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Lærerinspiration til 'Kvindeliv i det 20. århundrede' 
Tema: Kvindeliv i 1900-tallet 

Et tværfagligt forløb (dansk, historie og samfundsfag) med udgangspunkt i kvindens liv og vilkår i 

det danske samfund. 

 

Tidens Samlings permanente udstilling 

I ni små stuer vises originalt interiør fra 1900-1990erne, der hver især bærer præg af, hvordan 

rammerne for dagligdagen har været for beboerne. 

Tidens Samling tilbyder en hands-on-oplevelse, hvor eleverne gennem udstillingen ser, hører og 

føler og dermed oplever fortidens spor og historiefortælling med alle sanser. Her kan eleverne gå 

på opdagelse og få endnu en vinkel på historien og det faglige stof.  

 

Forslag til temaer, der kan arbejdes med i forbindelse med 'Kvindeliv i det 20. århundrede': 

• Kvinden - det seksuelle/MeToo 

• Kvinden og manden - kønsroller 

• Kvinden og børnene - moderskab 

• Kvinden og samfundet - ligestilling 

• Kvinden og uddannelse - ligestilling 

• Kvinden og moden 

• Kvinden og andre kvinder 

• Kvinden og husligt arbejde 

• Kvinden og social stilling 

 

Tidens Samlings inspiration er tænkt ud fra en inddeling i et: Før – Under – Efter et besøg. 
Opgavemateriale kan hentes på vores hjemmeside. 

Husk at det er tilladt at fotografere på Tidens Samling, og at billederne kan indgå i en 
efterbearbejdelse. 

 

Før besøget:  
Til brug inden et besøg har Tidens Samlings Skoletjeneste lavet forslag til interviews med 
familiens eller andre voksne. 
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TV2 Fyns udsendelser 'Tjek på årtiet' omhandlende det 20. århundredes årtier kan inddrages i 
forbindelse med forberedelse til besøget på museet. Eleverne kan deles op i grupper og få et årti, 
som de således kan bruge som forberedelse. Denne forberedelse kan munde ud i, at eleverne 
præsentere deres arbejde for den øvrige klasse ved besøget på Tidens Samling. 

TV2 Fyns udsendelser 'Tjek på årtiet' er lavet i samarbejde med Tidens Samling og findes på 
museets hjemmeside under 'Viden om tiden' på følgende link: https://tidenssamling.dk/viden-om-
tiden/tjek-paa-aartiet/  

 

Som yderligere forberedelse til besøget kan anvendes: 

App store/Google Play Butik: Useeum, Tidens Samling: Danskernes dagligdag i det 20. 
århundrede. 

Derudover kan læreren som forberedelse til elevernes besøg på museet læse små uddrag fra f.eks. 
følgende forfatteres: Tove Ditlevsen, Dan Turèll, Vibeke Holst, Michael Strunge, Herman Bang, 
Karen Blixen, Martin Andersen Nexø, Vita Andersen og Martha Christensen.  

 

Under besøget: 
Husk mobiltelefon til dokumentation til det videre arbejde. 
 
På Tidens Samling kan eleverne fremlægge det, de har forberedt vedrørende de forskellige årtier 
for hinanden.  
 
Der vil også være mulighed for at booke en omvisning ved en af museets omvisere, når eleverne 
besøger museet. Omviserne kan fortælle eleverne om det liv, der blev levet i de forskellige årtier 
med særlig vægt på kvinderne. 
Omviserne kan udfordre eleverne med spørgsmål og dilemmaer, således at eleverne bliver aktive 
medspillere under omvisningen. 
 
