unge skal tage i deres opvækst, og hvor-

dan man kan opdrage og vejlede dem til at tage de rigtige 
valg i stedet for at kontrollere dem.

•  Diskuter med kursisterne, hvornår det holder op med at 
være vejledning.

•  Er det vejledning, hvis den unge ikke har spurgt om råd?
•  Det er ikke vejledning, hvis man opsætter sanktioner for be-

stemte valg.

OPLÆG
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•  Gennemgå loven om tvangsægteskab og uddyb, hvilke 

forhold der kan få ægteskabet omstødt.
•  Tal om at tvang også kan være at bedrage folk med falske 

forudsætninger.
•  Det er ulovligt at tvinge nogen til at gifte sig, og hvis et æg-

teskab er indgået ved tvang, kan det omstødes, altså blive 
erklæret ugyldigt. Hvis man tvinger nogen til at indgå ægte-
skab, kan man komme i fængsel i op til 4 år.  
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•  Fremlæg reglerne for at respektere folks privatliv, inklusiv 

ens børns:
•  I Den Europæiske Menneskerettighedskonvention står der, 

at alle mennesker har ret til privatliv. 
•  Retten til privatliv betyder også, at man ikke må overvåge 

andre, eller få andre til at gøre det.
•  I børnekonventionen står, at alle børn de samme rettighe-

der til privatliv som alle andre. Retten til privatliv betyder for 
eksempel, at barnet har ret til at være alene nogle gange, 
og at barnet også har ret til brevhemmelighed. Det vil sige, 
at forældrene eller andre ikke uden tilladelse må læse bar-
nets breve, medmindre barnet er for lille til selv at læse dem. 
Brevhemmeligheden gælder også e-mails, SMS-beskeder, 
beskeder på sociale medier eller ting, som barnet f.eks. har 
skrevet i en dagbog.
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•  Forklar, hvad social kontrol er, hvad sanktioner betyder:
•  En sanktion er en handling, der skal presse eller tvinge no-

gen til at ændre adfærd. Social kontrol er altså, når man 
presser, tvinger eller kontrollerer nogen til at opføre sig på 
en bestemt måde.

•  Understreg, at forældre ifølge loven skal medtage barnets 
egne ønsker i afgørelser om deres personlige forhold.
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•  En genopdragelsesrejse er en rejse, hvor et barn eller en ung 

under 18 år bliver sendt til et andet land i en længere pe-
riode, som regel mod deres vilje. I nogen tilfælde kan den 
ufrivillige rejse have det formål, at den unge skal forloves el-
ler giftes mod sin vilje. Andre gange har rejsen til formål at 
styrke familierelationerne i det pågældende land, den unges 
kulturelle eller religiøse identitet eller at styrke den unges 
sprogfærdigheder på forældrenes modersmål.

•  Forklar, at forældre og andre familiemedlemmer ikke må 
tvinge unge til at opholde sig i udlandet imod deres vilje.

•  Det er i strid med straffeloven og kan have konsekvenser for 
den unges opholdstilladelse. 

Slide 29
Tak for i dag! Sørg for at alle kursisterne, der ikke allerede har et, 
får kursushæftet ”Ret til ligestilling” med hjem. Tilskynd alle til 
at gå hjem og læse mere om de emner, I har talt om på kurset. 
De kan også finde oplysninger om, hvor de kan få rådgivning og 
støtte ift. nogle af disse emner, hvis de har brug for det.
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GRØNT KURSUS

1. SESSION: LIGESTILLING OG BØRN OG UNGES RET-
TIGHEDER 

VELKOMST OG INTRODUKTION

Slide 1
•  Start med at byde velkommen.
•  Præsenter jer selv og jeres roller i undervisningen samt even-

tuelle spilleregler.
•  Hvis holdet er lille nok, kan der tages en præsentationsrunde, 

hvor hver kursist præsenterer sig selv (fx navn, alder, om de er 
gift og har børn, hvor længe de har været i Danmark osv. – kun 
relevant hvis kursisterne ikke kender hinanden i forvejen).

•  Spørg, hvor mange, der har deltaget på basis kurset (hånds-
oprækning).

 
Slide 2
•  Fremlæg de to temaer for sessionen i sammenhæng af 

hele kurset: Kurset handler om ligestilling og rettigheder for 
unge drenge og piger/unge mænd og kvinder i Danmark. 
Først skal vi snakke om, hvordan piger og drenge er grund-
læggende ligestillet, har de samme rettigheder og skal be-
handles ens. Vi skal også snakke om, hvilke rettigheder unge 
piger og drenge har i forhold til deres forældre eller værger.

•  Forklar, at I forventer, at kursisterne spørger, hvis der er no-
get, de ikke forstår, samt hvordan og hvornår I ønsker, at de 
skal gøre dette.

OPLÆG
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•  I Danmark er drenge og piger ligestillet. Det betyder, at 

drenge og piger er lige meget værd, har de samme rettig-
heder og skal behandles lige. Det betyder fx at alle børn skal 
gå i skole, og at alle drenge og piger har lige ret til at have 
venner, fritidsinteresser, huslige pligter osv. 

