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Stemmeret til kvinder var vigtigt for demokratiet, halvdelen af den voksne befolkning skulle ikke udelukkes 

på grund af deres køn. Det er også et vigtigt brud i den politiske historie, at de stemmeberettigedes antal 

blev fordoblet fra den ene dag til den anden. Men kvindernes valgret er også symbol på noget andet. Det 

er et udtryk for forholdet mellem kvinder og mænd i Danmark. Når kvinder har de samme rettigheder som 

mænd, er der formelt set ligestilling mellem kønnene. Og stemmeretten var et vigtigt skridt på vejen til 

ligestilling. 

Mange kvinder mener stadig, at der ikke er reel ligestilling mellem mænd og kvinder. Det begrunder de ofte 

med, at det i mange familier stadig er mændene, der har den højeste indtægt, og at det ofte er mændene, der 

beklæder de højeste og mest magtfulde stillinger. Det fremføres desuden også, at det tit er kvinderne, der 

tager sig af børnene i familierne. Det er ofte dem, der tager barns første sygedag, eller arbejder på nedsat tid 

for at passe børnene. Efter en lang og hård kamp fik kvinderne stemmeret. Først til menighedsrådene, så til 

kommunalvalgene og endelig til Rigsdagen. De blev samtidig valgbare.

Aktiviteter

4 Skriv en tale hvori I argumenterer for, at kvinderne burde have haft stemmeret med
vedtagelsen af Grundloven 1849. Skriv en tale, hvor I argumenterer for det fornuftige i, at de ikke fik stemmeret.

4 Udarbejd en tidslinje, hvor I angiver væsentlige årstal for kvinders ligestilling med mænd.

4 Hvorfor fik kvinder først stemmeret til menighedsrådene?

4 Hvordan er fordelingen af kvinder i dag på studier i humanistiske fag i forhold til antallet på 
naturvidenskabelige fag? Hvad mener I om denne fordeling?
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Før arbejdet med Udkig til 1800-tallet og evaluering

Allerede ved starten af forløbet er det nødvendigt, at eleverne får indsigt i, hvilke trinmål og slutmål, der kan 
tilgodeses i arbejdet, da det er de valgte mål for arbejdet, der skal danne grundlag for evalueringen. Det er 
imidlertid også vigtigt at opbygge en fælles baggrund og viden om de begreber, personer og forhold, der skal 
arbejdes med. Derfor er det vigtigt, at læreren før arbejdet med Suffragetter i Europa og De to Poler sikrer sig, 
at alle elever ved hvad følgende fagudtryk dækker over: Storbritannien, suffragette, Den Franske Revolution, 
barrikade, kvindefrigørelse, inuitter, astronomi, Nordvestpassagen, magnetisme, meteorologi, observation, 
barriere, varde - og fra persongalleriet kan nævnes Florence Nightingale, Emmeline Pankhurst, Fridtjof Nansen, 
Robert Peary, Robert Falcon Scott og Roald Amundsen, Efter arbejdet må læreren teste om eleverne nu også har 
de fornødne kundskaber. Eleverne kan lave små konkurrencer som et spil eller en quiz, hvor de tester hinanden 
i deres viden. Det vil desuden være oplagt at lade eleverne udarbejde logbøger eller en portofolie, hvoraf det 
fremgår, hvad de har fået ud af undervisningen. 

Afslutningsvis kan læreren udarbejde en række opgaver som alle elever skal svare på. Det kunne dreje sig om, at 
eleverne skal nævne forskellige kvaliteter og forskelligt udstyr, der var brug for til udforskningen af de to poler i 
slutningen af 1800-tallet samt finde ud af, hvorfra udstyret og pengene til polarforskningen kunne fremskaffes – 
analysere forskellige billeder fra de to Poler, der viser hvor barsk det var at være polarforsker, ordne andre billeder 
i kronologisk rækkefølge og forklare, hvordan de to poler blev opdaget samt hvad det betød, at de to poler nu var 
kortlagt.

