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Kunne du forestille dig at hænge dit genanvendelige bind til tørre i solen? Hvad 
ville du gøre, hvis du ikke havde penge til at købe bind?

Formålet med Dilemmaspillet er, at formidle et tabubelagt emne som 
menstruation i Vestafrika, samt at oplyse om hvilke muligheder en pige har i et 
land som Sierra Leone. Projektet har særligt fokus på at gamificere og formidle 
Verdensmål 3, 4 og 5 samt Danmarks prioritetsområder; Ligestilling, og kvinder og 
pigers rettigheder via storytelling, minispil og videoer.

Dilemmaspillet inviterer danske elever med på en tur til Vestafrika, hvor de 
lærer hvordan det er at være ung i Sierra Leone, med særligt fokus på tabuer som 
menstruation, prævention, kønssygdomme og seksuelle rettigheder. Disse emner 
bliver formidlet gennem det interaktive og engagerende Dilemmaspil, og giver 
spillerne en bedre forståelse for dansk udviklingsarbejde, samt de forskelle og 
ligheder der kan være på at være ung i Danmark versus i Vestafrika.

Spillet er en oplagt mulighed for at starte en sund og tankevækkende diskussion 
i klassen, i grupper eller i hjemmet, om tabubelagte emner, ligestilling og ulighed 
på verdensplan. Spillet er endvidere inspiration til unge om hvordan teknologi og 
design kan bruges til at omsætte Verdensmålene til handling.

Introduktion til Dilemmaspillet 
for Udskolingen

Dilemmaspillet er co-designet med børn og unge i Øst- og 
Vestafrika, og består af hele 4 kapitler fulde af læring til både 
drenge og piger. Temaerne er: 

• Pubertet

• Graviditet

• Kønssygdomme og Prævention

• Seksuelle Rettigheder
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Arbejdsforløb
Her finder du en hjælpepakke, der kan hjælpe jer med at igangsætte 
jeres læringsforløb med Dilemmaspillet. Hjælpepakken indeholder en 
introduktionsvideo til Dilemmaspillet, selve spillet og elevark. Vi anbefaler, at 
eleverne starter med at se introduktionsvideoen, inden de starter på selve spillet. 
Vi anbefaler, at læreren udvælger et eller flere elevark, som eleverne skal arbejde 
med. Vi anbefaler desuden, at hele eller dele af klassen arbejder på den samme 
øvelse. Til hvert elevark må eleverne selv bestemme, om de spiller ét eller flere 
kapitler.

Elevarkene behandler forskellige temaer:

• Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene.

• De 17 Verdensmål.

• Seksualundervisning.

• Forskelle og ligheder mellem unge i verdens lande.

På hvert elevark står beskrevet: 

• Hvad formålet med øvelsen er.

• Hvilke materialer I skal bruge til øvelsen.

• Eksempler på spørgsmål, som kan hjælpe eleverne på 
vej før og under øvelsen.

• En vejledning til selve øvelsen.
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Oversigt over elevark og deres tilhørende hjælpeark:

Elevark Nummer Hjælpeark

Ung i Danmark vs. Ung i 
Sierra Leone

Elevark #1 #A
#F.1 og #F.2

Storyboard Dilemmaspillet 
til Danmark

Elevark #2 #B

Hvad betyder Verdensmål 
5?

Elevark #3 #E.1 og #E.2
#F.1 og #F.2

Hvad kan jeg gøre, for at 
hjælpe til at opnå ligestilling 
mellem kønnene?

Elevark #4 #E.1 og #E.2
#F.1 og #F.2

Design en times 
seksualundervisning

Elevark #5 #C

Debate club - Sierra Leone 
mod Danmark

Elevark #6 #F.1 og #F.2

Jagten på Verdensmålene Elevark #7 #D.1 og #D.2
#F.1 og #F.2

Idémaskinen - hvordan løser 
vi Verdensmål 5?

Elevark #8 #E.1 og #E.2
#F.1 og #F.2

Lulu Lab elsker feedback, og vi er meget interesserede i at se, hvad eleverne
finder på. Lulu Lab har oprettet et hashtag #LuluLabCph, hvor vi kan dele billeder 
og videoer med hinanden! I er også meget velkomne til at sende billeder, idéer og 
andet til hello@lululab.org, hvis eleverne ikke ønsker at dele resultater og billeder 
på de sociale medier, men blot vil bidrage til, at Lulu Lab internt kan få et lærerigt 
indblik i arbejdet med øvelserne og Dilemmaspillet.

mailto:hello%40lululab.org?subject=
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Dilemmaspillet består af 4 kapitler, som omhandler emnerne seksuel og 
reproduktiv sundhed og rettigheder (SRHR). Dilemmaspillet inviterer spillerne 
på en rejse til Freetown, Sierra Leone, hvor de kan udforske storbyens skole, 
marked, sundhedsklinik, kirke og moske. I spillet bliver brugeren mødt af 
dilemmaer og læringsflows, hvor quizzer, storytelling, interaktive videoer og 
minispil, empower,  engagerer og informerer spillerne om læring om seksuelle 
rettigheder, pubertet, graviditet, kønssygdomme og prævention.

Det grafiske design, historierne, dilemmaerne, de unge figurer samt de 
vejledende Guiding characters, såvel som baggrundsmusikken, lydeffekterne 
og stemmerne i spillet, er blevet co-designet i tæt samarbejde med Red Barnet 
i Sierra Leone, BRAC i Uganda, samt kreative og talentfulde børn og unge fra 
udvalgte lokalområder i Uganda og Sierra Leone. 

Dilemmaspillet kan spilles individuelt, i en mindre gruppe, i klasseværelset 
eller derhjemme. Når spillet spilles i en mindre gruppe af børn og unge, 
fungerer spillet som et dialogværktøj, som giver brugerne et sprog til at tale 
med hinanden om tabuiserede emner. Desuden fungerer spillet også som et 
trygt læringsrum hvor disse emner bliver formidlet og normaliseret gennem 
spil, storytelling og en fælles tredje person.

Lad os spille Dilemmaspillet!
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Læringsmål

Kapitel 1: Pubertet
I kapitlet om pubertet, lærer spilleren om pubertet hos både piger og 
drenge. Spilleren lærer om kvindens reproduktive organ med særligt fokus 
på kroppens udvikling i puberteten, heriblandt livmoderen, ægløsning og 
menstruation. Spilleren lærer også hvordan pubertet opleves hos drenge, 
heriblandt mandens reproduktive celle, våde drømme og en stemme der går 
i overgang.

Kapitel 2: Graviditet
I kapitlet om graviditet, lærer spilleren om hvordan en kvinde bliver gravid, 
samt hvordan fosteret udvikler sig fra et frugtbart æg til en baby. Spilleren 
lærer også om fader- og moderskab, og om det ansvar man har som forælder. 
Kapitlet præsenterer også spilleren for de konsekvenser, som en teenage-
graviditet kan have for en ung kvinde og hvorfor forældrerollen er for voksne 
og ikke for børn.
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Kapitel 3: Seksuelle rettigheder
Dette kapitel lærer spilleren om børns rettigheder og om hvordan loven 
beskytter børn, heriblandt FN’s Børnekonvention om børns rettigheder. 
Spilleren lærer også om privatliv, nærhed og om at sætte grænser for egen 
krop. Kapitlet byder desuden på fortællinger og dilemmaer om ‘sugar daddies’ 
og ‘sugar mamas’, hvor spillerne inviteres til at reflektere over, hvad der 
muligvis forventes af dem, når en fremmed tilbyder dem gaver eller penge.

Kapitel 4: Kønssygdomme og prævention
I dette kapitel lærer spilleren om forskellige kønssygdomme; symptomer, 
behandlingsmetoder, samt de risici der kan forekomme, når man har en 
kønssygdom. Både mænd og kvinder fortæller om deres erfaringer med at 
have gonoré, HIV, klamydia, herpes, syfilis eller hepatitis B. Kapitlet lærer også 
spilleren om forskellige former for prævention og hvilke der bedst beskytter 
mod kønssygdomme og graviditet.
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Sådan spiller du!

