
 

 

Bilbygget i 8A och 8C, VT17 
 
Du ska ensam eller i par bygga en snabb, snygg och stark bil. När bilarna är klara möts de i 
spännande tävlingar. Efter tävlingarna ska du skriva en rapport om bygget och tävlingen. 
Syftet med bilprojektet är att du ska lära dig om krafter och rörelser genom praktiskt arbete. 
Du ska också träna samarbete, ett problemlösande arbetssätt samt olika teknikförmågor i 
arbetet med konstruktionen. 
 

Tävlingen 
Tävlingen mellan bilarna kommer att avgöras i tre olika klasser. 
 

3S 

Snabbast: Bilen ska köra 4 m på klassrumsgolvet på kortast möjliga tid.    
                     Vi försöker också köra en ”långdistanstävling” på skolgården. 
Snyggast:  Andra klasser poängsätter era bilars byggkvalitet och design.    

Starkast:  Bilen ska köra uppför en så brant backe som möjligt. 

 
                   
Förutsättningar 
Bilen ska drivas av en elmotor och två 1,5 V batterier. Alla får två batterier, en batterihållare 
och en elkoppling till batterihållaren. Du får också en motorremskiva och ett motorfäste. 
Gruppen kan utnyttja gummisnodd som drivrem. Skaffa gärna en egen drivrem som passar 
just er bil, Klara betalar. Använd i övrigt material och verktyg som finns i teknikförrådet. Vi 
går vid behov och hämtar material tillsammans vid ett tillfälle varje lektion så planera väl vad 
ni behöver. I teknikförrådet finns bland annat trähjul, plasthjul, kugghjul, remskivor, dioder, 
summrar och strömbrytare.  
Här finns också många olika materiel att bygga med, bland annat kanalplast, styrenplast, 
papp, kartong, frigolit, masonit, plywood, spånskivor, rundstavar och fyrkantstavar. Ni måste 
få Klaras tillstånd för att använda material från annan plats än skolan. 
 

Arbetsgång 
1. Vi snabb-bygger en enkel bil som träningsbygge. 
2. Vi diskuterar gemensamt i klassen vilka delar som måste ingå i er bil. 
3. Diskutera i gruppen hur ni ska bygga bilen 
4. Gör en ritning med mått och materiel som visar hur du tänker konstruera din bil. 
5. Diskutera ritningen med Klara och gör sedan eventuella förändringar. 
6. Bygg bilen, skriv logg och fotografera efterhand 
7. Biltävling 
8. Analys och rapportskrivande 
 

Rapporten 
Efter biltävlingen ska du på lektionstid och hemma skriva en rapport om bilbygget och 
tävlingen. Du skriver den på din ipad i Pages. Här är lite förutsättningar och tips. 
 
• Rapporten ska kunna läsas och förstås av en person som inte deltagit i bilbygget eller sett 

er bil. Därför måste du använda många bilder på bilen och på viktiga detaljer. 
 



 

 

• Rapporten ska innehålla en inledning, beskrivning av bygget och din färdiga bil. Du ska 
också analysera bygget, bilen och resultaten. I analysen kan du t ex försöka hitta bra och 
dåliga saker med bilen och förklara hur de fungerar. Du kan förklara varför du byggde 
som du gjorde och varför du gjorde olika förändringar. Du kan skriva om olika tänkbara 
förbättringar av din bil. 

 
• Det är smart att göra en kort anteckning efter varje arbetspass i bygget. Då kommer du 

lättare att kunna beskriva bygget i uppsatsen. Det är också smart att dokumentera 
bygget med bilder då och då med hjälp av din ipad. 

 
• Du kan använda de kraft- och rörelsetermer du lärt dig i rapporten, t ex kraft, gravitation, 

massa, tyngd, fart, acceleration, tröghet, friktion, tyngdpunkt. Använd också korrekta 
namn på olika bildelar och material.  

 
• Det går inte att skriva om alla detaljer i hela bygget. Du måste alltså välja ut viktiga saker 

du ska fokusera kring i din uppsats. 
 
Bedömning av rapporten 
Jag kommer att bedöma hur du använder och visar förståelse för begreppen, hur bra du 
hittar viktiga detaljer på din bil, hur bra du kan förklara hur och varför olika saker påverkar 
din bil och hur den fungerar. Jag tittar också på dina idéer till ytterligare 
förändringar/förbättringar. I en bra uppsats gäller det att resonera begripligt och förklara 
tydligt, förmågan att kommunicera och dokumentera bedöms också.  
 
Bedömning av bilbygget 
Jag bedömer de färdiga bilarna, hur de är konstruerade och designade och hur välbyggda de 
är.   

 

Lärandemål och kunskapskrav 

• Fy: Använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som 
rör energi, teknik, miljö och samhälle. 

• Fy: Använda fysikens begrepp modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska 
samband i naturen och samhället. 

• Tk: Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. 

• Tk: Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar. 

• Tk: Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer. 

• Tk: Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö. 

 

 

Delar i uppgiften 
(förmågor) 

Kunskapskrav Teknik 

E C A 

 
Konstruera och 
designa en modell 

Du konstruerar en bil 
som klarar av att köra 
minst 4 meter.  

Du konstruerar en 
avancerad bil som 
klarar av att köra 

Du konstruerar en 
avancerad bil som 
klarar av att köra 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Du konstruerar en bil 
utifrån en given 
instruktion 

minst 4 meter på en 
kort tid och har en 
genomarbetad 
design 

 
 
 
 
Du konstruerar 
bilen genom att, 
med lite hjälp, 
planera och göra en 
egen konstruktion 

 

minst 4 meter på 
kort tid och har en 
genomarbetad 
design. Dessutom 
har din bil har flera 
tekniska funktioner 
 
Du konstruerar och 
planerar hur du ska 
konstruera bilen 
helt själ 

 
Analysera ditt 
arbete med bilen 

Du skriver en enkel 
rapport med en 
beskrivning av din bil 
och bilder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Du beskriver hur 
några enkla delar 
fungerar tillsammans. 

Du skriver en 
utvecklad rapport 
med beskrivning av 
din bil och alla 
detaljer, flera bilder 
på bilens ingående 
delar och 
förbättringsförslag 
på bilen. 
 
 
Du beskriver hur 
alla delar fungerar 
tillsammans 

Du skriver en 
välutvecklad 
rapport med 
beskrivning av din 
bil och alla detaljer, 
flera bilder på 
bilens ingående 
delar och 
förbättringsförslag 
på bilen. 
 
Du beskriver 
utvecklat hur alla 
delar fungerar 
tillsammans.  
 

 
Resonera kring 
bilars 
miljöpåverkan och 
utveckling 

Du skriver en text om 
hur bilar påverkar 
miljön 

Eller 
Du skriver en text om 
bilens utveckling 

Du skriver en 
utvecklad text om 
hur bilar påverkar 
miljön. Där du 
resonerar kring 
lösningar.  
Eller  
Du skriver en 
utvecklad om bilens 
utveckling och hur 
det har påverkat 
människans 
levnadsvillkor. 

Du skriver en 
välutvecklad text 
om hur bilar 
påverkar miljön där 
du resonerar kring 
lösningar och deras 
brister.  
Eller 
Du skriver en 
välutvecklad text 
om bilens 
utveckling och hur 
det har påverkat 
människans 
levnadsvillkor, samt 
hur bilen kommer 
att se ut i framtiden.  

 

 


