
FRAMTIDENS 
SAMHÄLLSROBOT

Kvibergsskolan 6A
Vi som skapat är: Rasan, Meja, Ema, Johannes och 
Iasonas.  Hjärnor <1 cm



Idébeskrivning

Vår idé med roboten är att den ska förenkla jobbet för 
gatustädare och förbättra naturens klimat. Och att den även 
ska förbättra djurens hälsa, djuren ska slippa få i sig skräp och 
smuts som kan ge dem olika sjukdomar o.s.v.

Vi har tänkt att roboten ska suga upp allt skräp genom ett rör 
som sitter mitt på robotens framsida. 



Målgrupp

De som kommer ha nytta av roboten är människor i samhället 
och djuren i naturen, för att den ska att suga upp skräpet. 
Roboten kommer att suga upp skräp i staden, parken och 
gator och skogar.



Design

Vår robot har däck av trä .Det gör att den är bra på att suga 
in skräp eller plocka upp skräp för att den rullar. Den 
kommer också ha en snabel som suger saker och om 
något föremål är för stor så har den händer för att plocka 
up den. Händerna är gjorda av metal tråd och 
plasthandskar som vi har format till fingrar. På toppen av 
roboten så finns en lucka med en miljövänlig påse i sig 
luckan använder man  när tömmer den miljövänliga påsen.



Tekniska lösningar

Roboten rör sig med hjälp av hjul. Den kommer att 
styras av AI system och en sorts motor som både kör 
och suger in saker som sedan går in i roboten och där 
i finns en miljövänlig påse som man sedan tömmer 
när den blir full. Motorn styr också händerna som 
plockar stora saker såsom plastflaskor.



Hot och möjligheter
Farorna med att bygga roboten kommer vara att den kanske 
suger upp en snigel eller att den tar alla gatustädares jobb. 
Men däremot kommer de positiva effekten vara att naturen blir 
ren.

+ :)
Vår robot kommer att lösa vissa städproblem med robotens  städ mechanism. 
Eftersom den har en grym lösning på städning. Det kommer att bli bra för 
människan därför att mindre smuts är bättre för ekosystemet så det gör det bättre 
för människor.

- :(
En nackdel kan vara att den inte kan städa hav.



Skisser

Här är vår robots skiss



Flödesschema
Våran robot ska plocka upp skräp från marken genom att 
använda en slang eller dens metall händer.Den är bra för 
naturen. För att det inte ska vara skräp på vägen och i skogen för 
djuren kan skada eller dö. Människor kan också må dåligt av 
skräp och till exempel bli sjuka. Så det är bra att roboten städar 
naturen.



Loggbok

3/12                 Idag målade vi robot bitarna 

8/12                                         Denna Dagen gjorde vi mera robot bitar

9/12.               Den hära dagen så mätte vi och slängde  onödiga trä bitar medans de andra bitarna torkar

10/12.     .                                    Denna dag satte vi ihop de färgade bitarna till en låda

11/12.                  Denna Dan placerade vi en snabel i roboten.

15/12 



Den klara produkten



Tack för att du läst 
vår 

PRESENTATION :)
Hjärnor <1 cm