Hvem vil du være? Allerførst skal spilleren designe sin egen bruger! Man kan 
personliggøre sin figur ved at vælge køn, tøj- og hårstil. Dernæst skal spilleren 
navngive sin avatar, og udvælge en Guiding character, som giver gode råd 
mens man spiller:

Velkommen til Freetown! Spilleren lander midt i Freetown, og bliver her 
forklaret hvordan man spiller samt introduceret til nogle af de situationer, 
som man konfronteres med i løbet af Dilemmaspillet.
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Man kan bruge sin finger eller computermus til at bevæge sig rundt i byen 
og udforske de forskellige lokationer; “Home”, “Neighborhood”, “School”, 
“Market” og “Health Clinic”. Forskellige lokationer gemmer på forskellige 
dilemmaer, som omhandler seksuelle rettigheder og reproduktiv sundhed. 
Klik på et af de mange “?” for at starte.

I spillet står man overfor forskellige dilemmaer. Når et dilemma introduceres, 
har man forskellige valgmuligheder. De valg man tager, vil påvirke spillerens 
fremtid negativt eller positivt. Hermed lærer spilleren, at de valg man tager 
har konsekvenser for nutiden og fremtiden.
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I den øverste menulinje på skærmen finder spilleren sin Guiding character og 
sine tre værdier: 
- Uddannelse
- Familie
- Venner 

Værdierne kan enten stige (grøn) eller falde (rød) al efter hvilke valg spilleren 
tager i et dilemma. For at vinde spillet, skal mindst én af værdierne være 
fuldstændig grøn.

Når spilleren tager et valg der har en positiv effekt på en værdi, hyldes 
spillerens gode beslutning:
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Når man derimod tager et eller flere valg med negativ effekt på en eller flere 
værdier, vil værdierne løbende falde og til sidst ryste og være helt røde. Denne 
situation kan spilleren forsøge at omvende ved at score point i en quiz!
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I nogle dilemmaer kan det være svært at gennemskue hvilket valg, der er det 
rigtige. Derfor har spilleren mulighed for at spørge deres Guiding character 
om hjælp. Man kan altid stole på sin Guiding character, de er der kun for at 
hjælpe!

Community Center er et sted på kortet, som spilleren altid kan besøge. I 
Community Center kan man spille minispil og se lærerige videoer fra alle 
kapitler i Dilemmaspillet:
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I venstre hjørne af kortet findes en ordbog. I ordbogen kan man søge viden 
om de forskellige emner og fagord, som man bliver præsenteret for i spillet. 
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Læringsflow
Et læringsflow består af en sekvens af lærerige dilemmaer, efterfulgt 
af et mere dybdegående læringsforløb om specifikke emner inden for 
seksualundervisning.

Nogle læringsflows i spillet, eksempelvis graviditet og menstruation, sender 
spilleren forbi sundhedsklinikken. Dette lærer spilleren, hvor man kan 
henvende sig, også uden for spillet, hvis man har brug for sundhedsvejledning, 
har mistanke om graviditet eller andet. Uanset hvilke valg spilleren tager op til 
et læringsflow, vil man blive sendt gennem et læringsforløb.

Læringsflow 1: Menstruation
En læringsvideo om menstruation og kvindens reproduktive system:

Læringsflow 2: Graviditet
Et minispil der foregår i livmoderen. Spilleren agerer som et æg, der udforsker 
livmoderen og udvikler sig fra et frugtbart æg til en baby klar til fødsel:
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Læringsflow 3: Seksuelle rettigheder
Et minispil der inviterer spilleren til at reflektere over gode og dårlige fysiske 
berøringer. Gennem forskellige historier bliver spilleren konfronteret med 
situationer, der involverer både familiemedlemmer, bekendte og fremmede:

Læringsflow 4: Kønssygdomme
Interaktive historier, hvor både mænd og kvinder fortæller om deres 
oplevelser med at have en kønssygdom. De lærerige historier handler både 
om symptomer på kønssygdomme, behandlingsmetoder samt de risici der 
kan forekomme, når man har en kønssygdom. Flowet slutter med en quiz, der 
registrerer spillerens læring:



17

Læringsflow 5: Bliv i skole
Et simpelt og underholdende minispil som handler om at løbe til skole. 
Undervejs dukker forskellige udfordringer op. Brug mellemrumstasten eller 
tryk på skærmen for at hoppe! Spillerne kan konkurrere ved at dele deres high 
score på Whatsapp og Facebook.
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MÅL MED ØVELSEN

MATERIALE PR. GRUPPE

MULIGE HJÆLPESPØRGSMÅL

AKTIVITETSVEJLEDNING
Formålet med denne aktivitet er, at 
få eleverne til at reflektere, notere og 
diskutere hvilke forskelle og ligheder 
der findes blandt unge i Danmark og 
unge i Sierra Leone, med udgangspunkt 
i Dilemmaspillet.

• Computer eller tablet til at spille 
Dilemmaspillet på.

• Papir og blyanter.

• Ligheder og forskelle, Hjælpeark #A.

• Hvilke kulturforskelle og -ligheder 
kan I nævne?

• Hvad gør det særligt at vokse op i 
Danmark?

• Hvordan er det danske samfund i 
forhold til andre samfund?

• Hvordan tror I det er, at være ung i 
Sierra Leone?

• Dan grupper af 2-4 elever.

• Se Dilemmaspillets 
introduktionsvideo, og spil ét eller 
flere af kapitlerne fra Dilemmaspillet 
med din gruppe.

• Skriv ned, hvad spillet handler om:

•  Hvem møder vi?
• Hvor og hvordan bor de? 
• Hvordan er deres hverdag?
• Hvilke udfordringer oplever 

personerne i spillet?

• Diskutér dine noter med din gruppe. 
Har I nogle spørgsmål efter at have 
spillet Dilemmaspillet?

• Diskutér og notér i gruppen hvordan 
det, ifølge spillet, er at være ung i 
Sierra Leone sammenlignet med at 
være ung i Danmark. Er der mange 
ligheder? Er forskellene store eller 
små?

• Fremlæg jeres noter for klassen.

• Har I lyst til at dele jeres tanker 
og noter med Lulu Lab? Brug 
hashtagget #LuluLabCph

Elevark #1:
Ung i Danmark vs. 
Ung i Sierra Leone
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LIGHEDER FORSKELLE

Hjælpeark #A: 
Ligheder og forskelle: Danmark vs.  
Sierra Leone
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Hjælpeark #F.1: 
Om Sierra Leone

Landet Sierra Leone ligger på den Vestafrikanske kyst 
mellem Guinea og Liberia. I 1600-tallet blev Sierra Leone 
centrum for engelsk, fransk og hollandsk slavehandel, og 
var indtil 1961 en britisk koloni. I 1700-tallet grundlagde 
briterne hovedstaden Freetown, som blev en koloni for 
frigivne og bortløbne slaver.

Siden midten af 1960’erne har Sierra Leone været 
ramt af finansielle kriser, militærkup og borgerkrig. Ved 
århundredeskiftet var Sierra Leone et af verdens fattigste 
lande med hundredtusindvis af flygtninge. I 2014 ramte sygdommen Ebola Vestafrika, 
hvor næsten 4.000 mennesker døde ud af ca. 14.000 smittede i Sierra Leone. Dette 
udbrud førte til en alvorlig humanitær krise.

Hvilket sprog taler de i Sierra Leone?
Det officielle sprog er engelsk da Sierra Leone er en tidligere britisk koloni. 98% af 
Sierra Leones population taler Krio, som er en blanding af Kreol og Engelsk. Der 
findes dog over 20 forskellige lokale sprog. 

Religion?
Sierra Leone har et muslimsk flertal på 77%, og et 
indflydelsesrigt kristent mindretal på 22%.  
Muslimer og kristne samarbejder og interagerer 
meget fredeligt med hinanden og Sierra Leone er  
kendt for at være en af de mest religiøst tolerante 
lande i verden. 

