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Vi har byggt vår robot eftersom att den ska 
hjälpa till i naturen för att förbättra miljön. 
Problemet vår robot ska lösa är att 
människor ska sluta slänga skräp på marken 
och istället slänga det i roboten. 



Målgrupp: 

Vår robot har ingen speciell målgrupp eftersom att den är menad att hjälpa 
alla människor på vår planet. Oftast är det ungdomar och vuxna som slänger 
skräp så riktar målgruppen mer mot dem än någon annan ålder.



✨Design✨
Vi har tagit en papperskorg som vi har målat i ljus blått. Vi har 
också  borrat hål och sedan knutit ett vit snöre som sedan ska 
bäras av en drönare. Drönaren heter Syma x23 ww3. Det  är en 
drönare med fyra propeller och det finns också en kamera. 
Papperskorgen är 31cm djup och 21 cm bred.



Tekniska lösningar

För att roboten ska kunna förflytta sig och sväva drivs den av en drönare som 
sitter ovanför papperskorgen med hjälp av fyra snören. I verkligheten är den 
21 centimeter bred och 24 centimeter lång. 



Det finns många hot och möjligheter med vår robot. Ett hot kan vara att vi 
ersätter robotar med människor. En negativ sak med våra robot är att den 
drivs av en drönare och drönaren innehåller ett batteri som gör så att den 
funkar. Tar batteriet slut kan hela roboten kollapsa och då hälls allt skräp 
ut. 
En möjlighet med vår robot är att den verkligen kan göra nytta för vårt 
klimat och om man är så lat så att man inte orkar resa sig och slänga 
skräpet  så kommer vår robot Tippis till hjälp så man bara behöver sin 
arm och slänga skräpet.



När vi började med roboten gjorde vi skisser på hur vi ville att 
roboten skulle se ut.



Loggbok
18/11-20           

Vi pratade om vad Roboten skulle heta och 
vad den skulle göra. Till slut kom vi fram till 
att vår robot skulle heta Tippis och skulle 
hjälpa till med att städa naturen. Sen gjorde vi 
skisserna hur den skulle se ut. Vi kom fram till 
att den skulle flyga på något sätt. Och de var 
då de slog oss att vi skulle ha en papperskorg 
med drönare  så att Tippis kunde flyga. Vi 
började att hitta en helt vanlig papperskorg 
och målade den i väldigt ljus blå. 

20/11-20

Vi började skriva våran 
presentation och skissa hur vi ville 
att tippis skulle se ut. Vi bestämde 
hur vi skulle bygga roboten men vi 
visste inte hur vi skulle få tag på en 
drönare.



Loggbok 
H


