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Teknisk rapport. 

Vi hade några olika ideer vad vi skulle bygga,men alla ideer hade en låda.Sen bestämde vi 

att vi skulle ha en robot med en låda som kan hjälpa till så man inte tappar bort sina saker så 

lätt. 

Den kommer vara användbar i skolan för att man inte ska tappa bort sin saker tex 

sudd,pennor och pennvässare. 

Vi har byggt den ganska smal men lång för då kan vi få plats med stora saker och den tar 

inte för mycket plats i klassrummet. 

  

 Den kommer att var bra för att man inte kommer att tappa bort saker lika lätt. 

 

 

Det kan bli väldigt dyrt att bygga 3-4 stycken sånna här till varje klass men det kan vara 

väldigt bra för den kan hjälpa miljön för om man tappa bort sina sudd så måste man ta ett 

nytt och då måste vi göra nya sudd oftare. 

 

                                                  Start 

                                                   Vad vill du ha? 

 

         Penna                            sudd                                      pennvässare 

 

                              Okej då tar jag fram det 

 

Logbok 

 

v.49 

I Dag så var det lite svårt att komma på vad vi skulle göra men tillslut så kom vi på vad vi 

skulle göra men tillslut kom vi på.Nu så har vi klippt ut några av våra delar och börjat 

klippa.Nästa gång ska vi börja limma och Försöka bli klar. 

 

v.50  

Idag så har vi börjat limma fast en hylla som vi ska ha som stöd till lådan som ska komma ut 

från en lucka.Vi använde en kniv för att skära,det blev mycket lättare och snabbare.Vi satte 

glasspinnar som extra stöd på baksidan.Vårt lim var väldigt jobbigt och segt men till slut så 

fick vi ihop det och det började funka.Vi började också att ficksa lådan som skulle komma 

ut,sen så gjorde vi inte så mycket mer. 

 

201209 

 

Idag så har det gått lite långsamt för man har tänkt väldigt mycket på matteprovet men vi ar 

fått till några stöd på luckan som sticker ut från lådan.Sen så har vi gjort en stång kan man 

Kommenterad [1]: sluta skriv 

Kommenterad [2]: nej 

Kommenterad [3]: vad gör dy 



säga som man trycker på så att en låda kommer ut ifrån den.SEn så har vi inte gjort så 

mycket så denna lektionen tycker jag inte har varit så bra för oss. 

 

 

 

 

 
 



 
 

 