Hvor mange indbyggere har Sierra Leone? 
I 2019 var der 7.8 millioner indbyggere i Sierra Leone. 

Har Sierra Leone også fire årstider?
I Sierra Leone bliver det ikke forår, sommer, efterår og vinter som i Danmark.  
Sierra Leone har kun to årstider; tørtid og regntid. Klimaet i Sierra Leone er  
tropisk og kaldes monsunklima. 
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Hjælpeark #F.2: 
Om Sierra Leone

Hvilke varer eksporterer Sierra Leone?
Iblandt Sierra Leone’s top ti eksportvarer er træ, perler og ædle metaller, kakao, fisk, 
jern og stål samt kaffe, te og krydderier. 

Præsident?
Julius Maada Bio har været Sierra Leones 
præsident siden 2018. Julius har mange  
visioner for Sierra Leone, og har bl.a. udtalt:  
”Vi har udvidet pigers muligheder ved at  
skabe sikre steder i skolerne, og ved at  
kæmpe kraftigt mod tidligt ægteskab og  
seksuel og kønsbaseret vold.”

Uddannelse i Sierra Leone?
Der er ikke skolepligt i Sierra Leone og i landområderne er der mange børn som 
ikke går i skole. Uddannelsessystemet består en seksårig grundskole efterfulgt af 
en seksårig overbygning. Videregående uddannelse finder bl.a. sted på landets 
universitet i Freetown.

Sundhedspleje?
FN estimerer, at Sierra Leone har den højeste dødsrate i verden, og den  
næsthøjeste for spædbørn. Malaria er stadig den største sundhedstrussel i  
Sierra Leone. Schistosomiasis, blodig diarré, stivkrampe, mæslinger og polio er  
også sundhedstrusler i nogle områder. Derudover er begrænset adgang til rent 
drikkevand et stort problem, mens:

• 38% af kvinderne i Sierra Leone føder et 
barn før de fylder 18 år.

• Under 20% af befolkningen bruger 
prævention. 

• 44% af befolkningen har aldrig gået i skole 
(2015).
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MÅL MED ØVELSEN

MATERIALE PR. GRUPPE

MULIGE HJÆLPESPØRGSMÅL

AKTIVITETSVEJLEDNING
Formålet med denne aktivitet er, at få 
eleverne til at reflektere over emnerne 
i spillet i forhold til en dansk kontekst. 
Ved hjælp af en kreativ tegneøvelse 
og et storyboard, inviteres eleverne til 
at diskutere hvilke udfordringer unge i 
Danmark oplever i dag.

• Computer eller tablet til at spille 
Dilemmaspillet på.

• Papir og blyanter.

• Storyboard til at tegne på, 
Hjælpeark #B.

• Hvilke emner er relevante at have 
med i spillet, hvis det skal målrettes 
unge i Danmark?

• Hvem snakker du med om de emner, 
som seksualundervisningen dækker 
i spillet?

• Hvilke udfordringer er der ved at 
være ung i Danmark idag?

• Hvordan kan vi imødekomme disse 
udfordringer?

• Dan grupper af 2 elever.

• Se Dilemmaspillets 
introduktionsvideo, og spil ét eller 
flere af kapitlerne fra Dilemmaspillet 
med din makker.

• Skriv ned, hvad spillet handler om:

• Hvem møder vi?
• Hvor og hvordan bor de? 
• Hvordan er deres hverdag?
• Hvilke udfordringer oplever 

personerne i spillet?

• Diskutér dine observationer med din 
makker. Har I nogle spørgsmål efter 
at have spillet Dilemmaspillet?

• Tegn et storyboard. Hvordan vil 
Dilemmaspillet se ud, hvis det skulle 
foregå i Danmark?

• Hvem møder vi?
• Hvor og hvordan bor de?
• Hvilke udfordringer oplever de 

unge i Danmark?

• Fremlæg jeres storyboards for 
klassen.

• Lulu Lab er super nysgerrige på jeres 
storyboards! Har I lyst til at dele 
dem med Lulu Lab? Brug hashtagget 
#LuluLabCph

Elevark #2:
Storyboard Dilemma- 
spillet til Danmark
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HVORDAN STARTER HISTORIEN...

SÅ SKER DETTE...

OG NU...

DEREFTER...

OG SÅ...

HVORDAN ENDER HISTORIEN...

Hjælpeark #B: 
Storyboard Dilemmaspillet til Danmark
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MÅL MED ØVELSEN

MATERIALE PR. GRUPPE

MULIGE HJÆLPESPØRGSMÅL

AKTIVITETSVEJLEDNING
Verdensmål 5 står for Ligestilling mellem 
kønnene. Formålet med denne aktivitet 
er, at give eleverne en forståelse for 
hvad Verdensmål 5 står for, og hvorfor 
dette mål er prioriteret som ét af de 17 
Verdensmål der skal nås inden 2030. 
Formålet er endvidere, at få eleverne 
til at researche og vurdere hvad 
Verdensmål 5 har af betydning i lande 
som Danmark og Sierra Leone.

• Computer eller tablet til at spille 
Dilemmaspillet på.

• Papir og blyanter.

• Vidensark om Verdensmål 5, 
Hjælpeark #E.1 og #E.2.

• Hvad er ligestilling mellem kønnene?

• Hvilke eksempler på ligestilling 
kender i fra jeres hverdag?

• Handler ligestilling mellem kønnene 
både om unge og ældre?

• Hvilke andre Verdensmål kender 
I? Kan du identificere andre 
Verdensmål i Dilemmaspillet?

• Dan grupper af 2 elever.

• Undersøg hvad Verdensmål 5 - 
Ligestilling mellem kønnene handler 
om.

• Se Dilemmaspillets 
introduktionsvideo, og spil ét eller 
flere af kapitlerne fra Dilemmaspillet 
med din makker.

• Skriv ned, hvor du oplever 
Verdensmål 5 i Dilemmaspillet:

• Hvordan oplever du ligestilling i 
Sierra Leone?

• Hvordan oplever du ligestilling i 
Danmark?

• Er der ligheder og forskelle 
mellem de to?

• Fremlæg jeres observationer for 
klassen.

• Lulu Lab er super nysgerrige på at 
lære fra jer! Har I lyst til at dele jeres 
observationer med Lulu Lab? Brug 
hashtagget #LuluLabCph

Elevark #3:
Hvad betyder  
Verdensmål 5?
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Hjælpeark #E.1: 
Verdensmål 5: Ligestilling 
mellem kønnene

En styrkelse af kvinders rettigheder og muligheder, og større ligestilling er afgørende 
for at fremskynde en bæredygtig udvikling. Fjernelse af alle former for diskrimination 
mod kvinder og piger er ikke kun en grundlæggende menneskeret, men det har også 
en multiplikatoreffekt på tværs af alle andre udviklingsområder.

Siden 2000 har UNDP sammen med FN-partnere og resten af det globale samfund 
fremhævet ligestilling mellem kønnene. Der er sket nogle bemærkelsesværdige 
succeser. Flere piger er nu i skole i forhold til for 15 år siden, og de fleste 
udviklingslande har opnået ligestilling i grundskolen. Kvinder udgør nu 41 procent af 
alle lønmodtagere uden for landbruget sammenlignet med 35 procent i 1990.

Verdensmålene for bæredygtig udvikling bygger videre på disse resultater for at sikre, 
at diskrimination mod kvinder og piger overalt ophører. Der er stadig store uligheder i 
adgangen til lønnet arbejde i nogle lande, og der er betydelige forskelle mellem mænd 
og kvinder på arbejdsmarkedet. Seksuel vold og udnyttelse, ulige fordeling af husligt 
arbejde samt diskrimination i offentlige beslutningsprocesser forbliver alle store 
barrierer.

Universel adgang til seksuel- og reproduktiv sundhed og lige rettigheder til 
økonomiske ressourcer, som jord og ejendom, er afgørende for at realisere målet 
om ligestilling. Der er nu flere kvinder i offentligt embede end nogensinde før, men 
opmuntring til flere kvindelige ledere på tværs af alle regioner vil bidrage til at styrke 
både politikker og lovgivning i forhold til større ligestilling.