•  Forklar, at når drenge og piger behandles lige og har de 
samme rettigheder, føler de, at de er ligeværdige, og de får 
lige muligheder i livet og i fremtiden. 

ØVELSE

Slide 4
•  I Danmark får man ret til mere og mere selvbestemmelse, 

efterhånden som man bliver ældre, og det er vigtigt at vide, 
hvornår man har ret til hvad. Derfor skal I lave en øvelse, hvor 
kursisterne skal give deres bud på, hvornår man opnår for-
skellige rettigheder i Danmark. 

•  Identificer en alderslinje fra 0 til 18 år i lokalet. Det kan være 
på en tavle eller fra et punkt i lokalet til et andet.

•  Tag én rettighed fra sliden af gangen og bed kursisterne dis-
kutere, hvornår de mener, man får denne rettighed, og pla-
cere den på linjen.

•  Spørg ind til, hvorfor de har valgt denne alder, og om de sy-
nes, der er forskel på alderslinjen for en dreng eller en pige.

•  Efter samtalen ved hvert punkt, afsløres nedenstående svar 
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ud fra dansk lovgivning.
•  Rigtige svar:
  - Få sin mening hørt = 0 år (Det har man altid ret til ifølge 
    FN’s børnekonvention)

  - Skole = 5 år (ret til at starte i skole det år man fylder 6)

  - Fritidsarbejde = 13 år (15 år uden forældretilladelse)

  - Cykle alene hjem = 6 år (Ifølge færdselsloven må et   
     barn under 6 år ikke cykle uden at være under kontrol  
    af en person, der er over 15 år)

  - At blive hørt i sager om bopæl = 12 år (Man kan blive   
    hørt tidligere, men efter barnet er fyldt 
    12 år, skal retten tage barnets mening i betragtning)

  - Egne penge = 15 år (egne penge = penge man selv har   
    tjent eller har fået i gave)

  - Lægebehandling = 15 år

  - Alkohol = 16 år (for mild alkohol. 18 for stærk alkohol)

  - Rettigheder som forældre = 18 år

  - Abort = 18 år (evt. tal om tidligere med forældre-under-  
                   retning eller særlige tilfælde uden forældreunderretning)

  - Tobak = 18 år

VISNING AF FILM 

Slide 5
•  Forklar, at I skal tale mere om, hvilke rettigheder piger og 

drenge har i Danmark efter at have set et filmklip om lige-
stilling mellem drenge og piger og unge menneskers rettig-
heder i Danmark. I filmen møder I også Roba, som fortæller 
om, hvordan hendes forældre fordelte huslige pligter mel-
lem hende og hendes bror. 

•  Visning af filmklippet: Grønt kursus – Ligestilling mellem 
drenge og piger.

•  Afspil filmklippet i plenum, eller lad kursisterne tilgå klippet 
på deres eget sprog på hjemmesiden www-ret-til-ligestil-
ling.dk/til-kursister/groent-kursus/.

OPLÆG

Slide 6 
•  Forklar, at rettighederne og lavaldrene på sliden kræver, at 

den unge er klar til at påtage sig det tilhørende ansvar og 
har den nødvendige viden.

•  Når drenge og piger har de samme rettigheder, forventes de 
også begge at lære at tage det tilsvarende ansvar.

•  Den seksuelle lavalder: Ifølge straffeloven er det ulovligt at 
have samleje med et barn, der er under 15 år. Dette kan straf-
fes med fængsel indtil 8 år. Hvis fx en dreng på 15 år og en 

GRØNT KURSUS

pige på 14,5 år har sex, er der dog ikke praksis for at rejse til-
tale, da de to er næsten jævnaldrende. Det er almindeligt, at 
unge over 15 år selv bestemmer over deres sexliv. I Danmark 
er gennemsnitsalderen for den seksuelle debut 16 år, men 
det er meget forskelligt, hvornår unge vælger at have sex før-
ste gang.

•  Den kriminelle lavalder: Når man er fyldt 15 år, kan man 
dømmes og straffes, hvis man har begået noget kriminelt. 
Et barn under 15 år kan altså ikke straffes for en lovovertræ-
delse, men barnet kan i særlige tilfælde blive anbragt på en 
institution. En ung mellem 15 og 18 år sidder typisk ikke i 
fængsel sammen med voksne, men afsoner i stedet ofte de-
res dom i en social institution eller i familiepleje.

•  Arbejde: Som 13-årig må man have et fritidsjob og tjene sine 
egne penge, hvis ens forældre tillader det. Efter man er fyldt 
15 har man ret til at få fritidsjob og må selv bestemme over 
de penge, man tjener.

•  Egne penge: Ifølge værgemålsloven har unge over 15 år ret 
til at råde over deres egne penge – altså de penge, den unge 
har tjent på et arbejde, fået i gave eller lignende. Det vil sige, 
at forældrene ikke må tilbageholde den unges penge.

