
F
orskningsgruppen ReproUnion er et dansk-

svensk samarbejde, der arbejder med udfordrin-

ger inden for reproduktion og ufrivillig barnløs-

hed. Med i gruppen er blandt andre professor Lone 

Schmidt, som har været med til at undersøge unge 

mænds viden om fertilitet. Indtil nu er der forsket 

meget lidt i mænd og familiedannelse både nationalt 

og internationalt. For professor Lone Schmidt og det 

øvrige forskningsteam, har det derfor været interes-

sant at afdække, hvor bevidste unge mænd er om fer-

tilitet. Konklusionen på studiet viser en generation, 

som ved meget lidt om fertilitet, hvilket kan få store 

konsekvenser, når de en dag ønsker at stifte familie. 

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen er baseret på interviews med unge 

mænd i alderen 20 til 30 år fra henholdsvis Danmark 

og Sverige. Deltagerne har forskellig uddannelses-

mæssig baggrund, og både mænd med korte og lange 

uddannelser er repræsenteret i undersøgelsen. Derud-

over er undersøgelsen bygget op omkring interviews, 

som giver en større forståelse for de afgivne svar og 

de refleksioner, der ligger bag.  

”Vores forventninger til undersøgelsen var, at 

mænd ikke vidste så meget om fertilitet. Det, vi blev 

overraskede over, var, at de gav tydeligt udtryk for, at 

de var usikre på deres viden om fertilitet. Der var tale 

om en langt større usikkerhed  

og uvidenhed, end vi kan  

aflæse i et spørgeskema,” fortæller Lone Schmidt.

Deltagerne i undersøgelsen kunne nævne få risi-

kofaktorer i forhold til nedsat fertilitet, men ingen af 

dem nævnte klamydia eller andre seksuelt overførte 

sygdomme som en risikofaktor, der kan have en 

negativ indvirkning på fertiliteten. Dette var i sig 

selv overraskende, fordi unge mennesker faktisk har 

en stor viden om klamydia, men tilsyneladende ikke 

kender til eventuelle konsekvenser ved sygdommen.  

Selvom mændenes viden om fertilitet var be-

grænset, så var der dog et generelt ønske om at lære 

mere. De fleste af deltagerne var uforstående overfor, 

hvorfor de ikke blev undervist i et så vigtigt emne, 

mens de gik i skole eller var i gang med en videregå-

ende uddannelse. Og Lone Schmidt deler ønsket om at 

få fertilitet og reproduktion på skoleskemaet.

”Fertilitet skal ikke være noget, der laves særskilte 

kampagner om. Det skal være noget, vi alle ved, fordi 

vi er blevet undervist i emnet på de videregående ud-

dannelser. Der skal undervises i fertilitet på lige fod 

med seksualundervisning,” fortæller Lone Schmidt. 

Tyvernes to do liste

De unge mænds svar i undersøgelsen viste, at de 

havde nogle forventninger til, hvordan deres liv skul-
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le se ud, den dag de valgte at stifte familie. Øverst 

på listen var ønsket om en god og stabil partner. 

Dernæst fulgte uddannelse, arbejde og et behov for at 

have udlevet mange af sine drømme, inden der kom 

børn til. Det var også vigtigt for mændene, at de var 

modne nok til at blive fædre. 

”Det overraskede os faktisk, at mange mænd følte 

sig modne nok i tyverne, men derimod ikke følte 

sig klar. Det overraskede os, at der var en konflikt 

mellem at føle sig moden og føle sig klar,” fortæller 

Lone Schmidt. 

Mændenes ønske om at udleve drømme og ambi-

tioner i tyverne, er dog ikke kønsbestemt, men skal 

i virkeligheden mere ses som et kulturelt kendetegn 

for vores samfund i dag. Både kvinder og mænd vil 

gerne være etablerede i job og privatliv, inden de stif-

ter familie. Problemet er bare, at biologien ikke tager 

hensyn til den samfundsudvikling, vi ser. 