Ligestilling mellem kønnene er et af de 17 Verdensmål, som indgår i udviklings-
dagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang er 
afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål.

Kilde: https://un.dk/da/om-fn/verdensmaalene/maal-5/maal-5-ligestilling-mellem-koennene
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Hjælpeark #E.2: 
Verdensmål 5: Ligestilling 
mellem kønnene, delmål

Delmål 5.1 Stop alle former for diskrimination af alle kvinder og piger overalt.

Delmål 5.2 Alle former for vold mod alle kvinder og piger i de offentlige og private 
rum skal elimineres, herunder menneskehandel, seksuel og andre former for 
udnyttelse.

Delmål 5.3 Alle skadelige skikke som børneægteskaber, tidlige ægteskaber og 
tvangsægteskaber samt omskæring af piger skal elimineres.

Delmål 5.4 Ulønnet omsorg og husarbejde skal anerkendes og værdisættes gennem 
tilgængelighed af offentlige serviceydelser, infrastruktur og politikker for social 
beskyttelse samt ved at fremme delt ansvar i hjemmet og i forhold til familien, som 
nationalt passende.

Delmål 5.5 Kvinder skal sikres fuld og effektiv deltagelse og lige muligheder for 
lederskab på alle niveauer af beslutningstagning inden for politik, økonomi og det 
offentlige liv.

Delmål 5.6 Der skal sikres universel adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og 
rettigheder i overensstemmelse med handlingsprogrammet fra den Internationale 
Konference om Befolkning og Udvikling, Beijing-handlingsplanen samt 
slutdokumenterne fra deres opfølgningskonferencer.

Delmål 5.a Der skal gennemføres reformer for at give kvinder lige rettigheder til 
økonomiske ressourcer samt adgang til ejerskab og kontrol over jord og andre former 
for ejendom, finansielle tjenester, arv og naturressourcer, i henhold til nationale love.
 
Delmål 5.b Øge brug af teknologi, som hjælpemiddel, især informations- og 
kommunikationsteknologi, for at fremme kvinders rettigheder og muligheder.

Delmål 5.c Fornuftige politikker og lovgivning, der kan håndhæves, og som fremmer 
ligestilling mellem kønnene og styrker alle kvinders og pigers rettigheder og 
muligheder på alle niveauer, skal vedtages og styrkes.
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Hjælpeark #F.1: 
Om Sierra Leone

Landet Sierra Leone ligger på den Vestafrikanske kyst 
mellem Guinea og Liberia. I 1600-tallet blev Sierra Leone 
centrum for engelsk, fransk og hollandsk slavehandel, og 
var indtil 1961 en britisk koloni. I 1700-tallet grundlagde 
briterne hovedstaden Freetown, som blev en koloni for 
frigivne og bortløbne slaver.

Siden midten af 1960’erne har Sierra Leone været 
ramt af finansielle kriser, militærkup og borgerkrig. Ved 
århundredeskiftet var Sierra Leone et af verdens fattigste 
lande med hundredtusindvis af flygtninge. I 2014 ramte sygdommen Ebola Vestafrika, 
hvor næsten 4.000 mennesker døde ud af ca. 14.000 smittede i Sierra Leone. Dette 
udbrud førte til en alvorlig humanitær krise.

Hvilket sprog taler de i Sierra Leone?
Det officielle sprog er engelsk da Sierra Leone er en tidligere britisk koloni. 98% af 
Sierra Leones population taler Krio, som er en blanding af Kreol og Engelsk. Der 
findes dog over 20 forskellige lokale sprog. 

Religion?
Sierra Leone har et muslimsk flertal på 77%, og et 
indflydelsesrigt kristent mindretal på 22%.  
Muslimer og kristne samarbejder og interagerer 
meget fredeligt med hinanden og Sierra Leone er  
kendt for at være en af de mest religiøst tolerante 
lande i verden. 

Hvor mange indbyggere har Sierra Leone? 
I 2019 var der 7.8 millioner indbyggere i Sierra Leone. 

Har Sierra Leone også fire årstider?
I Sierra Leone bliver det ikke forår, sommer, efterår og vinter som i Danmark.  
Sierra Leone har kun to årstider; tørtid og regntid. Klimaet i Sierra Leone er  
tropisk og kaldes monsunklima. 
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Hjælpeark #F.2: 
Om Sierra Leone

Hvilke varer eksporterer Sierra Leone?
Iblandt Sierra Leone’s top ti eksportvarer er træ, perler og ædle metaller, kakao, fisk, 
jern og stål samt kaffe, te og krydderier. 

Præsident?
Julius Maada Bio har været Sierra Leones 
præsident siden 2018. Julius har mange  
visioner for Sierra Leone, og har bl.a. udtalt:  
”Vi har udvidet pigers muligheder ved at  
skabe sikre steder i skolerne, og ved at  
kæmpe kraftigt mod tidligt ægteskab og  
seksuel og kønsbaseret vold.”

Uddannelse i Sierra Leone?
Der er ikke skolepligt i Sierra Leone og i landområderne er der mange børn som 
ikke går i skole. Uddannelsessystemet består en seksårig grundskole efterfulgt af 
en seksårig overbygning. Videregående uddannelse finder bl.a. sted på landets 
universitet i Freetown.

Sundhedspleje?
FN estimerer, at Sierra Leone har den højeste dødsrate i verden, og den  
næsthøjeste for spædbørn. Malaria er stadig den største sundhedstrussel i  
Sierra Leone. Schistosomiasis, blodig diarré, stivkrampe, mæslinger og polio er  
også sundhedstrusler i nogle områder. Derudover er begrænset adgang til rent 
drikkevand et stort problem, mens:

• 38% af kvinderne i Sierra Leone føder et 
barn før de fylder 18 år.

• Under 20% af befolkningen bruger 
prævention. 

• 44% af befolkningen har aldrig gået i skole 
(2015).
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MÅL MED ØVELSEN

MATERIALE PR. GRUPPE

MULIGE HJÆLPESPØRGSMÅL

AKTIVITETSVEJLEDNING
Formålet med denne aktivitet er, 
at inspirere eleverne til at handle 
på de 17 Verdensmål. Aktiviteten 
engagerer eleverne i refleksionsøvelser, 
gruppediskussioner samt brainstorm-
øvelser som omhandler Verdensmål 5 - 
Ligestilling mellem kønnene.

• Computer eller tablet til at spille 
Dilemmaspillet på.

• Papir og blyanter.

• Vidensark om Verdensmål 5, 
Hjælpeark #E.1 og #E.2.

• Hvor starter ligestilling mellem 
kønnene?

• Hvorfor er ligestilling mellem 
kønnene vigtigt?

• Hvorfor er ligestilling mellem 
kønnene mon et Verdensmål?

• Hvordan er ligestilling med til at 
sikre en bæredygtig fremtid?

• Dan grupper af 2-4 elever.

• Undersøg hvad Verdensmål 5 - 
Ligestilling mellem kønnene handler 
om.

• Se Dilemmaspillets 
introduktionsvideo, og spil ét eller 
flere af kapitlerne fra Dilemmaspillet 
med din gruppe.

• Diskutér med din gruppe:

• Hvad er ligestilling? 
• Hvorfor er ligestilling mellem 

kønnene vigtigt?

• Individuel refleksionsøvelse:

• Hvad kan jeg gøre for at sikre 
ligestilling mellem kønnene?

• Brainstorm i gruppen: 

• Hvor er din rolle i at sikre 
ligestilling?

• Hvilken forskel kan vi gøre i 
spørgsmålet om ligestilling? 

• Fremlæg jeres tanker for klassen.