•  Egen lægebehandling: Når man fylder 15 år, har man ret til 
at bestemme over sin egen lægebehandling. Det vil blandt 
andet sige, at man har ret til en privat samtale med sin læge, 
uden at ens forældre er til stede. Det betyder også, at man 
selv - i samråd med en læge - kan bestemme, hvilken læge-
behandling man ønsker.

Slide 7
•  Danmark har tilsluttet sig FN’s børnekonvention, og ifølge 

den har børn nogle basale rettigheder. Disse rettigheder har 
forældre eller værger ansvaret for at sikre. På sliden er opli-
stet et sammendrag af nogle af disse rettigheder. 

•  Med basale behov forstås: Et sted at bo, mad, hvile, behand-
ling af sygdom og lignende.

•  Beskyttelse fra vold og undertrykkelse betyder også, at for-
ældre ikke må slå deres børn. Fremhæv, at hvis forældre ved 
at deres børn bliver slået af andre, har de pligt til at gøre no-
get ved det.

•  Tal eventuelt om, hvad det vil sige at få sin mening hørt og 
respekteret: At man må sige sin mening, og at forældre skal 
medtage barnets ønsker i beslutninger, som vedrører bar-
nets liv.

Slide 8
•  Når man fylder 18 år bliver man myndig og får de samme 

rettigheder som sine forældre og alle andre voksne. 
•  At man er myndig betyder, at ens forældre ikke længere kan 

bestemme over én, men at de heller ikke længere er juridisk 
forpligtede overfor én. Der er dog en forventning fra sam-
fundet om, at de stadig tager sig af én, hvis man har brug for 
det.

•  Som 18-årig har man altså lov til at bestemme alt selv, og 
som udgangspunkt skal man forsørge sig selv. Hvis man har 
brug for hjælp (fx støtte til bolig el.lign.) kan man få hjælp 
af kommunen. I Danmark kan man få økonomisk støtte fra 
staten, mens man er under uddannelse. 
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VISNING AF FILM
 
Slide 9
•  Introducer næste filmklip, der handler om unges rettighe-

der og om forældres rettigheder og pligter i forhold til deres 
børn. I filmen møder vi Yasmin, som fortæller om, hvordan 
der var forskellige regler for hende og hendes bror Nadim, 
men at de nu behandles med større tillid og retfærdighed af 
deres mor Souad.

•  Visning af filmklippet: Grønt kursus – Forældre.
•  Afspil filmklippet i plenum, eller lad kursisterne tilgå klippet 

på deres eget sprog på hjemmesiden www-ret-til-ligestil-
ling.dk/til-kursister/groent-kursus/.

SAMTALE
 
Slide 10
•  Samtale med kursisterne på baggrund af filmklippet og 

spørgsmålene.
•  Ved samtale om Souads bekymringer, forklar, at det er me-

get få kvinder og mænd, der oplever vold og overfald i natte-
livet i Danmark. Dertil er tallet endnu lavere for kvinder end 
for mænd: Både offerundersøgelser og skadestuerapporter 
viser, at mænd har større risiko for at blive udsat for vold end 
kvinder. 

•  Opsummer til sidst, at når søskende som Yasmin og Nadim 
får samme regler, lærer de begge at tage vare på sig selv, de 
får følelsen og opfattelsen af, at de er lige og kan de samme 
ting. De får lige muligheder for at udvikle sig.

OPLÆG
 
Slide 11
•  Alle har ret til privatliv og alle skal respektere dette.
•  Privatliv betyder, at man ikke må overvåge andre (heller ikke 

sine børn eller sin partner), medmindre de har behov for det 
(fx små børn, eller i tilfælde af sygdom). Man må heller ikke 
bede andre overvåge nogen.

•  Man må ikke læse andres personlige breve eller beskeder, 
med mindre de beder én om det.

 
Slide 12
•  Forklar, at ingen må tvinges til at gifte sig mod deres vilje. 

Hvis man tvinger nogen til det, kan man blive straffet med 
op til 4 års fængsel.

•  Hvis man er over 18 år, kan man også selv vælge, om man vil 
bo sammen med en partner uden at være gift.

•  Man må selv bestemme, hvem man vil have sex med, bo 
sammen med, få børn med og giftes med. Uanset køn, etni-
citet og religion.
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2. SESSION: SKOLE, UDDANNELSE OG FRITID

OPLÆG 
 
Slide 13
•  Denne session handler om piger og drenges ligestilling i 

forhold til skole, uddannelse og fritid. Den handler også om 
ungdomslivet i Danmark, og hvordan unge opfører sig over 
for hinanden.

Slide 14
•  Drenge og piger er i Danmark ligestillet i forhold til uddan-

nelse, hvilket er afgørende for, at mænd og kvinder har de 
samme muligheder i livet.

