
 

Arkitekt for Harald 
Blåtand 

 

Relevant blueprint Arkitekt for kong Harald Blåtand 

Beskrivelse 
 

Lektionen er en koncentreret lektion, hvor 

eleverne får en kort introduktion til 

vikingernes verden, Kong Harald Blåtand og 

bygger en model af en af Kong Haralds 5 

ringborge. 

Læringsmål -Eleverne lærer om vikingernes verden 

-Eleverne lærer/opnår viden om cirklen, 

radius, diameter, Pi, areal og omkreds 

Relateret(e) fag i 

læreplanen 

Primært historie og matematik 

Forudsætninger/forbe

redende foranstalt-

ninger for lærere 

Ordet viking bliver ofte misbrugt eller 

misforstået. Viking var ikke en befolkning. 

Det var noget, man gik i.  Ordet viking 

betyder noget lignende: en person fra 

bugten.  Vikinger forbindes ofte med 

overfald, plyndring og tyveri, selv om de var 

meget mere end det. 



 

Forudsætninger/forbe

redende 

foranstaltninger for 

lærere  

De var dygtige håndværkere, købmænd, ja, 

hele deres samfund og livssyn var langt fra 

vores - og alligevel! I de skandinaviske lande 

kan man finde spor af vikingerne i nutiden. 4 

af ugedagene i Danmark, Sverige og Norge 

har stadig navne med nordisk tilknytning, 

f.eks. Torsdag er stadig gud Thor's dag. 

Den nordiske indflydelse findes ikke kun i de 

skandinaviske lande, men også i de lande, de 

rejste til, invaderede og bosatte sig i. Således 

er mange ord/bynavne på engelsk og fransk 

af nordisk oprindelse.  

 Vikingetiden er blevet mere og mere 

populær, bl.a. gennem skildringer af 

perioden i tv- og litterære serier. 

Undervisningen er baseret på Kong Harald 

Blåtand, der underlagde sig Danmark og 

Norge som konge i perioden 958-987 e.Kr. 

Han var den første danske konge, der blev 

døbt ... mere som en praktisk foranstaltning 

for ikke at give den tysk-romerske Otto den 

1. en religiøs grund til at søge konflikt med 

de før-hedenske danskere. Kong Harald 

Blåtand var en meget foretagsom konge, der 

satte mange store byggeprojekter i gang ud 

over de 5 ringborge, vi kender i dag. Broers, 



 
og en imponerende grav for hans mor og far, der 

fyldte et område på størrelse med 20 

fodboldbaner og var omgivet af en 1440 meter 

lang palisade. 

Det er en spændende periode, hvor det kan 

være svært at begrænse sig, derfor har vi valgt at 

fokusere på vikingernes ringborge og matematik 

eller rettere geometri med et cirkulært fokus. 

 

Forudsætninger/forbe

redende 

foranstaltninger for 

eleverne  

Kurset forudsætter, at eleverne ved, hvordan 

man bruger et passer. 

Ellers anbefales det at bruge en lektion på at 

øve sig i at tegne cirkler og eksperimentere 

med instrumentet. 

Elevernes alder Fra 12 år 

Varighed 2 timer (120 min) 

Sværhedsgrad Middel til svær. 

Trin for trin 

beskrivelse af 

opgaven 

1: Introduktion til vikingetiden og Harald 

Blåtand (se billeder nedenfor) 

2. Modelbygning af vikingeborgen (Fyrkat) 

(ved hjælp af den tilsvarende blueprint) 

3: Evaluering og egenkontrol af målingerne 

på modellen 

4: Forslag til det videre arbejde 

 



 
 

 

 

 

 

 

                       

 

Navnet Blåtand siges at 
skyldes, at han havde en 
blå/sort tand. 

Han var den første danske 
konge, der blev døbt 

Han var konge af Danmark og 
Norge 

Dræbt i et oprør startet af hans 
egen søn! 

