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SUPER -

SNABB



Det här är Usain från Jamaica. 
Han är världens snabbaste människa.

Han har slagit många världsrekord 
och har vunnit OS-guld och VM-guld 
i löpning. 

När Usain kutar som fortast går det  
i 48 kilometer i timmen.
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Då kan han springa lika fort som 
cyklar och mopeder.

En gaffelantilop kan springa i 96 kilometer i timmen. 
En hare kan skutta i 72 kilometer i timmen. 
En giraff kan springa i 56 kilometer i timmen.

Men  … 
Jag sprang ju 

bara … 

Det spelar 
ingen roll.  

Du sprang för 
fort.
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Ingen annan löpare tar så långa steg 
som Usain. 

När han springer ett 100-meterslopp 
är varje steg ungefär två och en halv 
meter långt.

Usains världsrekord är 100 meter på 9,58 sekunder 
och 200 meter på 19,19 sekunder. 
Usain tar bara 41 steg på 100 meter.

 titta här ! 
om du ökar steg - 

längden så slår du  
världs rekordet i  
längdhopp också.
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För 100 år sedan sprang världens 
snabbaste man bara en sekund 
långsammare än dagens rekord.

Usains världsrekord är 100 meter på 9,58 sekunder 
och 200 meter på 19,19 sekunder. 
Usain tar bara 41 steg på 100 meter.

Ingen vet hur fort en människa  
kan springa i framtiden. 

100 meter på 8 sekunder, kanske ?
Eller på 5 sekunder ?
Eller snabbare än en stormvind ?

1912

10,60 sekunder
2012

9,58 sekunder
2112
?
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Världens snabbaste människa  
har ingen chans i kapplöpning mot  
världens snabbaste djur.

Det är pilgrimsfalken som är snabbast.
På vanliga flygturer är den inte 
supersnabb. Men när den dyker efter mat 
går det i 300 kilometer i timmen.
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Pilgrimsfalken jagar genom att dyka i luften och 
krocka med småfåglar. Fåglarna dör av smällen.  
Sedan landar falken och äter upp fångsten.
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