Hitta Balansen
med Navet
I

dag tittar vi lite närmare på hur tyngdpunkt och balans fungerar med några
experiment som är enkla att göra hemma. Viktigt att komma ihåg innan du börjar –

tyngdpunkten behöver inte alltid finnas där du först tror! Tyngdpunkten kan beskrivas
som mittpunkten av föremålets massa i alla riktningar - den punkt där föremålet kan
balanseras. Låter kanske enkelt, är inte supersvårt, men kan vara lite klurigt…

Du behöver: liten plastfigur, tejp, snöre, 2 stolar, stora muttrar/spikar/skruvar
eller små stenar, 3 pinnar (glass- grill-eller blompinnar funkar bra)
Gör så här:

Knäck tyngdpunkten...
2a.

Lindansare
1. Sätt fast ett snöre mellan 2 stolar, lite avstånd mellan dem.
2. Försök balansera din figur på snöret så att den inte ramlar ner. Kunde den
balansera?

Du behöver: runda knäckebrödskakor (minst en hel), tuschpenna,

3. Tejpa ihop 3 pinnar och sätt

ett stort gem

fast dem på figurens rygg.
Sätt tillbaka figuren på snöret.

Gör så här:

Kunde den balansera nu?

1. Ta en stor bit knäckebröd (inte den hela kakan). Sätt fingret

3.

på undersidan och flytta runt det tills du hittar den punkt där
du kan balansera kakan. Var det svårt att hitta rätt?

4. Tejpa fast tyngder längst ner på

2. Ta nu tag i ena ”hörnet” på samma knäckebrödsskiva.

pinnarna (lika mycket på varje sida)

Dra ett tuschstreck från dina fingrar rakt ner mot marken.

– stora muttrar, skruvar spikar eller

Ta tag i ett annat ”hörn” och dra ett nytt streck rakt ner.

stenar. Prova den på snöret igen.

Upprepa några gånger.

Varför fungerar det nu?

3. Sätt fingret på den punkt där linjerna korsar varandra. och
balansera skivan igen. Varför tror du det blev så här?
4. Ta fram den hela knäckebrödskakan och rita på samma
får helt enkelt hålla fast i några olika platser längs

Balansera mera

omkretsen när du ritar). Var korsas dina linjer?

Du behöver: en lång rak pinne (kvastskaft/lång blompinne eller hyggligt

sätt på den (det är lite svårt att hitta olika ”hörn”, så du

(tyngdpunkten).
5. Använd det stora gemet för att testa om ditt resultat
stämmer (se tips på förklaringssidan).

rak pinne utifrån…), nyckelring, sax, häftmassa

2b.

Gör så här:
1. Låt pinnens ändar vila på dina fingrar.

Kantig balans

2. Dra dina fingrar sakta mot varandra tills de

Du behöver: tom läskburk, vatten (H2O), kanna

Placera nyckelringen på den.

möts. Vad händer med pinnen? Kan du ta bort ena fingret?
3. Sätt fast häftmassa nära ena änden (hindrar nycklarna att glida iväg).

(som är lätt att hälla ifrån)
Gör så här:
1. Känn efter längs botten av burken – mellan
botten och sida finns en liten kant.
2. Försök balansera burken på den lilla kanten.
Den ska kunna stå kvar på kanten utan att du
håller i den.
3. Är det svårt? Häll i lite vatten i burken. Försök
balansera den igen.
4. Hur mycket vatten behöver du hälla i för att
det ska bli enkelt att balansera burken?
Varför blir det så?
Vill du ha förklaringar på de olika aktiviteterna? Gå in på BT.se eller navet.com

3.

1.

4. Upprepa punkt 1 och 2, den
finger som är närmast
nyckelringen placeras precis
innanför den innan du börjar.
5. Flytta tillbaka nyckelringen.
6. Sätt häftmassa vid pinnens andra ände.
Häng saxen på den.
7. Upprepa punkt 1 och 2, den finger som är närmast saxen placeras precis
innanför den.
Hur kunde det bli så här?

NÄSTA GÅNG ÄR DET EXPERIMENT I ADVENT...

