
Hvordan opnåede kvinder at få stemmeret i Danmark?

Hvad var de utilfredse med? At kvinder ikke havde stemmeret

Hvad ønskede de at opnå? At kvinder skulle få stemmeret

Hvem kunne skabe den forandring? Folketinget

Hvem var imod?
Det politiske parti Højre, som var domineret af godsejere. De 
havde en særligt magtfuld rolle, der gjorde, at de kunne bloke-
re for alle forsøg på at give kvinder stemmeret.

Hvordan forløb processen?

I 1886 blev der fremsat et forslag om kommunal stemmeret til 
kvinder, men det blev nedstemt. I begyndelsen af 1900-tallet 
voksede kvindebevægelsen kraftigt, i 1908 blev kvinderne valg-
bare og fik valgret til kommunalvalg, og i 1915 fik kvinderne ret 
til at kunne stemme og opstille til Rigsdagsvalg.

Hvordan kunne de blive hørt?

Tiltag Formål

Underskriftsindsamling At påvirke folketingsmedlemmer til at bakke op om kvindernes 
valgret

Massemøder At skabe opmærksomhed blandt den øvrige befolkning

Foredrag og deltagelse i avisdebatter At påvirke den offentlige debat

Demokratisk
samfundsændring

- Bevidsthed om muligheder
for demokratisk indflydelse

Formål

At give eleverne en større forståelse for, hvilke demokratiske kanaler og redskaber man kan bruge til at på-
virke et samfund og opnå ønskede forandringer.

Øvelse

Ud fra vedlagte skema gennemgår underviseren, hvordan der tidligere er opnået samfundsændringer med 
demokratiske midler (Her er eksemplet kvinders stemmeret i Danmark). Ideen er, at eleverne derefter selv 
skal lave et ark tilsvarende nedenstående (der eventuelt medbringes i print) med fokus på et område, som 
de gerne vil ændre. Dette kan være alt fra kortere skoledage til fred i verden.

Denne øvelse er lavet på baggrund af materialet ’Hvordan påvirke politikk og samfunn’,
der er produceret af ’Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme’ (DEMBRA).



Demokratisk
samfundsændring

Denne øvelse er lavet på baggrund af materialet ’Hvordan påvirke politikk og samfunn’,
der er produceret af ’Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme’ (DEMBRA).

Hvordan kan du opnå den samfundsændring, som du ønsker?

Hvad er du utilfreds med?

Hvad ønsker du at opnå?

Hvem kan skabe den forandring?

Hvem er imod?

Hvordan kan du blive hørt?

Tiltag Formål


