
Elevark – "Fysiske naturkræfter" 
Vers. 04.21
naturvidenskabens-abc.dk Naturvidenskabens

Side 1/3

Densitet og opdrift vha. simulation
Vejledning

På denne hjemmeside er der en simulation af en blok i et akvarie, hvor man 
kan variere, hvad blokken er lavet af, og hvilken væske der fylder akvariet. 
Samtidig får man vist densiteter og kræfter på blokken.

Vedhæftet finder du to arbejdsark med spørgsmål til eleverne. 

Ark 1, “Densitet”, handler om formlen for densitet: 
 

 
Formålet er at lede eleverne frem til at formulere, at en blok kan flyde på 
eller i væske, hvis blokkens densitet er mindre end væskens. Måske kan I 
også få en faglig diskussion om, hvor stor en del af blokken der rager op over 
væskeoverfladen.

Ark 2, “Opdrift” handler om Arkimedes’ lov:

Det forudsætter, at eleverne ved, at den resulterende kraft på et legeme i 
hvile er 0. Det kan bruges til at introducere begrebet og Arkimedes’ lov eller 
til at repetere og kæde formel og begreber sammen med visualiseringer og 
hverdagsforståelse.

https://simpop.org/buoyancy/buoyancy.htm


Elevark – "Fysiske naturkræfter" 
Vers. 04.21
naturvidenskabens-abc.dk Naturvidenskabens

Densitet 
Elevark

Lær hjemmesiden at kende
1. Find ud af, hvad de engelske ord betyder
2. De to blå linjer for oven og for neden styrer indstillingerne af simulationen. 

Hvad gør de?
3. Hvad betyder det, at der står Block Density 750 kg/m3, når man har valgt 

“Wood”?

Svar på spørgsmålene om blokkene
4. Hvad vejer en kubikmeter mursten?
5. Hvad vejer en kubikmeter saltpetersyre (“nitric acid”)?
6. Prøv at gætte på, om blokken flyder eller synker i følgende situationer før 

du tester det. 
a. Is i vand
b. Plastik i honning
c. Aluminium i olivenolie

Test dine gæt. 
7. Er der noget, som ikke flyder på kviksølv (“mercury”)?
8. Er der noget, som flamingo (“styrofoam”) synker i?
9. Formulér en regel om, hvad der skal gælde om et materiale og en væske, 

for at en blok af materialet kan flyde i væsken.

Densiteten af et legeme er:                hvor m er massen, og V er volumen.

Gå ind på denne side. Her kan man kontrollere, om blokke af forskellige 
materialer flyder eller synker i forskellige væsker ved at føre en blok ned i et 
akvarie. Det ser således ud: 
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Lær hjemmesiden at kende
1. Find ud af, hvad de engelske ord betyder
2. De to blå linjer for oven og for neden styrer indstillingerne af simulationen. 

Hvad gør de?
3. Hvad betyder det, at der står Block Density 750 kg/m3, når man har valgt 

“Wood”?
Til højre står der “forces on a 1 m3 Block". Buoyancy betyder opdrift, og Net 
Force betyder total kraft.
4. Hvad betyder trekanterne til højre for angivelsen af tyngdekraft og opdrift, 

målt i Newton?
5. Hvordan kan man se på billedet, at den totale kraft er 0N ?

Svar på spørgsmålene om blokkene
6. Hvad sker der, hvis man trækker en blok af træ ned på bunden af akvariet, 

når det er fyldt med vand? 
7. Hvordan ændrer kræfternes værdier sig, når man trækker en blok træ ned i 

vand og slipper den?
8. Hvor meget vejer 1 m3 flamingo (“styrofoam”)? Hvordan er tyngdekraften på 

en blok flamingo regnet ud?
9. Hvorfor rager en blok is op over væskeoverfladen, når væsken er 

olivenolie? 
10. Hvorfor rager en blok is endnu mere op over væskeoverfladen, når væsken 

er salpetersyre (“nitric acid”)
11. Hvad er tyngdekraften på 1m3 træ?
12. Hvad er opdriften på 1 blok træ i de forskellige væsker?

a. Hvordan er det regnet ud?
b. Hvorfor giver det 7350 N, uanset hvilken væske man vælger?

Matematisk kan opdrift skrives som:                

Gå ind på denne side. Her kan man kontrollere, om blokke af forskellige 
materialer flyder eller synker i forskellige væsker ved at føre en blok ned i et 
akvarie. Det ser således ud:
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