
Oppdrag #3: Fartslek
Del 1 Grafisk fremstilling av konstant fart

I GYMTIMEN

1. Oppmåling

Dere skal måle opp en lengde i gymsalen. 
Start kalles for S og mål for M. 7 meter fra S 
avsettes et punkt S1.

2. Roller fordeles på gruppa

A - skal jogge distansen fra S til M

B - skal gå fort distansen fra S1 til M, måle 
hvor lang tid det tar før A tar han igjen.

C - skal ta tiden A bruker på sin distanse

D - skal ta tiden B bruker på sin distanse

3.  Dere trenger: 

• Målebånd

• stoppeklokke

• Markering for punktet S1

• Tabell til å føre resultater

4.  Utførelsen

A og B skal bevege seg til M og holde 
konstant fart, men B skal ha et 7 meters 
forsprang på A. A skal jogge, og B skal gå 
fort. A og B skal starte samtidig.

C måler tiden A bruker på å bevege seg til M. 
D måler tiden B bruker på å bevege seg til M.

B tar tiden når A passerer.

Legg alle data inn i tabellen og last opp et 
sted hvor alle på gruppen har tilgang.



ETTERARBEID 

A. Bruk innsamlede data til å beregne 
hastighetene til A og B

B. Tegn bevegelseslikningene for A og B 
i samme koordinatsystem i GeoGebra.      
For bevegelse med konstant fart v er 
posisjonen s en lineær funksjon av 
tiden t. Førsteaksen (x) får 
benevningen t for tid angitt i sekunder 
og andreaksen (y) får benevningen s 
for strekning angitt i meter.

C.   Bruk grafene til å bestemme når A 
tok igjen B.  Refleksjonsoppgave: 

Stemmer grafenes 
skjæringspunkt med tiden som 

ble målt da A tok igjen B? 
Vurdere eventuelle feilkilder.

Bevegelseslikning



Del 2 beregning av akselerasjon 

I GYMTIMEN

Dere skal gjøre målinger for å finne ut 

 akselerasjonen til en elev.  

1. Mål opp to streker med ca. 3 m mellomrom. Vi kaller disse strekene A og B. Mål 
nøyaktig avstand mellom A og B.  

2. 7 meter unna disse strekene tegner du to nye streker med ca. 3 m mellomrom. Vi 
kaller disse strekene C og D. Må nøyaktig avstand mellom C og D.  

3. En elev går med konstant fart mot  strek A. Når eleven passerer strek B, øker hen 
farten. Når eleven kommer fram til strek C, begynner han å gå med konstant fart til 
han passerer strek D.  

• Observatør 1 måler tiden det tar å gå fra A til B.  

• Observatør 2 måler tiden eleven bruker fra B til C.  

• Observatør 3 måler tiden det tar fra C til D. 



ETTERARBEID

A. Regn ut farten v1 eleven hadde 
mellom A og B, og farten v2 
eleven hadde mellom C og D.  

B. Regn ut akselerasjonen ved å 
dividere fartsøkningen fra B til C 
med tiden det tok å gå fra C og 
D: 

            a = (v2 - v1)/t 

Refleksjonsoppgaver:
Hvor stor ble akselerasjonen 
du regnet ut? Er svaret 
rimelig? Er fart og 
akselerasjon det samme?  
Hvilke feilkilder er det i denne 
beregningen?

Innlevering: Fredag   


