
 

  
 

Hvor hurtigt læser du? 

Øvelse  
 

 

Inden du går i gang med øvelsen, der måler din læsehastighed, skal du 
vide, at  

 

   

du skal bruge 

 et ur med sekundviser 

 en blyant  

 en læseplads, hvor du ikke bliver forstyrret 

 evt. læsebriller 

 

materialet består af 

 en tekst, du skal læse  

 et skema, hvor du kan gå ind og aflæse din læsehastighed 

 kontrolspørgsmål til teksten 

 facitliste til kontrolspørgsmålene 

 

du skal afsætte 10-15 minutter i alt til øvelsen. 

 

 

Sådan gør du: 

 

1. hav et ur med sekundviser parat 

2. skriv ned, hvad klokken er, lige inden du går i gang med at læse 

3. læs teksten Kvinden og samfundet i det tempo, der er normalt for dig 

4. så snart, du er færdig, tjekker du igen klokken 

5. hvor lang tid tog det dig at læse teksten?   

6. på skemaet på side 4 kan du finde din tid, og ved siden af kan du aflæse din 

læsehastighed. Var du fx 5 min. og 15 sek. om at læse teksten, er din 

læsehastighed 212 ord pr. minut. 

7. hvis du ønsker at kontrollere, hvad du kan huske af teksten, kan du bagefter 

prøve at besvare kontrolspørgsmålene. Til dem er der en facitliste. 



 

  
 

 

KVINDEN OG SAMFUNDET 
 
En gang imellem kigger vi måbende på 
hinanden og spørger: "kan det være rig-
tigt, at man behandler kvinder sådan?" 
Som kvinde tager man det selvfølgelig for 
givet, at man behandles fuldstændig lige 
så godt som mænd. Men det er fortsat 
ikke altid tilfældet. Men for at kunne 
forstå nutiden, kræver det ofte, at vi kig-
ger tilbage på fortiden. Vores historie op 
gennem tiden forklarer da også, hvorfor vi 
nu befinder os i den situation, som vi gør, 
og hvordan vores liv og vilkår har ændret 
sig. 
I BEGYNDELSEN VAR ARBEJDET… 
Indtil landbruget opstod for omkring 
10.000 år siden, levede mennesket og 
dets forløbere gennem hundredtusinder 
af år som jægere og samlere. I vores 
forestilling om disse fjerne tiders 
stammesamfund rager manden op som 
jæger og fisker, mens kvinden er henvist 
til en mere afhængig rolle som den, der 
laver maden og passer børnene. 
Billedet er både rigtigt og forkert. 
Formentlig har der tidligt udviklet sig en 
arbejdsdeling mellem kønnene, hvor 
jagten blev mandens domæne. Men op 
mod 80-90 procent af stammens føde har 
ikke bestået af byttedyr, men været bl.a. 
frugter, rødder, æg og frø, som kvinderne 
samlede ind. 
Kvindernes arbejde har været afgørende 
for hele stammens overlevelse, og de 
første landbrugere har formentlig også 
været kvinder, der har fundet ud af, 
hvordan de kunne sikre og forøge ud-
byttet af indsamlingen ved at så eller 
plante og ved at vande. 
LANDBOKVINDEN 
Før eller siden har der dog i de fleste 
landbrugssamfund udviklet sig en ar-
bejdsdeling, hvor manden fik en central 
rolle i rydningen og dyrkningen af jorden 
og med at passe de større husdyr. Også 
landbokvindens liv var dog fortsat først 
og fremmest præget af et mangesidigt 

arbejde, hvoraf børnepasning kun var en 
lille del. 
Fra 1800-tallet, hvor den danske 
landbokvindes liv er forholdsvis grundigt 
belyst, ved man, at de fleste kvinder gif-
tede sig sent. Gennemsnittet var 28 år og 
dermed omtrent som nu. Ved giftermålet 
havde landbokvinden derfor allerede 
gennem lang tid uddannet sig til at stå i 
spidsen for husholdningen, og der var et 
gensidigt afhængighedsforhold mellem 
kvinden og manden. 
DEN LANGE UDDANNELSE 
Pigerne fik deres uddannelse enten ved at 
arbejde som tjenestepiger for andre, eller 
for gårdmandsdøtrenes vedkommende 
ofte i hjemmet, hvor man så sparede at 
tage en ekstra pige i løn. Den traditionelle 
uddannelse til gårdmandskone startede, 
når pigen som fjortenårig blev 
konfirmeret og varede ved, til hun blev 
gift. Børn af husmænd og landarbejdere 
måtte som regel meget tidligere tage del i 
indtjeningen til hjemmet ved at arbejde 
for andre. Dette arbejde kunne bestå i, at 
pigerne deltog i høsten, malkede køerne 
og selvfølgelig tog del i køkkenarbejdet. 
Det hårdeste fysiske arbejde blev overladt 
til mændene. 
HAVEARBEJDE OG ØLBRYGNING 
Haven har nok altid været kvindens ar-
bejdsfelt, men dens størrelse og indret-
ning har ændret sig meget. I den 
tætsluttede landsby fra før udskiftningen i 
forbindelse med landboreformerne i slut-
ningen af 1700-tallet lå hver gård på sin 
toft, et mindre indhegnet jordstykke, hvor 
der især blev dyrket kål. Kartoflen vandt 
først for alvor indpas i løbet af 1800-
tallet, og dyrkedes da ofte både i en del af 
marken og i et havebed. I det hele taget 
vandt mange nye planter indpas i løbet af 
1800-tallet, og det gav nyt arbejde i haven 
med lugning og plukning, men også i 
køkkenet med syltning og henkogning. 

