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kunstig befrugtning
I 2006 vedtog folketinget, at lesbiske og enlige skulle have samme ret til at blive kunstigt befrugtet som kvinder, der 
levede sammen med en mand. Det var dog med et knebent flertal, 53 stemmer imod, 54 for. 

Synes du, at en enlig kvinde skal have ret til at få et barn med en anonym donor ved kunstig befrugtning?

du er for
Betegnelsen ”kunstig befrugtning” dækker over tre forskellige teknikker, hvilke? 
Kig ind i varmeskabet og find svaret. 

Hvornår blev det første reagensglasbarn født?
Kig ind i varmeskabet og find svaret.

Stil dig foran varmeskabet og lyt til stemmerne fra højttaleren i loftet. 
Find argumenter for, at den enlige kvinde skal have lov til at få børn. 

Hvorfor synes du, det er vigtigt? For hende? For samfundet? 

Hvis hun ikke skal have lov, hvem skal så heller ikke have lov? Hvis hun skal have lov, er der så også andre grupper 
i samfundet, der skal have lov? 

Find argumenter for, at det ikke er vigtigt, at barnet kender sin biologiske far.  
Lever alle børn sammen med deres far? 

Tænk over, hvad modstanderen vil argumentere for og find ud af, hvordan du vil svare ham eller hende igen. 
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kunstig befrugtning
I 2006 vedtog folketinget, at lesbiske og enlige skulle have samme ret til at blive kunstigt befrugtet som kvinder, der 
levede sammen med mænd. Det var med et knebent flertal, 53 stemmer imod, 54 for. 

Synes du, at en enlig kvinde skal have ret til at få et barn med en anonym donor ved kunstig befrugtning?

du er imod
Betegnelsen ”kunstig befrugtning” dækker over tre forskellige teknikker, hvilke? 
Kig ind i varmeskabet og find svaret. 

Hvornår blev det første reagensglasbarn født?
Kig ind i varmeskabet og find svaret.

Stil dig foran varmeskabet og lyt til de forskellige stemmer fra højttaleren i loftet. 
Find argumenter for, at en enlig kvinde ikke skal have lov til at få børn. 
Hvorfor synes du ikke, hun skal have lov til at få sit ønske opfyldt? 

Hvorfor synes du ikke, at samfundet har interesse i, at en enlig kvinde bliver gravid med en anonym donor? 

Hvis hun ikke skal have lov, hvem skal så heller ikke? 

Find argumenter for, at det er vigtigt, at barnet kender sin biologiske far.  
Hvorfor er det vigtigt? For forældrene? For barnet? For samfundet?

Tænk over, hvad tilhængeren vil argumentere for og find ud af, hvordan du vil svare ham eller hende igen. 


