
Laboration Gör en film om rörelse. Arbeta gruppvis 3-5 elever i varje grupp. 

Namn på alla i gruppen:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Syfte: Att förstå olika typer av rörelse.


Material: Ipad (tidtagarur), måttband, olika typer av bollar.


Utförande: Ni ska göra en film om olika typer av rörelse. Gör uppgiften i grupp och hjälps åt att 
filma, ta tid, mäta upp mm. Redigera filmen i iMovie, använd gärna slow motion så att rörelsen blir 
lättare att följa.


	a)	 Konstant eller likformig rörelse. Mät upp en lång sträcka minst 10 meter. Fundera på hur ni 
ska få bollen att röra sig med samma fart. Filma händelseförloppet och räkna ut 

medelhastigheten genom att dividera sträckan i meter med tiden i sekunder. 


	b)	 Accelererande rörelse. Hastigheten måste öka hela tiden. Enklast åstadkommer ni det 
genom att låta bollen rulla ner för en sluttning eller falla fritt. Mät upp en sträcka på minst 20 
m. Mät tiden i intervaller exempel hur många sekunder har det gått när bollen rullat 5m, 10m, 
15m osv. För in resultatet i en tabell.


v = s
t

sträcka 5m 10m 15m 20m 25m

tid i sek

hastighet



c) Retarderande rörelse, hastigheten saktar in. Rulla bollen längs en rak sträcka eller upp för en 
backe. För in sträcka och tid i en tabell precis som vid acceleration.


Rita ett diagram där x axeln visar tid i sekunder 
och y-axeln visar hastighet m/s. För en både 
acceleration och retardation i diagrammet.

d) Fritt fall med olika kroppar. Använd två olika bollar en liten och en stor. 

Hypotes: Vilken av bollarna tror ni når marken först om de släpps från samma höjd. Genomför 
försöket och släpp bollarna från samma höga höjd. 


Resultat: Filma och se hur bollarna faller och när bollarna slår i marken.


Slutsats: Förklara resultatet, stämmer resultatet med er hypotes?


e) Sammansatt rörelse. Gör en filmsnutt där ni visar en sammansatt rörelse. I en sammansatt 
rörelse rör sig bollen både vågrät och lodrät.
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