•  Når man taler om ligestilling i uddannelse, er det vigtigt at 
understrege, at der også er ligestilling når man er færdigud-
dannet og skal ud på arbejdsmarkedet. Mænd og kvinder 
med de samme forudsætninger, har samme muligheder for 
ansættelse.

•  Der er en udvikling i gang i Danmark, hvor kvinder bliver 
stadig bedre uddannet – og i dag er der flere kvinder end 
mænd, der tager lange uddannelser i Danmark.

 
VISNING AF FILM

Slide 15
•  Introducer det næste filmklip, der handler om unge drenge 

og pigers ret til selv at vælge uddannelse og fritidsaktivite-
ter. I filmen møder vi Rukhsar og Maleeha, som fortæller om 
at være pige og dyrke kampsport, og Ilknur, som fortæller 
om at spille fodbold.

•  Visning af filmklippet: Grønt kursus – Skole og fritid.
•  Afspil filmklippet i plenum, eller lad kursisterne tilgå klippet 

på deres eget sprog på hjemmesiden www-ret-til-ligestil-
ling.dk/til-kursister/groent-kursus/.

SAMTALE 
 
Slide 16
•  Samtale med kursisterne på baggrund af filmklippet og 

spørgsmålene på sliden.
•  Tal om, hvad kursisterne opfatter som værende ’for drenge’ 

eller mere ’for piger’. Spørg, hvorfor de tænker dette og ud-
fordr dem på deres fordomme. Hvilke job mænd og kvinder 
har, udvikler sig over tid. Engang betragtede man det som 
mandefag at være lærer eller læge, og i dag er der flere kvin-
der på begge uddannelser.

•  Fortæl eventuelt om kvinder eller mænd I kender, der laver 
noget, man typisk forbinder med det andet køn. 
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OPLÆG 
 
Slide 17
•  Forklar at man i Danmark har ret til at engagere sig i for-

eningsliv (så længe foreningen ikke opfordrer til vold eller 
strafbare handlinger).

•  I Danmark er foreningslivet særligt vigtigt, og der findes for-
eninger for stort set hvad som helst (sport, politik osv.). Man-
ge foreninger støttes af offentlige midler.

•  I foreninger kan man udvide sit netværk, man lærer om fæl-
lesskab, man engagerer sig i samfundet og man kan få ind-
flydelse: Politisk, socialt, kulturelt osv.

 
Slide 18
•  Forklar, at både piger og drenge som 13-årige har mulighed 

for at få et fritidsjob og tjene deres egne penge, hvis deres 
forældre tillader det.

•  Efter man er fyldt 15 år, har man ret til at få fritidsjob og må 
selv bestemme over de penge, man tjener.

•  Der er dog nogle regler for, hvor mange timer man må ar-
bejde og hvilke arbejdsopgaver man må udføre. Disse regler 
er ens for drenge og piger. For at arbejdet ikke forstyrrer sko-
legangen, må unge, der går i folkeskolen, eksempelvis ikke 
arbejde mere end 12 timer på skoleuger.

 
Slide 19
•  Forklar, at drenge og piger er ligestillet i forhold til at bevæ-

ge sig rundt i det offentlige rum, gå klædt som de vil og gå 
ud.

•  Der er dog aldersgrænser for køb af alkohol (hhv. 16 og 18 
år) og for adgang til barer, natklubber osv. 

•  Forbehold for påklædning er ordensbekendtgørelsen om 
uanstændig og anstødelig opførsel og maskeringsforbud. 

ØVELSE
 
Slide 20
•  Kursisterne skal nu diskutere, hvor man kan have den på-

klædning på, som billederne viser. Tag billederne et ad gan-
gen og lad ved håndsoprækning kursisterne byde ind med 
deres holdning. 

•  Spørg ind til de steder, de selv nævner, og spørg ind til andre 
mulige steder. Det kan f.eks. være i hjemmet, på arbejde, i 
skole, i byen, på gaden og på stranden.

•  Spørg ind til kønsforskelle: Er der forskel på, hvordan mænd 
og kvinder kan gå klædt?

•  Forklar, at i Danmark må man gå klædt, som man vil, og at 
det f.eks. vil det være normalt for både en universitetsstu-
derende, en direktør og en mor, at gå med korte shorts og 
t-shirt i deres fritid.
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Slide 21
•  Introducer næste filmklip, der forklarer normer og forvent-

ninger vedrørende unges adfærd i det offentlige rum og de-
res relationer til hinanden. I filmen fortæller Ali om at skulle 
vænne sig til at være venner med piger i Danmark.

•  Visning af filmklippet: Grønt kursus – Ungdomsliv.
•  Afspil filmklippet i plenum, eller lad kursisterne tilgå klippet 

på deres eget sprog på hjemmesiden www-ret-til-ligestil-
ling.dk/til-kursister/groent-kursus/.

OPLÆG
 
Slide 22
•  Forklar, at unges adfærd på tværs af køn er meget fri og åben 

i Danmark. Det er normalt at drenge og piger er venner og 
tilbringer tid sammen og rører hinanden – holder i hånden, 
krammer osv.

