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QUIZ 
 
Den	  historiske/juridiske	  quiz	  er	  primært	  tænkt	  som	  oplysende,	  men	  også	  som	  
udgangspunkt	  for	  forskellige	  diskussioner	  vedrørende	  lovgivning,	  forståelsen	  af	  
overgreb/voldtægt	  samt	  fordomme	  og	  myter.	  Svarene	  i	  kursiv	  er	  de	  rigtige	  svar.	  
Quizzen	  kan	  løses	  som	  en	  opgave	  med	  og	  uden	  hjælpemidler.	   
	  
 
1. I hvilket år fik Danmark en nedskrevet lov (Danske Lov) 
• 1683	  
• 1595	  
• 1717	  
	  
 
2. I straffeloven af 1866 straffes voldtægt (af særlig grov karakter) med 
• Pisk	  på	  offentlig	  plads	  
• Livstid	  i	  tugthus	  	  
• Dødsstraf	  
	  
Bonusinfo: Dommen	  var	  mildere,	  hvis	  kvinden	  var	  ”berygtet”	  
	  
 
3. Hvilket år blev fundamentet for den nuværende lovgivning om voldtægt 
indskrevet i Danske Lov? 
• 1930	  
• 1933	  
• 1939	  
	  
Bonusinfo:	  Lovgivningen	  blev	  udformet	  i	  1930	  men	  først	  indskrevet	  med	  virkning	  fra	  1933	  
 
 
4. Hvad er strafferammen for voldtægt i dag? 
• Fængsel	  op	  til	  3	  år	  
• Fængsel	  op	  til	  6	  år	  
• Fængsel	  op	  til	  8	  år	  
	  
Bonusspørgsmål: Hvad	  er	  straframmen	  ved	  særlig	  grov	  voldtægt:	  12	  år	  
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5. Voldtægt som juridisk betegnelse dækker over?	  
• Heteroseksuelt	  samleje	  
• Homoseksuelt	  samleje	  
• Både	  heteroseksuelt	  og	  homoseksuelt	  samleje	  
	  
Bonusinfo:	  Dette	  er	  gældende	  i	  de	  fleste	  lande	  verden	  over.	  Og	  det	  var	  bl.a.	  fordi	  det	  
problematiske	  ved	  en	  voldtægt	  var,	  at	  kvinden	  jo	  kunne	  blive	  gravid	  –	  med	  en	  anden	  end	  
husbonden	  (for	  han	  måtte	  jo	  godt	  voldtage	  sin	  kone).	  

	  
Diskussion:	  Her	  kunne	  man	  diskutere	  forskellen	  på	  den	  juridiske	  og	  den	  kulturelle	  forståelse	  af	  
voldtægt,	  da	  sidstnævnte	  i	  mange	  tilfælde	  dækker	  over	  stor	  set	  alt	  der	  forbindes	  med	  
seksualiserede	  overgreb.	  
	  
	  
6. Hvilken juridisk betegnelse dækker handlinger, der ikke er voldtægt? 
• Blufærdighedskrænkelse	  
• Anden	  kønslig	  omgængelse	  
• Kønslig	  usædelighed	  
	  
Opgave:	  Der	  er	  mulighed	  for	  at	  snakke	  om,	  hvad	  eleverne	  forstår	  ved	  de	  forskellige	  betegnelser,	  
hvorefter	  man	  kunne	  bede	  dem	  overveje,	  om	  betegnelserne	  trænger	  til	  en	  opdatering/udvidelse?	  
	  
	  
7. Hvornår blev voldtægt i et ægteskab juridisk sidestillet med voldtægt 
udenfor ægteskab? 
• 1930	  
• 1999	  
• 2013	  
	  
 
8. Hvem foreslog i 2015 at indføre ”uagtsom voldtægt” i lovgivningen i 
Danmark? 
• Radikale	  Venstre	  
• SF	  
• Enhedslisten	  
	  
Diskussion:	  Diskuter	  betydningen	  af	  begrebet	  ”uagtsom”	  
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9. I hvilke af følgende lande er ”uagtsom voldtægt” indskrevet i lovgivningen?  
• Danmark	  
• Sverige	  
• Norge	  
Bonusspørgsmål: Hvornår	  blev	  uagtsom	  voldtægt	  indført	  i	  norsk	  lovgivning?	  I	  år	  2000	  (Diskuter	  
evt.	  for	  og	  imod	  uagtsom	  voldtægt)	  
	  
 
10. I hvilke af følgende lande er ordet ”samtykke” indskrevet i lovgivningen 
• Danmark	  
• Sverige	  
• Norge	  
	  
Bonusspørgsmål:	  Hvornår?	  2018	  
	  
Bonusinfo:	  Indføring	  af	  begrebet	  ”samtykke”	  i	  lovgivningen	  betyder,	  at	  det	  ikke	  længere	  er	  nok	  for	  
en	  formodet	  krænker	  at	  forsvare	  sig	  med	  et	  ”der	  blev	  ikke	  sagt	  tydeligt	  nej”.	  En	  anklaget	  krænker	  
vil	  i	  stedet	  skulle	  skal	  bevise,	  at	  der	  blev	  kommunikeret	  et	  ”ja”	  (behøver	  ikke	  være	  verbalt).	  I	  et	  
retssamfund	  som	  det	  danske	  er	  man	  uskyldig,	  indtil	  det	  modsatte	  er	  bevist,	  og	  derfor	  frygter	  
modstanderne	  af	  samtykke	  i	  lovgivningen,	  at	  en	  anklaget	  krænker	  vil	  være	  ”dømt	  på	  forhånd”,	  
hvis	  vedkommende	  skal	  bevise,	  at	  der	  har	  været	  samtykke,	  med	  andre	  ord	  frygter	  de	  en	  omvendt	  
bevisbyrde.	  Det	  vil	  dog	  ikke	  være	  tilfældet,	  da	  anklageren	  stadig	  vil	  skulle	  bevise,	  at	  der	  er	  begået	  
voldtægt.	  Så	  ret	  juridisk	  ændrer	  det	  ikke	  ved	  noget.	  Derfor	  erkender	  de	  fleste	  fortalere	  for	  
samtykke	  i	  lovgivningen	  også,	  at	  det	  handler	  om	  signalværdi	  mere	  end	  noget	  andet.	  Ved	  at	  indføre	  
samtykke	  hævder	  fortalerne,	  at	  man	  flytter	  ansvaret	  for	  den	  mulige	  handling	  over	  på	  den	  
anklagede	  og	  væk	  fra	  den	  anklagende	  (det	  mulige	  offer).	  
	  
Bonusinfo:	  Storbritannien	  indskrev	  samtykke	  i	  lovgivningen	  i	  2003,	  og	  det	  har	  ikke	  haft	  nogen	  
signifikant	  effekt	  på	  hverken	  antallet	  af	  anmeldelser	  eller	  ”falske”*	  anmeldelser.	  Det	  har	  heller	  
ikke	  haft	  nogen	  signifikant	  effekt	  på	  domsfældelserne,	  hvilket	  understøtter	  argumentet	  om	  at	  det	  
handler	  mere	  om	  signalværdi	  end	  noget	  andet.	  
	  
*Falske	  anmeldelser	  er	  i	  citationstegn,	  fordi	  denne	  statistiske	  kategori	  også	  omfatter	  tilbagetrukne	  
anmeldelser.	  
 
	  