Evalueringen kan ligeledes afsluttes med et opgavesæt med forskellige kilder, hvor eleverne bliver bedt om at 
analysere disse. Disse sidste øvelser kan samtidig tjene som en øvelse, der kan indgå som en forberedelse af den 
afsluttende prøve efter 9. klasse og dermed kvalificere denne.
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Hvorfor udkig til suffragetter i Europa?

Det var ikke kun i Danmark, kvinder måtte kæmpe for at få stemmeret. Mange engelske kvinder kæmpede for 

stemmeretten med voldelige midler. De blev kaldt suffragetter. Den mest kendte hed Emmeline Pankhurst. Da 

hun i slutningen af 1905 deltog i et mandsdomineret møde om stemmeret til kvinder, afbrød hun talerne gang 

på gang. Til sidst blev hun bedt om at forlade mødet. Det nægtede hun, så politiet måtte føre hende ud, men 

hun fortsatte med at råbe op og spyttede til sidst en betjent i ansigtet. Så blev hun blev arresteret og senere 

idømt enten en bøde eller 7 dages fængsel. Hun valgte fængselsstraffen. Flere og flere suffragetter blev idømt 

fængselsstraffe, og de optrådte ofte i aviserne. De begyndte også at sultestrejke, når de sad fængslet. Det blev 

en lang og sej kamp. Først i 1928 fik alle engelske kvinder stemmeret.

I Frankrig havde kvinderne så tidligt som under Den franske Revolution lavet en erklæring om kvinders 

rettigheder, men de fik først deres stemmeret i 1940. Så lang tid måtte kvinderne i USA ikke vente. Også 

her var kvinderne gået i sultestrejke. De fik stemmeret i 1920. Udover at kæmpe for stemmeretten måtte 

kvinderne også kæmpe for at få et selvstændigt arbejde udenfor hjemmets fire vægge. Nogle fik hurtigt 

arbejde på de mange nye fabrikker, men for middelklassen kvinder var det ikke let. Florence Nightingale havde 

som sygeplejeske fået lov til at komme til fronten i Krim-krigen. Her sørgede hun for, at dødeligheden blandt 

soldaterne faldt betragteligt. Takket være hendes indsats blev sygepleje på den tid et erhverv, som kvinder af 

god familie kunne varetage.

Aktiviteter

4 Hvorfor ville kvinder fra den engelske middelklasse have stemmeret?

4 Hvorfor gik kvinderne i England over til at bruge voldelige metoder? Og hvilke metoder brugte de?

4 Lav en reportage om forholdene i England. Du kan finde oplysninger på www.kvinfo.dk

4 Florence Nightingale var sygeplejerske. Find ud af på hvilken måde hun gjorde en forskel?  Skriv en lille 
artikel om hendes indsats under Krimkrigen

4 Lav nogle reportager om suffragetter i England, Frankrig og i USA.
Sammenlign deres virke. 
Find menneskerettighedserklæringen fra 1789 og skriv den om, så den kommer til at gælde både for mænd og 
kvinder

4 Find ud af, hvornår kvinder har fået stemmeret forskellige steder i Verden,
og om der stadig findes lande, hvor kvinder ikke har stemmeret.
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Hvorfor udkig mod de to poler?

Mens kvinderne kæmpede for at få de politiske rettigheder og rettigheder til at varetage forskellige 

erhverv, kunne mændene gå nye veje. De havde stemmeret og de havde stillinger, der kunne give dem nye 

udfordringer. De var med i de mange videnskabelige selskaber, der blev etableret i løbet af 1800-tallet.

Der var stor interesse for at finde ud af, hvad der var ved Nordpolen og Sydpolen. Ingen vidste hvad der 

var på de to poler. Ingen kendte forskellen på de to poler. I dag ved vi, at Arktis først og fremmest består af 

isdækket vand og at Antarktis først og fremmest består af isdækket land. Mange mænd var besat af at blive 

den første på de to poler. De udsatte sig derfor for ekstrem kulde og barske vilkår for at nå deres mål. Men 

de fik kortlagt områderne omkring de to poler. De fik undersøgt hvilke dyr, der kunne leve ved de to poler og 

de fik studeret vind og vejr og lavet videnskabelige undersøgelser.

