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Idebeskrivning: 

Vi har förstått att maten på äldreboenden i Sverige är väldigt dålig 

och inte så näringsrik eller smakrik mat och för att en person ska 

kunna leva och må bra måste man få i sig fett, protein och 

kolhydrater. Så vi bestämde oss för att göra en ”matdrönare”. Som 

kan hämta eller lämna mat och medicin till gamla och sjuka på 

äldreboenden och sjukhus. Den ska åka från äldreboendet eller 

sjukhuset till restauranger eller andra sjukhus. Då kommer äldre och 

sjuka få mer valmöjligheter med maten och personalen kommer får 

mer tid för annat som att hjälpa dem och ge dem uppmärksamhet.  

Den kommer att styras av en app. Den kommer landa i en 

”landnigsbox” då vet den också var den ska. Man ställer in den på 

appen från vilken punkt den är på och vilken punkt den ska stanna 

på. Så den flyger från punkt A till B. Om man vill beställa mat med 

den kommer restaurangerna också ha en landnigsbox för den att 

landa i.  

 

Hot och möjligheter: 

Det kommer vara svårt för den att flyga i regn, oväder. Då måste man 

vara försiktig eftersom den kan bli träffad av en blixt eller följa med 

vinden och hamna i obalans. Då måste den ha starka propellrar och 

en stark motor. 

 Om många kommer använda drönare kommer det finnas en större 



risk för den att krocka med andra drönare eller fåglar. Det kommer 

finnas en kamera på den så att den kommer undvika att krocka. Den 

kommer även ha en sensor så att den kommer känna om objekt 

kommer för nära den. Om man beställer mat eller mycket medicin 

kan det bli för tungt och då kan den falla till marken. Då måste man 

ha en maxgräns (vikt) och ha starka propellrar som klarar tung vikt. 

Gamla kan har svårt för appar och förstå elektronik så man måste 

göra appen väldigt simpel och kanske till och med röststyrd. 

 

Det finns mycket positivt med den också. Den är miljövänlig eftersom 

den kommer gå på el (från solceller) och den är hybrid. När man 

använder solceller lyser solen på solcellerna och omvandlar 

solenergin till elektricitet. Då blir det helt fossilfritt. Vi kommer också 

göra den i miljövänliga material så att den har så liten miljöpåverkan 

som möjligt. Då kommer det flyga drönare istället för fordon (som 

ofta är fossildrivna), drönaren är fossilfri. Vi ville göra den miljövänligt 

driven och av miljövänliga material eftersom klimatförändringar och 

växthuseffekten är ett stort problem i samhället. Vi vill minska dem 

farliga utsläppen koldioxid (CO2), metan (CH4) och lustgas (N2O). 

Den tar alltid den snabbaste vägen för att den inte behöver stanna 

vid rödljus och den slipper köer. Om man har den på ålderdomshem 

och de gamla beställer mat kommer personalen få mer tid till att vara 

med patienterna och göra annat med dem som dem vill.  

 

Den ska vara gjord av:  

Vi vill att den ska vara miljövänlig, men materialet får inte vara för 

tungt. Den ska vara gjord av återvunna material. Vissa delar kommer 

vara gjord av plast eller metall. Plasten kan vara gjord av majs eller 

bambu, och vara återvunnen så att den har så liten miljöpåverkan 

som möjligt. Vi gjorde den oval för att vi tycke att det såg snyggast ut. 

”Armarna” ska vara kraftfulla så att den orkar hålla upp propellrarna. 



Matlådan ska vara lätt och vara bra för att hålla värme (Om man 

beställer varm mat). Den kommer ha solceller på toppen. Propellerna 

kommer vara gula eller gröna i så att man ser drönaren lättare. 

Resten kommer vara grå eller svart. 

 

Prototypen: Vår prototyp är gjord av kartong och ståltråd. Vi limmade 

ihop den med limpistol. Propellerna är rörliga. Dem är gjorda av 

kartong och fästa på ståltråd. Dem sitter fast på ”armar”. Drönaren är 

oval och matboxen är fyrkantig. Där i finns det fack som det ska vara 

på den riktiga drönaren. Då kan man lägga medicin och mat utan att 

det åker runt eller förstörs. 

 

 

Vad vi har gjort: 

Dag 1. Vi diskuterade vår idé och gjorde en brainstorm och sen kom 

vi fram till att vi skulle göra en drönare. Drönaren skulle köra mat och 

medicin till äldre. Maten kommer från restaurangen och medicinen 

från tex sjukhus. Vi började skriva på en tankekarta och försökte 

komma på fler idéer och lite positiva och negativa saker om 

drönaren. 

 

Dag 2: Idag har vi pratat om restaurangerna. Vi tänkte att drönaren 

ska åka från restaurangerna till restaurangerna. Den ska landa i 

restaurangen sen lagar dem mat och så sätter dem tillbaka till 

drönaren. Vi kom på mer om vilka funktioner den ska ha och VARFÖR 

drönaren borde finnas i samhället. 

 

Dag 3. Vi har diskuterat olika fördelar och nackdelar på drönaren. Vi 

pratade om det mest miljövänliga bränslet som den ska gå på. Vi 



diskuterade på hur den ska se ut och lite detaljer. Vi hade lite 

problem om att komma överens om vilket bränsle den ska gå på men 

li kom fram till solkraft och hybrid. 

 

Dag 4. Vi har börjat med hur modellen ska se ut. Vi gav ut ett papper 

till alla i gruppen så att alla får delta och visualisera om hur dem 

tycker och tror att den kommer se ut. Skisserna var väldigt olika och 

då behövde vi kompromissa för att komma fram till något. 

 

Dag 5. Vi har skrivit på lärloggen och gjort mer på tankekartan. Vi 

kom fram till lite olika detaljer och gått igenom sakerna som stod på 

lappen som vi fick.  

 

 

Dag 6. Vi har skrivit frågor till Chalmers vi skulle prata med. Vi har 

skrivit på lär loggen och delat upp jobbet i olika delar. Några målar 

modellen någon skriver på lärloggen. Vi har också skrivit vilka 

material som ska vara på drönaren.  

 

Dag 7. Vi tänkte ut vilka material vi vill ha till vår modell vi hittade lite 

olika material runt om på skolan. Vi hittade kartong, lim, tejp och 

ståltråd. 

  

Dag 8. Idag har vi satt ihop drönaren och matboxen. Vi har också 

skrivit på lärloggen. Vi gjorde den mycket mer utvecklad. Det tog lång 

tid att sätta ihop drönaren så vi hann inte så mycket mer.  

 



Dag 9. Idag har vi målat hela drönaren och matboxen med svart färg. 

Det behövdes flera lager och det tog lång tid eftersom alla lager 

behövde torka.  

Dag 10. Vi har målat skisserna i olika vinklar och gjort 

landningsstället. Vi har lärt oss hur man programmerar. Vi gjorde om 

propellrarna och skrev det sista på lärloggen. Vi la även till kameran. 

Nu är vi snart klara! 

Dag 11. Idag har vi programmerat en animation av drönaren som 

flyger till ett apotek och tillbaka. Sedan har vi fotat drönaren från 

olika vinklar. Vi har även målat den sista skissen. 

Skisser: 





Prototyp:



Länken till scratch flödesschema: https://scratch.mit.edu/projects/464783027/




