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Kvinders valgret og danske statsministre 
DR2, 2010, 120 min. (dokumentarudsendelsen om Kvinders valgret 15 min.)  

Den pædagogiske vejledning vedrører dokumentarudsendelsen "Kvinder på tinge – 90 år i politik", der er 

en selvstændig del af temaudsendelsen "Kvinders valgret og danske statsministre". "Kvinder på tinge – 90 

år i politik" varer 15 min. 

Udsendelsen består dels af ældre og nyere dokumenterende klip samt interviews med kvindelige politikere 

som Grethe Phillip (Radikale) og Helle Degn (Soc.dem.). Dokumentarfilmen beskriver kvindernes kamp for 

at opnå valgret og repræsentation – en kamp der trods valgretten i 1915 først slog igennem efter 2. 

verdenskrig og især efter 1960´erne og 70´ernes omvæltninger i kvinder på arbejdsmarkedet og krav om 

ligeberettigelse og ligeløn. De interviewede fortæller om vanskelighederne for at opnå indflydelse i en 

mandeverden, hvor beslutningerne ofte blev truffet ved uformelle møder f.eks. i Snapstinget. Udsendelsen 

beskriver udviklingen frem mod flere kvindelige partiledere slutter med Pia Kjærsgård og Helle Thornings 

valg til ledere.  

Fælles Mål: 

 Kvinders valgret indgår som kanonpunkt dvs. uomgængeligt undervisningstema. Hvis der ønskes at 
arbejde bredere kan udsendelsen bidrage til arbejdet med trinmålet: 

”kende forskellige demokratiformer og tage stilling til, hvilke rettigheder og pligter de giver den 
enkelte”  

Ideer til undervisningen: 
Udsendelsen kan indgå i et snævert undervisningsforløb, hvor kanonpunktet uddybes, men kan også indgå i 

et bredere forløb, hvor der ses på demokratiformer og demokratiets udvikling. I begge tilfælde kan 

udsendelsen anvendes som appetitvækker og problemstillingsætter, hvor den kan lægge op til brain-storm 

og mind-mapping som grundlag for elevernes selvstændige undersøgelser. 

Supplerende materiale:  
96.4 Birgit Knudsen: Slaget på Fælleden, Systemskiftet 1901, Kvinders Valgret. (Alineas Historiekanon) 

30.171: Hey piger og drenge: om kvindeliv og kønsroller (Samfundstema) 

http://www.ucc.dk/cfu/konsulenter/grundskolen/historieogsamfundsfag/inspiration/historiekanon/kvi

ndersvalgret/?nav=rel 
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