”Vi skal snakke om det, både i samfundet generelt, 

men også i familierne. Ønsker vi virkelig et samfund, 

hvor unge mennesker først er klar til at få børn som 

35-årige?” spørger Lone Schmidt retorisk. 

Hun understreger, at det ikke handler om, at 

alle skal få børn i en tidlig alder. Til gengæld er det 

vigtigt, at muligheden eksisterer for de kvinder og 

mænd, som måtte ønske at stifte familie, mens de er 

relativt unge. 

Vi skal arbejde hen imod 

et mere fleksibelt studiemiljø

For at gøre det mere attraktivt at få børn i tyverne, 

kræver det blandt andet, at uddannelserne gøres mere 

fleksible for de studerende. Meget få universitets-

studerende får børn, mens de er under uddannelse. 

Systemet er ikke gearet til det på nuværende tids-

punkt, og det afholder mange fra at stifte familie før 

eksamen er i hus. Når de studerende dimitterer, er de 

derfor ofte 27 eller 28 år. Hvis man ønsker at få 2-3 

børn, kan det blive en udfordring, særligt hvis det 

viser sig, at man har udfordringer med fertiliteten. 

Et mere fleksibelt system kan med andre ord være 

med til at gøre det mere attraktivt at få børn, mens 

man er i starten eller midten af tyverne. I kombinati-

on med undervisning i fertilitet og familiedannelse, 

håber Lone Schmidt, at unge mennesker vil blive 

mere oplyste om egen fertilitet, og derfor bedre i 

stand til at beslutte, hvornår de gerne vil forsøge at 

stifte familie.  

Genetisk tilknytning er vigtigere for mænd

Undersøgelsen viste desuden, at mange unge mænd 

kommer til at overvurdere egen fertilitet. De gav 

udtryk for, at hvis man lever sundt, spiser sundt, 

motionerer og ikke ryger eller drikker, så afspejles det 

i en sund fertilitet. Sådan forholder det sig desværre 

ikke altid. Mange mænd har nedsat sædkvalitet i dag, 

også mænd som lever sundt. 

Deltagerne blev også spurgt om, hvad de ville 

gøre, hvis de oplevede problemer med at få børn. 

Her viste det sig, at der var en stærk sammenhæng 

mellem egen frugtbarhed og identitetsopfattelsen hos 

mænd. Det var vigtigt for mændene, at de er genetisk 

beslægtet med deres kommende barn, ellers ville de 

foretrække at adoptere. Drivkraften hos mænd, når 

de forestillede sig en fremtid som fædre, var stærk. 

Og ønsket om at være genetisk beslægtet med barnet 

vejede tungere hos mænd, end det gør hos kvinder. 

Undervisning i fertilitet skal integreres 

på ungdomsuddannelserne 

Lone Schmidt forklarer, at undersøgelsen først og 

fremmest har været med til at understrege, at unge 

mænd ved mindre om fertilitet og reproduktion 

end først antaget. De har en tendens til at overvur-

dere egen fertilitet og vil gerne have styr på deres 

liv, inden de stifter familie. Ønsket om en genetisk 

tilknytning vejer tungt hos mænd, og så udtrykte 

deltagerne faktisk selv et stort ønske om at vide mere 

om fertilitet. Med dette in mente vil Lone Schmidt 

og det øvrige team nu starte et undervisningsforløb 

på videregående uddannelser. Undervisningen er 

på forsøgsbasis og skal være med til at give unge 

mennesker den nødvendige viden om fertilitet og 

familiedannelse, så de kan forsøge at stifte familie på 

et oplyst grundlag, når tiden er inde til det. Forhå-

bentlig vil undervisning i familiedannelse med tiden 

kunne integreres som et obligatorisk fag på ung-

domsuddannelserne, så alle unge mennesker får den 

fornødne viden om reproduktion, familiedannelse og 

fertilitet. ●


