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Inledning 

På Teknikens Hus har vi jobbat med tema cykeln och teknik i flera omgångar, som 
skolprogram och turnéverksamhet bland annat.  I denna handledning, riktad till dig 
som lärare, vill vi dela med oss av en del förslag på hur man kan jobba med teknik där 
cykeln är utgångspunkten. Denna handledning är i första hand tänkt att användas 
tillsammans med ett handledningsmaterial som du som lärare kan låna av oss på 
Teknikens Hus. Materialet läggs upp som ett stationsarbete. Vi har valt att beskriva alla 
stationerna utan att nivågruppera dessa utifrån åldrar och förkunskaper. Du väljer och 
plockar ifrån utifrån egen önskan och syfte. 

I denna text hittar du följande rubriker. 
Inledning 
Förslag på uppstart av arbetet 
Stationsbeskrivningar 
Cykelns historia 
Faktadel och förslag på fortsatt arbete 
Beskrivande texter till de olika stationerna 
 
De arbetsstationer som ingår i materialet är: 
 
- Luftens betydelse (i däck och slang) 
- Hur fungerar ventilen? 
- Punktering 
- Hjul i olika former 
- Material och form 
- ”Känna på” påsar 
- Kullager 
- Gyroeffekten 
- Utväxling 
- Bromsar och friktion 
- Reflexen 
- Cykelns historia 
- Hjälm på! 

Vi hoppas att denna handledning och materialet kan visa på ett arbetssätt att närma sig 
den spännande teknik som omger oss! Har ni funderingar inför och under arbetet så 
tveka inte att kontakta oss på e-post adresserna nedan med frågor. 

Lycka till och cykla lugnt! / David och Susann   
      
      
    David.Brostrom@teknikenshus.se 

    Susann.Johansson@teknikenshus.se 

     

 

 

 



Förslag på uppstart av arbetet 

Ge eleverna i uppdrag att undersöka elevernas olika cyklar.  
Vilka likheter/olikheter hittar ni? Andra cyklar på skolgården, stora och små.   
Vad har ALLTID en cykel? Vad finns bara på vissa cyklar? 
Hur kan det komma sig att det är så? 
 
I materialet finns inplastade bilder på ca 30 olika typer av cyklar. Lägg ut dessa på 
golvet. Titta på mångfalden av cykeltyper. Låt varje elev i tur och ordning välja en bild 
och berätta hur det kom sig att de väljer just den. Lägg tillbaka och låt nästa elev ta en 
bild. ( här kan man jobba vidare kring dessa bilder på en massa olika sätt om man 
önskar) 

 
Hur skulle din drömcykel se ut?! Fundera och rita! 
 
Hur skulle drömcykeln se ut, tror du, om du var t ex 
tävlingscyklist/cykelhandlare/cykelreparatör/ung/gammal/handikappad etc.  
(Tekniken har olika syften och mål och varierar på grund av vem den riktar sig till!) 

 

 

Modell av vad man trodde var Da Vincis skiss från 1500 talet. Visade sig dock vara en 
förfalsknig, skissad av en munk på 1900-talet.  

 

 



Stationsarbete 

Eleverna delas i grupper beroende på hur många stationer du valt. 
Eleverna byter station allt eftersom det blir ledigt, utan inbördes ordning. 
Börja och sluta passen med en genomgång för hela gruppen där du bland annat visar 
de olika stationerna.  Kursiv stil är kompletterande beskrivningar och/eller exempel på 
resonemang och frågor som man kan behandla när man går igenom stationerna efter 
att eleverna experimenterat klart. 
 
STATIONER Material 
 
Luftens betydelse 
Vilket däck skulle du helst vilja ha på din skottkärra? Varför? 
Testa de olika hjulen. 
 
Varför har vi luft i cykelslangen? 
Använd två skottkärrhjul – ett välpumpat och ett nästan utan 
luft. Eleverna får ”köra” runt med dem på golvet och fundera på 
vilket de skulle vilja använda och varför. 
 

 
2 hjul med handtag 
(med resp. utan luft) 
 

 
Hur fungerar ventilen? 
Blås upp en ballong – vad händer när jag släpper? Om man 
vill att luften ska stanna kvar, hur gör man då?  
Prova att pumpa upp cykelslangen. Hur stannar luften kvar i 
slangen? (ventil) 
Undersök plasthäverten. Går det att blåsa in från båda hållen? 
Vad händer inne i plasthäverten, titta in medan kompisen 
blåser eller suger. 
 