•  Dette er normalt i Danmark, og er ikke nødvendigvis tegn på 
noget seksuelt, og det signalerer ikke noget om ens anstæn-
dighed.

Slide 23
•  Forklar, hvad ”kærester” betyder, og at mange bliver kærester 

som unge, hvor de kysser, og nogen har seksuelle forhold.
•  Det er normalt, at ældre kærestepar flytter sammen og bor 

sammen i ægteskabslignende parforhold, inden de bliver 
gift og får børn. Mange unge har forskellige kærester – også 
som de bor sammen med –, inden de bliver gift og stifter 
familie.

•  Forklar, at nogen mennesker har forhold med personer, der 
har samme køn, og at det er deres ret. Man kan også blive 
gift med en af samme køn. 

 
Slide 24
•  Den seksuelle lavalder: Ifølge straffeloven er det ulovligt at 

have samleje med et barn, der er under 15 år. Dette kan straf-
fes med fængsel indtil 8 år. Hvis fx en person på 15 år og en 
person på 14,5 år har sex, er der dog ikke praksis for at rejse 
tiltale, da de to er næsten jævnaldrende. 

•  Det er almindeligt, at unge over 15 år selv bestemmer over 
deres sexliv. I Danmark er gennemsnitsalderen for den sek-
suelle debut 16 år, men det er meget forskelligt, hvornår 
unge vælger at have sex første gang.

•  Hvis man ikke vil være gravid, kan man bruge prævention. 
Alle kan købe kondomer og pessar på apoteket eller i super-
markedet. Andre former for prævention, fx p-piller, skal man 
til lægen for at få. Når man er over 15 år kan man få en recept 
på p-piller, uden at lægen skal informere forældrene. 

•  Mødommen er ikke, som mange tror, en ubrudt hinde i ske-
den, der kan sprænge. Det er en elastisk slimhinde, der sid-
der i en ring i skeden. Der er allerede hul, så menstruations-
blodet kan komme ud. 
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•  Langt de fleste kvinder bløder ikke første gang, de har sex med 
en mand. Hvis man bløder, er det ikke nødvendigvis på grund 
af mødommen, men kan også være på grund af andre ting, fx 
små rifter i slimhinden. Man kan heller ikke se eller mærke på 
en kvinde, om hun har haft sex. Det kan ikke engang en læge.  

Slide 25
Tak for i dag! Sørg for at alle kursisterne, der ikke allerede har et, 
får kursushæftet ”Ret til ligestilling” med hjem. Tilskynd alle til 
at gå hjem og læse mere om de emner, I har talt om på kurset. 
De kan også finde oplysninger om, hvor de kan få rådgivning og 
støtte ift. nogle af disse emner, hvis de har brug for det.
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1. SESSION: BØRN OG UNGES RETTIGHEDER, PLIGTER 
& ANSVAR

VELKOMST OG INTRODUKTION
 
Slide 1
•  Start med at byde velkommen.
•  Præsenter jer selv og jeres roller i undervisningen samt even-

tuelle spilleregler.
•  Hvis holdet er lille nok, kan der tages en præsentationsrun-

de, hvor hver kursist præsenterer sig selv (fx navn, alder, hvor 
længe de har været i Danmark osv. – kun relevant hvis kursi-
sterne ikke kender hinanden i forvejen).

 

Slide 2
•  Fremlæg de to temaer for sessionen i sammenhæng af 

hele kurset:  
Kurset handler om ligestilling og rettigheder for unge 
drenge og piger i Danmark. Først skal vi snakke om piger 
og drenges rettigheder i forhold til deres forældre. Derefter 
skal vi snakke om de pligter og ansvar, der følger med at 
have sådanne rettigheder.

•  Forklar, at I forventer, at kursisterne spørger, hvis der er no-
get, de ikke forstår, samt hvordan og hvornår I ønsker, at de 
skal gøre dette.

OPLÆG

Slide 3
•  Forklar, at indtil barnet fylder 18 år, har forældrene ansvaret 

for barnet. De skal drage omsorg for (tage sig af) barnet og 
sørge for, at dets rettigheder bliver overholdt.

•  Forældre og værger kan bestemme over barnet, men de skal 
gøre det med barnets interesser, behov og synspunkter for 
øje. Og jo ældre barnet er, jo mere skal dets mening vægtes.

•  Når man fylder 18 år, bliver man myndig i Danmark. Dermed 
får man helt de samme rettigheder som alle andre voksne, 
herunder sine forældre. Forældre har altså ikke længere lov 
til at tage beslutninger på personens vegne, efter at han eller 
hun er fyldt 18 år.

•  Hvis den unge fortsat bor hjemme efter sin 18 års fødselsdag, 
har forældrene lov til at bestemme over den unges brug af 
forældrenes ejendele, om de spiser med, og hvordan de fær-
des i forældrenes hus, men ellers ikke.