Her starter læsehastighedstesten 

Læs i dit normale tempo. 

(Husk at notere klokken nu!) 



 

  
 

Så langt tilbage som i 1400-tallet blev 
bønderne af deres herskab og fra 1500-
tallet af staten pålagt at plante æble- eller 
pæretræer og anlægge humlekuler. 
Humlen var en næsten uundværlig 
ingrediens i det hjemmebryggede øl, som 
var den vigtigste drikkevare både til 
hverdag og fest. Så længe vandet blev 
hentet op af gårdens stensatte brønd, der 
ofte lå i betænkelig nærhed af møddingen, 
drak man faktisk aldrig vand, men øl, der 
trods alt havde den fordel at være kogt og 
konserveret vand, og først i sidste del af 
1800-tallet blev der så rigeligt med mælk, 
at den erstattede øllet ved i hvert fald 
nogle af døgnets måltider. 
I arbejdet med humlen fra sætningen af 
stangen, den skulle klatre op ad i foråret, 
til høsten i oktober varetog mænd og 
kvinder hver deres funktion. Plukningen 
af de klistrede blomsterstande var 
derimod fælles aftenarbejde for både 
karle og piger. Som regel var det også 
kvindearbejde at passe spiringen af den 
byg, der lå udbredt på en del af kornloftet 
for at blive til ølmalt, og den efterfølgende 
tørring af malten over ild var så vigtig, at 
konen i huset helst klarede det selv, eller 
højst lod en fuldt uddannet pige gøre det. 
Hele den vanskelige ølbrygningsproces 
var kvindearbejde. Det mest kritiske 
tidspunkt kom, når gærkarret skulle stil-
les an, og det viste sig, om øllet ville gære. 
Det besørgede madmor selv, og mange 
steder begyndte hun med at sætte karret 
på udbrændte gløder eller rense med 
brænderøg for at holde hekse væk. 
STOD DE VIRKELIG OP? 
Til det daglige kvindearbejde hørte at lave 
mad og rette an til de tre hovedmåltider 
og to mellemmåltider og siden vaske op. I 
mange egne af landet var det skik, at 
kvinderne eller i hvert fald tjene-
stepigerne stod op under måltidet, men 
ikke i fx Nord- og Vestjylland. Netop 
køkkenarbejdet blev mere omfattende i 
sidste del af 1800-tallet. Fra byerne 
bredte skikken med tallerkener, knive og 
gafler sig, hvor man før havde nøjedes 

med skeer og langet til det fælles grødfad 
og selv slikket skeen af bagefter. Op-
vasken blev mere omfattende. Det samme 
gjorde rengøringen i hus og køkken, da 
nye fabriksfremstillede brændekomfurer 
kom ind og erstattede de gammeldags 
åbne ildsteder. 
Til den daglige rengøring kom ho-
vedrengøring og tøjvask. Under 
forårsrengøringen blev i gammel tid 
sengehalmen skiftet og sengene vasket, 
før de igen blev fyldt med ny halm. Alt det 
malede træværk i døre, vinduer, paneler 
og loft blev vasket. Skulle det friskes op 
med ny maling, var det også normalt 
kvindearbejde, og det samme var det at 
give væggene et nyt lag hvidtekalk, hvis 
da ikke den nye mode med papirtapet 
havde bredt sig til gården. Også den ud-
vendige vedligeholdelse af væggene tog 
kvinderne sig ofte af som en følge af den 
arbejdsdeling, der havde bestået fra ældre 
tid, at mændene opførte bindings-
værkshusets grundelementer og lagde tag, 
mens kvinderne havde ansvaret for 
lerkliningen mellem bindingsværkets 
træstolper. 
PENGEØKONOMI 
Den dygtige husmoder og den veloplærte 
tjenestepige var aldrig i ro, og i det 
arbejdsdelte fællesskab med mændene 
var kvinderne uundværlige. Med 
pengeøkonomi og begyndende 
industrialisering ændrede begge køns 
arbejde dog karakter, og i takt med at 
hjemmet i stigende omfang blev tømt for 
egentlige økonomiske funktioner, 
nærmede landbolivet sig langsomt den 
udvikling, der allerede var sket i 
bysamfundene. Mandens arbejde kom til 
at syne af mere end kvindens, fordi det 
tjente pengene hjem, mens kvindernes 
blot blev privat husholdning  
 
 
 
 

Fra Politikens Kvindeliv, 1999 
(1111 ord)

Slut på læsehastighedstesten. 