Jämför det som händer med ”locket” i plasthäverten med 
kulventil. 
 

 
Slangar, pumpar, 
hävertar, 
ballongpumpar och 
ballonger  
 
 

 
Punktering 
Kan du hitta hålet i slangen? 
Ev. diskutera i genomgång efteråt hur man lagar. Visa? Någon 
som har gjort det? 
 
 

 
Vatten i balja 
Punkterad slang + 
pump på bord 
 



 
Hjul i olika former 
 
Vilket hjul rullar bäst? Varför sitter det gummidäck på 
cykelhjulet? Prova med och utan gummiband – skillnad? 
 
Kan hjul se ut hur som helst? Varför sätter vi på gummidäck? 
Sätt gummiband på det runda hjulet och jämförde hur det 
kändes att rulla med och utan gummiband.(friktion) 
 

2 runda hjul 
2 trekantiga          i 
2 fyrkantiga        låda 
Gummiband 
 

 
Material och form 
 
I burken finns olika material och profiler. Vilken eller vilka 
skulle du använda om du själv skulle bygga en cykel (ramen) ? 
Varför valde du just den/dessa?  
 
Eleverna får jämföra olika material som tex stål, aluminium, trä, 
plast och gummi. Dessa finn i olika profiler. Val av material i 
cykelramen beror på olika faktorer som tex vikt och hållfasthet. 
En massiv ram tex. skulle göre en cykel väldigt hållbar, men hur 
skulle det vara att cykla i uppförsbackar?  

 
Bitar av olika profiler 
och material. 
 

 
 
”Känna på” påsar 
Kan du känna vad som är i påsarna? Allt har med cykeln att 
göra.  
 
För att stimulera fler sinnen och även få anledning att prata om 
detaljer på cykeln finns sju olika föremål i förslutna påsar. 
Föremålen i påsarna är: en bit av ett däck, en ekerreflex, en 
ringklocka, en ventil, en bit av en kedja, ett handtag, en pedal 
Låt ev. eleverna skriva upp vad de känner igen eller para ihop 
med färdigt skrivna lappar. 
Låt grupperna kolla av mot varandra vid slutsamlingen. 
 

Papper + penna 
Lappar  m. alla saker 
skrivna 
 

 
 



 
Kullager 
Lägg boken på burken. 
Kan du få boken att snurra? 
 
Placera kulor i skåran på burkens övre kant. 
Lägg boken ovanpå. 
Hur känns det att snurra boken nu? 
 
Genomgång efteråt:  Var finns kullager i cykeln? Varför kulor? 
Man vill undvika friktion här! Jmfr smörja kullager med smörja 
händerna med handkräm – det vet de flesta hur det känns! 
Berätta gärna kullagrets svenska historia! 
 

 
Bricka 
Tom färgburk 
Stenkulor 
Bok 
Litet kullager att visa 
Instruktion 
 



 
Gyroeffekten 
Sätt snurr på gyrohjulet 
Sätt dig på kontorsstolen med armarna sträckta rakt fram. 
Spänn kroppen och luta hjulet åt ett håll. 
Vad händer? 
 
Luta åt andra hållet. 
Vad händer? 
 
Genomgång efteråt: Demo med gyro upphängt i kraftigt snöre , 
stilla/snurrande. Vad har det med cykling att göra? Jmf att cykla 
och släppa händerna, motorcyklist som ”ligger” i kurvan….  
Man kan göra en demonstration med hjulet upphängt i ett snöre – 
detta illustrerar också krafternas inverkan på hjulet då det 
snurrar. 
Den fysikaliska förklaringen bakom gyroeffekten är rätt 
komplicerad, varför man kan nöja sig med att eleverna fått 
uppleva fenomenet. 
Forskarna är f.ö. idag oense om huruvida det är just gyroeffekten 
som hjälper oss hålla balansen på cykeln. 
 

 
Gyrohjul 
2 st snören 
Kontorsstol 
 

 
Utväxling  
Veva pedalen ett varv – hur långt gick bakhjulet? 
Undersök vad som händer när du flyttar remmen från ett 
större till ett mindre hjul och tvärt om. 
 
