
Övningsuppgifter inför omprov– Krafter - C-nivå 

 
1. Samtliga krafter som verkar på en bil finns utritade i nedanstående figur. (Kraftpilen som finns 

utritad längst bak på bilen är resultanten till alla friktionskrafter).  

Är bilens rörelse likformig? Motivera svaret.  

 
 

2. En stege står lutad mot en mur enl. figur nedan. På stegen verkar ett antal krafter. Rita med pilar ut 

samtliga krafter som verkar på stegen bortsett från friktionskrafterna. 

 
 

3. Tre krafter F1, F2 och F3 håller varandra i jämvikt. De två första krafterna är ritade i figuren. Rita 

in kraften F3 i samma figur och bestäm dess storlek.  

Skala: 1 ruta = 5,0 N. 

 
4. En kloss A med massan 2,0 kg och en kloss B med massan 3,0 kg är förbundna med varandra via 

en dynamometer och dras med den konstanta farten v = 2,5 m/s längs ett horisontellt plan. 

Dynamometrarna hålls horisontella under förflyttningen och visar hela tiden 12 N respektive 7,0 

N. Hur stora är de friktionskrafter som verkar på klossarna under förflyttningen.  
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Övningsuppgifter inför omprov– Krafter - C-nivå 

 
5. Figuren nedan visar ett föremål. Föremålet är i vila. På föremålet verkar totalt tre krafter. Två av 

dessa är utritade i figuren. Rita ut den tredje. 

 
6. Vad visar dynamometrarna A och B i figuren nedan? Vi kan bortse från dynamometrarnas egna 

massor. 
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FACIT - Övningsuppgifter inför omprov– Krafter  -C-nivå 

 
Facit – Lösningar 

1. Den resulterande kraften på bilen är inte noll. 

Rörelsen är därför inte likformig. 

Svar: Nej 

 

2. Förutom tyngden verkar två normalkrafter på stegen,  

en kraft från muren och en kraft från marken. 

 
 

3. Summan av de tre krafterna skall vara noll. Vi adderar först krafterna F1 och F2. Deras summa 

blir R i figuren nedan. Kraften F3 måste då vara lika lång som R, men motriktad. 

 
1 ruta representerar 5,0 N. F3 är hypotenusa i en rätvinklig triangel med båda kateterna 10 N. 

Pythagoras' sats ger: F3
2 = 102 + 102 

F3 = 22 1010 +  N = 14,1 N   Svar: 14 N 

 

4. Eftersom båda klossarna dras med konstant hastighet, 

är rörelsen likformig. Därför måste kraftresultanten vara 

noll på respektive kloss. 

Då måste kloss A påverkas av en friktionskraft 7,0 N åt vänster, och kloss B påverkas av en 

friktionskraft  

(12 – 7,0) N = 5,0 N åt vänster. 

 

Svar: A: 7,0 N      B: 5,0 N 
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FACIT - Övningsuppgifter inför omprov– Krafter  -C-nivå 

 
5. Resultanten (Res) till de två krafterna konstrueras med parallellogrammetoden. Eftersom 

föremålet är i vila måste summan av de tre krafterna vara noll. Den tredje kraften F, måste 

därför vara lika stor som Res men riktad åt motsatt håll. Se figur nedan. 

Res

F

 

6. Dynamometer A bär tyngden av 3 kg. Den visar således kraften 3.9,82 N = 30 N. 

Dynamometer B bär tyngden av 2 kg och visar kraften 2.9,82 N = 20 N. 

Svar: A: 30 N   B: 20 N 

 



ATT TÄNKA PÅ VID KRAFTER– Krafter  -C-nivå 

 
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. 

 
 

 


