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Klass 4B  
och KTH

Telge Energi bjöd in fjärdeklassare 
från Blombackaskolan i Södertälje 
att laborera kring förnybar energi 
på Tekniska Museet och i Spelet om 
Energin. 

Tillsammans med mekatronikern 
Andreas Hammar och Telge Energis 
experter fick eleverna som uppgift 
att skapa kreativa utmaningar på 
ämnet, som KTH-studenterna sedan 
skulle besvara med en lösning. 

Initiativet var en del av Telge Energis 
satsning att engagera nästa genera-
tion i framtidens klimat frågor.

Många är idag medvetna om att för - 
nybar energi har en enorm potential 
i Sverige. Men hur förnybar energi 
fungerar och kommer att påverka oss 
i framtiden är svårare att förklara och 
till och med ibland att förstå.

Vilka är då inte bättre att ge oss svar 
på det än nästa generation själva, till- 
sammans med framtidens forskare 
inom området? 

Barnen delades upp i grupper om 
två och fick spåna på hur förnybar 
energi kan användas i framtiden. 
Sedan fick de rösta på vilka idéer  
de ville att studenterna skulle 
illustrera och förklara, dessa var 
godis maskinen och skräproboten. 

Today most people are aware that renewable energy 
has great potential in Sweden, but how it works and 
how it will affect us in the future is harder to grasp. 
So Telge Energi invited our future, fourth graders 
from class 4B of Blombackaskolan in Södertälje to 
Tekniska Museet and The Energy Game to 
experi ment around renewable energy and give us 
some ideas of what’s to come.

The children got the task of coming up with creative 
ideas with focus on renewable energy. Through a vote 
two ideas was chosen to be handed over to senior 
students at KTH, the Royal Institute of Technology 
in Stockholm. The challenge was then for them to 
make a concept sketch of the ideas; The Garbage 
robot and the Candymachine. 

Summary in english

Övre raden från vänster: Tong Li, Andreas Hammar, Jim Johansson.
Nedre raden från vänster: Leia, Vanessa, Ferida, Alva.



Godis
maskinen

Idag kan man, tack vare 3D-printer, 
skriva ut fysiska föremål. Min godis - 
 maskin bygger på den tekniken, och 
det går att stoppa socker, choklad-
pulver eller vad man nu tycker om att 
äta i den. 

Godiset skrivs sedan ut lager för lager 
tills det är en fullskalig godisbit – en 
chokladkanin, eller den form du vill 
att ditt godis ska få. För att godis-
maskinen ska vara så miljövänlig som 
möjligt drivs 3D-skrivarens batteri 
av solenergi, då energikällan idag går 
att lagra i batterier. 

Tack vare solens kraft kan vi tillverka 
vårt egna godis!

/Tong Li, KTH-student.

Av Blombackaskolans klass 4B fick Tong Li, 
fjärdeårs-student på KTH och programmet 
Macromolecular Materials, utmaningen 
att designa en maskin som kan tillverka godis  
helt driven av förnybar energi. 

The children in class 4B at Blombackaskolan gave the senior student 
Tong Li at the KTH Royal Institute  of Technology in Stockholm the 
task of designing a machine powered by renewable energy that can 
produce candy.

The designed machine can be loaded with sugar, chocolate powder 
or any other type of candy you like. The solar powered machine then 
prints candy in any shape you want, like a 3D printer.
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Av Blombackaskolans klass 4B fick  
Jim Johansson, student på KTH som 
studerar till civilingenjör inom 
kemivetenskap, utmaningen att 
designa en robot som kan ta hand om 
alla tråkiga hushållssysslor såsom att 
städa och diska.  

Roboten skulle självklart vara  
driven av en förnybar energikälla.

Skräproboten

Varje dag genererar vi massor av skräp 
som vi sedan slänger i sopnedkastet. Är 
vi duktiga så sopsorterar vi. Det dumma 
är att i soporna vi slänger finns en massa 
energi som aldrig utnyttjas. 

Detta har vi såklart redan insett och i 
Sverige bränner vi en stor del av våra 
sopor för att ta vara på den energin.  
Värmen kan till exempel omvandlas till 
el och fjärrvärme och tanken bakom min 
skräprobot är att den ska kunna utnyttja 
energin i sopor på samma sätt. 

Roboten äter helt enkelt skräpet och i 
dennes mage har den sedan en liten 
effektiv omvandlingsstation där soporna 
blir till el. Efter att roboten tuggat i sig 
resterna från middagen är den redo att 
ta itu med disken!

/Jim Johansson, KTH-student. The children in class 4B at Blombackaskolan 
gave the senior student Jim Johansson at the 
KTH Royal Institute of Technology in 
Stockholm the task of designing a machine 
powered by renewable energy that takes care 
of boring household chores like cleaning and 
doing the dishes.

The result is a robot that is happy to do all 
your boring chores. To power itself it also 
eats the household trash and then extracts 
all the electricity it needs from it.

Summary in English