Genomgång efteråt: Vad upptäckte ni? När går det tungt? Lätt? 
Varför har man uppfunnit utväxling? Hur många växlar har 
modellen? Din egen cykel? 
Mekanikens gyllene regel: Det man vinner i kraft förlorar man i 
väg… och vice versa. 
 

 
Modellen 
 

 
 

 
Bromsar och friktion 
Se på de olika handskarna. Vilket material tror du bromsar 
bäst? Prova att bromsa hjulet med de olika handskarna. 
Nyp lite försiktigt, så känner du bättre. 
Undersök handbromsen. Nyp ihop handtaget. Vad händer? 
Vilket material finns i bromsklossarna? 
 
Genomgång efteråt: Vilket material bromsade bäst? Friktion – vad 
är det? Gnugga händerna mot varandra – hur känns det? Vad är 
friktion bra för? När behöver vi den? Regn – dålig friktion?! Hur 
ser bromsklossarna ut? Titta på handbromsen tillsammans. Var 
ska klossarna nypa när man bromsar? 
Viktigt att kolla på sin egen cykel – att bromsklossarna inte är 
uppnötta + att de nyper på fälgen! 
 

 
Modellen 
Olika handskar  
Lös handbroms 
 

 

 
Reflexen 
Titta på den isärtagna reflexen med förstoringsglas. 
Undersök både utsidan och insidan: Hur ser ytorna ut? Hur  

 
Isärtagna reflexer, 4 st 
Förstoringsglas, 4 st 
Prismor, 5-6 st 



känns de?  
Kan du lägga ihop plexiglaskuberna så att det liknar reflexens 
uppbyggnad? 
 
Titta på ert bygge: Om detta var en reflex – vilken sida är 
utsidan av reflexen, d.v.s. den sida som reflekterar? 
 
Vilken funktion har ”kuberna” i reflexen? 
Titta på en plexiglaskub. Titta in genom sidan med den största 
triangeln…….kan du se en ”stjärna”? Varför ser det ut som det 
gör? 
 
Genomgång efteråt: Visa den tresidiga spegelmodellen – den 
fungerar på samma sätt som varje litet prisma i reflexen. 
Ställ en person i ett mörkt hörn med en ficklampa i handen. 
Ficklampan skall lysa rakt fram – motsvarar bilens strålkastare. 
Håll spegelmodellen i handen. Ställ dig framför personen med 
lampan så att strålen träffar spegeln. Eleverna skall stå bakom din 
rygg så de kan se lamphållarens ansikte. 
Täck för två av de reflekterande sidorna i spegelmodellen med de 
svarta papperna. Nu motsvarar du en person med reflex – som 
syns eller inte av bilföraren (lamphållaren). Visa på reflektionen 
med en/två/tre speglar genom att ta bort papperna. Eleverna ser 
nu reflektionen av strålen på väggen.  
Rör dig lodrätt och vågrätt med spegelmodellen, så ser eleverna 
skillnaden i reflektion. 
 

Plexiglasskiva 
Spegelmodell -tresidig
2 st svarta papper 
Ficklampa 
 

 

 
Cykelns historia 
Sortera bilderna i den ordning du tror de ”uppfunnits”. 
 
Denna övning kan också vara bra att ta till om någon grupp fort 
är färdiga och inte vet vad de ska göra. 
 

 
5 st bilder 
 

 
 
Hjälm på! 
Gör denna övning som en avslutande demonstration! 
 
Vad händer om jag släpper ägget i golvet?! 
Om jag sätter på en hjälm… Vad händer då? Ska vi testa? 
Visst är det bra med hjälm! 
 

 
Ägg, 2 st 
Ägghjälm 
Tidning 

 

 
 

 

 



Cykelns historia (kort sammanfattning) 

Följande artikel är tagen från Wikipedia- den fria encyklopedin. http://sv.wikipedia.org/wiki/Cykel 

Det påstås att uppfinnaren Leonardo da Vinci runt år 1500 skulle ha gjort en ritning av 
ett färdmedel med två hjul som man skulle ta fart med och sedan sitta på. Problemet 
med hans ritning var bara (som med så många andra av hans uppfinningar) att den 
helt enkelt var för avancerad att bygga vid den tiden. Den skulle också bli för dyr att 
utveckla eftersom den skulle vara helt i trä. Denna skiss har visat sig vara en 
förfalskning gjord av en munk under 1900-talet. 

