
Bilprojekt för årskurs 8 och 9 

 

Planering: 

Material: 
Länk1- https://www.teknikgrund.se/bygg-din-bil/  
Länk2- https://www.teknikgrund.se/skissar/  
Länk3- https://www.teknikgrund.se/vad-andra-har-byggt/  
Länk4- https://makecode.microbit.org/#editor  
5- Dator, kartongbitar, limpistol, lim, elmotor, remskiva till elmotor, 
remskiva till hjul, lagerbockar, axlar, glasspinnar, batterihållare, 
gummiband, eltrådar, hjul, Micro:bit kort, Kitronik motor driver. 
_________________________________________________________________________ 

Arbetspass: 
 

1. Star: Börja med att testa några koder som styr Minibit : 2 pass  till 3pass 
(Använd länken.1) 

• Bilen går fram och tillbaka och stoppas med 3 olika knappar knapp A, knapp B och 
knapp A+B. 

• Bilen styrs av programmering med hjälp av en ultraljudsensor. 
• Bilen styrs med ett remote. 

 

2. Börja skissa din bil digitalt: 3 pass  
(Använd länken 2) 

• Använd digitala programmet sketchupp: https://app.sketchup.com/app  
• Börja rita en skiss på bilens chassi i 3D. Tänk att placera hjulen i symmetri från 

varandra och att placera elmotorns remskiva i samma linje som remskiva som sätts 
fast på hjulens axel. 

 

3. Bygg din bil: 4 pass 

(Använd Länk3) 
• Börja med att rita din chassi på ett material som du själv väljer, kartongbit, träbit, 

glasspinnar och något annat som du kommer på. 
• Klipp den och försök att göra den starkare och snyggare med hjälp av glasspinnar, 

lim och limpistol och annat.. 
• Placera lagerbockar, sugrör, axlar, remskiva. 
• Lim fast en remskiv på nån axel (framdriven, bakdrivenbil) 
• Lim fast hjulen på axlarna  
• Lima fast elmotorn på bilen så att motorns remskivan sitter i samma linje som hjulens 

remskivan. 
• Sätt ett anpassad gummiband mellan remskivorna. 
• Lim fast ett batterhållare en strömbrytare på schassin  
• Löd fast eltrådar mellan batteriuernas kontakter (+) och (-), strömbrytaren och 

elmotorns anslutnings punkter så att komponenterna bygger en elektrisk krets. 
• Sätt in två batterier i batterihålaren och sätt på strömbrytaren och kolla om bilens hjul 

snurrar. 
 
 

Elektronik och programmerings delen: 2 extra pass 
(Använd länk1 & Länk4) 

 

https://www.teknikgrund.se/bygg-din-bil/
https://www.teknikgrund.se/skissar/
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• Lägg fyra limpunkter på kitronik motor driver och lim den fas på bilens chassi. 
• Koppla två el trådar från motorn till ena konakt punkter på kitrinik där står “Motor1” 

eller “Motor2” 
• Lim fast ett 9V batteri på chassin och koppla två till el trådar från batteriet (+) och (-

)polen till kontakt punkter på kitronik där står GND. Tänk att minus polen från batteriet 
måste kopplas till GND på kitronik kort. 

• Lägg ett microbit korn in i kitronik motor driver kort. 
•  Öppna Microbit editor på din dator och börja skriva en enkel kod som gör att:  

a-  När knappen A på microbit trycks då sätts bilens motor att snurra fram 
b-  När knappen B trycks då msätts den att snurra tillbak 
c-  När både knapparna A+B trycks samtidigt då stoppas motorn. 

 

4. Dokumentation: Skriv om din bil max 2 pass  
 
1- Inledning (Vad projektet handlar om) & bilens historia. 
2- Din skiss (Bilens chassi) 
3- Bild av din bil 
4- Vilka material består din bil av 
5- Vilka delar består din bil av 
6- Genomförandet (Hur du har byggt din bil steg för steg) 
7- Funktionen (Hur bilens delarna fungerar fungerar ihp) med en förklaring 
8- Hur din bil påverkar miljön och hur bilarna i allmänhet har påverkat miljön. 
9- Hur du kan göra dil mer miljövänligt. 
 
Fördjupning: 
a. Bilar ska styras med elektroniken och programmering 
b. Förklara hur elektroniken är kopplad till bilen 
c. skriv och förklara några koder som du har använt till bilen. 

 
Begrepp att använd i redovisningen: 

 
1- Bilens chassi. 2- Skissen.  3- El motor.  4- Remskiva.  6- Gummiband.  7- Batterier.  8- 
Slutkrets.  9- Strömbrytare.  10- Elektrisk tråd.  11- Hjul.  12- Lagerbockar.  13- Microbit       
14 Kitronik motor driver. 
 

 

 

 

Teknik lärare : Hassene Ben Habbouche 

Svartedalsskola: Göteborgstad 

 


