
 

Byg en faldskærm 
 

Relevant blueprint 
Faldskærm (niveau 2) 

Beskrivelse 
 

Byg og eksperimentér med 

forskellige faldskærme, herunder 

Leonardo da Vincis faldskærm 

Læringsmål 
 

1: Hvem var Leonardo Da Vinci?  

2: Byg faldskærme med geometri 

(konstruktionstegning)  

3: Forsøg og eksperimenter - hvad 

er den bedste faldskærm? 

Relateret(e) fag i læreplanen Geometri, 

Videnskab / Videnskabshistorie  

Videnskabelig tilgang 

Målinger 

Forudsætninger/forberedende 
foranstaltninger for lærere 

Forbered materialet (se blueprint) 

Forudsætninger/forberedende 
foranstaltninger for studerende 

at kunne anvende matematiske 

måleinstrumenter 

Elevernes alder 
13 

Varighed 
1time 30 min. 

Sværhedsgrad 
Medium 

 



 

Trin for trin beskrivelse af opgaven  

Step 1 Hvem var Leonardo Da Vinci 

læreren præsenterer manden for hele klassen. 

Hvem kender til Leonardo Da Vinci? 

       

Figure WikiArt 

Leonardo da Vinci blev født i 1452 i Vinci, Italien og døde i 1519 i 

Ambroise, Frankrig. Han var maler, opfinder, ingeniør, 

videnskabsmand, humanist og filosof. Mellem 1485 og 1502 

forestillede Leonardo da Vinci sig den første faldskærm, en 

pyramideformet faldskærm. 

Læreren viser tegningen af Leonardo til hele klassen. 

Der kan forskes hjemme om figuren, hans liv, hans konstruktioner... 

Det faktum, at Leonardo aldrig lavede en prototype ud fra sine 

tegninger, øger oplevelsens tiltrækningskraft, da børnene bliver 

foranlediget til at spørge: "Men hvorfor konstruere maskiner, der ikke 

er bygget? Og hvorfor bliver de ikke bygget?" 



 
 Det er vigtigt at tale om den tid, Leonardo levede i, for at forstå hans 

samtidiges vidensniveau og for at forstå, hvor avantgarde hans 

tegninger og studier var.  

Det er dog vigtigt at påpege, at selv i dag er det ikke nødvendigvis alle 

de maskiner, man forestillede sig, der er bygget. 

For at gå videre til konstruktionen af faldskærmen anbefaler vi, at du 

starter med at lade dine elever læse Leonardos tekst: "Enhver med et 

tætvævet telt af lærred, der er tolv armlængder bredt og tolv 

armlængder højt, kan sikkert kaste sig ned fra enhver højde" 

Så opstår der et spørgsmål... "Hvor meget er en armfuld? " 

Step 2: Byg faldskærme med geometri  

Læreren forklarer instruktionen til eleverne. 

INSTRUkTION 1: Byg faldskærmsmønstrene - eller brug mønstrene i  

blueprintet. – se blueprint 

 

INSTRUkTION 2:  Lav faldskærmsstoffet i det valgte materiale til the 

mønstrets dimensioner. – se blueprint 

Fasen med valg af materialer er yderst betydningsfuld, fordi den 

fremhæver elevernes motivation. 

INSTRUkTION 3: Byg en faldskærm uden skorsten og en faldskærm 

med skorsten. – se blueprint 

Step 3: Test og eksperimenter - hvilken er den bedste faldskærm? 

Foretag en prøvespring før det rigtige spring! 



 
 

Det er anbefalelsesværdigt at prøve "springet" først i klassen og at 

starte faldskærmen fra en mindre højde, fra en stol eller et bord. 

Efter de første forsøg er det tid til at beslutte, i hvilken højde den 

"rigtige" opsendelse skal foregå. Faldskærmene kan opsendes fra 

forskellige etager i skolen, trappeopgange o.lign.. Dette forenkler 

målingen af springhøjden:  

Et stramt reb, der hænger fra det højeste vindue, kan så måles fra 

hver etage. 

Vær opmærksom på elevernes sikkerhed!  

Det  kan være en god ide´at lade dem udfylde en "flyvelog" for hvert 

"spring" - med angivelse af fordele og ulemper. 

Derefter foretages der i klassen en analyse for at se, hvilken 

faldskærm der klarer sig bedst: den med eller uden skorsten. 

Konklusion 

Hvilken faldskærm er ifølge dine noter den mest succesfulde? 

> Faldskærmen uden skorsten er mindre stabil end faldskærmen med 

skorsten.  

Det skyldes, at luftmassen strømmer gennem skorstenen og giver 

bedre stabilitet, så faldskærmen ikke snor sig. 

Vurderingsaktiviteter 

Lærerne kan stille følgende spørgsmål for at evaluere aktiviteten: 

Hvad ved du om Leonardo Da Vinci? 



 
Hvilken faldskærm klarer sig bedst, den med skorsten eller den uden 

skorsten? 

 

 

 