• Lulu Lab er super nysgerrige på at 
lære fra jer! Har I lyst til at dele 
jeres brainstorm med Lulu Lab? Brug 
hashtagget #LuluLabCph

Elevark #4:
Hvad kan jeg gøre, for at hjælpe til at 
opnå ligestilling mellem kønnene?
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Hjælpeark #E.1: 
Verdensmål 5: Ligestilling 
mellem kønnene

En styrkelse af kvinders rettigheder og muligheder, og større ligestilling er afgørende 
for at fremskynde en bæredygtig udvikling. Fjernelse af alle former for diskrimination 
mod kvinder og piger er ikke kun en grundlæggende menneskeret, men det har også 
en multiplikatoreffekt på tværs af alle andre udviklingsområder.

Siden 2000 har UNDP sammen med FN-partnere og resten af det globale samfund 
fremhævet ligestilling mellem kønnene. Der er sket nogle bemærkelsesværdige 
succeser. Flere piger er nu i skole i forhold til for 15 år siden, og de fleste 
udviklingslande har opnået ligestilling i grundskolen. Kvinder udgør nu 41 procent af 
alle lønmodtagere uden for landbruget sammenlignet med 35 procent i 1990.

Verdensmålene for bæredygtig udvikling bygger videre på disse resultater for at sikre, 
at diskrimination mod kvinder og piger overalt ophører. Der er stadig store uligheder i 
adgangen til lønnet arbejde i nogle lande, og der er betydelige forskelle mellem mænd 
og kvinder på arbejdsmarkedet. Seksuel vold og udnyttelse, ulige fordeling af husligt 
arbejde samt diskrimination i offentlige beslutningsprocesser forbliver alle store 
barrierer.

Universel adgang til seksuel- og reproduktiv sundhed og lige rettigheder til 
økonomiske ressourcer, som jord og ejendom, er afgørende for at realisere målet 
om ligestilling. Der er nu flere kvinder i offentligt embede end nogensinde før, men 
opmuntring til flere kvindelige ledere på tværs af alle regioner vil bidrage til at styrke 
både politikker og lovgivning i forhold til større ligestilling.

Ligestilling mellem kønnene er et af de 17 Verdensmål, som indgår i udviklings-
dagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang er 
afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål.

Kilde: https://un.dk/da/om-fn/verdensmaalene/maal-5/maal-5-ligestilling-mellem-koennene

https://un.dk/da/om-fn/verdensmaalene/maal-5/maal-5-ligestilling-mellem-koennene
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Hjælpeark #E.2: 
Verdensmål 5: Ligestilling 
mellem kønnene, delmål

Delmål 5.1 Stop alle former for diskrimination af alle kvinder og piger overalt.

Delmål 5.2 Alle former for vold mod alle kvinder og piger i de offentlige og private 
rum skal elimineres, herunder menneskehandel, seksuel og andre former for 
udnyttelse.

Delmål 5.3 Alle skadelige skikke som børneægteskaber, tidlige ægteskaber og 
tvangsægteskaber samt omskæring af piger skal elimineres.

Delmål 5.4 Ulønnet omsorg og husarbejde skal anerkendes og værdisættes gennem 
tilgængelighed af offentlige serviceydelser, infrastruktur og politikker for social 
beskyttelse samt ved at fremme delt ansvar i hjemmet og i forhold til familien, som 
nationalt passende.

Delmål 5.5 Kvinder skal sikres fuld og effektiv deltagelse og lige muligheder for 
lederskab på alle niveauer af beslutningstagning inden for politik, økonomi og det 
offentlige liv.

Delmål 5.6 Der skal sikres universel adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og 
rettigheder i overensstemmelse med handlingsprogrammet fra den Internationale 
Konference om Befolkning og Udvikling, Beijing-handlingsplanen samt 
slutdokumenterne fra deres opfølgningskonferencer.

Delmål 5.a Der skal gennemføres reformer for at give kvinder lige rettigheder til 
økonomiske ressourcer samt adgang til ejerskab og kontrol over jord og andre former 
for ejendom, finansielle tjenester, arv og naturressourcer, i henhold til nationale love.
 
Delmål 5.b Øge brug af teknologi, som hjælpemiddel, især informations- og 
kommunikationsteknologi, for at fremme kvinders rettigheder og muligheder.

Delmål 5.c Fornuftige politikker og lovgivning, der kan håndhæves, og som fremmer 
ligestilling mellem kønnene og styrker alle kvinders og pigers rettigheder og 
muligheder på alle niveauer, skal vedtages og styrkes.
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Hjælpeark #F.1: 
Om Sierra Leone

Landet Sierra Leone ligger på den Vestafrikanske kyst 
mellem Guinea og Liberia. I 1600-tallet blev Sierra Leone 
centrum for engelsk, fransk og hollandsk slavehandel, og 
var indtil 1961 en britisk koloni. I 1700-tallet grundlagde 
briterne hovedstaden Freetown, som blev en koloni for 
frigivne og bortløbne slaver.

Siden midten af 1960’erne har Sierra Leone været 
ramt af finansielle kriser, militærkup og borgerkrig. Ved 
århundredeskiftet var Sierra Leone et af verdens fattigste 
lande med hundredtusindvis af flygtninge. I 2014 ramte sygdommen Ebola Vestafrika, 
hvor næsten 4.000 mennesker døde ud af ca. 14.000 smittede i Sierra Leone. Dette 
udbrud førte til en alvorlig humanitær krise.

Hvilket sprog taler de i Sierra Leone?
Det officielle sprog er engelsk da Sierra Leone er en tidligere britisk koloni. 98% af 
Sierra Leones population taler Krio, som er en blanding af Kreol og Engelsk. Der 
findes dog over 20 forskellige lokale sprog. 

Religion?
Sierra Leone har et muslimsk flertal på 77%, og et 
indflydelsesrigt kristent mindretal på 22%.  
Muslimer og kristne samarbejder og interagerer 
meget fredeligt med hinanden og Sierra Leone er  
kendt for at være en af de mest religiøst tolerante 
lande i verden. 

Hvor mange indbyggere har Sierra Leone? 
I 2019 var der 7.8 millioner indbyggere i Sierra Leone. 

Har Sierra Leone også fire årstider?
I Sierra Leone bliver det ikke forår, sommer, efterår og vinter som i Danmark.  
Sierra Leone har kun to årstider; tørtid og regntid. Klimaet i Sierra Leone er  
tropisk og kaldes monsunklima. 
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Hjælpeark #F.2: 
Om Sierra Leone

Hvilke varer eksporterer Sierra Leone?
Iblandt Sierra Leone’s top ti eksportvarer er træ, perler og ædle metaller, kakao, fisk, 
jern og stål samt kaffe, te og krydderier. 

Præsident?
Julius Maada Bio har været Sierra Leones 
præsident siden 2018. Julius har mange  
visioner for Sierra Leone, og har bl.a. udtalt:  
”Vi har udvidet pigers muligheder ved at  
skabe sikre steder i skolerne, og ved at  
kæmpe kraftigt mod tidligt ægteskab og  
seksuel og kønsbaseret vold.”

Uddannelse i Sierra Leone?
Der er ikke skolepligt i Sierra Leone og i landområderne er der mange børn som 
ikke går i skole. Uddannelsessystemet består en seksårig grundskole efterfulgt af 
en seksårig overbygning. Videregående uddannelse finder bl.a. sted på landets 
universitet i Freetown.

Sundhedspleje?
FN estimerer, at Sierra Leone har den højeste dødsrate i verden, og den  
næsthøjeste for spædbørn. Malaria er stadig den største sundhedstrussel i  
Sierra Leone. Schistosomiasis, blodig diarré, stivkrampe, mæslinger og polio er  
også sundhedstrusler i nogle områder. Derudover er begrænset adgang til rent 
drikkevand et stort problem, mens:

• 38% af kvinderne i Sierra Leone føder et 
barn før de fylder 18 år.

• Under 20% af befolkningen bruger 
prævention. 

