
 

 
 
 
 
 

Böskolan 6 
Framtidens samhällsrobot 

Konrad the cleaning robot 
Dreaming green 

Always clean 

 
Skapare: Rut, Natalia, Sebastian W och Julius 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Idébeskrivning  
Vi tycker att det är ett problem att det är så mycket plast och skräp i naturen så vi tycker det 
borde finnas en robot för det. Den övergripande ideen är att vi har en robot som skopar upp 
plast och metall till en propell i magen som sorterar skräpet till två olika påsar i magen. När 
roboten är full så åker den till en återvinningscentral och släpper ut plasten och metallen i 
olika påsar. Roboten går en runda varje dag och kommer sedan tillbaka till dess laddstation. 
Den kollar också luften, jorden och vattnet för att titta att det inte blir t,ex övergödning i 
vattnet och för att se till att luften inte är förorenad. 
 
- Målgrupp  
Kommuner i Sverige ( till att börja med) kommer ha stor användning av våran robot eftersom 
att den hjälper till att hålla rent och miljövänligt i hela kommunen. Vi tycker att alla kommuner 
borde ha en sån här robot eftersom att den är värd varje krona och hjälper att kolla till 
jorden, vattnet och luften i hela kommunen. 
 
 - Design  
Vår robot har larvfötter som hjul/ben för att den ska klara att ta sig fram i naturen och på 
gatorna på bästa möjliga sätt. 
 
- Tekniska lösningar  
Vi har byggt så att armarna kan röra sig och när vi drar i ett snöre så rör de sig. I 
verkligheten så kommer roboten gå en runda varje dag och sedan komma tillbaka till sin 
laddstation. Roboten går på elektricitet som den för från en laddstation som är liknande till 
en laddstation som elbilar laddas med fast en mindre version. I armarna finns en sensor som 
bestämmer om det är skräp eller inte så den vet vad den ska plocka upp.  Den bär också en 
speciell sticka så att den kan testa vattnet, jorden och luften för att rapportera till forskare 
och se till att området är friskt.  
 
Materialet till vår riktiga robot ska vara rostfritt stål. Anledningen till att vi inte har vanligt stål 
är därför att de kan rosta lätt. En vanlig lösning till det är att man smälter plast runt stålet så 
att den blir vattentät. Problemet med det är att då kan man inte separera plasten från stålet 
vilket gör att man inte kan sopsortera det. Det är därför vi använder rostfri stål så att den inte 
rostar utan att behöva smälta plast på.  
 
 - Hot och möjligheter 
Det kan vara så att folk blir slöa och bara börjar slänga skräpet på marken för de vet att en 
robot kommer plocka upp skräpet. Positiva saker är att det är väldigt bra för miljön och kan 
hjälpa forskare med sina forskningar eftersom att den tar prover på miljön. 
 

 



 

Flödesschema som beskriver hur roboten är programmerad (i tex scratch) p

 
 
 
 
 Skisser måttsatta i tre vyer  

 
- Loggbok – enkel dokumentation och utvärdering av arbetsprocessen 
Datum:   6/10 -2020  
Idag har vi gjort en skiss och skrivit en ide beskrivning. Vi kom på det mesta om hur vår 
robot skulle fungera. När vi hade spånat lite ideer så fick alla ett papper och skissade hur vi 
tyckte att det skulle se ut. Alla hade lite olika skisser men tillslut kom vi fram till en och tog 

 



 

lite ideer från de andra skisserna och sedan efter ett tag la vi ihop en ny skiss som var lite 
mer finslipad. 
 
Datum: 13/10- 2020 
Idag har vi gjort om vår skiss till en fyrkant istället så att den blir lättare att bygga. Vi har 
också skrivit lite extra på ide beskrivningen. Efter alla hade gjort en skiss gjorde vi en 
gemensam skiss. Vi gjorde också en materiallista men vi blev inte klara med den 

.  
 
 
Datum: 16/11 2020 
Idag så bestämde vi att den ska ha en klo istället för en skopa för det är mer effektivt. Vi som 
också på att varje robot har ett eget område som de kollar luften, vattnet och jorden. Den 
laddas på samma sätt som elbilar. Roboten går på en speciell sträcka   varje dag och laddar 
på samma station och där släpper den också av  
 
Datum: 23/11 2020 
Idag gjorde vi nästan klart armarna som är rörliga den rörliga delen av vår robot. Vi gjorde 
klart hjulen och började göra papper mache på själva kroppen.  
 
Datum: 30/11 2020 
Idag har vi gjort klorna och satt fast de på armarna och sedan satt fast armarna i kroppen. Vi 
klistrade också på våra ögon och mun.  
Före                                  Efter 

 
Datum: 7/12 2020 
Idag gjorde vi ett ladduttag på vår robot och en laddstation. Vi satte också fast hjulen och 
gjorde i princip klart vår robot. 

 



 

 
 
Datum 14/12 2020 
Idag har vi filmat vår robot och visat hur den fungerar. 
 
Utvärdering 
Det som har gått bra är vårt sätt att komma på hur vår robot ska fungera. Jag tycker vi har 
kommit på tydliga och rimliga lösningar till hur den fungerar och ska programmeras. De få 
svårigheter vi har stött på var att komma överens om hur vi skulle bygga roboten och vem 
som skulle göra vad. Detta löste vi genom att alla fick göra olika saker samtidigt så att allting 
skulle bli klart så snabbt som möjlig men fortfarande noggrant. Denna metoden har funkat 
mestadels men vi har fortfarande varit lite icke överens. 
 

 