I 1888 var nordmanden Fridtjof Nansen den første, der med ski og kælke gik over den grønlandske 

indlandsis. Han var videnskabsmand og var derfor interesseret i, hvordan ismasserne omkring Nordpolen 

bevægede sig. Det fandt han ud af på en farefuld færd, der gjorde ham kendt over hele Verden. En anden 

nordmand Roald Amundsen sejlede som den første gennem Nordvestpassagen. Det gjorde han i 1905. I 

1897 prøvede svenskeren Salomon Andrée at nå Nordpolen med en ballon. Uheld på uheld betød at Andrée 

og hans mænd faldt ned og først blev fundet 33 år senere. Men ikke i live. Amerikaneren Robert Peary havde 

gennem tyve år forsøgt at nå Nordpolen, da han i 1909 nåede 90 grader nordlig bredde. En ting var at finde 

Nordpolen en anden at fortælle, at man havde været der. Da Peary kom frem til en radiostation, fik han at 

vide, at han ikke havde været den første. Frederick Cook havde allerede meddelt, at han havde været der. 

Tilmed et år tidligere. Det viste sig senere, at Cook var en svindler, men det er ikke bevist, at Peary var lige 

præcist på den geografiske Nordpol, kun i nærheden.

Inden kapløbet om at nå Nordpolen var slut, var kapløbet om at nå Sydpolen allerede godt i gang. Den 

engelske kaptajn Robert Falcon Scott havde sat sig for, at han ville være den første på Sydpolen. Alle regnede 

med at det blev sådan, men han fik en konkurrent. Nordmanden Roald Amundsen var på vej mod Nordpolen, 

men da han ikke kunne blive den første dér, besluttede han sig for, at han ville være den første på Sydpolen.

I efteråret 1913 havde begge kurs mod Antarktis. Det blev et kapløb om tid under barske forhold. Den 14. 

december 1914 nåede Roald Amundsen frem til Sydpolen som den første. Scott, hans hold kom først frem 

til Sydpolen 34 dage senere. Roald Amundsen blev fejret af hele Verden. Scott og hans hold døde på vejen 

tilbage.
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Aktiviteter

4 Hvorfor interesserede mange sig for naturvidenskab i 1800-tallet? Hvad var det, man ville vide noget om?

4 Fænomenet nordlys blev studeret ved det første internationale polarår og i årene efter. Find ud af hvad 
nordlys er og beskriv det. 

4 Hvilke kvalifikationer og hvilke egenskaber mener I en polarforsker dengang burde have?
Gennemgå jeres liste og overvej, om det samme gør sig gældende i dag!

4 Se filmen I Fridtjof Nansens fodspor over Indlandsisen og diskuter de barske forhold filmen beskriver. 
Fokuser især på hvordan polarholdet undgår gletcher sprækkerne, hvordan de holder varmen og hvordan de 
sørger for deres proviant. 

4 Hvorfor var der tvivl om, hvem der først nåede Nordpolen?

4 Find billeder der fortæller om Nordpolen. Du skal gå ind på www.skoda.emu.dk Her skal du vælge 
POLFOTO. Du kommer ind i POLFOTO ved at bruge dit UNI-LOGIN. I søgefeltet skriver du nu Nordpolen. 
Der kommer rigtig mange billeder frem. Du skal derfor i gang med at sortere. Blandt billederne skal du nu vælge 
5-10 ud. Herefter må du finde ud af, hvad du vil fortælle om de valgte billeder, når du holder et lille foredrag for 
klassen.

4 Diskuter Robert E. Pearys liv, når du har set The Prize of the Pole med danske undertekster på 
www.filmstriben.dk Det er en dokumentarfilm om Robert E. Peary.

