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GEOMETRI OG MÅLINGER I DET FRI 
 
Klassetrin 4.-6. klasse 
Varighed 2 timer 
Fag Matematik og Historie 
Pris 900 kr. Gratis for skoler i Lejre Kommune, Frederikssund Kommune og Ros-
kilde Kommune jf. aftale om gratis undervisning. 
 
Beskrivelse af undervisningsforløbet 
Flyt geometritimen ud på Lejre Museum og få masser af praktisk erfaring med anvendelse 
af geometri og målinger og samtidig masser af frisk luft, bevægelse og røde kinder. Vi vil 
introducere eleverne til, hvordan anvendelse af geometri og målinger bruges i arkæologi-
en. Derefter skal de selv ud på feltet og undersøge de historiske fortidsminder. Eleverne 
skal med hjælp af viden om og anvendelse af geometri, opmålinger, tegninger og skitser 
samt arealbestemmelse undersøge fortidsminderne ved Lejre Museum blandt andet med 
brug af koordinatsystemet.  
 
Fælles mål: 
Matematik – kompetencemål: Geometri og måling  

 Eleven kan anvende geometriske metoder og beregne enkle mål. 
Historie – kompetencemål: Kildearbejde  

 Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at 
redegøre for fortolkninger af fortiden. 

 
Historie – kompetencemål:  

 Kildearbejde - Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden. 

 Historiebrug - Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger 
historie 

 
Faglige læringsmål: 

 Eleverne kan anvende koordinatsystemet til præcise placeringer i praksis.  

 Eleven kan anslå og bestemme omkreds og areal. 

 Eleven kan gengive træk fra omverdenen ved tegning samt tegne ud fra givne be-
tingelser. 

 Eleverne kan undersøge markeringer af bygninger med brug af geometri, skitser og 
opmålinger og bruge disse til at diskutere med hvilken sikkerhed fortiden kan be-
skrives.  

 
Før besøget: 
Som lærer kan du forberede eleverne på besøget på museet ved at tale om, hvor I skal 
hen, samt hvad der skal foregå.  
 
Oven for ser du en række faglige læringsmål, som vi har sat for forløbet. Hvis du har spe-
cielle ønsker til forløbet er det vigtigt, at vi bliver informeret om dette, når du booker. Vi vil 
også meget gerne kende til om I har arbejdet med målinger og geometri i klassen før be-
søget og hvordan.  
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Inden I kommer på museet vil det gavne elevernes udbytte, hvis: 
 

 Eleven har viden om hjælpemidler til opmåling. 

 Eleven har foretaget opmålinger af eksempelvis deres hus/lejlighed, eget værelse, 
klasselokalet 

 Eleven har viden om bestemmelse af areal og omkreds af forskellige typer firkanter.  

 Eleven har viden om hvordan man kan gengive træk fra omverdenen ved tegning. 

 Eleven har viden om hvordan man beskriver placeringer i koordinatsystemet. 
 
Det anbefales, at du har inddelt klassen i 4 grupper, da klassen skal arbejde sammen om 
opmålingerne i grupper. 
 
Forløbet foregår uden for. Derfor anbefaler vi, at eleverne har overtøj på efter vejret. Vi 
skal gå i højt græs, så derfor er lange bukser, strømpebukser/leggins, vandtætte sko eller 
støvler at foretrække. Husk solcreme, hvis det er varmt og solrigt – der er ingen skygge.  
 
Det er museets underviser, som varetager undervisningen, men du er meget velkommen 
til under forløbet at bidrage til undervisningen og relatere den til det I arbejder med på sko-
len. Derudover får eleverne et større udbytte, hvis du og øvrige lærere eller pædagoger 
hjælper eleverne undervejs med opgaverne.  
  