Runt år 1600 dök ett och annat rullande experiment upp. De flesta hade dock 3-5 hjul 
vilket gjorde dem tämligen svåra att styra samt dyra att tillverka. Dessa namnlösa 
uppfinningar slog aldrig igenom. 

I slutet av 1700-talet konstruerade den franska greven de Sivrac föregångaren till 
cykeln. Den kallade han "célerifére" (snabblöparen). Cykeln var nästan helt gjord i trä 
och man tog sig fram på den genom att sittandes ta fart med fötterna och löpa. Det 
fanns inget styre utan man fick luta i sidled för att svänga, ungefär som på dagens 
motorcyklar. 

År 1815 utvecklade den tyske baronen Karl Freiherr Drais von Sauerbronn ett fordon 
med ett slags handtag som satt fast i framhjulet så att man kunde styra. Denna maskin 
kallades för "Draisine". Carl von Drais uppfinning slog igenom internationellt, fast som 
en modefluga för rika. Tekniken att ta sig fram var densamma som för snabblöparen, 
nämligen att sparka sig fram sittande. 

År 1839-1842 satte Kirkpatrick MacMillan vevarmar på bakhjulet och hävstänger fram 
som på en trampbil. 

År 1861 monterade Fransmannen Michaux vevarmar och pedaler på framhjulet. Om 
Michaux var först med detta är inte helt klart. En annan fransman, Pierre Lallement, 
påstås ha kommit på konstruktionen ungefär samtidigt. Lallement flyttade år 1863-64 
till Amerika och tog då cykeln till USA. 

År 1865-1870: För att öka hastigheten på maskinerna (man tävlade ofta i både hastighet 
och sträcka), gjorde man framhjulet allt större. Stålet fick även en allt större betydelse i 
produktionen av de första cyklarna. 

I England vann cykeln i popularitet och år 1870 började den första serietillverkade 
"höghjulingen" helt i metall att produceras. James Starley fick den 11 augusti 1870 
patent på sin "Ariel". Den vägde 22,5 kg. Detta var den första cykeln med normalt 
ekrade hjul. År 1874 fanns i England över 20 olika tillverkare av höghjulingar. Den 
främsta av dessa kan nog anses vara "Coventry Machinists Co". Framhjulen nådde en 
maximal storlek av drygt 60 inch (ca 152 cm), allt för att få maximal hastighet. Detta 
och det lilla bakhjulet gjorde att cykeln lätt tippade framåt. För att undvika detta 
utvecklas under denna period många varianter av höghjulingar med mindre hjul och 
med pedalerna sittande längre ner, med olika typ av kraftöverföring till framhjulet. 
Dock drev man fortfarande cykeln på det styrande framhjulet. 



 
 

Damcykel från år 1900 

Som kuriosum kan nämnas en amerikansk modell, "Star", som var en omvänd 
höghjuling. Det stora hjulet satt baktill, och man hade det lilla styrande hjulet fram. 
Denna modell var dock mycket svårcyklad, även om risken att tippa framåt, om man 
körde på en sten eller liknande, försvann. 

År 1885: J.K Starley presenterade sin "Rover II". Nu hade cykeln fått nästan lika stora 
hjul fram och bak. Man styrde med det något större framhjulet och drev via en kedja 
till bakhjulet. "Säkerhetscykeln" var född. 

År 1888: Nästa förbättring av cykeln tillkom av ren kärlek. Det var en veterinär vid 
namn John Boyd Dunlop som ville att hans son skulle kunna cykla bekvämt. Sonen 
hade nämligen klagat på att det var alldeles för hårt att cykla. Han kom på idén att fylla 
en slang med luft som nu kom att ersätta det tidigare hårdgummihjulet. Detta system 
patenterade J.B Dunlop 1888. 

Under 1890-talet fick cykeln allt mer det utseende vi är vana med, och under andra 
halvan av 1890-talet kan man säga att cykeln var färdigutvecklad. Höghjulingarna 
försvann snabbt under perioden 1890-1895 och ersattes helt av säkerhetscykeln. 

 
 

En modern cykel 

I början på 1980-talet tillverkade ett svenskt företag cykeln Itera som till störta delen 
var gjord i plast. Cykeln blev dock en flopp. 

Det som nu sker är en utveckling av frihjulsnav, växlar och tillbehör. 

