
Övningsuppgifter inför slutprov - Krafter - A-nivå   

 

1. En vikt med massan m hänger i en lätt tråd. Se figur nedan. Tråden är i punkten P fäst i två andra 

trådar som bildar vinkeln 90
o
 med varandra. Kraften är 16 N i vardera av dessa snett riktade 

trådar. 

a) Rita ut krafterna som verkar på punkten P. Krafterna skall ritas med sådan längd att det klart 

framgår att punkten P är i vila. 

b) Bestäm massan m. 

 

Tips: 90
o
 innebär att Pythagoras sats kan användas 

efter att krafterna är utritade för att beräkna 

massan, m. 

 

 

 

 

 

 

 

2. En klot har hamnat i en glatt kilformad ränna. Se figur. Normalkrafterna från rännans sidor är 

utritade i rätt skala. 2 rutor i rutnätet motsvarar 1,0 N. Hur mycket väger klotet? 

 
 

3. En kil med massan 5,0 kg slås ner med en yttre lodrät kraft på 500 N i en trästubbe. 

Beräkna normalkrafterna F på trästubben. 
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4. Två likadana klot hängs mot var sin vägg enligt figurerna. 

 
 

Sätt ut de krafter som verkar på de två kloten.  

Rita krafterna så korrekt som möjligt. 

 

5. Anders väger 74,0 kg. Han ville bestämma höjden av ett hus med hjälp av en badrumsvåg och en 

klocka. 

Han gick in i hissen i husets bottenvåning och ställde sig på badrumsvågen. 

Då hissen startade sin färd uppåt visade badrumsvågen 77,5 kg under 3,0 s. Därefter visade 

badrumsvågen 74,0 kg under 7,0 s. Slutligen minskade vågens utslag under inbromsningen som 

varade 4,0 s.  

Då Anders lämnade hissen på översta våningen kunde han ur dessa mätdata beräkna den sträcka 

han hade färdats med hissen. 

Vilket resultat fick han? 

 

6. En träbit med densiteten 0,52 g/cm
3
 väger 250 g. Träbiten förs ned till botten av en 

25 m djup sjö och släpps där. Hur stor acceleration får den strax efter det att den har släppts? 

 

7. En träkula av avenbok (densitet 0,98 g/cm3) och en lika stor järnkula skjuts båda iväg med 

hastigheten 5,0 m/s mot ett plank 10 m bort.  

Vilken kula kommer först fram till planket? Motivera ditt svar. 

 

 a b 
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Facit – Lösningar 

1. a) I vardera tråden verkar spännkrafter FS = 16 N. Dessa krafter utritas med någon godtycklig 

längd. Vi konstruerar sedan deras resultant F. Se figur. Tyngden mg kan sedan utritas. Den är 

lika stor som F men motriktad. 
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b) F (= mg) är hypotenusa i en rätvinklig triangel med de båda kateterna 16 N. Pythagoras sats 

ger:  

F2 = 162 + 162  F = 22 1616 +  N = 22,6 N 

mg = 22,6   m = 
82,9

6,22
 kg = 2,3 kg  Svar: b) m = 2,3 kg 

 

2. Tre krafter verkar på klotet; de båda normalkrafterna och tyngdkraften. Den sneda 

normalkraften komposantuppdelas i en komposant riktad åt höger och en uppåt. Den 

komposant som är riktad åt höger är 

12 rutor lång, precis som den horisontella normalkraften åt vänster. I horisontell led föreligger 

således kraftjämvikt, vilket är naturligt. Den sneda normalkraftens komposant uppåt är 9 rutor 

lång. För att det skall vara kraftjämvikt även i vertikal led, måste tyngdkraften vara 9 rutor 

lång och riktad nedåt.  

9·0,50 N = 4,5 N. 

mg = 4,5 N           m = 
4,5 4,5

9,82g
=  kg = 0,46 kg Svar: 0,46 kg 

 

3. Totala kraften lodrätt från kilen är summan av kilens tyngd 5,0·g = 5,0·9,82 N = 49,1 N och 

500 N, dvs. 

totalt 549 N. Vardera sidan av stubben påverkas då av halva denna kraft Fl = 274,5 N. Se 

figur. 

 

Pythagoras’ sats ger H = 22 5,225 +  cm = 25,1 cm 

2,5 cm
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Normalkraften F består av två komposanter, en horisontell och en vertikal Fl = 274,5 N. 

Kilen och krafttriangeln är likformiga. Vi får 

5,2
 =     

5,2

1

1

HF
F

H

F

F 
=  = 

274, 5 25,1

2,5
 N = 2,8 kN  Svar: 2,8 kN 

 

4. a) I figur a går riktningslinjen från spännkraften i snöret genom klotets centrum.  

Klotet utsätts för tre krafter. 

