
SKABER SPROG KROPPE?
OPGAVEARK

Temaets formål: At give eleverne en forståelse for, at sprog skaber virkelighed.  
Vores ord og sprog - samt måden hvorpå vi bruger dem og giver dem betydning - kan 
være med til både at skabe og aflive forestillinger om kroppen, køn og seksualitet. 

Læs og forstå denne tekst om ”jomfruhinden” og kønskransen med klassen i plenum:
For ca. 500 år siden begyndte videnskabsfolk at skrive om ”jomfruhinden”. De hævdede, at den 
dækkede skeden helt. Ved første samleje i skeden troede man altså, at  jomfruhinden  ville blive 
brudt så man blødte. Blodet og den brudte hinde var hermed et ”jomfrubevis”. 
Først sent i 1900-tallet fandt lægerne ud af, at der ikke findes en ”jomfruhinde”. Derfor taler 
nutidens videnskabfolk i stedet om en kønskrans. Den er en tynd elastisk slimhindefold ved 
skedeåbningen, der kan dække mere eller mindre af åbningen. Over halvdelen af alle kønskranse 
bløder ikke ved første samleje i skeden. 

Fag: Dansk, historie. 
Klassetrin: Udskoling.

Opgave: Prøv at stikke armen igennem ”jomfruhinden” og kønskransen.
Tal om hinden/filmen, der brydes helt og går i stykker, når den penetreres. Derimod forandres 
kønskransen/elastikken ikke efter penetration. 
Øvelsen giver eleverne en fornemmelse af, hvordan fortællingen om jomfruhinden kan skabe en 
forestilling om hvad det vil sige at være ”jomfru” og ikke at være ”jomfru.” 

Reflektionsspørgsmål til eleverne efter opgaven. Brug arbejdsstrukturen tænk, par, del.
• Hvordan opleves jomfruhinden og kønskransen forskelligt, når I stikker armen igennem?
• Hvordan tror I, det har været, at andre ville have bevis for, at man som kvinde var jomfru 

på bryllupsnatten?
• Kan I komme på et ord for drenge/mænd, der ikke har haft sex? Hvad synes I, det siger om 

de forventninger, man har haft til drenge versus pigers kroppe og seksualitet?
• Er der forskel på forventninger til piger eller drenges seksuelle opførsel i dag?

Jomfruhinde: 
Broderiramme og 
køkkenfilm.

Kønskrans:
Scrunchie. 

Elastik med stof. 


