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Idébeskrivning  

 
Vår robot ska plocka upp skräp från marken så att det blir renare i naturen. 

Målgrupp 

 Alla djur och människor, naturen. 

  

 

 



Design 

 
Den ska kunna plocka upp skräp, därför har vi satt  
en behållare på magen som den ska lägga skräpet i. Och den är rörlig. 

Tekniska lösningar 

Den har ben så att den kan röra sig och den har en rörelsesensor så att den kan se så att 
den inte krockar med något. Den ska kunna böja sig ner för att plocka upp skräpet. 
Sedan när behållaren är full tömmer roboten allt skräp i en soptunna. sedan förbränner 
den skräpet så att den kan få energi och röra sig. den är gjord av återvunnen metall. 

Hot och möjligheter 

Att den går sönder eller att den plockar upp något annat än skräp. Människor kan bli 

arbetslösa. Det skapas nya jobb och den som plockar skräp kan sköta om roboten. 

Roboten kan jobba dygnet runt. Det blir renare i naturen. 

Skisser.  

Roboten ska vara ungefär en meter lång så att den kan ta upp skräp lätt, och den ska 

vara ungefär en 45 cm bred.   

 



     

 

  

Flödesschema 

 Den är programmerad till att plocka skräp och kasta det i soptunnan.   

 



   

 

 



Loggbok  
Onsdag 11/11-2020 
Ida presenterade uppdraget och visade filmer. Grupperna brainstormade olika problem. 
Torsdag 12/11-2020 
Vi har bestämt vilken robot vi ska designa, vi ska göra en skräpplockar robot.  
Onsdag 19/11-2020  
Vi har börjat med en tinkercad ritning och en teknisk rapport. 
Torsdag 20/11-2020 
Klar med tinkercad ritningen och börjat med en scratch programmering. 
Onsdag 26/11-2020 
Snart klar med scratch och snart klar men tekniska rapporten.  
Onsdag 16/12-2020  
Klar med allt. 
 

 

 

 

 