På Tidens Samlings hjemmeside findes generelle informationer om elevers besøg på museet. 
Praktiske forhold vedrørende booking og priser er ligeledes beskrevet og kan findes på: 
https://tidenssamling.dk/besoeg-tidens-samling/  
 
 
 

https://tidenssamling.dk/viden-om-tiden/tjek-paa-aartiet/
https://tidenssamling.dk/viden-om-tiden/tjek-paa-aartiet/
https://tidenssamling.dk/besoeg-tidens-samling/
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Efter besøget: 
Eleverne præsenterer de svar, de har fået i deres interviews med bedsteforældrene. 
Det kan ske i grupper eller enkeltvis.  
Mundtlig eller interaktiv fremlæggelse ved hjælp af film og/eller billeder. 
 
Rollespil 
Diskussion mellem elever, der repræsenterer forskellige årtier med udgangspunkt i de svar, 
eleverne har fået i deres interviews.  
Et rollespil kunne f.eks. også være en diskussion mellem to elever om et tema på tværs af årtierne. 
 
Skuespil 
Levendegøre forskellige dilemmaer. 
Et skuespil kunne være en dialog/diskussion mellem en mor og en teenagedatter i forskellige 
årtier, f.eks. 20'erne og 80'erne. 
 
Drøftelse i grupper 
Ligeløn - før og nu 
Tabuer - før og nu 
Kønsroller - før og nu 
Uddannelse - før og nu 
Reklamer - før og nu 
 

Henvisninger til kildesøgning 
Digitalt: 

Tidens Samling - Viden om Tiden: https://tidenssamling.dk/viden-om-tiden/tjek-paa-aartiet/  
App Store eller Google Play Butik: Useeum, Tidens Samling: Danskernes dagligdag i det 20. 
århundrede 

Køn - Gender Museum Denmark: https://konmuseum.dk/  
Arbejdermuseet: https://www.arbejdermuseet.dk/  
Danmarks Forsorgsmuseum: https://www.svendborgmuseum.dk/danmarksforsorgsmuseum  
Historielab.dk: https://historielab.dk/koen-seksualitet-emne-historie  
Kvinfo - Køn og ligestilling:  
https://kvindekilder.atlassian.net/wiki/spaces/KVIN/overview?homepageId=309002300  
Sex & Samfund: https://www.sexogsamfund.dk/  
Mødrehjælpen: https://moedrehjaelpen.dk/  

https://tidenssamling.dk/viden-om-tiden/tjek-paa-aartiet/
https://konmuseum.dk/
https://www.arbejdermuseet.dk/
https://www.svendborgmuseum.dk/danmarksforsorgsmuseum
https://historielab.dk/koen-seksualitet-emne-historie
https://kvindekilder.atlassian.net/wiki/spaces/KVIN/overview?homepageId=309002300
https://www.sexogsamfund.dk/
https://moedrehjaelpen.dk/
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Kvindestemmer 1915-2015: http://kvindestemmerodense.dk/  
Odense Kommune: https://www.odense.dk/presse/pressemeddelelser/pressemeddelelser-
2021/efter-33-aar-mindevaeggen-i-odense-faar-tre-nye-navne  

Danmarkshistorien.dk - Kvindekamp og kønsroller 1960-1985: 
https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/kvindekamp-og-koensroller-1960-1985-1/  

 

Bøger: 

'Kvinders ligestilling: i det 20. århundrede' af Kaye Stearman, Flachs, 1999 
'Kvinde kend din historie - spejl dig i fortiden' af Gry Jexen, Gyldendal, 2021 
'Kvindeliv før og nu' af Ellen Larsen, Saxo, 2015 
'Tal og køn' af Jytte Nielsen, Jørgen Poulsen m.fl., Systime, 2017 
'Sygeplejerskefortællinger fra en anden tid' af Karen Margrethe Maglekær, Mellemgård, 2019 
'De danske kvinders historie' af Hanne Mortensen og Dorthe Chakravarty, Systime, 2021 
'Lillys Danmarkshistorie' af Pia Fris Laneth, Gyldendal, 2009 
'Usynlige kvinder' af Caroline Criado Perez, Svane & Bilgrav, 2021 
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