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Idébeskrivning – vad är den övergripande idéen med roboten och vilka utmaningar skall 
den lösa eller förbättra? 
 
Våran ide är en ledarrobot. Det är som en ledarhund men den gör inga fel och den har en 
ständig uppkoppling till polisstationen om något händer. Våran robot uppfyller kategorierna 
inom äldreomsorg för dom som har svårt att gå och sjukvården de som är blinda. En sak 
som är bra med våran robot är att den inte kommer att ersätta några människor. Då finns 
det mindre risk att personer blir arbetslösa och fattiga. 
 

Målgrupp – Vilka målgrupper kommer ha nytta av roboten? Hur ser behoven ut och 
anpassningarna därefter? 
 
Målgrupperna som kommer att behöva ha nytta av roboten är de som är gamla och de 
som är blinda. Roboten är anpassad så att den håller en bra hastighet så att personen 
som går med roboten inte ramlar eller hamnar efter. Roboten har som ett koppel som 
personen håller i som sitter fast i roboten. Kopplets funktion är att man ska veta vart 
roboten är och vart den ska gå. Man vet vart den ska gå p.g.a hur kopplet svänger.  
 
 



 

 

 
 

 

Design – Hur samverkar form och funktion? 
 
 
Formen är som en hund. Roboten är lagom stor som en border collie. Kroppen är som en 
rektangel. Huvudets form är en paraleltrapetts. Där benen möts så sitter det en ledaktig 
sak. Benen sitter långt upp på roboten och är ganska långa. 

 

https://www.google.com/search?q=Border+collie&rlz=1CASFJY_enSE916SE917&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjsvoOTvp3tAhXyoosKHeEjDZkQ_AUoAXoECAUQAw&biw=1517&bih=750&safe=active&ssui=on


 

 
 

 
 

 

Tekniska lösningar – Vilka lösningar kommer användas till tex rörelse, interaktion med 
omgivningen, energiförsörjning samt hållbara materialval (den verkliga roboten)? 
 
 
Där robotens ben möts sitter det rör lagledare. Roboten kan ta röstkommandon från 
ägaren för att ta sig till olika platser. Vår robot går på el och laddas från solcellerna som 
sitter på ryggen den kan också laddas med sladd. Eftersom att den går på el så släpper 
den inte ut några avgaser. Vårt material inuti roboten ska vara gjort av metall och utsidan 
ska det vara plast. Vi har sensorer på roboten så den ska se vart saker är.  
  

Hot och möjligheter – Vad finns det för faror med att vi vill ersätta människor med 
robotar? Vilka kan de positiva effekterna vara? 
 
Risken kan ju vara att det inte finns några ledarhundar kvar. Det kommer ju i sig inte ta 
bort några jobb förutom för hundar. Men de som tränar upp ledarhundar kommer att 
förlora sina jobb. Dock kan ju de personerna programmera de robotarna.  

Skisser måttsatta i tre vyer (behöver ej vara skalenligt) 
 
Vi började att göra olika skisser. Det gick bra, vi alla gjorde egna skisser och de bästa 
idéerna som vi fick av de skisserna tog vi till våran slut skiss. Vi gjorde många olika 
skisser men tillsut hittade vi våran bästa. Här är den slutgiliga 
  

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

Flödesschema som beskriver hur roboten är programmerad (i tex scratch)  
 
Gjord av Benjamin och Lucas 

Loggbok – enkel dokumentation och utvärdering av arbetsprocessen 
 
Vi var genast överens om våran idé för vad roboten skulle göra. Vi kom på att vi skulle ha 
en ledarrobot som fungerar ungefär som en ledarhund. Denna robot skulle hjälpa 
synskadade och  äldre personer som har svårt att gå, roboten uppfyller de två 
kategorierna äldreomsorg och sjukvård. Det som skulle göra att folk skulle köpa denna 
robot var att den inte kunde göra några fel. Nu började vi med att titta på gamla lösningar 
och ta inspiration. Det var svårt att hitta gamla lösningar men vi fick hjälp av några vuxna 
så vi kunde omformulera våra sökningar så att vi hittade något.  
 
Vi tog speciellt inspiration av källorna: 
 
https://www.idg.se/2.1085/1.731186/robotvaska-ai-synskadade 
 
https://www.medtechmagazine.se/article/view/729108/digital_ledarhund_inspirerad_av_vr 
 
https://www.warpnews.se/health-tech/ai-kan-automatiskt-beskriva-bilder-for-blinda-och-synskadade/ 
  
 

Nu hade vi fått nya idéer så våran robot skulle bli ännu bättre. Några ideer som vi fick var 
att roboten skulle ha ett röstkommando, att den skulle ta den enklaste vägen till 
destinationen och vart sensorerna skulle sitta. Att sensorer stoppar roboten vid en viss 
hastighet, roboten har ett minne så att den känner igen olika platser och att roboten ska 
ha solceller på ryggen så att den kan laddas utan sladd när det är soligt. Roboten kan 
även laddas med sladd. Nu skulle vi börja skissa på hur roboten skulle se ut. Vi gjorde en 
skiss och på den visade vi hur delarna skulle se ut och vart t.ex. sensorerna skulle sitta. Vi 

https://www.idg.se/2.1085/1.731186/robotvaska-ai-synskadade
https://www.medtechmagazine.se/article/view/729108/digital_ledarhund_inspirerad_av_vr
https://www.warpnews.se/health-tech/ai-kan-automatiskt-beskriva-bilder-for-blinda-och-synskadade/


 

 
 
  

 

skulle även komma på ett namn. Ingen hade egentligen en idé men alla kom på olika 
namn och sedan röstade vi oss fram. Namnet blev AI-LR-20. 
 
 Vi började igen tänka på om varför man skulle vilja köpa denna robot. Vi kom på att 
roboten skulle ha någon slags självförsvar och att den skulle vara direkt uppkopplad till 
polisen ifall att något brottsligt skulle hända och roboten skulle kunna skicka info. Vi 
började göra nya skisser därför att vi var inte nöjda med hur roboten skulle se ut. Alla 
gjorde varsin skiss och vi röstade på olika skisser och vart alla delar som roboten skulle 
sitta. Därefter gjorde vi en 3D skiss som visar från alla håll. Sedan började vi på våran 
prototyp. Våran prototyp blev inte så jätte snygg men den är miljövänlig allt material är 
andra hands material.  
 
 


