Prævention 							

Lærervejledning

Til afsnittet om Prævention er der genstande i montrer med tilhørende tekster samt en lyttepost
(kondomautomat). Elevernes opgaver er på lærerkortet markeret med en “bullet” •
Eva og Adam skal i seng med hinanden for første gang. Adam siger, at bare Eva tager p-piller, så behøver han ikke at bruge kondom.
• Synes du, at Eva skal gå i seng med Adam?

Du er for
• Find andre slags prævention end p-piller. Genstande ved afsnittet om Prævention
• Hvordan virker de? Genstande ved afsnittet om Prævention
• Hvorfor synes du, at Eva skal gå i seng med Adam? Lyttepost (kondomautomat)
• Hvad er risikoen ved at have sex og kun bruge p-piller som prævention? Hvorfor synes du, Eva skal udsætte parret for risikoen? Synes
du, parret skal fortsætte med kun at bruge p-piller? Lyttepost (kondomautomat)
• Tænk over, hvad modstanderen vil argumentere for og find ud af, hvordan du vil svare ham eller hende igen.
Argumenter
P-piller har haft en enorm betydning for kvindefrigørelsen, fordi kvinderne selv kan bestemme over deres seksualitet. P-piller er en af
de sikreste former mod uønsket graviditet. Det er bedre at bruge p-piller end slet ingen prævention. Det er pigen der risikerer at blive
gravid, derfor er det også primært hendes ansvar at beskytte sig. I dag har p-piller et meget lavt indhold af østrogen, så der er ikke
bivirkningerne er ikke så alvorlige som før i tiden.
At gå videre med hjemme på skolen
Find ud af, om p-pillen kan have skadelige virkninger for pigen og for miljøet. Sæt dig ind i, hvordan man undersøger p-pillens skadevirkninger. Undersøg, om der er forskellige undersøgelsesresultater og diskuter, hvornår noget er videnskabeligt bevist.
Kilder
Hanne Andersen m.fl. Videnskabsteori for de biologiske fag, 2006
Helge Kragh. Videnskabens væsen, 2003
http://www.dr.dk/DR2/VidenOm/Ugens+Viden/Maj/20070525160740.htm Om kønshormoners indflydelse på naturen
http://nyhederne.tv2.dk/dagsdato/article.php/id-7148855.html Om alvorlige bivirkninger ved p-piller
http://www.netdoktor.dk/Sunderaad/fakta/p-piller.htm Fakta om p-piller
http://www.abortnet.dk/Default.aspx?ID=3 Fakta om abort og prævention
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Lærervejledning

Til afsnittet om Prævention er der genstande i montrer med tilhørende tekster samt en lyttepost
(kondomautomat). Elevernes opgaver er på lærerkortet markeret med en “bullet” •
Eva og Adam skal i seng med hinanden for første gang. Adam siger, at bare Eva tager p-piller, så behøver han ikke at bruge kondom.
• Synes du, at Eva skal gå i seng med Adam?

Du er imod
• Find andre slags prævention end p-piller. Genstande ved afsnittet om Prævention
• Hvordan virker de? Genstande ved afsnittet om Prævention
• Hvorfor synes du ikke, Eva skal gå i seng med Adam? Lyttepost (kondomautomat)
• Hvorfor mener Adam, at det er tilstrækkeligt med p-piller? Hvad kan der ske, hvis Eva og Adam kun bruger p-piller? Hvad kan Eva
ellers foreslå, at de bruger som prævention? Lyttepost (kondomautomat)
• Tænk over, hvad tilhængeren vil argumentere for og find ud af, hvordan du vil svare ham eller hende igen.
Argumenter
P-piller beskytter ikke mod kønssygdomme. P-piller har sandsynligvis en række bivirkninger (først og fremmest grundet østrogenet) for
kvinden og er måske endda farlig for miljøet (undersøgelser har fastslået, at fisk der udsættes for østrogen, får misdannede kønsorganer), dermed er der både personlige og samfundsmæssige argumenter. Med p-pillen ligger ansvaret udelukkende hos pigen, og derfor
er der også en ligestillingsmæssig problemstilling.
At gå videre med hjemme på skolen
Find ud af, om p-pillen kan have skadelige virkninger for pigen og for miljøet. Sæt dig ind i, hvordan man undersøger p-pillens skadevirkninger. Undersøg, om der er forskellige undersøgelsesresultater og diskuter, hvornår noget er videnskabeligt bevist.
Kilder
Hanne Andersen m.fl. Videnskabsteori for de biologiske fag, 2006
Helge Kragh. Videnskabens væsen, 2003
http://www.dr.dk/DR2/VidenOm/Ugens+Viden/Maj/20070525160740.htm Om kønshormoners indflydelse på naturen
http://nyhederne.tv2.dk/dagsdato/article.php/id-7148855.html Om alvorlige bivirkninger ved p-piller
http://www.netdoktor.dk/Sunderaad/fakta/p-piller.htm Fakta om p-piller
http://www.abortnet.dk/Default.aspx?ID=3 Fakta om abort og prævention
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