•  Efter man er 18 år, er man fri til at flytte hjemmefra, hvoref-
ter ens forældre ikke længere vil have nogen lovlig ret til at 
bestemme over én. 
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Slide 4
•  Introducer det næste filmklip, der forklarer unges rettighe-

der i forhold til deres forældre, hvem der har ret til at be-
stemme hvad, og hvilke rettigheder forældre skal respekte-
re. I filmen møder vi Yasmin, som fortæller om, at der var 
forskellige regler for hende og hendes bror Nadim. Deres 
mor Souad fortæller, hvorfor hun gjorde forskel, og hvorfor 
hun ikke længere gør det.

•  Visning af filmklippet: Gult kursus – Rettigheder og forældre-
forhold.

•  Afspil filmen i plenum eller lad kursisterne tilgå den på eget 
sprog via hjemmesiden www.ret-til-ligestilling.dk/til-kursi-
ster/gult-kursus/.

 
ØVELSE
 
Slide 5
•  Samtale med kursisterne på baggrund af filmklip og spørgs-

mål på slide.
•  Ved samtale om Souads bevæggrunde, forklar evt., at det er 

meget få kvinder og mænd, der oplever vold og overfald i 
nattelivet i Danmark. Dertil er tallet endnu lavere for kvinder 
end for mænd: Både offerundersøgelser og skadestuerap-
porter viser, at mænd har større risiko for at blive udsat for 
vold end kvinder. 

•  Opsummer til sidst, at når søskende som Yasmin og Na-
dim får samme regler, lærer de begge at tage vare på sig 
selv, de får følelsen og opfattelsen af, at de er lige og kan 
de samme ting. De får lige muligheder for at udvikle sig. 

OPLÆG
 
Slide 6
•  Privatliv er en menneskerettighed. Menneskerettighedskon-

ventionen artikel 8: Enhver har ret til respekt for sit privatliv 
og familieliv, sit hjem og sin korrespondance.

•  Straffeloven paragraf 264 d: Man straffes med bøde eller 6 
måneders fængsel, hvis man videregiver meddelelser eller 
billeder vedrørende en andens private forhold.

•  Det, at man ikke må overvåge, gælder først, når børnene er 
blevet store nok til at klare sig selv uden overvågning.

•  Ifølge artikel 16 i børnekonventionen har børn ret til privatliv 
fra deres forældre. 

•  At man ikke må læse korrespondancer som breve og mails 
betyder også, at man ikke må logge ind på andres compu-
ter, telefon, sociale online-profiler eller læse deres dagbog.

 
Slide 7
•  Forklar, at der er forskel på at rådgive nogen i et valg, de selv 

træffer, og at tvinge eller presse nogen til at træffe et be-
stemt valg. Forældre må eksempelvis ikke opsætte sanktio-
ner for deres børns valg af uddannelse eller ægtefælle.

•  Indtil man er fyldt 18 år, kan ens forældre bestemme, men 
skal som nævnt tage barnets interesser og ønsker i betragt-
ning.
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Slide 8
•  Forklar, at forældre ikke må tvinge unge til at opholde sig i 

udlandet imod deres vilje. 
•  En genopdragelsesrejse er en rejse, hvor et barn eller en 

ung under 18 år bliver sendt til forældrenes oprindelses-
land eller et andet land i en længere periode, som regel 
mod deres vilje. I nogle tilfælde kan rejsen have det for-
mål, at den unge skal forloves eller giftes mod sin vilje.  
Andre gange har rejsen til formål at styrke familierelationer-
ne i det pågældende land, den unges kulturelle eller religi-
øse identitet eller at styrke den unges sprogfærdigheder på 
forældrenes modersmål. 

•  Forklar, at det er imod straffeloven og kan have konsekven-
ser for den unges opholdstilladelse.

•  Etnisk Ung har en særlig hotline vedrørende genopdragel-
sesrejser. Tlf: 70277666.

 
Slide 9
•  Alle borgere i Danmark har de samme rettigheder og de 

samme pligter og har mulighed for at få indflydelse på sam-
fundet. 

•  Alle kan stemme eller stille op til valg, og man kan melde sig 
ind i foreninger eller oprette sin egen, så længe foreningen 
ikke opfordrer til vold.

VISNING AF FILM
 
Slide 10
•  Introducer det næste filmklip, der forklarer, at der er forvent-

ninger om, at unge drenge og piger tager ansvar, der svarer 
til de rettigheder og pligter, de har. I filmen fortæller Roba 
om at få flere pligter end sin bror, og at det har konsekvenser 
for deres fremtid, at de ikke lærer at tage det samme ansvar.

•  Visning af filmklippet: Gult kursus – Pligter og ansvar.
•  Afspil filmklippet i plenum, eller lad kursisterne tilgå klippet 

på deres eget sprog på hjemmesiden www-ret-til-ligestil-
ling.dk/til-kursister/gult-kursus/.

ØVELSE
 
Slide 11
•  Kursisterne skal op at stå. Herefter vælger I tre punkter på 

gulvet i lokalet, som tilkendegiver svarene: ja, nej og måske/
ved ikke.

