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Idébeskrivning 
Vår robot heter Foodlover. Denne robot ska hjälpa till med att laga mat och baka, till 

skolor och förskolor. Den är till för att spara tid, tex i skolor och förskolor när man 

behöver laga mat till en stor mängd människor. Roboten funkar även utmärkt i ett 

vanligt hem.  

 

Målgrupp 
Vår robot är till för att hjälpa till i skolor och förskolor. Alltså är den till för barn och 

kökspersonal i alla åldrar. Roboten är lätthanterlig och inte svår att använda. Men se 

av säkerhetsskäl till att inte barn under 9 år använder maskinen själva.  

 

Tekniska lösningar 
Vår robotprototyp har flera olika funktioner. Luckan på framsidan går att öppna. I 

luckan sitter också en “skärm” som går att vrida på beroende på vilket recept som 

man vill ha. Inuti har vi en ljusslinga som gör att det kan lysa inuti och redskap som 

går att höja och sänka om man drar i ett snöre.  

 

Design 
Vår robot har måtten 30 x 37 cm med undantag för vissa delar som sticker ut lite 

grann. I verkligheten föreställer vi oss att det ska finnas fler redskap 3-4 plattor med 

kastruller och bunkar, större bakbord och fler fack för ingredienser. Men eftersom 

detta bara är en prototyp gick det inte att göra så som vi tänkt oss.  

 

Hur används roboten? 
Man skriver in vilken mat man vill ha på skärmen. Där står vilka ingredienser som 

behövs och vilka redskap som behövs. Sedan sätter men i de redskap som behövs för 

din mat. I facken på taket lägger du i ingredienserna som sedan ska slussas ner i 

bunken i rätt ordning.  

 

Redskap 
 I roboten kommer det finnas ugn, spis och bakbord som sitter fast hela tiden. 

Redskapen som är uttagbara är bla visp, slickepott, stekspade, gripklo och degkrok. 

De redskapen sätter man i beroende på vilka som behövs till maten/bakverket. Till 

vår robot ingår även en bunke/kastrull som också kan tas ut, men ingår i nästan alla 

recept och bör därför diskas mellan varje gång man använder roboten.  

 

 



Hot och möjligheter 
Robotar blir allt vanligare i vårt samhälle och de löser många problem. Men, de 

ersätter också människors arbeten på både gott och ont.  

Faror med att låta robotarna ta större och större plats i vårt samhälle är många. 

Människor blir arbetslösa när det finns robotar som tar deras jobb. Robotarna blir 

mer och mer intelligenta och kan ersätta en människas plats. Robotarna tar över allt 

mer hela tiden. Människor bli passiva när det inte längre finns något att göra, 

eftersom roboten redan gör allt. Robotarna ersätter vänskap och människor blir 

kompisar med robotarna och väljer de framför mänskligt sällskap.  

Fördelar med robotar är att vi inte längre behöver göra saker som är slitsamma. Tex 

jordbruket hade inte fungerat lika effektivt och bra utan robotar och maskiner. Om 

robotar kan ersätta en mänsklig läkare skulle det lösa mycket eftersom vi har brist på 

läkare. Robotarna skulle också kunna hjälpa de sjukaste och de med mest 

smittsamma sjukdomar. Robotarna skulle inte bli trötta och kostar inte massa 

pengar. Robotarna löser många problem i vårat samhälle, men det är också viktigt att 

inse allvaret i att låta de ta över mer och mer.  

 

 

Loggbok 
 

v.50 måndag 

 

Idag har vi klippt ut bitarna som ska vara själva “skelettet” till våran robot. Eftersom 

våran robot är som en kub så har den sex bitar runt. idag har vi klippt ut fyra av dem. 

Vi har dessutom klippt ut bitar till en slags bunke och en spisplatta. Sedan har vi 

limmat ihop bitarna som ska limmas ihop och satt fast dem. Vi har också gjort 

köksredskap såsom visp, slickepott, stekspade och en klämmare.  

 

 

v.50 onsdag 

Idag har vi limmat på ett tak, fäst alla redskap och gjort en recept snurra. Nästa gång 

ska vi göra måtten och ev måla eller göra en framsida. Framsidan kommer vara en 

“glasskärm” ( det kommer vara gjort av plastfolie. Plastfolie kommer vi limma fast på 

kanterna och då kan man se hur roboten gör. 

 

V.51 måndag 

Idag limma fast dörren till roboten och nästa lektion ska vi måla roboten. 

 

v.51 tisdag 

Idag har Elin målat med svart färg, och nästa lektion ska vi sätta plastfolie som glas 

så man kan se vad roboten gör. 

 

v.51 onsdag 



idag har jag och elin målat mer färg på roboten och sen la vi i lampor i roboten så att 

den lyser inuti. 

 

v.51 torsdag 

Idag har vi skrivit vår tekniska rapport och kollat så att allting fungerar med roboten.  

 

 















 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 