• 44% af befolkningen har aldrig gået i skole 
(2015).
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MÅL MED ØVELSEN

MATERIALE PR. GRUPPE

MULIGE HJÆLPESPØRGSMÅL

AKTIVITETSVEJLEDNING
Formålet med denne øvelse er, at få 
eleverne til at reflektere over unges 
behov for seksualundervisning. 
Eleverne inviteres til at designe en times 
seksualundervisning, samt diskutere 
hvilke emner der er vigtige at lære om i 
løbet af ens skolegang.

• Computer eller tablet til at spille 
Dilemmaspillet på.

• Papir og blyanter.

• Hvad synes I er vigtigt at lære om i 
seksualundervisning?

• Skal seksualundervisning være 
forskellig for de yngre og de ældre 
klasser?

• Er der forskel på hvilken 
seksualundervisning der er vigtig at 
lære om i Danmark sammenlignet 
med Sierra Leone?

• Hvilke emner vil I gerne lære mere 
om i jeres seksualundervisning?

• Dan grupper af 2-4 elever.

• Se Dilemmaspillets 
introduktionsvideo, og spil ét eller 
flere af kapitlerne fra Dilemmaspillet 
med din gruppe.

• Diskutér og skriv ned: 

• Hvad er seksualundervisning i 
dag? Hvad skal vi bruge det til? 

• I hvilken alder skal man lære om 
de forskellige emner inden for 
seksualundervisning?

• Hvordan kan vi gøre 
seksualundervisning mindre 
pinlig?

• Hvilke emner er vigtige for unge 
i Danmark?

• Er det nogle andre emner som er 
vigtige for unge i Sierra Leone? 

• Læg en plan for en 
seksualundervisning. Hvad skal 
timen indeholde og hvilke emner 
skal gennemgås?

• Fremlæg jeres forslag til en 
seksualundervisning for klassen.

• Lulu Lab er super nysgerrige på at 
lære fra jer! Har I lyst til at dele jeres 
seksualundervisning med Lulu Lab? 
Brug hashtagget #LuluLabCph

Elevark #5:
Design en times  
seksualundervisning



35

Hjælpeark #C: 
Seksualundervisning

SKRIV NED OG DISKUTÉR: ER DEN DANSKE SEKSUALUNDERVISNING OMFATTENDE 
NOK? HVORFOR/HVORFOR IKKE?

SKRIV NED OG DISKUTÉR: HVORDAN VILLE DEN OPTIMALE SEKSUALUNDER-
VISNING VÆRE FOR DIG?
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MÅL MED ØVELSEN

MATERIALE PR. GRUPPE

MULIGE HJÆLPESPØRGSMÅL

AKTIVITETSVEJLEDNING
Formålet med denne aktivitet er, at 
eleverne lever sig ind i tilværelsen 
som ung i Sierra Leone. Eleverne 
repræsenterer to forskellige 
ungdomskulturer, og bliver i en debat 
konfronteret med de forskelle og 
ligheder som disse to ungdomskulturer 
har.

• Computer eller tablet til at spille 
Dilemmaspillet på.

• Tavle.

• Hvordan forholder unge i Danmark 
vs. Sierra Leone sig til emnet 
menstruation?

• Hvordan opleves ligestilling mellem 
kønnene i Danmark og Sierra Leone?

• Er det svært at tale med sine venner 
om pubertet, graviditet, prævention 
og kønssygdomme i Danmark eller i 
Sierra Leone?

• Hvilke seksuelle rettigheder findes 
der?

• Se Dilemmaspillets 
introduktionsvideo, og spil ét eller 
flere af kapitlerne fra Dilemmaspillet 
med en makker.

• Diskutér på klassen og notér på 
tavlen:

• Hvilke forskelle er der på at være 
ung i Danmark og ung i Sierra 
Leone?

• Hvilke ligheder er der mellem 
unge i Danmark og unge i Sierra 
Leone?

• Del klassen op i to grupper. Den ene 
gruppe repræsenterer Sierra Leone, 
den anden repræsenterer Danmark. 

• Udvælg nogle af de emner, forskelle 
og ligheder som i har diskuteret på 
tavlen og debattér:

• Underviseren faciliterer debatten 
og udpeger en gruppe som skal 
starte debatten.

• Grupperne skiftes til at 
præsentere hvordan de forholder 
sig til emnet i “deres” land.

• Lulu Lab er super nysgerrige på at 
lære fra jer! Har I lyst til at dele jeres 
Debate Club med Lulu Lab? Brug 
hashtagget #LuluLabCph

Elevark #6:
Debate Club - Sierra 
Leone mod Danmark
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Hjælpeark #F.1: 
Om Sierra Leone

Landet Sierra Leone ligger på den Vestafrikanske kyst 
mellem Guinea og Liberia. I 1600-tallet blev Sierra Leone 
centrum for engelsk, fransk og hollandsk slavehandel, og 
var indtil 1961 en britisk koloni. I 1700-tallet grundlagde 
briterne hovedstaden Freetown, som blev en koloni for 
frigivne og bortløbne slaver.

Siden midten af 1960’erne har Sierra Leone været 
ramt af finansielle kriser, militærkup og borgerkrig. Ved 
århundredeskiftet var Sierra Leone et af verdens fattigste 
lande med hundredtusindvis af flygtninge. I 2014 ramte sygdommen Ebola Vestafrika, 
hvor næsten 4.000 mennesker døde ud af ca. 14.000 smittede i Sierra Leone. Dette 
udbrud førte til en alvorlig humanitær krise.

Hvilket sprog taler de i Sierra Leone?
Det officielle sprog er engelsk da Sierra Leone er en tidligere britisk koloni. 98% af 
Sierra Leones population taler Krio, som er en blanding af Kreol og Engelsk. Der 
findes dog over 20 forskellige lokale sprog. 

Religion?
Sierra Leone har et muslimsk flertal på 77%, og et 
indflydelsesrigt kristent mindretal på 22%.  
Muslimer og kristne samarbejder og interagerer 
meget fredeligt med hinanden og Sierra Leone er  
kendt for at være en af de mest religiøst tolerante 
lande i verden. 

Hvor mange indbyggere har Sierra Leone? 
I 2019 var der 7.8 millioner indbyggere i Sierra Leone. 

Har Sierra Leone også fire årstider?
I Sierra Leone bliver det ikke forår, sommer, efterår og vinter som i Danmark.  
Sierra Leone har kun to årstider; tørtid og regntid. Klimaet i Sierra Leone er  
tropisk og kaldes monsunklima. 
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Hjælpeark #F.2: 
Om Sierra Leone

Hvilke varer eksporterer Sierra Leone?
Iblandt Sierra Leone’s top ti eksportvarer er træ, perler og ædle metaller, kakao, fisk, 
jern og stål samt kaffe, te og krydderier. 

Præsident?
Julius Maada Bio har været Sierra Leones 
præsident siden 2018. Julius har mange  
visioner for Sierra Leone, og har bl.a. udtalt:  
”Vi har udvidet pigers muligheder ved at  
skabe sikre steder i skolerne, og ved at  
kæmpe kraftigt mod tidligt ægteskab og  
seksuel og kønsbaseret vold.”

Uddannelse i Sierra Leone?
Der er ikke skolepligt i Sierra Leone og i landområderne er der mange børn som 
ikke går i skole. Uddannelsessystemet består en seksårig grundskole efterfulgt af 
en seksårig overbygning. Videregående uddannelse finder bl.a. sted på landets 
universitet i Freetown.

Sundhedspleje?
FN estimerer, at Sierra Leone har den højeste dødsrate i verden, og den  
næsthøjeste for spædbørn. Malaria er stadig den største sundhedstrussel i  
Sierra Leone. Schistosomiasis, blodig diarré, stivkrampe, mæslinger og polio er  
også sundhedstrusler i nogle områder. Derudover er begrænset adgang til rent 
drikkevand et stort problem, mens:

• 38% af kvinderne i Sierra Leone føder et 
barn før de fylder 18 år.

• Under 20% af befolkningen bruger 
prævention. 

