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Idéebeskrivning :Vad skulle era robot hjälpa till med? vilka utmaningar skall den 
lösa eller förbättra?  

Den ska kunna rensa vår samhälle och göra den finare 
mycket snabbare än en dammsugare. Den ska kunna också 
jobba i tystnat



Målgrupp: vilka målgrupp kommer använda och ha nytta av era robot och 
hur ser behovet och anpassningar därefter? 
Den kommer mest användas i miljön och parker. Den kan också användas i hemmet 
eller i sjukhus. Den funkar ungefär som en dammsugare, den enda skillnaden är att 
den styrs av en kontroll och städar finare och effektivare än en vanlig dammsugare  
och en människa. Skillnaden är faktiskt också att när den jobbar då jobbar den i 
tystnad, så den kan städa medans du sover och ändå inte märka någonting. Den 
behöver städa för att vår miljö är ganska ful nu. 



Design : hur samverkar form och funktion? 

Nästan hela kroppen ska användas av kartong för att det är lättast att hitta. Dens axlar 
ska vara av en oljeburk som är delad i två delar och den ska ha två pappersrulle som 
armar och mjölkpaket som ben. 



Tekniska lösningar:  (tänk på den verkliga roboten) vilka lösningar 
kommer användas tex rörelse, interaktion med omgivningen, 
energiförsörjning samt samt hållbara  materialval?

Den ska ha en trådlös dammsugare i magen, den ska ha en slang från 
dammsugaren i magen till hålet. Den ska suga massa grejer. 



Skisser: måttsätta i tre synhåll ( GÖR ETT SEPARAT SKISS) 



Material: vad ska du använda för material för att bygga din robot?

Kartong, mjölkpaket, oljeburk, lim och pappersrulle.



Logg Bok

Datum Nassim Mandana Sumeja Riam

1/12 Skissa inget skissa  skissa

3/12 Nassim skrev 
rapport, skissa och 
kom på iden 

kom på namn skissa mest av oss 
alla hon och (Riam)

Skissa, kom på ideer 
som sen gruppen 
skrev och hon 
skissa.

7/12 Hämta grejerna, 
limma ihop grejerna, 
gjorde hål

tejpa  papper rulle limma ihop grejerna, 
satte på benen 

Riam limma ihop 
grejerna, limma 
ögonen

14/12 Gjorde 
dammsugaren som 
finns i magen, skrev 
google 
presentationer. 

Måla Måla Måla
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