
TEKNIK PROJEKT, ROBB MK 

 

Våran grupp:  

Gruppledare: Elin 

Gruppledarens högra hand: Maja 

Gruppledarens vänstra hand: Alicia 

Gruppledarens högra fot: Elma 

Gruppledarens vänstra fot: Viggo 

 

Jobb grupper: 

Sekreterarna: Elin & Maja 

Illustratörer: Elma, Maja, Alicia & Viggo 

 

Men vi alla hjälpte varandra med allt. <3 

Vi går på Strömsskolan i klass 6A, som ligger Lilla Edet, och det ligger i 

Västra Götaland i Sverige. 

 

                         

 

 

 

 



Hot och möjligheter 

Vad är det vi håller på med bara slänger skräp i naturen?! De är inte 

okej, tänk på hur djur har det, de plågas av allt skräp som vi slänger i 

naturen. Därför har vi kommit på tillsammans att göra en skräprobot 

som ska kunna hjälpa djur och växtarter att inte dö ut. Vet ni inte hur 

mycket djur som dör av den situationen vi är idag, det är mer än en 

miljon fåglar som dör varje år och andra djur. Men med Robb MK så 

kommer den hjälpa till med att djur inte dör. De här kommer att 

påverka både människor och djur med. 

Hot 

Hoten är nästan 70% att någon sparkar och förstör den, det är 

verkligen inte okej. Oftast så är det 11-18-åringar som förstör den för 

att visa sig coola eller tuffa. Denna uppfinning kan också göra så att 

folk blir lata. T.ex att de slänger skräp i naturen för att de vet att 

Robb MK kommer att ta upp det. Ett annat hot kan vara att ifall något 

slutar fungera så kan något gå sönder och då hamnar ändå skräp i 

naturen.  

Möjligheter 

Studier och data visar att den stora klimatförändringen blir bara 

större och större för varje dag. Isarna i Antarktisk smälter, djur och 

växtarter dör ut och växthuseffekten blir bara större. Om en liten 

människa på denna värld kan göra något så gör det stor skillnad. Det 

bor ungefär 10miljoner personer i Sverige och tanken är att Robb MK 

ska ta upp det eftersom att det inte är alla som går ut och plockar 

skräp varje dag. Våran robot kan åka på allting eftersom den går på 

larver. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Målgrupp 

Robb MK är gjord för att plocka upp skräp och andra saker som inte 

tillhör naturen. Därför är Robb MK’s målgrupp natur och miljö. Vi 

valde natur och miljö för att vi ser att någonting är fel och att något 

måste förändras i naturen.  

 

 

 

Miljö 

Robb MK är gjord för att plocka upp skräp i parker och stora områden 

med gräsmark eller asfalt. Den är lättast att använda på planmark och i 

stan eller torget.  



 

 

Design och funktion 

Vår robot får energi av solljuset, alltså går den på solceller som ger el 

till ett batteri, som sedan ger energi till våran robot. I fall den inte 

skulle få tillräckligt med solljus så har den ett extra batteri. Roboten 

plockar upp vilket skräp som helst, som sedan mals med hjälp av en 

knivpropeller ner, därefter leder det till de olika sorteringslådorna. Så 

plast är med plast och glas med glas m.m. 

Vår robot är miljömedveten. När roboten ser något slag av skräp 

agerar den snabbt och tar upp den med antingen slangen eller klon. 

Roboten har sensorer i ögonen så att den tillexempel inte tar en hund 

istället för skräp. De är som ett stående rätblock, dess underdel ser 

ungefär ut som en pansarvagn. Den har ett par löphjul som ligger på 

ett drivband och den är AI-programmerad. Så den kan åka på nästan 

vad som helst utan att den förstörs. Exempel: asfalt, lera, gräs m.m. 