• 44% af befolkningen har aldrig gået i skole 
(2015).
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MÅL MED ØVELSEN

MATERIALE PR. GRUPPE

MULIGE HJÆLPESPØRGSMÅL

AKTIVITETSVEJLEDNING
Formålet med øvelsen er, at øge 
elevernes kendskab til Verdensmålene 
samt at gøre Verdensmålene mere 
håndgribelige for eleverne. Med 
Dilemmaspillet som udgangspunkt og 
en oversigt over Verdensmålene som 
en hjælpende hånd, skal eleverne jagte 
Verdensmålene - både problemstillinger 
og mulige løsninger der kan hjælpe med 
at indfri de 17 Verdensmål.

• Computer eller tablet til at spille 
Dilemmaspillet på.

• Papir og farveblyanter.

• Verdensmål, Hjælpeark #D.1 og 
#D.2.

• Hvilke Verdensmål kender I?

• Hvordan kommer Verdensmålene til 
udtryk i Dilemmaspillet? 

• Hvor mange Verdensmål kan I finde?

• Hvem kan finde flest Verdensmål?

• Dan grupper af 2 elever.

• Lav en kort gennemgang af de 17 
Verdensmål på klassen.

• Se Dilemmaspillets 
introduktionsvideo, og spil ét eller 
flere af kapitlerne fra Dilemmaspillet 
med din makker.

• Mens I spiller, skal I jagte 
Verdensmål! Skriv ned: 

• Hver gang I kan identificere et 
problem eller en løsning der 
er relateret til ét eller flere 
Verdensmål.

• Hvornår i spillet har I set 
Verdensmålet?

• Del jeres resultater fra jagten med 
klassen.

• Lulu Lab er super nysgerrige på at 
lære fra jer! Har I lyst til at dele jeres 
resultater fra jagten med Lulu Lab? 
Brug hashtagget #LuluLabCph

Elevark #7:
Jagten på  
Verdensmålene
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Hjælpeark #D.1: 
Jagten på Verdensmålene
MENS I SPILLER, SKAL I JAGTE VERDENSMÅL! SKRIV NED HVER GANG I KAN IDENTIFICERE ET 
PROBLEM ELLER EN LØSNING DER ER RELATERET TIL ÉT ELLER FLERE VERDENSMÅL. 
I HVILKEN SITUATION HAR I SET VERDENSMÅLET VÆRE I SPIL?
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Hjælpeark #D.2: 
Jagten på Verdensmålene
MENS I SPILLER, SKAL I JAGTE VERDENSMÅL! SKRIV NED HVER GANG I KAN IDENTIFICERE ET 
PROBLEM ELLER EN LØSNING DER ER RELATERET TIL ÉT ELLER FLERE VERDENSMÅL. 
I HVILKEN SITUATION HAR I SET VERDENSMÅLET VÆRE I SPIL?
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Hjælpeark #F.1: 
Om Sierra Leone

Landet Sierra Leone ligger på den Vestafrikanske kyst 
mellem Guinea og Liberia. I 1600-tallet blev Sierra Leone 
centrum for engelsk, fransk og hollandsk slavehandel, og 
var indtil 1961 en britisk koloni. I 1700-tallet grundlagde 
briterne hovedstaden Freetown, som blev en koloni for 
frigivne og bortløbne slaver.

Siden midten af 1960’erne har Sierra Leone været 
ramt af finansielle kriser, militærkup og borgerkrig. Ved 
århundredeskiftet var Sierra Leone et af verdens fattigste 
lande med hundredtusindvis af flygtninge. I 2014 ramte sygdommen Ebola Vestafrika, 
hvor næsten 4.000 mennesker døde ud af ca. 14.000 smittede i Sierra Leone. Dette 
udbrud førte til en alvorlig humanitær krise.

Hvilket sprog taler de i Sierra Leone?
Det officielle sprog er engelsk da Sierra Leone er en tidligere britisk koloni. 98% af 
Sierra Leones population taler Krio, som er en blanding af Kreol og Engelsk. Der 
findes dog over 20 forskellige lokale sprog. 

Religion?
Sierra Leone har et muslimsk flertal på 77%, og et 
indflydelsesrigt kristent mindretal på 22%.  
Muslimer og kristne samarbejder og interagerer 
meget fredeligt med hinanden og Sierra Leone er  
kendt for at være en af de mest religiøst tolerante 
lande i verden. 

Hvor mange indbyggere har Sierra Leone? 
I 2019 var der 7.8 millioner indbyggere i Sierra Leone. 

Har Sierra Leone også fire årstider?
I Sierra Leone bliver det ikke forår, sommer, efterår og vinter som i Danmark.  
Sierra Leone har kun to årstider; tørtid og regntid. Klimaet i Sierra Leone er  
tropisk og kaldes monsunklima. 
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Hjælpeark #F.2: 
Om Sierra Leone

Hvilke varer eksporterer Sierra Leone?
Iblandt Sierra Leone’s top ti eksportvarer er træ, perler og ædle metaller, kakao, fisk, 
jern og stål samt kaffe, te og krydderier. 

Præsident?
Julius Maada Bio har været Sierra Leones 
præsident siden 2018. Julius har mange  
visioner for Sierra Leone, og har bl.a. udtalt:  
”Vi har udvidet pigers muligheder ved at  
skabe sikre steder i skolerne, og ved at  
kæmpe kraftigt mod tidligt ægteskab og  
seksuel og kønsbaseret vold.”

Uddannelse i Sierra Leone?
Der er ikke skolepligt i Sierra Leone og i landområderne er der mange børn som 
ikke går i skole. Uddannelsessystemet består en seksårig grundskole efterfulgt af 
en seksårig overbygning. Videregående uddannelse finder bl.a. sted på landets 
universitet i Freetown.

Sundhedspleje?
FN estimerer, at Sierra Leone har den højeste dødsrate i verden, og den  
næsthøjeste for spædbørn. Malaria er stadig den største sundhedstrussel i  
Sierra Leone. Schistosomiasis, blodig diarré, stivkrampe, mæslinger og polio er  
også sundhedstrusler i nogle områder. Derudover er begrænset adgang til rent 
drikkevand et stort problem, mens:

• 38% af kvinderne i Sierra Leone føder et 
barn før de fylder 18 år.

• Under 20% af befolkningen bruger 
prævention. 

• 44% af befolkningen har aldrig gået i skole 
(2015).
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MÅL MED ØVELSEN

MATERIALE PR. GRUPPE

MULIGE HJÆLPESPØRGSMÅL

AKTIVITETSVEJLEDNING
Formålet med øvelsen er, at engagere 
eleverne i at idégenerere og udvikle 
realistiske idéer og løsninger der kan 
hjælpe med at indfri Verdensmålene 
inden 2030. Endvidere er formålet 
at give eleverne dybere kendskab til 
Verdensmål 5 og de tilhørende delmål, 
f.eks. 5.6.

Eleverne skal skrive idéer ned, som 
bliver indsamlet i Idémaskinen.

• Computer eller tablet til at spille 
Dilemmaspillet på.

• Papir og farveblyanter.

• Vidensark om Verdensmål 5, 
Hjælpeark #E.1 og #E.2.

• En skål (Idémaskinen) til at indsamle 
elevernes idéer.

• Hvordan kan jeg hjælpe til, at der 
kommer ligestilling mellem mænd og 
kvinder i verden?

• Hvordan kan jeg hjælpe med at sikre 
unges seksuelle rettigheder rundt 
omkring i verden?

• Dan grupper af 2 elever.

• Lav en kort gennemgang af 
Verdensmål 5 samt delmålene.

• Se Dilemmaspillets 
introduktionsvideo, og spil ét eller 
flere af kapitlerne fra Dilemmaspillet 
med din makker.

• Mens I spiller, skriv ned: 

• Hvilke problemstillinger, 
relateret til Verdensmålene, 
bliver I præsenteret for i spillet? 

• Hvad er jeres idéer til at løse 
disse problemstillinger?

• Skriv én eller flere idéer ned

• Saml alle idéerne i Idémaskinen og 
læs dem op for klassen.

• Er der nogle idéer I kan arbejde 
videre på?

