
FRAMTIDENS 
SAMHÄLLSROBOT

Kvibergsskolan 6A
Vi som skapat är: Linus,David,Ahmed,Feven och 
Ellinor



Idébeskrivning

Vad är den övergripande idéen med roboten och vilka 
utmaningar skall den lösa eller förbättra?

Vår robot hjälper till att suga upp cigarretter och annat skräp.
Den fungerar genom att det är en robot som är en rektangulär 
formad låda som har fyra slangar som suger in skräp. Man styr 
roboten genom en app i telefonen.



Målgrupp
Vilka målgrupper kommer ha nytta av roboten? Hur ser 
behoven ut och anpassningarna därefter?

Vår målgrupp är städare som har ryggproblem på grund av att 
de behöver böja sig för att plocka upp skräp. (Och såklart till 
städare som inte har ryggproblem). 
Maskinen kommer göra att städare slipper böja sig ner och 
plocka upp skräp. 



Design

Hur samverkar form och funktion? 

Vår robot har hjul av trä.Den gör att den är bra på att städa runt skolan. 
Hjulen är korta och gör att roboten har lätt att köra. Den är smidig och bra 
att köra. Våra rör på roboten är gjorda av plast. Själva ”lådan” på roboten är 
också gjorda av trä.
 



Hot och möjligheter
Vad finns det för faror med att vi vill ersätta människor med 
robotar? Vilka kan de positiva effekterna vara? 

Vår robot kommer att lösa alla problem med att städa att göra. Eftersom den har en 
grym lösning på att städa inomhus.Det kommer att bli bra för människan därför att den 
städar för de.

En nackdel kan vara att den kan suga upp annat skräp som cigaretter men den kan 
också bli bra därför att då suger den upp annat skräp som plast och saker som personer 
kastar.



Tekniska lösningar
Vilka lösningar kommer användas till tex rörelse, interaktion med 
omgivningen, energiförsörjning samt hållbara materialval?

Roboten rör sig med hjälp av en app som man har i telefonen. Appen är väldigt 
lätt att förstå. Appen styr roboten/ robotens hjul. När man trycker start/stop 
knappen så stannar/startar Roboten. 



Skisser
Här har vi vår skiss



Loggbok3/11. 
Här sågar                   Här slipar vi biten vi nyss sågat.

                          Här gör vi golvet.                                 



     
  Här gör vi håll i dem olika            Här skruvar vi fast.                        Nu sågar vi slangar.                                                                                          
   Väggarna.                                                   väggarna
     

Här sätter vi fast slangarna.       Här borrar vi fast taket.                         Här är våran robot



Loggbok
7/12 Vi planerade hur den skulle se ut och hur den skulle fungera.Vi kom fram till en 
låda som ska suga upp skräp. 

9/12 Vi började att skissa och vi fortsatte att planera roboten. 

13/12 Då gick vi ner till slöjden och vi hämtade trä och började att såga mini modellen 
på roboten. 

18 Efter det gjorde vi hjul till roboten och gjorde mycket mer på designen. Hjulen som 
vi gjorde är gjorda av trä så dem ska rulla smidigt. 



Tack för att du läst 
vår 

PRESENTATION :)
Vårt gruppnamn:Giraffen och kycklingarna.