Den har två sorters armar, en slang som kan ta upp små saker. Sedan 

har den också en klo som tar upp de större sakerna, när klon tagit 



upp något ger den det till slangen som sedan suger upp det och 

knivpropellern maler ner den. Sedan åker det till en av 

sorteringslådorna, vilken låda det blir beror på vilken sorts skräp det 

är 

 Idé beskrivning 
Denna robot kommer ha i uppdrag att förbättra våran miljö. Roboten 
kommer åka runt i samhället och suga upp eller plocka upp skräp. 
Med hjälp av sin böjbara dammsugarslang så kommer den att suga 
upp skräpet. Skräpet kommer åka in till en lång rör som leder till 
tre andra rör. T.ex om roboten suger eller plockar upp plast, så 
kommer det att åka igenom ett långt rör som har en knivpropeller i 
sig. På det sättet kommer ännu mer skräp få plats. När det åkt 
igenom det långa röret kommer det åka till en av de tre rören som 
kommer leda till en låda med massor av plast, glas eller papper. 
Denna robot kommer åka runt på larver. Roboten kommer att klara 
av att ta upp skräp som inte har hemma i naturen ex plast. En negativ 
sak är att människor kan förstöra våran robot.   
Vi beslutade oss för att göra denna robot därför att miljön ska bli 
bättre än vad den är just nu.  Plast, glas, kartong och aluminium osv 
hör inte hemma i naturen. Vi ska minska detta med våran robot! Djur 
på land och djur i hav kan få i sig mängder med skräp i sig. De tror då 
att det är mat och får i sig det och dör. Studier och data visar att 
människan har utrotat 130 000 djurarter, hela sju procent. Robb ska 
göra skillnad, men alla måste göra skillnad! 
 

Skisser 



 
 

 

Loggbok 

TEKNIK UPPDATERING VARJE GÅNG Loggbok 

Dag: 1 
Idag påbörjade vi vårat teknikprojekt i samarbete med Chalmers i 

Göteborg. Vi har alla 4 gjort olika skisser och sedan röstade vi och det 

blev 3-1 på en skiss.  

 



 

 

 

Dag: 2 
Idag ska vi börja med att komma fram till hur vi ska bygga den och 

vilka material till prototypen. Vi ska även komma fram till vilka 

nackdelar och fördelar den har.  

Material till prototypen: start(flingpaket) ett hål i botten som den kan 

suga upp skräp, toarullar(armar).  

Vi behöver … för att bygga ihop den: sax och lim.  

Fördelar: Den sorterar skräpet. Den är bra för samhället och världen 

eftersom att världen kan inte bryta ner plast.  

Nackdelar: Att småbarn/ungdomar förstör den. Den kan också göra 

att folk blir lata.  

Dag: 3 
Idag håller vi på med punkterna som vi fick av er. Vi skapade en grupp 

på Teams där vi skriver vilka punkter alla har och annat. Detta var ett 

jättebra sätt så att folk får inspiration från alla i gruppen. Alla chattar 



sparas även utifall att något skulle försvinna av någon anledningen. Vi 

har även kommit fram till att när man skriver sin punkt ska man mejla 

Elin, som även har hand om loggboken, som sedan kopierar det och 

klistrar in det i texten.  

Dag: 4 
Nu börjar det bli bråttom att bli klar med allt, vi delade upp 

punkterna och satte nummer så att det blir lättare att hålla koll på 

vilka punkter var och en har. Vi bestämde också att vi skulle ta 

ungefär 2 punkter var och att det skulle vara en sida på varje. Vi är 

klar med första punkten (alltså att skriva vilken klass man går i och 

vilken skola). Sedan håller vi på för fullt med de andra punkterna, vi 

har även skrivit vilka arbetsuppgifter alla har och annat. Men vi 

hjälper alltid varandra så gott det går. 

Dag:5 
Idag ska vi börja med prototypen, vi röstade först vilken färg som vi ska 

ha på den och det blev grå. Vi kom även fram till att vi skulle ha reflex 

på den så att ifall en bil eller en cyklist skulle komma så att den inte kör 

på den och det sker då en olycka. Vi bestämde också att Elma och Maja 

börjar med prototypen och Viggo, Elin och små burkar som är en slags 

sortering av plast, glas och papper. När den är klar så åker den till 

sorteringsstationen och sorterar allt. Sedan kommer ni ju att få reda 

på lite mer i de rapporten men skriver lite om vad vi kommer fram till 

här Alicia ska skriva på rapporten. En så länge har vi blivit helt klara 

med en punkt och det är första punkten där man ska skriva namn, 

klass, skola m.m. Vi har även kommit fram till att ha sugrör som leder 

olika.  

Dag: 6 
Vi hann inte med scrathen. Vi glömde att göra ett konto så allt 

försvann… Detta resulterade till att vi inte hann med den. Sedan 



behövde vi göra en youtobe-kanal, vilket ingen ville. Men nu är vi helt 

färdiga, så skönt, sicken resa vi haft tillsammans! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