• Växlar: cyklarna kan vara  
o oväxlade (1 växel),  
o med navväxel med tre till 24 växlar  
o med utanpåliggande växlar (med vevparti (med 1-3 kugghjul) och 

kedjekrans (med upp till 10 kugghjul).  
• Bromsar: oväxlade och navväxlade cyklar har fotbroms. V-bromsar och 

skivbromsar används som komplement till fotbromsen, eller komplett 
bromssystem. Trumbromsar används i extrema fall (äldre tandemcyklar).  



Vissa nya modeller går att få med trumbroms, bland annat anses en trumbroms på 
framhjulet minska risken för fastlåsning. I den anglosaxiska världen är fotbromsen 
ovanlig och anses svår att använda. 

• Ström till belysning: tre lösningar används: batteri, traditionell generator (äldre 
benämning dynamo), som drivs av ett räfflat hjul, som rullar mot däcket, eller 
navgenerator. I senaste modellerna har halogenlampor introducerats. 
Efter lagändring tillåts i Sverige numera blinkande framlyse, som har stor 
uppmärksamhetsverkan för mötande trafik, men som inte hjälper cyklisten 
mycket att se vägen. Blinkande lyse är därför meningsfullt bara på gator och 
vägar med tillfredsställande fast belysning.  

• Ram: tidigare användes stålram, under senaste tid har aluminium blivit det 
vanligaste materialet. Även titan förekommer, som har högre styrka/vikt-
förhållande än stål. En nackdel med titan är dock att det inverkar ofördelaktigt 
på priset. 
Tävlingscyklar har ram i kolfiber eller kolfiber/aluminium. Framgaffel, 
sadelstolpe och även vevparti i kolfiber är nu vanligt förekommande. 
En kort tid på 1900-talet förekom importerade cyklar med bärande delar i 
bambu. De såldes för det facila priset 11 kronor, men blev aldrig någon succé, 
och försöket självdog. 
Brukscyklar har en vikt på 16-20 kg, medan racercyklar för tävlingsbruk väger 
drygt 7 kg (6,8 kg är minimumgräns för tävling enligt Internationella 
Cykelunionen, UCI). 
Traditionellt har ramarna med anpassning till kvinnors och mäns traditionella 
klädsel utformats olika för damcyklar och herrcyklar. En nackdel med detta är 
att en damcykelram inte är lika formstabil som en herrcykelram. Som en 
kompromiss utformar man numera ofta ramarna som ett mellanting mellan 
gamla tiders damramar och herr-ramar: "unisex-cykeln". Med dagens klädbruk, 
där kvinnors kjol ofta ersätts av byxor, är detta en framkomlig lösning med stor 
ekonomisk betydelse: Antalet modeller kan begränsas hos fabrikanterna, och 
återförsäljarna spar lagerutrymme.  

Posten använder 7000 cyklar för transport. 

 



Faktadel och förslag på fortsatt arbete 

En hel del bra information om cykeln finns på : www.exploratorium.edu/cycling/index 

Använd gärna NTF:s cykelmaterial om säkerhet. Finns på www.ntf.se klicka på ”ladda 
ner material” 

1. Bromsar och kullager 

• Dra olika materials ytor mot varandra, vilka ger mest motstånd?  

Laboration: Om man vill kan man klä träklossar med olika material och fästa en 
ögla på kortsidan. I öglan kan man fästa en dynamometer och avläsa vilken kraft 
som behövs för att dra den klädda klossen över en viss yta.  

Om klossen står stilla när eleverna börjar dra ser man att det blir ett större utslag 
på dynamometern just innan klossen börjar röra på sig. Detta utslag går sedan 
tillbaka något sedan klossen fått fart. Kraften vi börjar dra med måste övervinna 
friktionskraften som finns mellan klossen och underlaget. Sedan det är gjort blir 
det lättare att dra, friktionen blir i stort sett konstant.  

Laboration: Hur känns det att dra din kompis i en pulka? Blir det tyngre eller 
lättare om man klär undersidan av pulkan med ett annat material? T ex 
plastsäck eller trasmatta.  

 

• Diskutera begreppet friktion.  

Var finns det friktion? Varför är det bra att ha? Utan friktion kan vi inte ta oss 
fram. Mellan våra fötter och marken finns det friktion, utan det skulle vi bara 
halka omkring (jmf med att gå på hal is). Friktion finns t ex i bildäck och 
skosulor så att vi ska få ett grepp på underlaget. Låt barnen undersöka och 
försöka komma på fler saker där vi behöver friktion. 

