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Introduktion (til læreren) 
 
Inden I besøger Nationalmuseet for at høre om seksualitet, køn og krop, giver 
dette materiale jer mulighed for at forberede jer på besøget samt mulighed for 
at følge op på emnet efterfølgende og arbejde videre med emnet, når I kommer 
tilbage på skolen.  
 
Før-opgave 
Materialets før-opgave er en række links, der giver eleverne mulighed for at 
dykke ned i udvalgte kilder om seksualitet i danmarkshistorien. Formålet med 
dette er at klæde eleverne på til at kunne deltage i undervisningen på 
Nationalmuseet. Kilderne kan med fordel også inddrages i efter-opgaven.  
 
Undervisningen på Nationalmuseet  
Undervisningen foregår på Nationalmuseet i udstillingen ”Danmarkshistorier 
1660-2000”. Eleverne får et historisk indblik i normer omkring seksualitet fra 
1700-tallet til i dag. Derudover skal eleverne perspektivere nutidens syn på køn, 
krop og seksualitet i historisk kontekst. Dette sker bl.a. ved, at eleverne arbejder 
selvstændigt med dilemmaer indenfor emner som graviditet, homoseksualitet og 
seksualundervisning i anden halvdel af det 20. århundrede.  

 
Efter-opgave 
Som opsamling kan I med fordel lave en tidslinje med hjælp fra Rigsarkivets 
digitale tidslinje. Eleverne arbejder her med kronologi og kilder og kan anvende 
viden fra museumsbesøget suppleret med ny viden fra Rigsarkivets kilder.  



  

 

Før-opgaver  
 
Elevopgave 1:  
 
Nedenstående links er inspirationslink om forskellige emner og kilder til at belyse 
forskellige aspekter af kønsroller og seksualitet gennem historien. Eleverne kan 
med fordel inddeles i grupper og arbejde med disse forskellige undertemaer og 
perioder:  
 
Seksualmoral og uægte børn  
Seksual-lovgivning, moral og uægte børn i 1700-tallet. 
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/1700-talstema-
seksuallovgivning-moral-og-uaegte-boern/?no_cache=1   
 
Forslag til kilde: Mette Margrethe Rasmusdatters supplik til kongen, 2. 
september 1790. 
 
Prostitution  
Sex til salg i Danmark ca.1800-1970. 
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/sex-til-salg-i-
danmark-ca-1800-1970/?no_cache=1  
 
Forslag til kilde: "Møde angaaende Prostitutionen" i Social-Demokraten, 22. maj 
1880. 
 
Køn og ligestilling  
Kvindekamp og kønsroller 1960-1985. 
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kvindekamp-og-
koensroller-1960-1985-1/?no_cache=1  
 
Forslag til kilde: Lov om svangerskabsafbrydelse af 13. juni 1973 (abortloven). 
 
 
 
 

 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/1700-talstema-seksuallovgivning-moral-og-uaegte-boern/?no_cache=1
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/1700-talstema-seksuallovgivning-moral-og-uaegte-boern/?no_cache=1
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/mette-margrethe-rasmusdatters-supplik-til-kongen-2-september-1790/?no_cache=1&cHash=1eb5cf9998b8b48553d432ac3672c8cb
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/mette-margrethe-rasmusdatters-supplik-til-kongen-2-september-1790/?no_cache=1&cHash=1eb5cf9998b8b48553d432ac3672c8cb
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/sex-til-salg-i-danmark-ca-1800-1970/?no_cache=1
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/sex-til-salg-i-danmark-ca-1800-1970/?no_cache=1
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/moede-angaaende-prostitutionen-i-social-demokraten-22-maj-1880/?no_cache=1&cHash=91b7b786d0a1fa3ac36500ebea457d6c
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/moede-angaaende-prostitutionen-i-social-demokraten-22-maj-1880/?no_cache=1&cHash=91b7b786d0a1fa3ac36500ebea457d6c
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kvindekamp-og-koensroller-1960-1985-1/?no_cache=1
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kvindekamp-og-koensroller-1960-1985-1/?no_cache=1
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/lov-om-svangerskabsafbrydelse-af-13-juni-1973-abortloven/?no_cache=1&cHash=a2157abd1b06769fb3ca4d75518d320e


  

Efter-opgaver 

Elevopgave 1: Lav en historisk tidslinje  

Lav en tidslinje over seksuelle rettigheders udvikling gennem historien til i dag. 
Dokumentér gerne med billeder fra udstillingen. I kan lave en historisk tidslinje, 
som for eksempel kan starte med sædelighedsfejden i slutningen af 1800-tallet 
og frem til i dag. Lav forskellige nedslag, såsom hvilket år p-pillen blev frigivet i 
Danmark, hvornår det første homoseksuelle registrerede partnerskab fandt sted 
med mere. Find selv på flere nedslag.  
 
Find gerne inspiration på Rigsarkivets hjemmeside i den digitale tidslinje ”Farlig 
seksualitet 1700-2000”. Her kan man også opbygge sin egen tidslinje.  
 
Link til den digitale tidslinje ”Farlig seksualitet”: www.sa.dk/undervisning-
forskning/grundskolen/farlig-seksualitet-1700-2000-tidslinje-folkeskolen  
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