•  Stil spørgsmålene på sliden til kursisterne, og lad dem stille 
sig hen til den svarmulighed, de ønsker.

•  Herefter tales der om, hvor mange der har svaret hvad. I kan 
eventuelt spørge specifikke kursister, hvorfor de har svaret, 
som de har gjort. Undervejs må kursisterne gerne flytte sig, 
hvis de skifter mening om deres svar.

GULT KURSUS
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Slide 12
•  I dag er det sådan i Danmark, at piger generelt klarer sig 

bedre på uddannelser og får højere uddannelser end dren-
ge. Dette gælder også minoritetsetniske piger.

•  Forklar, at hvis man tager en uddannelse, har man bedre 
muligheder i fremtiden i forhold til arbejde, og det bliver 
nemmere at fordele rettigheder og pligter i familien lige. 

 

Slide 13
•  Hvis man er under 15 år, og altså er under den kriminelle 

lavalder, kan man ikke blive juridisk dømt uanset hvilken 
forbrydelse, man har begået. Man kan derfor heller ikke få 
pletter på sin straffeattest. I nogle tilfælde kan sociale myn-
digheder dog placere én på en institution for unge der har 
begået forbrydelser. Dette kan de gøre uden barnets eller 
forældres samtykke.

•  Når man er fyldt 15 år, kan man dømmes og straffes, hvis 
man har begået noget kriminelt. Et barn under 15 år kan 
ikke straffes for en lovovertrædelse, men kan i særlige tilfæl-
de blive anbragt på en institution. En ung mellem 15 og 18 
år sidder typisk ikke i fængsel sammen med voksne, men 
afsoner i stedet ofte deres dom i en social institution eller i 
familiepleje. 

2. SESSION: VENNER OG FRITID – KÆRESTER OG SEX-
LIV

OPLÆG
 
Slide 14
•  Fremlæg de to temaer for sessionen: Piger og drenges ret-

tigheder i forhold til fritidsaktiviteter, venner, kærester og 
sexliv. Herunder skal vi tale om det frie valg og retten til at 
bestemme over sin egen krop og sit eget liv.

 

Slide 15
•  Forklar, at ligesom kursisterne selv har lov til at leve, som 

de ønsker, har deres jævnaldrende også lov til at tage deres 
egne valg og have deres egne holdninger.

•  Man må ikke forskelsbehandle andre mennesker, fordi de 
for eksempel skifter køn, er homoseksuelle eller har en an-
den religion, end man selv har.

•  Man må selv vælge, hvem man vil være venner med. 
•  Hvis man er venner med nogen med andre baggrunde eller 

andre overbevisninger end en selv, kan man lære noget af 
hinanden.

GULT KURSUS
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VISNING AF FILM
 
Slide 16
•  Introducer det næste filmklip, der forklarer unge drenge 

og pigers ret til at leve, som de ønsker, og skabe deres egne 
holdninger uden at blive diskrimineret af deres jævnaldren-
de. Det  forklares også i klippet, at piger og drenge selv må 
vælge, hvad de bruger deres fritid på. I filmen møder vi Ruk-
hsar og Maleeha, som fortæller om at være pige og dyrke 
kampsport, og Ilknur fortæller om at spille fodbold.

•  Visning af filmklippet: Gult kursus – Venner og fritid.
•  Afspil filmklippet i plenum, eller lad kursisterne tilgå klippet 

på deres eget sprog på hjemmesiden www-ret-til-ligestil-
ling.dk/til-kursister/gult-kursus/.

SAMTALE

Slide 17
•  Tal med kursisterne på baggrund af filmklippet og spørgs-

målene på slidet.
•  Tal om, hvorfor man eksempelvis tænker, at piger er bedre 

til at danse, og drenge er bedre til sport. Der kan evt. tales 
om, hvorvidt disse fordomme bliver selvforstærkende, fordi 
vi ikke tør bryde normerne og gøre noget anderledes.

•  Ved sidste spørgsmål kan der tales om, hvor svært det er at 
bryde normerne, og hvad der skal til for, at man tør det. 

OPLÆG 

Slide 18
•  Det er tilladt at have sex med andre, når man er 15 år. 
•  Hvis man ikke vil være gravid, kan man bruge prævention. 

Alle kan købe kondomer på apoteket eller i supermarkedet. 
Andre former for prævention, fx p-piller, skal man til lægen 
for at få. Når man er over 15 år kan man få en recept på p-pil-
ler, uden lægen skal informere forældrene. 

•  Når man er blevet myndig kan man selv bestemme, hvem 
man vil giftes med, og man kan også selv bestemme, hvem 
man vil bo sammen med. Selvom man ikke er gift, kan man 
godt vælge at have sex med hinanden eller bo sammen. 

Slide 19
•  Ligesom man selv bestemmer over sit eget sexliv, skal man 

også respektere andres ret til det samme. Man må ikke for-
skelsbehandle eller diskriminere på grund af seksuel orien-
tering.

