
 

Bygning af en gotisk katedral 
 

Relevant blueprint 
Målinger fra M-A 

Beskrivelse 
Byg en gotisk katedral ved hjælp af 

matematiske værktøjer (planer, 

skabeloner) og middelalderlige 

måleredskaber 

Læringsmål 
1: Udforsk middelalderens     

    måleinstrumenter 

2: Tegn et kort over en katedral 

3: Byg din egen katedral 

Relateret(e) fag i læreplanen Geometri 

Historie 
 

Måling 

Forudsætninger/forberedende 
foranstaltninger for lærere 
 

Udarbejdelse af materialet før 

undervisningen – se blueprint 

Forudsætninger/forberedende 
foranstaltninger for eleverne  
 

Søg viden om gotiske katedraler 

f.eks i Danmark 

Elevernes alder 
 

12 - 15 år 

Varighed 
 

1 – 1 ½  klokketime 

Sværhedsgrad 
Medium 

  
 



 

Trin for trin beskrivelse af opgaven  
 
Step 1 Udforsk middelalderens måleinstrumenter 

 

Enten bygger læreren de 2 middelalderlige instrumenter, der ses i den 

tilhørende blueprint, eller de beder eleverne om at bygge dem.  

Til orientering kan trælinealen laves af pap i stedet for træ.  

For at alle eleverne skal kunne håndtere værktøjet, er der brug for 

mindst ét værktøj til ca. 3 personer.  

 

Lineal I træ 

 

 

13-knob reb 

 



 
Byggemesteren i middelalderen må have kendt til beregningsmetoder 

og alt om geometri. Han kunne f.eks. bruge Pythagoras' og Thales' 

teoremer. Han havde læst Vitruvius', Heron af Alexandrias og Euklids 

værker og praktiserede derfor læren fra de græske og romerske mestre, 

der gik forud for ham. Han havde også den matematiske viden, som 

korsfarerne havde bragt med sig fra araberne. 

Generelt brugte bygmesteren firkanter og lange firkanter til at fastlægge 

bygningsplaner og brugte trekanter til forhøjninger.  

 

Trælinealen (la ‘pige’) er bygherrens lineal, og de vigtigste måleenheder 

er vist på den. Dens størrelse kan variere. Men generelt brugte 

stenhuggere almindelige mål, der spænder fra tommer til alen. Dette 

værktøj var let at bruge og kunne transporteres til byggepladsen. Hver 

stenhugger kunne til enhver tid foretage eller kontrollere målinger. 

Trælinealen kunne også bruges som lineal for stenhuggere til at 

kontrollere, om deres arbejde var lige. 

 

13-knobs reb  blev brugt til at tegne geometriske figurer hurtigt og 

nemt. Før de skar et element, trak bygherrerne det arbejde, der skulle 

udføres, i virkelig størrelse. De kunne f.eks. tegne det på jorden. For at 

lave disse tegninger håndterede de enten rebet mellem flere personer, 

eller de brugte små pæle eller pigge til at blokere rebet. Vi kan således 

tegne alle geometriske figurer med det: cirkler til tårne, et stort rektangel 

til en gårdsplads, en trekant til en ramme, en halvcirkel til en kuppel ... 

På en byggeplads gjorde rebet det også muligt at tage, rapportere eller 



 
kontrollere mål. Arbejderen kunne således måle væggenes højde, f.eks. 

ved at tælle antallet af intervaller på rebet. 

Nogle eksempler på brugen af disse instrumenter i dag: 

Læreren kan bede eleverne om at bruge disse værktøjer til at lave 

nogle få linjer på et stort stykke papir på gulvet.  

Med rebet:  

Et kvadrat 3/3/3/3/ 

 

Et rektangle 2/4/2/4 

 

En rektangulær trekant 3/4/5 

 

 

 

 

 

 

En ligebenet trekant 2/5/5/5 

 



 

 

 

 

Trin 2: Tegn et kort over en katedral 

 

Læreren giver hver gruppe af elever (3-5 elever): et stort ark papir, en 

blyant, et reb med 13 knuder og flere modeller af eksisterende gotiske 

katedralplaner. Læreren kan bede eleverne om at foretage 

dokumentarisk research på internettet på forhånd.  

Læreren kan derefter tale om de forskellige rum i en katedral: skibet, 

skibet, skibet, tværskibet, hjertet osv. 



 

 

 

 

Derefter skal eleverne tegne en plan af en katedral, der er opfundet med 

middelalderens redskaber. 

 

Step 3: Byg din egen katedral 

 

På grundlag af den tegnede plan skal eleverne frit bygge en katedral 

med træplanker af Kapla-typen. 

Målet er at opnå en sammenhængende forhøjning med hensyn til 

konstruktion og soliditet. 
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Side skib 

Side skib 



 
 

Eksempel 

 

 

 
Vurderingsaktiviteter 
 
 Lærerne kan stille følgende spørgsmål for at evaluere aktiviteten: 

 

Kan du bruge et 13-knobs reb? 

 

Hvad hedder de forskellige rum i en gotisk katedral? 

 
 

 

 


