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Idé 
Ni ska bygga ett fordon som drivs med ballongkraft. Ni kommer att tävla i två klasser: Sträcka, 
hur långt kan fordonet köra? Hastighet, hur snabbt åker den sträckan? 
 
Regler 

• Gruppen får ett försök på sig att köra tävlingsbanan. 

• Gruppen får lov att använda banan när man testkör. 

• Fordonet ska starta bakom startlinjen och får inte röras efter starten. 

• Om fordonet går sönder, eller fastnar räknas det som ett försök. Domaren beslutar om 
man får starta om igen. Att klaga på domarbeslut kan ge avdrag. 

 

 
 
Börja så här: 
Börja med att tänka till och rita gärna en skiss på 
papper först. Titta på vilka material ni kan använda. 
Diskutera i gruppen hur ni ska göra och vem som gör 
vad. 
 
Det absolut viktigaste är att hjulen rullar lätt. Använd 
sugrör som pinnen ska kunna snurra i. Kolla så att 
hjulpinnen (hjulaxeln) är jämn och fin, välj ut en rak 
pinne och slipa eventuellt den med sandpapper 
 

Om ni ska driva bilen med gummiband så fundera 
riktigt noga på hur ni ska fästa gummibandet. 
 
Använd sugrör till ballongen så att inte all luft blåser 
ut på en gång. Experimentera med ett eller flera 
sugrör. Kolla vilket som blir bäst. 
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Gör hjulaxlarna noggrant 
Hur ska ni tänka här? Stora hjul eller små hjul. 
Många hjul eller få hjul, eller inga hjul alls? Tänk 
på det som heter friktion, det är någonting som gör 
att det går trögare och det blir inte så långt. Hjulen 
ska rulla lätt och inte bromsa. Försöka att få hjulen 
mitt i hjulaxeln, det ska snurra lätt och inte hoppa 
upp och ned. Var noggrann när ni fäster hjulen. 
 
Prova ofta och justera mycket. Tänk nytt. Tänk till. 
 
Blir det bättre med hela sugrör? Eller delade? Bred 
bil eller smalbil? Kort eller lång? 
 
Hur många ballonger ska driva bilen? Använda en 
petflaska som grund? Gummiband, men hur då? 
 
Ni har tid att experimentera, men inte för länge. 
 
Man kan få smarta tips på youtube genom att söka: 
 
Rubberband car 
Gummiband bil 
Ballon car 
Ballong bil 
  
 
Tänk först. 
Bygg. 
Testa ofta. 
Prova roboten. 
Tänk till igen. 
Bygg vidare. 
Design. 
 

Lycka till! 
 

Samarbete 
är nyckeln till 
framgång! 


