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Skal skolen oplyse eleverne om kønslivets mysterier?  
Hvis ja – hvilke emner skal berøres, og på hvilken 
måde? Disse spørgsmål har været til debat siden 
starten af 1900-tallet.
I udstillingen ”Seksualundervisning gennem tiden” inviterer 
Kvindemuseet publikum til at gå på opdagelse i seksualundervisningens 
indhold og metoder gennem 200 år: Fra 1800-tallets 
”tusmørkepædagogik” og formaninger om farerne ved en utøjlet 
kønsdrift til 2010’ernes normkritiske, handlekompetence-baserede og 
elevinddragende undervisning. 

Udstillingen benyttes også til seksualundervisning rettet mod 7.-10. 
klasse samt ungdomsuddannelse. 

Hvordan var din egen seksualundervisning?  
I udstillingen inviteres publikum til dele egne 
seksualundervisningshistorier, som indsamles af Kvindemuseet.  For køn, 
krop og seksualitet kan være svære samtaleemner. 

I undervisningen benyttes museumsgenstande til at skabe en tryg 
distance, men genstandene kan også vække undren, nysgerrighed og 
refleksion og give eleverne lyst til og mod på at debattere køn, krop og 
seksualitet i nye perspektiver. 

Udstillingen åbner fredag d. 16. november for publikum.  
Fernisering torsdag d. 15. november kl 15 for inviterede. 

For mere information om udstillingen: Kontakt formidlingsinspektør 
Anna Svenning, as@kvindemuseet.dk 25454511
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Om Kvindemuseets seksualundervisning

Siden 2015 har Kvindemuseet haft fokus på udvikling af 
undervisningstilbud, som kan fungere som et supplement til 
skolernes seksualundervisning. Der har været stor interesse fra 
skolernes side. Således havde museet hele 30 klasser igennem 
seksualundervisningsforløb i uge 6 i 2018. 

Seksualundervisning på Kvindemuseet opererer i spændingsfeltet 
mellem fortid, nutid og fremtid. De normer, som eleverne oplever 
på egen krop, sættes op mod kulturhistorien. Det kan give dem en 
oplevelse af kulturel forankring: At de er historieskabte. Men den 
kulturhistoriske refleksion kan også vise dem en historisk forandring: At 
de selv er historieskabende i de valg, de træffer.   

Gennem 12 genstande (1838-2018) formidles seksualundervisningens 
historie. Udstillingen formidler derudover otte temaer, som knytter 
sig til seksualundervisningen: Seksuel debut, onani, seksuel 
ligestilling, prævention, pubertet, seksuelle overgreb, abort og porno. 
Temaerne vises i et historisk perspektiv: Hvordan har samfundet 
og seksualundervisningen forholdt sig til temaet? Temaerne viser 
derudover et nutidigt perspektiv: Hvilke tanker gør unge sig i dag? 

Elevevalueringer fra seksualundervisningsforløbene

”Det var godt. Det fik mig til at tænke på, at rettigheder ikke er 
noget man kan tage for givet, og at andre har kæmpet for, at jeg har 
rettigheder”. (Elev, 8. klasse) 

”Det var en anderledes måde at lære på. Vi kom meget på banen”. 
(Elev, 8. klasse) 

”Det fik mig til at tænke over de der seksuelle rettigheder og at vi 
måske stadig ikke er helt der, hvor vi gerne vil (være), når det handler 
om køn og seksualitet”. (Elev, 9. klasse) 

”Jeg lærte om normer og idealer for kroppen og hvordan vi har taget 
ting med os fra fortiden men at vi også kan ændre det i fremtiden, hvis 
vi vil”. (Elev, 9. klasse)

 
Følgende organisationer og institutioner har bidraget med 
talmateriale, genstande og viden til udstillingen:

 
Sex & Samfund

Sundhedsstyrelsen

AIDS-Fondet

Det Kriminalpræventive Råd

LGBT-Danmark

Center for voldtægtsofre Århus 

Sabaah 
kvindemuseet.dk


