
 
 

 

 

Fysikken i væsker 

Relevante blueprint Pythagoras’ kop 

Beskrivelse I denne pædagogiske sekvens 

lærer eleverne om vands 

egenskaber og tryk ved hjælp af 

Pythagoras’ kop. 

Læringsmål Eleverne skal: 

- Lære at lave en pythagoræisk kop 

- Forstå Pythagoras' sætning 

- Være i stand til at skabe en 

selvstartende hævert 

 



 

Relateret(e) fag i læreplanen Fysik, historie 

Forudsætninger/forberedend

e foranstaltninger for lærere 

Lærerne skal samle materialerne 

til forløbet 

Forudsætninger/forberedend

e foranstaltninger for 

studerende 

Forstå fysikkens grundprincipper 

og vide hvordan man bruger og 

skaber en hævert-effekt. have 

grundlæggende viden om 

Pythagoras' sætning. 

Elevernes alder 12-15 

Varighed 2-3 timer 

Sværhedsgrad Middel 

 

  



 

Trin for trin beskrivelse af opgaverne 

Trin 1: Hvem er Pythagoras? 

1 Læreren præsenterer Pythagoras for 

klassen.  

Pythagoras af Samos (ca. 570 - ca. 495 

f.Kr., oldgræsk: Πυθαγόρας ὁ Σάμιος) er 

faderen til pythagorianismen. Han var 

også en berømt antik græsk filosof. Han 

var berømt i det antikke Grækenland for 

sin politiske og religiøse lære. Han 

havde stor indflydelse på Platons og 

Aristoteles' filosofi og dermed på den 

vestlige filosofi.  

Pythagoras blev krediteret for mange matematiske og videnskabelige 

opdagelser i antikken. Blandt disse: den pythagoræiske sætning, jordens 

sfæriske natur, opdelingen af jorden i 5 klimazoner, teorien om 

proportioner osv. Det siges, at han er den første, der kalder sig selv 

"filosof" (bogstaveligt talt en "elsker af visdom"). Det er omstridt, om 

Pythagoras har gjort disse opdagelser. Mange af de resultater, der 

tilskrives ham, er sandsynligvis blevet udført tidligere eller af hans 

 
1 Kilde: Ukendt – foto af Szilas, 2013-03-04, Public Domain, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36520519 
 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36520519


 
kolleger eller efterfølgere, og omfanget af hans bidrag til matematikken 

eller naturfilosofien er omdiskuteret. 2 

Trin 2: Lille påmindelse om Pythagoras' sætning 

"Pythagoras-koppen" har fået sit navn, fordi dens opfindelse tilskrives 

Pythagoras af Samos, der er bedst kendt for den pythagoræiske 

sætning, som siger, at: 

"For en retvinklet trekant er kvadratet på hypotenusen lig med summen 

af kvadraterne på de to mindre sider." Dvs. 

 

. 
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Trin 3: Introducer den pythagoræiske kop 

Hvad har han ellers opfundet? Ifølge overleveringen var Pythagoras på 

vandforsyningsværket på Samos. Da han førte tilsyn med arbejderne, 

opfandt han det "grådige bæger" for at forsøge at mindske den mængde 

vin, som arbejderne drak. Hvis de fyldte deres kopper op til et rimeligt 

niveau, kunne de drikke i ro og mag. Hvis de var for grådige, ville 

bægeret tømme sig helt gennem bunden. Selv om dette er en sjov 

anekdote, er der intet bevis for, at det virkelig foregik på den måde, men 

 
2 Pythagoras. (2001, July 20). Wikipedia, the free encyclopedia. Hentet January 14, 2022, fra 
https://en.wikipedia.org/wiki/Pythagoras 
3 Physics demonstrations: The Pythagoras cup. (2012, April 26). Skulls in the 
Stars. https://skullsinthestars.com/2012/04/26/physics-demonstrations-the-pythagoras-cup/ 



 
folk kan stadig finde smukt dekorerede Pythagoras-kopper som 

souvenirs på Samos i dag.4 

Trin 4: Få eleverne til at brainstorme idéer om, hvordan koppen kan 

fungere. 

