Kunstig Befrugtning					

lærervejledning

Til afsnittet om Kunstig Befrugtning er der genstande og tilhørende tekster, samt en lyttepost
ved varmeskabet. Elevernes opgaver er på lærerkortet markeret med en “bullet” •
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? Genstande og tekster i varmeskab.
• Hvornår blev det første reagensglasbarn født? Genstande og tekster i varmeskab.
• Find argumenter for, at en enlig kvinde skal have lov til at få børn med en anonym donor.
• 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 er vigtigt for hende og for samfundet. Lyttepost ved varmeskab.
		
Argumenter
Alle får børn (konvention). Kvinden har en biologisk drift til at få børn (biologi). Arten skal reproducere sig selv (biologi). Befolkningstallet i Danmark skal ikke dale (nationalisme). Det er dejligt at have børn. Det er vigtigt i livet at få børn (psykologi). Vi har den tekniske
mulighed, og vi har lavet institutioner (sædbanker, fertilitetsklinikker etc.), der gør det muligt for kvinder, der ikke lever i faste forhold
med mænd, at blive mødre (teknik, liberalisme). Vi har et rigt samfund med et udbygget sundhedssystem, der hjælper mennesker med
alle mulige sundhedsmæssige problemer (velfærd). En enlig skal have samme rettigheder som en, der lever i et fast forhold (lighed).
Man kan sagtens forestille sig, at også ældre kvinder – i parforhold og enlige – blev kunstigt befrugtede.
• Find argumenter for, at alle børn ikke skal have ret til at kende deres biologiske far.
Argumenter
Argumenter f.eks. for, at en familie kan bestå af en mor og nogle børn. Tag f.eks. afstand fra, at børn nødvendigvis skal have opfyldt et
behov for at kende deres biologiske far.
Et barn behøver ikke kende sin far. Barnet kan knytte sig til andre mænd, og det er det sociale samvær og ikke den biologiske arv, der er
vigtig for barnet. Der er mange andre børn, der ikke kender deres far. Det er bedre ikke at kende sin biologiske far end at kende ham og
blive svigtet af ham.
• Formuler en holdning til anonym donor, når der er tale om et heteroseksuelt par eller et lesbisk par, der får et barn.
• Tænk over, hvad modstanderen vil argumentere for og find ud af, hvordan du vil svare ham eller hende igen.
At gå videre med hjemme på skolen
Find nye argumenter for eller imod, at en enlig kvinde skal have lov til at blive insemineret. Overvej, hvad der er påstande og holdninger,
og hvad der bygger på videnskabelige undersøgelser.
Find nye argumenter for eller imod, at et barn skal have muligheden for at kende sin biologiske far.
Kilder
http://www.etiskraad.dk/graphics/03_udgivelser/publikationer/kunstig_befrugtning/EPVKB_del2/html/index.htm Læs Etisk Råds
argumenter for og imod anonymitet for sæddonorer på
http://www.fertilitetsselskab.dk/Debat.htm#Donorb%F8rn Artiklen ”Donorbørn, tilblivelse og anonymitet - hvad ved vi?” fra Dansk
Fertilitetsselskab
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Kunstig Befrugtning 					

lærervejledning

Til afsnittet om Kunstig Befrugtning er der genstande og tilhørende tekster, samt en lyttepost
ved varmeskabet. Elevernes opgaver er på lærerkortet markeret med en “bullet” •
I 2006 vedtog folketinget, at lesbiske og enlige skulle have samme ret til at blive kunstigt befrugtet af læger 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? Genstande og tekster i varmeskab.
• Hvornår blev det første reagensglasbarn født? Genstande og tekster i varmeskab.
• 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?
Lyttepost ved varmeskab.
Argumenter
Det er ikke alle der får børn og der er ingen samfundsmæssig grund til at få børn (samfundet går ikke i stå hvis ikke alle kvinder får
børn). Det kan ses som et egoistisk ønske at få et barn. Barnets tarv; et barn bør have en far og en mor. Bare fordi vi har de tekniske
og videnskabelige muligheder, behøver vi ikke anvende dem. Som individ har man mulighed for et meningsfuldt liv uden børn. Giver
man først lov til enlige kvinder at blive kunstigt befrugtet skal man også overveje, om man kan diskriminere mod andre grupper (f.eks.
handicappede).
• Find argumenter for, at alle børn skal have ret til at kende deres biologiske far.
• Hvorfor er det vigtigt? For forældrene? For barnet? For samfundet?
Argumenter
Argumenter f.eks. for, at det er vigtigt for identitetsdannelsen. Eller argumenter for, at børn skal fødes i familier, der består af en far
og en mor. Et barn behøver burde kende sin biologiske far og som minimum have mulighed for at opsøge sin biologiske far, hvilket er
problematisk når det handler om anonyme sæddonorer.
Formuler i den forbindelse en holdning til anonym donor, når der er tale om et heteroseksuelt par eller et lesbisk par, der får et barn.
• Tænk over, hvad modstanderen vil argumentere for og find ud af, hvordan du vil svare ham eller hende igen.
At gå videre med hjemme på skolen
Find nye argumenter for eller imod, at en enlig kvinde skal have lov til at blive insemineret. Overvej, hvad der er påstande og holdninger,
og hvad der bygger på videnskabelige undersøgelser.
Find nye argumenter for eller imod, at et barn skal have muligheden for at kende sin biologiske far.
Kilder
http://www.etiskraad.dk/graphics/03_udgivelser/publikationer/kunstig_befrugtning/EPVKB_del2/html/index.htm Læs Etisk Råds
argumenter for og imod anonymitet for sæddonorer på
http://www.fertilitetsselskab.dk/Debat.htm#Donorb%F8rn Artiklen ”Donorbørn, tilblivelse og anonymitet - hvad ved vi?” fra Dansk
Fertilitetsselskab
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