Tyngden, normalkraften från väggen och spännkraften från snöret. Klotet hänger i jämvikt, så 

summan av dessa tre krafter är noll. Tyngden är lika stor som spännkraftens lodräta 

komposant och normalkraften är lika stor som spännkraftens horisontella komposant. 

b) I figur b går riktningslinjen från spännkraften i snöret inte genom klotets centrum. Klotet 

utsätts för fyra krafter. Tyngden, normalkraften från väggen, friktionskraften från väggen och 

spännkraften från snöret. Klotet hänger i jämvikt, så summan av dessa fyra krafter är noll. 

Hade friktion saknats så hade klotet glidit ner. Friktionskraften verkar lodrätt uppåt i 

kontaktpunkten mellan klot och vägg. Summan av friktionskraften och spännkraftens lodräta 

kompsant är lika stor som tyngden. Normalkraften är lika stor som spännkraftens horisontella 

komposant. 

 

 
 

5. Badrumsvågen visar normalkraften på Anders. 

1) Hissen ökar farten vid starten. Vågen visar 77,5 kg. 

Normalkraften på Anders är uppåtriktad: FN = 77,5 9, 82 N = 761,1 N  

Tyngdkraften är nedåtriktad: mg = 74,0  9,82 N = 726,7 N 

Resulterande kraft F = FN − mg = (761,1 − 726, 7) N = 34, 4 N  

Kraftekvationen 2 234,4
 m/s 0,464  m/s

74,0

F
F ma a

m
=  = = =  

Sträckan som hissen rör sig under accelerationen: 

s1 = 
22 0,464 3,0

 m=2,09 m
2 2

at 
=  

2) Hissen rör sig med konstant fart v (eftersom vågen visar en normalkraft som är lika stor 

som Anders tyngd). 

Efter den inledande accelerationen har hissen uppnått farten  
v = a  t = 0,4643,0 m/s =1,39 m/s  

Under 7,0 s rör sig hissen sträckan  

s2 = v  t =1, 39 7, 0 m = 9, 75 m  

3) Hissen bromsar till stillastående. 

Vi antar att hastigheten minskar likformigt från  

1,39 m/s till 0 m/s på tiden 4,0 s. Medelhastigheten 
o

m

1,39 0
 m/s = 0,697 m/s

2 2

v v
v

+ +
= =  

 a b 
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Bromssträckan s3 = vm  t = 0,697 4,0 m = 2,79 m  

Totalt färdades hissen sträckan 

s1 + s2 + s3 = (2, 09 + 9, 75 + 2, 79) m = 14,6 m   Svar: 15 m 

 

6. Träbitens massa m = 250 g = 0,250 kg 

Träets densitet  = 0,52 g/cm3 = 520 kg/m3 

Träbitens volym 

V = 
520

250,0
=



m
 m3 = 4,81·10–4 m3 

Vattnets lyftkraft på träbiten är 

FL = vatten·g·V = 1000·9,82·4,81·10–4 N = 4,721 N 

Träbitens tyngd är mg = 0,250·9,82 N = 2,455 N 

Den resulterande kraften F är riktad uppåt. 

F = (4,721 – 2,455) N = 2,266 N 

Träbiten accelererar mot ytan. 

Accelerationen är 

a = 
2,266

0,250

F

m
=  m/s2 = 9,06 m/s2 

 

Svar: 9,1 m/s2 

 

7. Kulorna är lika stora och rör sig ursprungligen med lika stor hastighet. Luftmotståndet blir då 

lika stort  på kulorna. Enligt kraftlagen kommer den tyngre kulan att bromsas minst. Järnkulan 

har högre densitet än kulan av avenbok och är därmed tyngst. Järnkulan kommer fram först. 

 

Svar: Järnkulan, den bromsas minst av luftfriktionen



ATT TÄNKA PÅ VID KRAFTER 

 
En kraft som verkar på ett föremål ändrar föremålets riktning eller hastighet om det inte finns en 

normalkraft som förhindrar ändringen, exempelvis normalkraften från en låda på ett bord. 

För en kropp i vila (som är stillastående) är resultanten av alla krafter lika med noll. Krafterna tar ut 

varandra. Om flera krafter verkar åt ett håll måste det finnas krafter riktade å andra håller som är lika 

stora. För en kropp som rör sig i konstant hastighet är resultanten av alla krafter noll. 

Som nämnts så verkar även en normalkraft på ett föremål som är ligger stilla på t.ex. ett bord. 

Normalkraften är riktad i rakt motsatt riktning till den kraft som verkar på ett föremål. En låda som 

ligger på ett bord påverkas av tyngdkraften men eftersom lådan inte ramlar rakt genom bordet 

måste normalkraften från bordet vara lika stor som tyngdkraften. Desto större och tyngre föremål, 

desto större tyngdkraft och normalkraft. 

En stege som står lutad mot en väg innebär att tyngdkraften både trycker mot marken och mot 

väggen, varvid två normalkrafter finns eftersom tyngdkraften kan delas upp i en kraft som verkar på 

väggen och en kraft som verkar på marken. 

 

 