GULT KURSUS
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Slide 20
•  Introducer det næste filmklip, der fortæller om friheden til at 

bestemme over sit eget sexliv, reglerne for seksuelt samtyk-
ke samt rettigheder i forhold til lægebehandling og abort. I 
filmen fortæller Anders og Sat om deres beslutning om at 
blive gift til trods for at Sats familie modsatte sig forholdet.

•  Visning af filmklippet: Gult kursus – Kærester og sexliv.
•  Afspil filmklippet i plenum, eller lad kursisterne tilgå klippet 

på deres eget sprog på hjemmesiden www-ret-til-ligestil-
ling.dk/til-kursister/gult-kursus/.

ØVELSE 

Slide 21
•  Kursisterne skal op at stå. På gulvet definerer I tre punkter, 

der repræsenterer svarene: ja, nej og måske/ved ikke.
•  Kursisterne stiller sig ved et svar for hvert spørgsmål. I kan 

derudfra tale om, hvorfor kursisterne svarer, som de gør. Kur-
sisterne må gerne ombestemme sig undervejs.

•  Diskuter evt. hvad forskellen er på ”hvad andre mener om 
mig”, og ”hvad andre mener om de ting, jeg gør”.

•  Diskuter, hvorfor forældre eller venners holdninger kan være 
vigtige for én.

OPLÆG

Slide 22
•  Tal med kursisterne om, hvad forskellen er på tvangsægte-

skab og arrangeret ægteskab.
•  Læg vægt på, at et arrangeret ægteskab skal holde sig på et 

rådgivende og vejledende plan for ikke at blive et tvangsæg-
teskab.

•  Understreg, at listen på sliden er eksempler på elementer, 
der definerer et tvangsægteskab, men de behøver ikke alle 
være gældende, før der er tale om et tvangsægteskab. Hvis 
blot én af tingene på listen gør sig gældende, kan der være 
tale om tvangsægteskab

•  Straffen for at tvinge nogen til ægteskab er op til 4 års fæng-
sel. Dette gælder både borgerligt ægteskab og religiøse viel-
ser.

Slide 23
•  Der skal altid være samtykke i seksuelle forhold. For at sikre 

at dette overholdes, har man lavet lovgivning om, at man 
ikke må have sex med nogen, der ikke kan give deres sam-
tykke, herunder mindreårige. Derfor er det ulovligt at have 
sex med nogen under 15 år. Hvis fx en dreng på 15 år og en 
pige på 14,5 år har sex, er der dog ikke praksis for at rejse til-
tale, da de to er næsten jævnaldrende. Det er også ulovligt 
at have sex med nogen, som er for påvirkede af alkohol eller 
stoffer til at give deres samtykke. 

•  Påklædning eller anden adfærd kan ikke give samtykke – et 
nej er et nej, lige meget hvordan personen er påklædt el-
ler tidligere har opført sig. Samtykke kan også til hver en tid 
trækkes tilbage.

GULT KURSUS



54 55

•  Dette gælder også indenfor kæresteforhold eller ægteska-
ber, hvor man også altid må sige nej eller stop til sex.

Slide 24
•  Mødommen er ikke, som mange tror, en ubrudt hinde i 

skeden, der kan sprænge. Det er en elastisk slimhinde, der 
sidder i en ring i skeden. Der er allerede hul, så menstruati-
onsblodet kan komme ud. 

•  Langt de fleste kvinder bløder ikke første gang, de har sex 
med en mand. Hvis man bløder, er det ikke nødvendigvis 
på grund af mødommen, men kan være på grund af andre 
ting, fx små rifter i slimhinden. 

•  Man kan ikke se eller mærke på en kvinde, om hun har haft 
sex. Det kan ikke engang en læge. 

•  Det er heller ikke muligt at sy mødommen sammen. Nogle 
læger tilbyder en operation, der laver en kunstig ’jomfruhin-
de’. Der er ingen garanti for, at man bløder første gang man 
har sex med en mand, selvom man har fået denne operation.

Slide 25
•  Når man fylder 15 år, har man ret til at bestemme over sin 

egen lægebehandling. Det vil blandt andet sige, at man har 
ret til en privat samtale med sin læge, uden at ens forældre 
er til stede. Det betyder også, at man selv - i samråd med en 
læge - kan bestemme, hvilken lægebehandling man ønsker. 

•  Hvis man er under 18 år og skal have en abort, skal ens for-
ældre give deres samtykke, men man kan i særlige tilfælde 
søge om tilladelse til at få en abort uden sine forældres sam-
tykke. Lægen kan hjælpe med at søge om tilladelse til dette.

Slide 26
Tak for i dag! Sørg for at alle kursisterne, der ikke allerede har et, 
får kursushæftet ”Ret til ligestilling” med hjem. Tilskynd alle til 
at gå hjem og læse mere om de emner, I har talt om på kurset. 
De kan også finde oplysninger om, hvor de kan få rådgivning og 
støtte ift. nogle af disse emner, hvis de har brug for det.
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