Konstruera egna bromsar. Vilka material bör användas och var ska de placeras?  

Var vill vi inte ha friktion? Vad använder vi då? Vi har ju tagit upp på 
arbetspassen att vi har kullager för att minska friktion. Vad kan man använda 
mer för att minska friktion? Olja använd till stor del för att minska friktionen 
mellan kugghjul och i lager. Många har ju känt att olja är "halkigt", om de inte 
har det så kan ju eleverna få känna på någon typ av olja.  
 
Hjul med kullager minskar friktionen i hjulens axel så att de snurrar lättare. 
Samtidigt har hjulen ofta gummidäck som gör att man får ett bättre fäste mot 
underlaget. Gummit på hjulen ger mer friktion. 

En inlineåkare är ett bra exempel på en mängd olika krafter som verkar för att 
han/hon ska ta sig framåt: 
Inlineåkarens muskler producerar den kraft som han behöver för att ta sig 
framåt. Han behöver musklernas kraft för att ta sig uppför en backe och för att 
accelerera. Om det inte fanns luftmotstånd, motvind och friktion i lager på 
hjulen och friktion mellan hjul och väg skulle han kunna fortsätta för evigt när 



han väl hade fått upp farten (Newtons första lag).  
Inlineåkaren kommer iväg genom att trycka sina inlines bakåt mot marken. 
Marken trycker då honom framåt och han rör sig framåt (Newtons tredje lag).  
Ju hårdare han trycker med sina inlines desto fortare kommer han att accelera 
(Newtons andra lag).  
 

2. Gyrot 

Gyroeffekten uppstår då ett hjul snurrar. Ett modifierat  vanligt cykelhjul så att den 
största massan kommer i hjulets ytterkant. På så sätt blir effekten större.  

Att förklara hur ett gyro fungerar kräver att eleverna har ganska stora kunskaper i hur 
krafter verkar. De flesta barn har inte hunnit ta till sig de bitarna ännu. När vi tar upp 
gyrot på vårt arbetspass blir det ett mer upplevelsebaserat moment.  

En bra förklaring på hur gyrot fungerar finns på nätet på adressen: 
www.howstuffworks.com/gyroscope.htm  

• Börja införa hur krafter inverkar på oss. Den vanligaste är gravitation 
(tyngdkraften) och den kan eleverna uppleva på olika sätt. T ex varför saker 
faller till golvet. Var finns gravitationscentrum på olika kroppar?  

• Laboration: flaskor fyllda med vatten på olika höjd, har de samma 
gravitationscentrum? Går alla lika lätt att välta? Detta experiment kan göras med 
stora tändsticksaskar med mellanvägg i lådan. Man placerar tändstickor i ett av 
facken och prövar att lägga askarna på olika sätt. När går asken lättast att välta?  

 

 3. Reflexer 

Var sitter de på cykeln? Vit fram, röd bak och orangefärgade på ekrarna i hjulet. 
Varför? Synas bättre för medtrafikanter. 
Lagar? En godkänd cykelreflex är märkt med en cirkel och ett E .  

• Prismor eller speglar - vilket är bäst att använda som reflex?  

• Laboration: Hur fungerar en spegel? Hur blir det en solkatt? Jämför med något 
som studsar mot en vägg. Introducera begrepp som reflektion, Hur ser en 
pyramid ut?  

•  Laboration: Gå en mörkertipsrunda. Häng upp reflexer i ett skogsområde i 
närheten och låt barnen gå tipsrundan när det blivit mörkt. För att hitta vägen 
får eleverna använda ficklampor (vägverket kan skänka reflexer om man har lite 
tur).  

• Laboration: Kontrollera tillsammans med barnen reflexerna på elevernas cyklar. 
Har de alla reflexer man måste ha enligt lag? Vit reflex fram, röd reflex bak och 
gula reflexer i hjulen.  

Reflektera kommer från latinet och betyder återkasta. Motsatsen till absorbera (suga 
upp). Speglar och blanka metallytor reflekterar ljus bäst. Vanligt vitt ljus (solens sken, 



en vanlig glödlampa, etc.) består egentligen av ljus i alla färger; rött, orange, gult, grönt, 
blått, indigo och violett. Att föremål har olika färg beror på att det är den färgen i det 
vita ljuset som de reflekterar. En jordgubbe reflekterar bara det röda ljuset därför 
upplever vi den som röd. Alla föremål reflekterar ljus mer eller mindre vilket gör att de 
syns då de belyses av ljus.  

