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Projektopgave 8. klasse. 
Overordnet emne – overgange 

 
Emnebegrundelse  

 
Vi har valgt kønsskifteoperation som vores emne, fordi at vi havde 
overgange som overordnede emne, så derfor syntes vi at det her lød 
meget spændende sådan lige at blive fra en mand til en dame eller 
omvendt for det er jo noget a en forvandling og så ville vi også godt lære 
noget om det. 



 
 
 

Problemformulering 
 

Hvorfor vælger nogle folk at skifte køn? Og hvilke konsekvenser er 
der med en kønsskifteoperation? Og hvilken betydning får det den 
køns opereret persons identitet? Hvor er det man får lavet en 
kønsskifteoperation? Er det flest damer eller mænd der får en 
kønsskifteoperation? Hvor meget er det at det koster? 
Er der nogle specielle regler der skal overholdes nå man får en 
operation? Kan man få noget støtte eller anden slags for hjælp med 
betaling? 



 
Hvorfor vælger nogle mennesker at få skiftet køn? 

 
 
De mennesker der vælger at få lavet en kønsskifteoperation gør 
det fordi at de i meget lang tid har følt at de er født i den 
forkerte krop, som om de er spæret inde i et fængsel i deres 
egen krop. Så de får lavet en operation så de kan føle sig tilpas 
og 100% dem selv i deres krop.   
 En person, som ønsker at skifte køn er transseksuel og må ikke 
forveksles Med en transvestit. 
Den transseksuelle føler i sit indre, at han/hun er det modsatte 
køn i forhold til det køn, den pågældendes biologiske er født 
som. 
En persons kønsidentitet er en persons egen opfattelse af 
hvilket køn den Pågældende er. 
Hos den transseksuelle er der derfor er et misforhold mellem 
pågældendes Kønsidentitet og kroppens biologiske køn. 
Det vil sige, at en mandlig transseksuel (forkortes ofte MtK 
(Mand til Kvinde) biologisk er født som en mand, men i sit indre 
føler sig som en kvinde. 
Tilsvarende for en kvindelig transseksuel (forkortes ofte KtM 
(Kvinde til Mand). 



 
 
 

 

Hvor meget koster det? 
 
Men det er ikke billigt, for det koster ca. mellem 75-100.000 danske 
kroner. Men det er også kun vis det er at man tager til udlandet som 
f.eks. Thailand, Indonesien eller i det hele taget i Øst Asien. Men man 
kan også få lavet en kønsskifteoperation her hjemme i Danmark men det 
koster bare 3-4 gange ca. 300-500.000 danske kroner mere her hjemme, 
fordi at man skal hen på en privat kirurg og få det lavet.  
De penge man skal have for at betale operationen må man selv skaffe 
for der er nemlig ingen der vil give støtte til det. 
 
 
 
 



 
 
 

Hvem tager ansvaret for det? 
 
Endelig søger de fleste transseksuelle også at ændret kroppens ydre 
fysiske kendetegn på kønnet - altså at få lavet en kønsskifteoperation. 
MtK vil have fjernet penis og testikler og have en skede og bryster. 
KtM vil have fjernet sine bryster og have dannet en penis. 
Det er ikke tilladt at få lavet disse operationer uden tilladelse fra 
Justitsministeren. I praktis er det Civilretsdirektoratet, der giver 
tilladelsen. 
Inden en sådan tilladelse gives, skal den transseksuelle i behandling på 
Sexologisk Klinik på Rigshospitalet. 
Alt dette er et meget langt forløb og den transseksuelle er i de fleste 



tilfælde over 30 år, inden en sådan kønsskifteoperation bliver 
gennemført. 
Også selv om den transseksuelle har levet som det køn, den 
pågældende føler Sig som i mange år. 
Når den transseksuelle så endelig har fået sin kønsskifteoperation giver 
myndighederne også tilladelse til at ændre fornavn til et kønsbestemt 
fornavn, som svarer til det nye køn og et personnummer med det rette 
endetal, ligesom der kan udstedes nye legitimationspapirer så som pas, 
kørekort, Dankort m.v. på den nye identitet. 
Den transseksuelle føler derfor en voldsom stor befrielse. 
Det er en stor følelse af endelig at være et helt og et rigtigt menneske.  
 



Kildeangivelse. 
 

1. www.anetteegelund.dk: sendt en mail til men ikke fået svar. 
2. www.google.dk: søgt efter kønsskifteoperation men fandt 

ikke noget. 
3. www.trans-danmark.dk: har kun fundet Tinas hjemme side. 
4. paradiset er ikke til salg: har ikke fundet noget. 
5. familiens store lægeleksikon: har ikke fundet noget. 
6. mit livs hemmelighed: har ikke fundet noget. 
7. ned til kvinderne: har ikke fundet noget. 
8. tina_thranesen@hotmail.com: Tina Thranesen: vi har 

sendt mail til hende og har fået svar. Hun var rigtig sød og 
sende rigtig gode svar på det vi spurgte om. 

http://www.anetteegelund.dk/
http://www.google.dk/
http://www.trns-danmark.dk/
http://by16fd.bay16.hotmail.msn.com/cgi-bin/compose?curmbox=F000000001&a=2a122c7eb498d9837ef416d36adbc503&mailto=1&to=tina_thranesen@hotmail.com&msg=MSG1106830664.2&start=137082&len=5348&src=&type=x


Dagbog. 
 

Mandag: Vi fandt materialer. 
 
Tirsdag: Det gik i vasken, vi fik stort set ikke lavet ret meget. 
 
Onsdag: vi fik lavet en hel masse og skrev til Anette men har 
ikke fået svar. 
 
Torsdag:  Vi fik lavet en hel masse og fik skrevet til en der 
hedder Tina Thransen. 
 
Fredag: Fremlæggelse håber det går godt. 
 