4 Find oplysninger om Gjøa-ekspeditionerne på internettet og hold et foredrag om det, du finder ud af.

4 Find ud af hvilke dyr besætningen på Sydkorset mødte ved at læse i denne dagbog.

4 Lav en reportage om de første, der overvintrede på Antarktis. Jeres reportage må gerne
indeholde en personlig beretning, fortalt af en af de mænd, der var med.

4 Mange mente at det var uhørt frækt af Roald Amundsen at tage til Sydpolen. Del jer i to hold. Det ene hold 
skal finde argumenter for, at Scott skulle have haft æren af at komme først til Sydpolen. Det andet hold skal finde 
argumenter for, at det var i orden at Roald Amundsen kom først.

4 Hvad ville Amundsen og Scott bruge som trækkraft foran deres slæder?
Hvad mener I om deres valg?

4 Beskriv de to overvintringslejre Framheim og Kap Evans og livet for de mænd, der opholdt sig der.

4 Beskriv Roald Amundsens tur til Sydpolen. Hvilke udfordringer var der undervejs?
I kan finde mange billeder fra turen forskellige steder på nettet, som I kan bruge, når I fremlægger jeres 
beskrivelse.
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4 Beskriv Robert Falcon Scotts tur til Sydpolen. Hvilke udfordringer var der undervejs?
I kan finde mange billeder fra turen forskellige steder på nettet, som I kan bruge, når I fremlægger jeres 
beskrivelse

4 Historie bruges ofte til at begrunde eller perspektivere noget med. Her brugt i en tale ved overrækkelsen af 
EliteForsk-priserne i København 27. januar 2011 af videnskabsministeren Charlotte Sahl Madsen. 

Eliteforskere er gjort af et særligt stof
Kære prismodtagere. Tillykke med den hæder, I modtager i dag. Den er velfortjent.
Jeg vil gerne starte med at oplæse en jobannonce. Det er nu ikke en ledig stilling. Fristen er for 
længst overskredet – faktisk med næsten 100 år. Men alligevel er den stadig aktuel:
”Mænd søges til farefuld færd. Lav løn, bitter kulde, lange måneder med fuldstændig mørke. 
Konstant fare. Sikker tilbagevenden tvivlsom. Ære og anerkendelse i tilfælde af succes.”
Sådan lød stillingsopslaget, da polarfareren og eventyreren Ernst Shackleton i 1914 søgte deltagere 
til sin ekspedition. Målet var at krydse Antarktis til fods som de første nogensinde.
Det blev en ubegribelig hård tur, og ekspeditionen nåede aldrig sit mål. Den historie vender jeg 
tilbage til. Men hvad har eventyreren Shackleton med eliteforskere at gøre? Ikke så lidt endda.
For det første besidder både eventyreren og forskeren – i store mængder – en af de fineste 
menneskelige egenskaber; nysgerrighed. Ambitionen om at nå nye mål og få større indsigt. Ønsket 
om at flytte grænser for vores erkendelse.
For det andet ved både eventyreren og forskeren, at hvis man skal nå nye mål, så må man gå nye 
veje. De ved begge, at man ikke kommer nye og ukendte steder hen, hvis man kun træder i andres 
fodspor.
For det tredje har de usikkerheden tilfælles. Shackleton var klar over, at det ikke var sikkert, at han 
ville nå sit mål. Og på samme måde ved forskeren, at det eneste, vi ved med sikkerhed, er, at vi 
ikke ved noget med sikkerhed – endnu. Det er netop grundlæggende for forskning; vi kender ikke 
resultatet på forhånd.
Diskuter om I mener det er en god tale om sammenligningen mellem eliteforskere og polarforskere 
er god. Hvorfor? Hvorfor ikke?

4 Den 14. december 2011 fejrede nordmændene, at det var 100 år siden Roald Amundsen nåede Sydpolen. 
Hvordan fejrede de det? Du kan gå ind på www.skoda.emu.dk og klikke dig ind i Infomedia med dit UNI- 
LOGIN for at finde nogle avisartikler, der beskriver, hvordan begivenheden blev fejret.
 

4 Find ud af hvad der forkes i på Antarktis forskningsinstitut