• Lulu Lab er super nysgerrige på at 
lære fra jer! Har I lyst til at dele 
jeres idéer med Lulu Lab? Brug 
hashtagget #LuluLabCph

Elevark #8:
Idémaskinen - hvordan løser vi Verdensmål 5?
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Hjælpeark #E.1: 
Verdensmål 5: Ligestilling 
mellem kønnene

En styrkelse af kvinders rettigheder og muligheder, og større ligestilling er afgørende 
for at fremskynde en bæredygtig udvikling. Fjernelse af alle former for diskrimination 
mod kvinder og piger er ikke kun en grundlæggende menneskeret, men det har også 
en multiplikatoreffekt på tværs af alle andre udviklingsområder.

Siden 2000 har UNDP sammen med FN-partnere og resten af det globale samfund 
fremhævet ligestilling mellem kønnene. Der er sket nogle bemærkelsesværdige 
succeser. Flere piger er nu i skole i forhold til for 15 år siden, og de fleste 
udviklingslande har opnået ligestilling i grundskolen. Kvinder udgør nu 41 procent af 
alle lønmodtagere uden for landbruget sammenlignet med 35 procent i 1990.

Verdensmålene for bæredygtig udvikling bygger videre på disse resultater for at sikre, 
at diskrimination mod kvinder og piger overalt ophører. Der er stadig store uligheder i 
adgangen til lønnet arbejde i nogle lande, og der er betydelige forskelle mellem mænd 
og kvinder på arbejdsmarkedet. Seksuel vold og udnyttelse, ulige fordeling af husligt 
arbejde samt diskrimination i offentlige beslutningsprocesser forbliver alle store 
barrierer.

Universel adgang til seksuel- og reproduktiv sundhed og lige rettigheder til 
økonomiske ressourcer, som jord og ejendom, er afgørende for at realisere målet 
om ligestilling. Der er nu flere kvinder i offentligt embede end nogensinde før, men 
opmuntring til flere kvindelige ledere på tværs af alle regioner vil bidrage til at styrke 
både politikker og lovgivning i forhold til større ligestilling.

Ligestilling mellem kønnene er et af de 17 Verdensmål, som indgår i udviklings-
dagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang er 
afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål.

Kilde: https://un.dk/da/om-fn/verdensmaalene/maal-5/maal-5-ligestilling-mellem-koennene

https://un.dk/da/om-fn/verdensmaalene/maal-5/maal-5-ligestilling-mellem-koennene
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Hjælpeark #E.2: 
Verdensmål 5: Ligestilling 
mellem kønnene, delmål

Delmål 5.1 Stop alle former for diskrimination af alle kvinder og piger overalt.

Delmål 5.2 Alle former for vold mod alle kvinder og piger i de offentlige og private 
rum skal elimineres, herunder menneskehandel, seksuel og andre former for 
udnyttelse.

Delmål 5.3 Alle skadelige skikke som børneægteskaber, tidlige ægteskaber og 
tvangsægteskaber samt omskæring af piger skal elimineres.

Delmål 5.4 Ulønnet omsorg og husarbejde skal anerkendes og værdisættes gennem 
tilgængelighed af offentlige serviceydelser, infrastruktur og politikker for social 
beskyttelse samt ved at fremme delt ansvar i hjemmet og i forhold til familien, som 
nationalt passende.

Delmål 5.5 Kvinder skal sikres fuld og effektiv deltagelse og lige muligheder for 
lederskab på alle niveauer af beslutningstagning inden for politik, økonomi og det 
offentlige liv.

Delmål 5.6 Der skal sikres universel adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og 
rettigheder i overensstemmelse med handlingsprogrammet fra den Internationale 
Konference om Befolkning og Udvikling, Beijing-handlingsplanen samt 
slutdokumenterne fra deres opfølgningskonferencer.

Delmål 5.a Der skal gennemføres reformer for at give kvinder lige rettigheder til 
økonomiske ressourcer samt adgang til ejerskab og kontrol over jord og andre former 
for ejendom, finansielle tjenester, arv og naturressourcer, i henhold til nationale love.
 
Delmål 5.b Øge brug af teknologi, som hjælpemiddel, især informations- og 
kommunikationsteknologi, for at fremme kvinders rettigheder og muligheder.

Delmål 5.c Fornuftige politikker og lovgivning, der kan håndhæves, og som fremmer 
ligestilling mellem kønnene og styrker alle kvinders og pigers rettigheder og 
muligheder på alle niveauer, skal vedtages og styrkes.
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Hjælpeark #F.1: 
Om Sierra Leone

Landet Sierra Leone ligger på den Vestafrikanske kyst 
mellem Guinea og Liberia. I 1600-tallet blev Sierra Leone 
centrum for engelsk, fransk og hollandsk slavehandel, og 
var indtil 1961 en britisk koloni. I 1700-tallet grundlagde 
briterne hovedstaden Freetown, som blev en koloni for 
frigivne og bortløbne slaver.

Siden midten af 1960’erne har Sierra Leone været 
ramt af finansielle kriser, militærkup og borgerkrig. Ved 
århundredeskiftet var Sierra Leone et af verdens fattigste 
lande med hundredtusindvis af flygtninge. I 2014 ramte sygdommen Ebola Vestafrika, 
hvor næsten 4.000 mennesker døde ud af ca. 14.000 smittede i Sierra Leone. Dette 
udbrud førte til en alvorlig humanitær krise.

Hvilket sprog taler de i Sierra Leone?
Det officielle sprog er engelsk da Sierra Leone er en tidligere britisk koloni. 98% af 
Sierra Leones population taler Krio, som er en blanding af Kreol og Engelsk. Der 
findes dog over 20 forskellige lokale sprog. 

Religion?
Sierra Leone har et muslimsk flertal på 77%, og et 
indflydelsesrigt kristent mindretal på 22%.  
Muslimer og kristne samarbejder og interagerer 
meget fredeligt med hinanden og Sierra Leone er  
kendt for at være en af de mest religiøst tolerante 
lande i verden. 

Hvor mange indbyggere har Sierra Leone? 
I 2019 var der 7.8 millioner indbyggere i Sierra Leone. 

Har Sierra Leone også fire årstider?
I Sierra Leone bliver det ikke forår, sommer, efterår og vinter som i Danmark.  
Sierra Leone har kun to årstider; tørtid og regntid. Klimaet i Sierra Leone er  
tropisk og kaldes monsunklima. 
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Hjælpeark #F.2: 
Om Sierra Leone

Hvilke varer eksporterer Sierra Leone?
Iblandt Sierra Leone’s top ti eksportvarer er træ, perler og ædle metaller, kakao, fisk, 
jern og stål samt kaffe, te og krydderier. 

Præsident?
Julius Maada Bio har været Sierra Leones 
præsident siden 2018. Julius har mange  
visioner for Sierra Leone, og har bl.a. udtalt:  
”Vi har udvidet pigers muligheder ved at  
skabe sikre steder i skolerne, og ved at  
kæmpe kraftigt mod tidligt ægteskab og  
seksuel og kønsbaseret vold.”

Uddannelse i Sierra Leone?
Der er ikke skolepligt i Sierra Leone og i landområderne er der mange børn som 
ikke går i skole. Uddannelsessystemet består en seksårig grundskole efterfulgt af 
en seksårig overbygning. Videregående uddannelse finder bl.a. sted på landets 
universitet i Freetown.

Sundhedspleje?
FN estimerer, at Sierra Leone har den højeste dødsrate i verden, og den  
næsthøjeste for spædbørn. Malaria er stadig den største sundhedstrussel i  
Sierra Leone. Schistosomiasis, blodig diarré, stivkrampe, mæslinger og polio er  
også sundhedstrusler i nogle områder. Derudover er begrænset adgang til rent 
drikkevand et stort problem, mens:

• 38% af kvinderne i Sierra Leone føder et 
barn før de fylder 18 år.

• Under 20% af befolkningen bruger 
prævention. 

• 44% af befolkningen har aldrig gået i skole 
(2015).