På museet: 
Museets underviser tager imod jer ved indgangen. Her kan I sætte jeres tasker. Forløbet 
starter med at underviseren præsenterer sig og fortæller, hvilke mål, der er sat for forløbet 
i dag. Herefter får I en introduktion til, hvordan arkæologer bruger matematik i praksis i 
deres daglige arbejde. 
Før vi går op til det sted, hvor bygningerne lå får eleverne en præsentation af de opgaver, 
der skal arbejdes med samt de hjælpemidler vi skal benytte. Opgaverne er inspireret af 
arkæologernes arbejdsmetoder, ligesom vi benytter de forskellige hjælpemidler, som ar-
kæologerne også anvender.  
 
Følgende hjælpemidler anvendes: 

 millimeterpapir 

 Målebånd 

 Skridtlængde 

 Koordinatsystemet  
 
Det område, vi skal undersøge er der, hvor der i jernalderen lå en række markante byg-
ningsværker.  
 
I 4 grupper skal eleverne foretage opmålinger med forskellige hjælpemidler. Eleverne skal 
tegne de opmålte bygninger på millimeterpapir og benytte koordinatsystemet til at markere 
bygningernes placeringer. Ligesom de skal udregne omkreds og areal for bygningerne. 
Opmålinger af bygningerne kan sættes i relation til de opmålinger, I har lavet hjemme på 
klassen. 
 
Som afslutning taler vi om elevernes opdagelser ved at anvende matematik, og hvad det 
er, der har ligget i Lejre, samt hvordan arkæologer bruger matematik i deres arbejde. 
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Underviseren følger jer tilbage til Lejre Museum. 
 
Evaluering 
Det er vores målsætning, at eleverne går fra museet med ny viden og nye færdigheder. 
Som de kan bygge videre på i skolen. Vi vil meget gerne høre om, hvordan forløbet har 
været og om eleverne fik det udbytte, som du havde forventet, da du bookede forløbet. 
 
Efterbearbejdning: 
For at øge elevernes læringsudbytte er det vigtigt, at eleverne får mulighed for at arbejde 
videre med museumsbesøget, når I kommer tilbage på skolen. Neden for er der forslag til, 
hvordan man kan arbejde videre med geometri og målinger i forhold til at undersøge spor 
fra fortiden. 
 

 Lav en rapport over jeres undersøgelse. Hvilke forskelle og ligheder er der imellem 
de enkelte bygninger. Brug jeres tegninger som forklaringsmodel. 

 Sammenlign jeres resultater med opmålinger og arealbestemmelse af eksempelvis 
jeres hus/lejlighed, klasselokalet, gymnastiksalen, hallen, skolegården. 

 Lav en model af bygningerne – på papir eller på gulvet i gymnastiksa-
len/klasselokalet/skolegården (hvis I må). Dette er en god mulighed for at introduce-
re målestokforhold. Til markering af hallerne kan man benytte paptallerkner.  

 
Booking: 
Undervisningsforløbet ”Geometri og målinger i det fri” er et forløb for elever på mellemtrin-
net. Målet med forløbet er at præsentere eleverne for, hvordan matematik anvendes i 
praksis og til forståelse af andre fag. 
 
For yderligere praktiske oplysninger om booking se venligst museets hjemmeside 
www.romu.dk. Her kan du også få oplysninger om hvilke skoler, der kan benytte sig af til-
buddet om gratis undervisning. 
 
Dette forløb kan bookes på:  
T: 51 70 70 71 eller 
E: booking@romu.dk 
 
Praktisk: 
Det er muligt at spise medbragte madpakker på museet enten før eller efter besøget på 
museet. Hvis I ønsker at gå rundt i museets udstilling på egen hånd efter besøget og det 
er uden for museets almindelige åbningstid skal det aftales med museet, når du booker 
forløbet.  
________________________________________________________________________ 

Lejre Museum er en del af ROMU der består af:  
Roskilde Museum, Frederikssund Museum, Lejre Museum, RAGNAROCK - museet for 
pop, rock og ungdomskultur, Lützhøfts Købmandsgård, Håndværkermuseet, Skt. Lauren-
tius, Domkirkemuseet, Tadre Mølle samt Gl. Kongsgård. 
 
www.romu.dk  
 

mailto:booking@romu.dk
http://www.roskildemuseum.dk/

