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Gymnastrepris

Engagera (hela klassen, 5 minuter)
• Ha en kort diskussion om vilken kraft som hjälper en gymnast svinga sig runt 

räckstången.
• Ställ frågor som får eleverna att tänka efter. Några förslag:

• Vilken typ av kraft krävs för att få gymnasten att röra sig? (Gymnaster använder 
musklerna för att åstadkomma tryck- och dragkrafter som genererar en 
framåtrörelse. Framåtrörelsen övervinner den tyngdkraft som annars drar 
gymnasten nedåt.)

• Varför är det viktigt för gymnaster att i efterhand titta på inspelningar av hur de 
har rört sig? (Det hjälper dem att förbättra sin teknik.)

• Låt eleverna övergå till byggutmaningen.

Utforska (individuellt arbete, 20 minuter)
• Låt eleverna arbeta självständigt för att bygga gymnastmodellen genom att följa 

bygginstruktionerna (finns i lådan).
• Elevbladet ger vägledning när de experimenterar och ställer upp hypoteser om hur 

verkande krafter kan ändra gymnastens rörelse.

Förklara (hela klassen, 10 minuter)
• Uppmana eleverna att förklara hur gymnastens olika svängvinklar ändrade rörelsen.
• Ställ frågor som:

• Hur påverkades körsträckan av att pendelns svängrörelse blev större?  
(Större svängrörelse (160 grader) genererade mer rörelsemängd så att 
sträckan blev längre.)

Utveckla (individuellt arbete, 10 minuter)
• Låt eleverna skapa teckningar, korta reprisvideoklipp eller ljudinspelningar där de 

förklarar hur och varför gymnasten rör sig.

Utvärdera (individuellt arbete)
• Be varje elev att ge ett exempel på hur de krafter som verkade på gymnasten 

ändrade dess rörelse.

Utforska rörelsen hos en ”gymnast” (dvs. en pendel) 
på hjul, och förutsäg hur de krafter som verkar på 
gymnasten kan ändra dess rörelse.
I den här lektionen ska eleverna förutsäga (ställa 
upp en hypotes om) hur de krafter som verkar på ett 
föremål kan ändra dess rörelse.
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Gymnastrepris

Vi bygger en gymnastdriven bil!

 Bygg gymnasten.

 Utför de här experimenten för att öva upp din förmåga att ställa hypoteser.

 Kunde du förutsäga hur långt gymnasten skulle åka när den 
pendlade 160 grader i båda riktningarna?

 Gör en teckning, ett reprisvideoklipp eller en ljudinspelning som 
hjälper dig att förklara gymnastens rörelse.
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