
 

Den magiske cirkel  
 

Tilhørende blueprint 
 

En Stenalderbygning 

Beskrivelse 
Eleverne lærer om cirklen gennem 

opførelsen af en stenalderbygning 

Læringsmål 
-Eleverne lærer at tegne en cirkel 

på en enkel måde og ved hjælp af 

et passer. 

- Eleverne bliver fortrolige med 

begreberne radius og diameter 

- Eleverne lærer at arbejde med 

enkle værktøjer såsom 

håndboremaskiner/elektrisk 

boremaskine, nedstryger, knive og 

limpistoler 

- Eleverne tilegner sig viden om 

materialer 

-Eleverne bliver fortrolige med 

trekantede konstruktioner 

- Eleverne får et indblik i 

husbyggeri i stenalderen 

Relateret(e) fag i 
læreplanen 

Videnskab: Arkæologi 

Teknologi:  

Engineering: Trekantet 

konstruktion 



 
Kunst: Historie, Stenalderen 

Matematik: Geometri, radius og 

diameter 

Forudsætninger/forbere
dende foranstaltninger 
for lærere 

- Det er altid godt, hvis forløbet er i 

en sammenhæng, f.eks. at 

eleverne har kendskab til 

stenalderen på forhånd. På den 

måde giver det mening for 

eleverne. 

- Læreren har brug for at vide, om 

eleverne er vant til at bruge enkle 

redskaber. Hvis eleverne ikke er 

vant til det, vil det være nyttigt at 

lave en forudgående lektion, hvor 

eleverne borer huller, saver, 

bruger hobbyknive osv. 

- Overvej, om lokalet er egnet til 

aktiviteten? 

- Det kan være en god idé for 

læreren at bygge en model på 

forhånd, så han/hun har en idé 

om, hvor udfordringerne kan være, 

og eleverne har en model at bygge 

ud fra. 

 



 

Forudsætninger/forbere
dende foranstaltninger 
for lærere 

- Overvej, om de skal have lov til at 

bygge flere modeller? 

- Overvej, om kurset kan føre til et 

besøg på det lokale museum for at 

tale med arkæologerne om de 

lokale hustyper 

Forudsætninger/forbere
dende foranstaltninger 
for eleverne  

Ingen - Hvis eleverne er vant til at 

håndtere simpelt håndværktøj 

Elevernes alder Fra 10 år 

Varighed 2 timer 

Sværhedsgrad Medium 



 

Trin for trin beskrivelse 
af opgaven 

1: Færdigheder: Hvis eleverne ikke 

er fortrolige med at bruge enkle 

håndværktøjer, f.eks. små sav- og 

skæreøvelser, kan de prøve at 

bruge en limpistol og bore huller 

med en håndboremaskine eller en 

elektrisk boremaskine. Brug en hel 

lektion af 45-60 minutters varighed 

til dette.How to make the perfect 

circle? 

2: Lav en cirkel: 

- Gå udenfor og lær eleverne, 

hvordan man laver en cirkel med 

et stykke snor og en pind. De skal 

indstille radius og lave en cirkel. 

Eleverne skal arbejde sammen to 

og to. 

Trin for trin beskrivelse 
af opgaven 

Hvis det ikke er muligt at gå 

udenfor, kan du gøre det på denne 

måde med en snor og en blyant

 

Figure https://www.wikihow.com/Draw-a-Circle 



 
Eller her: 

https://www.youtube.com/watch?v

=JtqBrtqWN9E 

Her er et eksempel på, hvordan 

man tegner en 

cirkel:https://newsbreak.dk/a-

historier/web-tv-sadan-tegner-

du-den-perfekte-cirkel/565287!/ 

Tal med eleverne om: 

- Radius 

- Diameter 

- Omkreds 

 

Hvordan laver man den perfekte 

cirkel med et passer? 

3: At lave en cirkel med et passer. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=xFVJAEcSM7o 

 Hvis eleverne ikke er fortrolige 

med at bruge et passer, kan det 

være en god idé at lade dem 

eksperimentere med dette 

værktøj. Lad eleverne 

eksperimentere med værktøjet, lad 

dem flytte kompasset rundt i 
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cirklen osv. Øvelser findes 

her:https://www.youtube.com/w

atch?v=r_ByAAGBHLE 

Eller her: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Q5dl1esizM8 

 

Hvordan man bygger blueprintet 

4: Fortæl dem om det D-formede 

hus, som de skal bygge. (Blueprint) 

5: Byg huset i overensstemmelse 

med byggevejledningen, evt.  

parvis 

Assessment activities 
 

Lad eleverne gennemgå modellen i 

forhold til de givne kriterier. 

Opfylder modellen målene? Hvis 

ikke, hvad er der så sket? 
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