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Introduktion 

I den här simuleringen ska eleverna träna på att använda framförallt Newtons rörelselagar i ett 

annorlunda sammanhang. Detta görs i en brädsimulering där spelarna styr rymdskepp som ska 

ta sig runt en bana. Under spelets gång kommer deras raketer att ändra massa och/eller 

mängden kraft deras motorer kan producera. Detta för att de lättare ska kunna se sambandet 

mellan: massa, acceleration och kraft. Det finns även med olika övningar och tänk som är 

ifrån andra delar inom fysiken så som optik men fokus ligger på Newtons tre rörelselagar. 

 

Hur man spelar: 

Spelet går ut på att vara först att åka runt banan moturs i sitt rymdskepp 

ifrån start till mål. Varje spelare ska ha en blyertspenna samt ett sudd och 

ett Acceleration/Hastighetskort Spelarna börjar med att välja en liten figur 

som kommer att representera spelaren. Ett tips är att ta första bokstaven i 

sitt eget förnamn eller liknande. Därefter väljer de en plats på start/mål 

linjen som de vill börja på, där skriver de ut sin symbol. Dessa symboler kommer att 

representera era skepp i resan runt banan. Skeppen placeras på krysspunkterna på linjen och 

inte i rutorna så som bilden visar: 

 

Spelturen 

Varje runda slår spelaren vars tur det är en tärning, det är 

mängden kraft som påverkar spelarens rymdskepp den här 

rundan. Kraften skapar acceleration enligt formeln [F=ma] 

där F = kraften/tärningsslaget och m=1 ifrån början. Spelaren 

väljer i vilken av de fyra rutorna i accelerationsdelen på sitt 

kort som han vill placera ut värdet på, han kan dela ut 

resultatet på flera olika rutor om han vill men måste lägga ut 

hela värdet. Efter att han lagt ut accelerationen ska han 

summera hastigheten och accelerationen för att få reda på 

den nya hastigheten som gäller den 

här rundan. Notera att accelerationen 

slås om från början varje runda 

medan hastigheten stannar kvar till 
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nästa runda och läggs ihop med den nya accelerationen. En spelare kan välja att börja 

accelerera i en motsatt riktning av vad han för tillfället åker då kommer den accelerationen att 

bromsa upp, och utifall att accelerationen överstiger den nuvarande hastigheten, att få 

farkosten att åka åt det nya hållet. Efter att den nya hastigheten är uträknad räknar du ihop hur 

långt skeppet kommer röra sig i de olika riktningarna och skriver din symbol där. Sedan kollar 

du med en linjal mellan ditt skepp och punkten som du kommer att sluta på för att se om det 

är några väggar som ligger ivägen. Är det inga väggar suddar du ut din gamla markering och 

din tur är slut. Väggar är markerade med tjocka svarta linjer, dessa går inte att gå igenom. Om 

ett skepps färd bryts av en vägg kommer skeppet att byta riktning men kommer åka lika långt. 

Du kan räkna ut den nya riktningen precis som du räknar ut utfallsvinkeln vid reflektion i 

optiken dvs. Det är samma utfallsvinkel som infallsvinkel. Skriv in den nya platsen för ditt 

skepp och sudda ut båda de andra två resultaten. 

 

Händelsetabell 

Om ditt skepp landar på eller åker över en streckad linje så måste du slå 

ett slag på händelsetabellen efter att du flyttat klart ditt skepp. Resultatet 

du slår fram får läggas på valfritt skepp som finns på spelplanen. Alla resultat påverkar 

raketens acceleration på något sätt. Resultaten ska skrivas upp då de ligger kvar resten av 

spelet. Originalskeppen har 1 i massa och 1 i motorkraft. Det finns 2 olika sorters resultat:  

 

• Förändrad massan – ’Den nya accelerationen 

räknas ut genom att ta slaget och dividera med 

massan.  

• Förändrad motorkraft – Den nya 

accelerationen räknas ut genom att 

multiplicera tärningsslaget med den 

förändrade kraften.  

Multiplikationerna ska göras innan resultatet 

läggs ut på acceleration.  



Start och mållinje:

Vägg:

Händelselinje:

Händelsetabell

1. Massan på ett rymdskepp ändras med m x 0.5

2. Massan på ett rymdskepp ändras med m x 2

3. Massan på ett rymdskepp ändras med m x 3

4. Motorkraften på ett rymdskepp ändras med 

    F x 0.5

5. Motorkraften på ett rymdskepp ändras med 

    F x 2

6. Motorkraften på ett rymdskepp ändras med 

    F x 3
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Acceleration Hastighet

Acceleration Hastighet


