
Bilbygge 
 

Du har gjort karossen till din bil i bilden. 

Nu är det dags att göra underredet med 

motorn och drivningen av bilen. När du är 

klar är det dags för en spännande tävling. 

 

 

 

 

Tävlingen 

Tävlingen kommer avgöras i tre klasser 

Snabbast:  Bilen ska köras 4 m på   

klassrumsgolvet på kortats  

möjlig tid 

Starkast:  Bilen ska köras uppför en så  

 brant backe som möjligt 

Snyggast: Klasskamraterna kommer få  

 poängsätta byggkvalitet och  

 design 

 

 

 

Förutsättningar 

Du behöver hjulaxlar och hjul 

Bilen ska drivas av en elmotor och två 1,5 V batterier. 

Du behöver också en batterihållare och en elkoppling. 

Du behöver remskivor och ett gummiband som drivrem. 

Det finna också en del annat material som du kanske behöver 

 

Arbetsgång 

1. En enkel bil som träningsbygge 

2. Gemensam diskussion om vilka delar 

som måste ingå i er bil 

3. Diskutera med några kamrater om hur 

ni kan konstruera drivningen.  

4. Gör en skiss och/eller berätta muntligt 

hur ni tänker bygga innan ni börjar 

5. Bygg – prova - bygg om - prova 

6. Analys och rapportskrivande 

 



 

Rapport/Film 

Rapporten ska kunna läsas och förstås av en person som inte har deltagit i 

bilbygget. Rapporten ska innehålla följande: 

 

1. En inledning där du beskriver vad uppdraget handlar om 

2. Beskrivning av bygget.  

3. Förklaringar hur den fungerar 

4. Bilder av bygget. OBS! fotografera under arbetets gång 

5. Tävlingsresultaten 

6. Analys av bygget och tävlingsresultaten. Vad är bra eller dåligt med bilen, 

vilka förbättringar skulle du vilja göra 

Rapporten/Filmen ska vara klar på fredag vecka 8 

(8A kan få helgen på sig då deras tävling är på fredagen) 

 

 

 

Bedömning 

Jag kommer bedöma  

 hur du använder och visar förståelse för begrepp,  

 hur du löser konstruktionsproblem under lektionen 

 hur bra du hittar viktiga detaljer på din bil, 

 hur bra du kan förklara hur bilen fungerar 

 hur och varför olika saker påverkar din bil 

 hur du jämför din bil med andra bilar och vilka förbättringar som du kan 

göra 

 

 