Optik  
För att eleverna ska kunna förstå hur en reflex fungerar, kanske man först får lov att 
visa en solkatt och sedan lägga till fler speglar för att förstå en hörnreflektion.  

Lysande djurögon  
Kattens ögon tycks lysa i mörkret. Det är dock bara återkastat ljus man ser. Åderhinnan 
i kattens öga är starkt ljusreflekterande. Härigenom ökar mängden ljus som faller på 
näthinnan i ögat och det är detta fenomen som ger katten det välutvecklade 
mörkerseendet. Även fiskar, krokodiler, kanin, ko och häst har en ljusreflekterande 
åderhinna, så att deras ögon ser ut glöda när de belyses. 

 

Hörnreflektion 
När bilar började bli allmänna i England infördes en lag, som stadgade att cyklar måste 
visa reflekterat rött sken vid belysning bakifrån med en bilstrålkastare. En rad förslag 
lades fram. De testades av Englands nationella fysiklaboratorium för att man skulle 
utröna vilket som var bäst. Det är uppenbart att en vanlig spegel (med röd beläggning) 
inte är särskilt bra. Den återkastar ljus tillbaka till chauffören bara om bilen kör rakt 
bakom cykeln. Man måste kräva att reflexen syns även om ljuset träffar den en aning 
snett från sidan. Dagens vanliga röda "kattöga" hörde till de mest lyckade idéerna. 
”Kattögats” baksida består av uppstickande glaspyramider, formade som avskurna 
hörn från en kub.  

 

Figuren visar ljusets väg då det träffar ett reflekterande rätvinkligt hörn. Vid varje 
reflektion bildar den utgående strålen samma vinkel mot spegelytan, som den 
infallande strålen gör.  

När ljuset träffar två speglar ställda i 90° vinkel reflekteras det tillbaka mot ljuskällan. 
Detta resultat, som följer av lite enkel geometri, gäller också i tre dimensioner, dvs. vid 
spegling mot ett hörn med tre speglar i 90° vinkel. 

Ett annat viktigt fenomen i kattögat är att glashörnen fungerar som perfekta speglar, 
fastän de inte är försilvrade eller på annat sätt belagda med ett speglande skikt. Orsaken 
är att ljuset undergår så kallad totalreflexion. (Totalreflexion = en ljusstråle som 
reflekteras helt och hållet i gränsytan mellan två medier dvs. inget ljus tränger genom 



ytan). Totalreflektion kan man uppleva om man tittar på en vattenyta och blir bländad 
av solens strålar. En del av solens strålar reflekteras i gränsytan mellan medierna luft 
och vatten. 

Biljardbord som hörnreflektor 
För en biljardboll kan den elastiska vallen runt biljardbordet fungera som en 
hörnreflektor. Bollen återvänder då efter två studsar mot vallen, i en riktning som är 
motsatt den ursprungliga.  

 

 4. Utväxling  

Utväxling kan med ord beskrivas som att det du vinner i kraft förlorar du i väg och vice 
versa.   

• Var finns utväxling på cykeln?  
Pedalerna med drev är sammankopplat med bakhjulets nav med en kedja. 
Kedjehjulet (vid pedalerna) och kedjekransen (vid bakre navet) har olika storlek 
- detta ger utväxlingen. 
 

• Varför har man utväxling? Varför inte bara sätta trampor direkt på fram eller 
bakhjulet? När använder man de olika växlarna? 
 

• Hur fungerar utväxlingen? 
En växel är ett sätt att ändra nivå på hur fort ett arbete görs och nivån på 
förändringen kallas utväxling. 
På en cykel bestäms utväxlingen av vevpartiets kedjehjul (där pedalerna sitter) 
och frigångsvarvets kedjekransar (där bakhjulets nav är). Med ett 52-tandat 
kedjehjul och en 13-tandad kedjekrans kommer ett varv på vredpartiet motsvara 
fyra varv på bakhjulet - en utväxling på 4 till 1 (4:1). Med ett 28-tandat kedjehjul 
och en 28-tandad kedjekrans kommer ett varv på vevaxeln att motsvara ett varv 
på bakhjulet, dvs. en utväxling på 1:1. Utväxlingen 4:1 ger hög fart och 1:1 ger 
låg fart men kraft i uppförsbackar.  
Tänk dig en cykel med 21 växlar. Denna cykel har tre olika stora kedjekransar 
vid tramporna och sju olika stora kedjekransar på baknavet. Om du växlar 
denna cykel är det inte säkert att du får 21 olika växlar. Om du har ett kedjehjul 
som någonstans är lika stort som en av kedjekransarna får du ju utväxlingen 1:1. 
Med tre kedjehjul kan det faktiskt förekomma att du har utväxlingen 1:1 vid 
flera tillfällen.  

