
 
 

 

Måle hældningen af en overflade 
med et vaterpas 

Relevant blueprint Vaterpas 

Beskrivelse I denne pædagogiske sekvens vil 

eleverne lære om vinkler og 

hvordan man tester, om noget ikke 

er i vater, og hvordan man finder 

hældningen. 

Learning Objectives De studerende vil:: 

- Forstå forskellige typer af vinkler 

- lære at beregne forskellige vinkler 

i graders enhed 

- - bruge vandret til at 

beregne hældningen af 

forskellige overflader 

Relateret(e) fag i læreplanen Geometri, Historie 

 



 
 

 

Forudsætninger/forbered-

ende foranstaltninger for 

lærere 

Lærerne skal samle materialerne 

til planlægningen 

Forudsætninger/forbered-

ende foranstaltninger for 

studerende 

Forstå grundlæggende geometri 

(f.eks. punkt, linje og plan og 

målinger) 

Elevernes alder 9-13 år 

Varighed  1-2 timer 

Sværhedsgrad Medium 

 

  



 

Trin for trin beskrivelse af opgaven 

Trin 1: Hvad er en vinkel? 

En vinkel er dannet af to stråler, der er forbundet af et punkt, eller 

toppunkt. 

 

Fig. 1 Vinkel, der viser toppunktet 

Når vi ønsker at beregne en vinkel, tager vi afstanden mellem de to 

stråler. Dette udtrykkes i grader. For at måle vinkler bruger vi et særligt 

værktøj, en vinkelmåler. 

 

Fig. 2 A protractor is a tool used to measure angles. 
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Trin 2: Typer af vinkler 

Ret vinkel: En ret vinkel har et mål på 90 grader, som skrives 90°. Det 

betyder, at den ene side er helt flad eller vandret, og at den anden side 

går lige op og ned eller lodret. Du kan se et eksempel på billedet 

nedenfor. Du ser denne type vinkel overalt, især på ting, der er 

rektangulære eller firkantede. Vi sammenligner alle vinkler med en ret 

vinkel for at se, om afstanden mellem strålerne er større eller mindre 

end 90°. 

 

                                                                  Fig. 3 Vinkeltyper 

Spids vinkel ( Acute angel ): Afstanden mellem de to sider af en spids 

vinkel er altid mindre end den rette vinkel. Det betyder, at en spids 

vinkel er mindre end 90°. Den kan have en vinkel på mellem 0-89°. Du 

kan se et eksempel på billedet. Hvis du kigger på en trekant, er mindst 

to af hjørnerne altid spidse vinkler. En måde at huske navnet på er ved 

at tænke på en spids vinkel som en "sød" vinkel, fordi den er lille 



 
.Stump vinkel ( Obtuse angel ): Afstanden mellem de to sider af en 

stump vinkel er altid større end i den rette vinkel. En stump vinkel er 

altså større end 90°. Den kan være mellem 91-179°. Den stumme vinkel 

anses for at være en "fed" vinkel.      

 

Trin 3: Introducer og/eller byg vaterpasset 

Figur 4 viser det antikke vaterpas, som var forløberen for det moderne 

vaterpas og havde form som bogstavet "A", hvorfra dets græske navn 

stammer. Det blev brugt til opførelsen af "Ziggurater" i Mesopotamien, 

pyramiderne i Egypten og grækernes templer. Den kontrollerer 

overfladernes horisontalitet eller hældning. 

Hvis læreren ønsker det, kan han/hun bruge tegningen til at bygge et 

vaterpas med eleverne.

 

                                                      Fig. 4 Oltidens vaterpas 

 

 

 

 



 
Trin 4: Brug et vaterpas til at finde ud af, om der er en hældning 

Hvis du sætter vaterpasset på dit skolebord, kan du se, om det er i en 

virkelig vandret position eller ej. Hvis vægten er i balance midt på, er der 

ingen hældning. I alle andre tilfælde hælder den til højre eller venstre.  

Gør det samme for at justere billederne i din skoleklasse som vist i fig. 5. 

 

Fig. 5 Oltidens vaterpas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Trin 5: Mål vinklen med et vaterpas, en lineal og en lige pind 

Lad os sige, at vi ønsker at måle hældningen af en overflade eller jorden.  

 

Fig. 6 Måling af vinklen på en skrånende overflade 

Vi bruger først en lige træstang eller noget lignende og forsøger at 

balancere niveauet på den. Derefter måler vi ved hjælp af linealen 

længden af de røde stiplede segmenter. Derefter beregner vi tangenten 

til vinklen θ som:                            𝒕𝒂𝒏 𝜽 =
𝑶𝒑𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒆

𝑨𝒅𝒋𝒂𝒄𝒆𝒏𝒕
 

Lad os f.eks. sige, at den modsatte side er 2 cm og den tilstødende 5 cm. 

Tangenten vil være 0,4 cm, hvilket vil svare til en vinkel på 22o. Ved 

hjælp af tangenttabeller Diagram som 

https://www.mymathtables.com/trigonometric/tangents-0to90-

tables.html kan vi finde graderne for hver vinkel ud fra tangentens 

værdi. For at finde ω-graderne kan eleverne følge samme 

fremgangsmåde. Men det er også kendt, at summen af graderne af 

 

Overflade med  hældning 

Lige pind 

θ 

ω 

λ 

https://www.mymathtables.com/trigonometric/tangents-0to90-tables.html
https://www.mymathtables.com/trigonometric/tangents-0to90-tables.html


 
vinklerne i en trekant er lig med 180o. Så ω's grader beregnes på 

følgende måde: 

�̂� + �̂� + �̂� =  𝟏𝟖𝟎𝝄  ⇒  𝟐𝟐𝝄 + �̂� + 𝟗𝟎𝝄 = 𝟏𝟖𝟎𝝄   ⇒  �̂� = 𝟔𝟖𝝄 

Konklusion 

I denne lektion lærte eleverne, hvad en vinkel er, de forskellige typer af 

vinkler og hvordan man måler dem. De lærte, hvordan de kan bruge 

vaterpasset til at teste, om en overflade er skrå. Derefter målte de 

vinklen på en skrånende overflade ved hjælp af trigonometriske formler 

og diagrammer. 

 

Vurderingsaktiviteter 

Aktivitet 1. Find oplysninger om brugen af oldtidens vaterpas 

Aktivitet 2. Brug vaterpasset til at placere en billedramme i din skole. 

Aktivitet 3. Prøv at måle hældningen på en rampe på din skole for at se, 

om den er for stejl. 

 


