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Beskrivning 
Labbas vetenskapsreporter Agneta försöker göra ett reportage om att flytta vätska 
men avbryts hela tiden av ljudteknikern Tommie. Beppe hittar på ett fiffigt sätt att 
vattna blommor utan att behöva lyfta ett finger.  
  
Ämne 
Fysik, teknik 
Koppling till läroplan 

 Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är 
sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka 
krafter. 

 Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan 
beskrivas, till exempel vid cykling. 
 

Du behöver 

 Två vätskebehållare såsom karaffer eller baljor 

 Slang, exempelvis sådana som man har till akvarium. 
 
Så här gör du 
Fyll den ena behållaren med vätska och ställ den på en högre höjd än den andra. Stoppa 
ner ena ände av slangen i den vätskefyllda behållaren och sug lite i den andra änden av 
slangen innan ni stoppar ner den i den lägre, tomma behållaren. Kolla vad som händer! 
 
Detta hände 
Om man vill flytta vätska från en behållare till en annan kan man använda sig av en 

hävert. En hävert är inget annat än en slang som går från den ena behållaren till den 

andra. MEN om den ska funka måste den behållaren som innehåller vätska stå högre 

upp än den behållaren som man vill fylla på. Sist får man skapa lite undertryck genom att 

suga på slangen – och Vips så rör sig vattnet från den ena behållaren till den andra. Det 

blir såhär för att vi har något som kallas för gravitationskraft runt omkring oss. Det är en 

kraft som påverkar oss alla och hjälper till att trycka ner oss p å marken så att vi inte 

flyger iväg ut i rymden. Ju högre upp man befinner sig, desto större blir 

gravitationskraften. Och detta räcker för att trycka över vattnet från den behållaren som 

står högst. 

Förslag på fortsättning   
Testa om ni kan förflytta vätska nerifrån och upp istället  
utan att flytta på behållarna. 
 
 
 
TIPS! Kolla gärna på programmet med samma titel i serien LABBA 
på www.ur.se  för mer inspiration. Hävert 
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