
 

Flyveprincippet med de fire kræfter 

Relateret blueprint Flyvemaskine Framework 

Beskrivelse Lær, hvordan helikoptere flyver, for at 

beskrive de kræfter, der påvirker et flys 

flyvning. 

Læringsmål Efter denne lektion skal eleverne være i 

stand til at: 

beskrive, hvordan genstande trækkes 

nedad på grund af tyngdekraften mellem 

dem og jorden 

● Beskrive de kræfter, der påvirker flyvning 

● Bruge vægtformlen (W) 

Relateret(e) fag i læreplanen Fysik, Engineering 

Forudsætninger/forberedende 

foranstaltninger for lærere  

Sørg for, at eleverne er bekendt med 

betydningen af kræfter og Newtons 2. 

bevægelseslov. 

Forudsætninger/forberedende 

foranstaltninger for studerende 

Ingen. 

Elevernes alder 12 – 15 år (afhængigt af de fysikbaserede 

læseplaner) 

Varighed 1-2 timer 



 

Sværhedsgrad Medium 

Trin for trin beskrivelse af opgaven 

Trin 1: Hvordan fungerer helikoptere? 

En helikopter er grundlæggende set en flytype, der skaber løft (en opadgående 

luftkraft) med horisontalt roterende rotorblade. Disse rotorblade kaldes undertiden 

blot rotorer eller blade. Rotorerne drejer med uret for at skabe løft. 

Trin 2: Hvor mange kræfter påvirker en helikopter under flyvning? 

Helikoptere (og fly) flyver, fordi de er i stand til at generere en kraft kaldet Lift, som 

normalt flytter helikopteren opad. Helikopterens fremadgående bevægelse skaber løft 

gennem luften. Denne bevægelse frembringes af motorens (motorernes) fremdrift. 

Figuren nedenfor er et simpelt diagram over de fire kræfter, der virker på en 

helikopter. Skub, løft, trækkraft og vægt. Trækkraft er den kraft, der opstår som følge 

af luftens modstand mod helikopterens fremadgående bevægelse. Hvis du svinger din 

hånd hurtigt fra side til side, vil du kunne mærke denne modstand på din hånd.   

 

 



 

 

 

 

 

 

Kræfter, der virker på en helikopter under flyvning 

Source: faasafety.gov 

Vægt er den kraft, der opstår som følge af tyngdekraftens tiltrækning mod jordens 

centrum. Du kan mærke virkningen af denne kraft, hvis du springer op fra gulvet. Din 

vægt vil tvinge dig ned igen. 

Trin 3:  Forklar flyvning af legemer ved at sammenligne de kræfter, der virker på dem 

(tryk, vægt) 

Når det skub, der produceres af motoren/motorerne, er større end trækkraften, 

bevæger flyet sig fremad.  

Som Newtons 2. lov angiver: 

 

 

 



 

Når den fremadrettede bevægelse er tilstrækkelig til at producere en løftekraft, der er 

større end vægten, bevæger helikopteren sig opad. 

As Newton’s 2nd Law indikerer: 

 

 

 

 

 

 

 

Step 4: Hvordan kan helikoptere flyve uden vinger? 

I modsætning til flyvemaskiner har helikoptere ikke superlange vinger til at styre flyet 

under flyvning. Propellen er forbundet med en motor, som giver fremdrift. Når den 

drejer rundt, tvinger de profilformede propelblade luften over toppen til at blive 

hurtigere, hvilket mindsker trykket, mens luften nedenunder bevarer sit højere tryk. 

Luften med højt tryk presser op på bladene og løfter helikopteren op i luften. 

Nogle helikoptere har stumpe vinger for at hjælpe med at stabilisere retning og 

luftstrømmen, men det meste af magien sker i helikopterens rotorblade øverst på 

køretøjet. 

Rotorbladene har en bestemt form og orientering, der skubber tættere luft under dem 

for at skabe løft, ligesom et flys vinger. Jo hurtigere disse blade drejer rundt og 

skaber løft, jo højere kan helikopteren stige i luften. 

  



 

Vurderingsaktiviteter 

 

Aktivitet 1: 

Spørgsmål 1: Den kraft, der driver en 

flyvemaskine frem i bevægelsesretningen: 

● Vægt 

● Løft 

● Skub 

● Træk 

Spørgsmål 2 : Hvilken kraft virker modsat af 

løft? 

● Vægt 

● ● Løft 

● ● Skub 

● ● træk 

● Spørgsmål 3: Hvilken kraft virker 

modsat bevægelsesretningen? 

● Vægt 

● Løft 

● Skub 

● Træk 

● Spørgsmål 4: Den kraft, der driver en 

flyvemaskine frem i 

bevægelsesretningen: 



 

● Vægt 

● Løft 

● Skub 

● Træk 

● Spørgsmål 5: Hvilken del af en 

helikopter giver løftet? 

● Motor 

● Hjul 

● Rotor  

● Spørgsmål 6: For at en ballon kan 

stige, skal den samlede vægt af 

ballonen og den luft, der fylder den, 

være ___ vægten af den luft, som den 

fortrænger. 

● Den samme 

● Mindre end 

● Mere end 

Aktivitet 2: 

Lærerne bør bede eleverne om at 

konstruere flyet ved hjælp af tegningen og 

derefter enten vise deres modeller og 

forklare, hvad de har gjort, eller have en 



 

diskussion om de principper, de lige har 

lært. 

Aktivitet 3: 

Lærerne kan bede deres elever om at lave 

en lille præsentation af den første 

helikopter og det første fly, der nogensinde 

blev opfundet, og påpege de vigtigste 

forskelle. 
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