På höghjulingen var utväxlingen på ett varv den samma som sträckan på framhjulets 
omkrets. Detta medförde att ju större radie man hade på framhjulet, desto längre 
sträcka transporterades cykeln per varv som cyklisten trampade. Höghjulingen 
tillverkades efter cyklistens benlängd, längre människor fick större hjul och kunde cykla 
snabbare.  

 



Beskrivande texter till de olika stationerna. 

Hjul i olika former 
Vilket hjul rullar bäst? 
Varför sitter det gummidäck på cykelhjulet? 
Prova att rulla ett hjul med och utan gummiband runt – är det någon skillnad? 
 
 
Luftens betydelse  
Vilket däck skulle du vilja ha på din skottkärra? 
Varför? 
 
 
Reflexer 
Titta på den isärtagna reflexen med förstoringsglas. Undersök både utsidan och 
insidan: Hur ser ytorna ut? Hur känns de? 
 
Kan du lägga ihop plexiglaskuberna så att det liknar reflexens uppbyggnad? 
 
Titta på ert bygge: Om detta var en reflex – vilken sida är utsidan av reflexen, d.v.s. 
den sida som reflekterar? 
 
Vilken funktion har ”kuberna” i reflexen? 
Titta på en plexiglaskub. Titta in genom sidan med den största triangeln. Kan du se en 
”stjärna”? Varför ser det ut som det gör? 
 
 
Känn på gyroeffekten! 
Sätt snurr på gyrohjulet 
 
Ställ dig på vridplattan( alt.. Sätt dig på kontorsstolen)  med armarna sträckta rakt 
fram. 
 
Spänn kroppen och luta hjulet åt ett håll. 
Vad händer? 
 
Luta åt andra hållet. 
Vad händer? 
 
 
Kullager  
Lägg boken på burken. 
Kan du få boken att snurra? 
 
Placera kulor i skåran på burkens övre kant. 
Lägg boken ovanpå. 
Hur känns det att snurra boken nu? 
 
Fundera på….. 
Var finns det kullager i cykeln och varför? 
 
 
 



Påsarna  
Kan du känna vad som finns i påsarna? 
Det har med cykeln att göra… 
 
 
Hålet  
Kan du hitta hålet i slangen? 
 
 
(Fel-cykeln)  
Hur många fel kan du hitta på cykeln? Finns inte med i detta material.  
Eventuellt kan man komplettera med egen cykel. 

 
 
Bromsar 
Vilket material är bra i bromsar? 
 
Se på de olika handskarna. 
Vilket material tror du bromsar bäst? 
Prova att bromsa hjulet med de olika handskarna. 
Nyp lite försiktigt, så känner du bättre. 
Undersök handbromsen  
Nyp ihop handtaget. Vad händer? 
Vilket material finns i bromsklossarna? 

 
 

Vad skulle du välja? 
Kolla och känn på de olika bitarna i burken. 
Om du själv skulle bygga en cykel (ramen) vilken/vilka skulle du välja? 
Varför valde du just den? 
 
 
Hur fungerar cykelns växlar? 
Se till att den röda markeringen på ”bakhjulet” pekar rakt upp. 
Veva pedalen ett varv – hur långt gick bakhjulet? 
 
Gör om försöket och flytta då remmen till ett större eller mindre hjul. 
(Skjut ihop modellen när du vill flytta remmen) 

 
Vad händer? 
___________________________ 
Förklaring Utväxling 
Ett varv med pedalen gör att bakhjulet går ett varv. 
Det går lätt att trampa men du kommer inte så långt. Du har en låg växel i. 
Ett varv med pedalen gör att bakhjulet går mer än ett varv. Det går tungt att trampa 
men du kommer långt. Du har en hög växel i. 
Mekanikens gyllene regel: 
Det man vinner i kraft förlorar man i väg… och vice versa! 


