Kraft och rörelse
Detta är ett tillägg till Boken om Fysik och
Kemi som täcker in det centrala innehållet i
både NO åk 1-3 och fysik 4-6 som handlar
om Kraft och rörelse
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Tyngdkraft

Upp och ner. Men hallå, man får ingen fart när man bara står där
nere och glor! Man måste upp först. Det är då man får fart.

Skateboardåkaren tar fart för att komma upp.
Det är jordens dragningskraft som gör att brädan
rullar ner igen. Den här kraften kallas också för
tyngdkraften. Själva kraften är inte något som syns,
men du märker den tydligt om du släpper en sten.
Stenen faller rakt ner mot marken.
– Jag tappade en stor
sten på foten igår.
Så jag vet precis hur
tyngdkraften känns.
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Det spelar ingen roll var på jordklotet du står.
Stenen faller rakt ner mot marken. Rakt mot
jordklotets mittpunkt.

Jordklotets tyngdpunkt
ligger precis i mitten. Det är
därför allt dras mot jordens
mittpunkt av tyngdkraften.

– Vad skulle hända
om det inte fanns
tyngdkraft? Jo,
jag vet. Då skulle
allting sväva runt
lite hur som helst i
luften. Det kallas
för tyngdlöshet.
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Friktion
När man ska beskriva hur något
glider brukar man prata om
friktion. Är det lite friktion
glider det bra. Som när du
halkar på ett bananskal.
Oj, här var det visst för
lite friktion! Släng skalet
i papperskorgen nästa
gång.

Är det ishalka på trottoaren eller på vägarna
brukar man sanda för att öka friktionen.
Då halkar man inte lika lätt.
Men i skidbacken vill man inte öka friktionen.
Tvärtom.
Vem kom på den
lysande idén att
sanda just här?
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En gång blev ett lag i bobsleigh diskat
för att ha värmt upp medarna på kälken.
Där kan man tala om superglid!

– FUSk!

ExpERiMEnT 16: ViLKEn gLiDER BÄsT?

Du behöver: en bräda, olika saker
Släpp olika saker på en bräda (eller i en rutschkana)
för att testa friktionen (glidet).

•

Hur kan man se att
de glider olika bra?
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Kalle och äggen
Cykeln är en fantastisk uppfinning, men den rullar
inte av sig själv. När det är nerförsbacke kan den rulla
igång utan att man trampar. Då är det tyngdkraften
som drar iväg cykeln.

Än så länge ligger äggen
tryggt på pakethållaren.

Om Kalle startar cykeln i uppförsbacke eller där det är
platt måste han trampa. Kalle använder en kraft när han
pressar foten mot pedalen. Först är det lite trögt, men
sedan går det lättare. Det är lite vingligt i början också,
men det blir lättare att hålla balansen när det väl rullat
igång.
Jo, äggen ligger kvar på
pakethållaren.

Nu trycker Kalle i allt vad han orkar mot pedalerna.
Han använder alla krafter han har och håret fladdrar
när han susar fram. Kalle drömmer om att bli
racercyklist.
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Äggen har börjat röra sig,
men de ligger fortfarande
kvar i kartongen.

Men vad är det här? Jo, en isfläck. Det börjar
bli halt. Kalle bromsar och bromsar men däcken
bara glider. Tur att det gick bra.

Tror du äggen håller?

Tvärnit! Här var det barmark igen. Asfalt och
grus som bromsar bra. Cykeln stannar, men Kalle
far framåt! Han har ju sådan fart. Och äggen far
iväg åt samma håll! Förr eller senare kommer de
att landa. Hur vi än gör så kommer tyngdkraften
dra äggen mot marken.
Vi får hoppas på en mjuklandning!
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Balans, tyngdpunkt
och jämvikt
Alla föremål har en tyngdpunkt. Om du lyckas
balansera en tallrik på fingerspetsen har du hittat
tallrikens tyngdpunkt.
För att det inte ska gå sönder för mycket porslin
när man tränar på att balansera saker, kan man
använda knäckebröd istället. Och det är ju godare att
knapra på också!
ExpERiMEnT 17: HiTTaR Du BaLansEn?

Du behöver: en rundkaka knäckebröd
1. Ta några tuggor på knäckebrödet så
att kakan får en ojämn kant. Mums!
2. Håll kakan i ett av hörnen så att den
dinglar fritt och rita ett streck med en
penna rakt ned. Gör samma sak med
minst två andra hörn.
3. Testa att balansera knäckebrödet på
ett finger i punkten där linjerna skär
varandra.

• Om man inte kan hålla sig och tar
en tugga till, hur går det då med
tyngdpunkten?
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Störtloppsåkare hukar sig för
att få bättre balans. Då hamnar
tyngdpunkten närmare marken
och det blir bättre balans. Och
så minskar luftmotståndet.
Det blir vingligare om man står
rakt upp. Då bromsar luften
mer. Det är inte så bra.
Det gäller ju att komma ner
så fort som möjligt.

Böjda ben ger högre fart. Och bättre balans.

Vad händer om
mamman flyttar ut
ända hit?

Det kan väga jämnt på en gungbräda även om de
som sitter på de olika sidorna väger olika mycket.
För att få jämvikt kan man balansera det hela genom
att flytta sig närmare eller längre ut från mittpunkten.
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