 

Figure 1 Jelling-runestenen anses for 
at være Danmarks fødselsattest 

Harald Blåtand 
Dansk Konge 958-
987  KONGEN, DER ELSKEDE GEOMETRI 

Kongen, der erobrede hele Danmark og 
Norge, satte store byggearbejder i gang: 
Dannevirke-muren mod Tyskland, den 760 
meter lange og 5 meter brede bro over 
Ravning Enge, 5 ringborge, hvoraf den 
største måler 240 meter i diameter, og en 
stor grav på størrelse med 20 
fodboldbaner for sin mor, dronning Thyra 
og far: kong Gorm den Gamle. 



 
 

" Vikinge tema" et ark til inspiration 

Indhold Indhold kan være Aktivitet 

Hvem var de? - 

menneskene 

Hvordan ville det være at være: 

- En mand 

- en kvinde 

- et barn 

- Tøj 

- Roller 

 

- Lav vikingetøj 

- Lav små  

-  vikingedukker med      

   udstyr/beklædning til  

   hvert køn 

- Find billeder 

Hvor boede de? 
- Landene 

- Deres huse 

- Undersøg forskellige 

typer huse og deres 

indretning 

- bygge modeller af deres 

huse i ler, pinde osv. 

Hvad gjorde de? 

Livet som: 

- En landmand 

- En købmand 

- En håndværker 

- Arbejderne omkring huset 

- Som slave 

- Prøv forskellige typiske   

  vikingehåndværk 

- Rollespil i det daglige liv 

"At gåi  viking": Hvad 

er det? 

- Rejserne 

- Angrebene 

- Erobringerne 

- Udarbejde kort over 

deres rejser 

- Finde nordiske ord, navne 

på steder eller byer 

Hvordan var deres 

religion? 

- Nordisk mytologi 

- Guderne, som Odin, Thor, Loke, 

Freja, Tyr... 

- Læs sagaer eller fortæl 

dem 

- Se tegnefilmen Valhalla 

Runerne og hvordan 

man skriver dem? 

- Futhark (det runealfabet) 

- De magiske runer 

- Prøv at skrive deres navn 

med runer 



 
Indhold Indhold kan være Aktivitet 

Hvorfor var deres 

skibe så vigtige? 

- Skibstyper 

- Betydningen af kølen 

- Byg små vikingeskibe 

- Køl eller ikke køl - forsøg 

Hvad spiste de? 

- Deres brød 

- Fisk 

- Kød 

- Grød 

 

- Prøv at tilberede et 

simpelt vikingemåltid på et 

rigtigt bål 

- Grød, smør, brød og en 

suppe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

HVOR ? 

DANMARK, NORGE OG 
SVERIGE. FRA TID TIL 
ANDEN BESØGER VI 
ENGLAND, FRANKRIG, 
SPANIEN, ITALIEN, 
ISLAND OG GRØNLAND 
OG VINLAND (AMERIKA). 

Hvornår? 

Fra 700 e.Kr. til 1066 

Vi dyrker den 
traditionelle nordiske 
religion, som er 
centreret omkring guder 
som Odin, Thor, Loke, 
Tyr og Feya,  

 

 

   

Invitation til at gå i "viking" 

DRESSCODE: 

KVINDE: SELETØJSKJOLER MED EN 
MÆRKELIG KJOLE UNDER. EN SLAGS 
UNDERKJOLE. FORAN KJOLEN VIL KVINDEN 
BÆRE SMUKKE FIBRE OG GLASPERLER 
ELLER RAV TIL DEKORATION 

MÆND: ULDNE BUKSER, EN TUNika - EN 
LANG SKJORTE UDEN KNAPPER OG EN 
KAPPE. BÅDE MÆND OG KVINDER MÅ 
BÆRE SMUKKE BÆLTER. KNIVE, SVÆRD OG 
ØKSER ER TILLADT. 

HJELME MED HORN ER FORBUDT! 

Husk! Som velopdragne vikinger ved vi alle, 
at lørdag er vaskedag, og det vil blive 
værdsat, at du møder op rent vasket... 

Parkering: Hvis du ankommer i din 
langbåd, skal de fortøjres ved den store 
hal ved grube-husene. 

RSVP: Til Harald Bluetooth. Sørg venligst 
for at skrive i det rigtige Futhark (Rune- 
bogstaver) 