Hvordan fungerer den så? Lav først en brainstorming med eleverne for 

at forsøge at forstå, hvordan koppen kan fungere. Lad dem om muligt 

observere et pythagoræisk bæger i klassen og lav en demonstration for 

dem af, hvordan bægeret fungerer. Hvis det ikke er muligt at have en 

kop i klassen, kan du vise eleverne nogle videoer 

af en Pythagoras-kop, der fungerer. Når du har 

hørt deres tanker, kan du vise dem dette billede 

af et bæger, der skæres over på midten, og lade 

dem komme med flere forslag.  5 

Trin 5: Forklar og/eller opbyg den pythagoræiske kop 

Læreren forklarer Pythagoras’ kops mekanisme. Som du kan se, er 

midten af bægeret hævet, og et rør går ned gennem bunden af bægeret. 

Dette rør er dækket af en ”rund” hætte, og et lille hul i bunden af denne 

hætte lader vandet løbe ud.  

 
4 Op.Cit. 
5 Wikimedia Commons, the free media repository. (2017, August 13). Pythagorean cup cross 
section.jpg [Cross section of a Pythagorean cup displayed at a shop in Samos (Greece).]. commons 
wikimedia. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pythagorean_cup_cross_section.jpg 



 
Du kan bede eleverne om at søge flere oplysninger på nettet. Hvis 

læreren ønsker det, kan han/hun bruge tegningen til at bygge en 

pythagoræisk kop sammen med eleverne. 

Trin 6: Præsentation af videnskaben bag eksperimentet 

Læreren bør forklare principperne for væskemekanik, tyngdekraft og 

atmosfærisk tryk, som er involveret i det indre arbejde i en 

pythagoræisk kop.  

I henhold til Pascals lov, som siger, at "det tryk, der udøves et sted på en 

indesluttet væske, overføres uformindsket i alle retninger til det indre af 

beholderen", vil vandstanden i tilstødende beholdere altid være den 

samme, idet det finder sit niveau. Ved at fylde bægeret over hævertens 

del af bægeret, skubbes vandet over hævertens øverste kurve og falder 

ned i afløbet, trukket af tyngdekraften, idet det skubber den luft, der er 

til stede i det, ud. Dette skaber et træk af luft, som fortsætter med at 

trække vandet op i hæverten og ned i afløbet, hvor tyngdekraften 

fortsætter med at trække det ned, indtil der ikke er noget vand i kontakt 

med hullet i bunden af hæverten inde i koppen.    

Trin 7: Find andre forekomster af det samme princip i hverdagen 

Læreren bør spørge eleverne, om de kan komme i tanke om andre 

genstande, der kan drage fordel af det samme princip som en 

pythagoræisk kop, hvorefter han kan forklare et par af disse andre 

eksempler. Dette princip kan f.eks. også anvendes til rørføring i et hus, 

især toiletter. Det er det, der bruges, når man skal have en væske fra én 



 
beholder over i en anden, altså en selvstartende hævert, det være sig en 

benzintank til en bil, et akvarium til at skifte vand osv... 

Konklusion 

I dette forløb lærer eleverne om brugen af hæverter og Pythagoras' 

sætning. De lærer, hvordan de blev brugt i det gamle Grækenland, og de 

kan bruge dem til at udføre nogle af vores hverdagsopgaver. 

Vurderingsaktiviteter 

Aktivitet 1. Find oplysninger om Pythagoras' værker og præsenter dem 

for klassen. 

Aktivitet 2. Søg efter oplysninger om, hvordan Pythagoras fandt frem til 

sit teorem, altså Pythagoras’ læresætning. 

Aktivitet 3. Prøv at forestille dig en anden måde at bruge princippet om 

koppen på. Præsenter din tankeproces for klassen: hypotese, 

verifikation, konklusion. 

 