(Noter klokken!) 
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Tid 

Minut og sekund 
Læsehastighed  

ord pr. minut 

3 min. 370 

3 min. 15 sek 342 

3 min. 30 sek 317 

3 min. 45 sek. 296 

4 min. 278 

4 min. 15 sek. 261 

4 min. 30 sek. 247 

4 min. 45 sek. 234 

5 min. 222 

5 min. 15 sek. 212 

5 min. 30 sek. 202 

5 min. 45 sek. 193 

6 min. 185 

6 min. 15 sek. 178 

6 min. 30 sek. 171 

6 min. 45 sek. 165 

7 min. 159 

7 min. 15 sek. 153 

7 min. 30 sek. 148 

7 min. 45 sek. 143 

8 min. 139 

8 min. 15 sek 135 

8 min. 30 sek 131 

8 min. 45 sek 127 

9 min. 123 

9 min. 15 sek 120 

9 min. 30 sek 117 

9 min. 45 sek 114 

10 min.  111 

10 min. 15 sek. 108 

10 min. 30 sek. 106 

10 min. 45 sek. 103 
 

Hvor lang tid tog det dig at læse teksten på side 2 og 3? 

Udregn din tid og find din læsehastighed i skemaet herunder. 
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1. Landbruget opstod ca. 

  for 8.000 år siden 

  for 10.000 år siden 

  for 12.000 år siden 
 

2. I fjerne tiders stammesamfund bestod op mod 

  80-90% af stammens føde af byttedyr nedlagt af mændene 

  80-90% af stammens føde af frugter, rødder, æg og frø indsamlet af kvinderne 

 

3. Den gennemsnitlige alder for landbokvinden ved giftermål i 1800-tallet var: 

  26 år 

  28 år 

  22 år 

 

4. I slutningen af 1700-tallet – før udskiftningen – blev der især dyrket: 

  kartofler 

  hvede 

  kål 

 

5. Fra 1500-tallet blev bønderne af staten pålagt at : 

  plante æbletræer 

  plante pæretræer 

  dyrke kartofler 

  anlægge humlekuler 

  dyrke byg 

 

6. Kvinderne – eller i hvert fald tjenestepigerne – stod op under måltider i: 

  Nord- og Vestjylland 

  i mange egne, men ikke i Nord- og Vestjylland 

  i mange egne, men ikke i Sønderjylland 

 

7. Før 1800-tallet var den vigtigste drikkevare: 

  mælk 

  vand 

  øl 

Kontrolspørgsmål til ’Kvinden og samfundet’ 

 

Hvad kan du huske af teksten? 

Sæt kryds (i spørgsmål 5 flere kryds) ud for det rigtige svar 
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1. Landbruget opstod ca. 

  for 8.000 år siden 

  for 10.000 år siden 

  for 12.000 år siden 
 

2. I fjerne tiders stammesamfund bestod op mod 

  80-90% af stammens føde af byttedyr nedlagt af mændene 

  80-90% af stammens føde af frugter, rødder, æg og frø indsamlet af kvinderne 

 

3. Den gennemsnitlige alder for landbokvinden ved giftermål i 1800-tallet var: 

  26 år 

  28 år 

  22 år 

 

4. I slutningen af 1700-tallet – før udskiftningen – blev der især dyrket: 

  kartofler 

  hvede 

  kål 

 

5. Fra 1500-tallet blev bønderne af staten pålagt at: 

  plante æbletræer 

  plante pæretræer 

  dyrke kartofler 

  anlægge humlekuler 

  dyrke byg 

 

6. Kvinderne – eller i hvert fald tjenestepigerne – stod op under måltider i: 

  Nord- og Vestjylland 

  i mange egne, men ikke i Nord- og Vestjylland 

  i mange egne, men ikke i Sønderjylland 

 

7. Før 1800-tallet var den vigtigste drikkevare: 

  mælk 

  vand 

  øl 
 

 

Facitliste til spørgsmålene til ’Kvinden og samfundet’ 

 

Kontroller selv dine svar 


