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Idébeskrivning 
 

Först tänkte vi att vår robot skulle kunna laga mat, 
diska, berätta nyheter, plocka upp skräp och vara 
en snäll vän. Vi tänkte alltså att roboten skulle 
vara en allt-i-ett robot. Sen förstod vi att det skulle 
bli så svårt att få till den, i princip som en 
människa. Så vi skalade ner våra tankar och idéer 
till två enkla lösningar som ändå var rimligt att en 
robot skulle kunna göra. Vi kom fram till att 
roboten bara skulle  kunna berätta nyheter och 
vara en snäll och hjälpsam kompis.  
 

Målgrupp 
 
Vår robot kommer inriktas sig till alla som behöver 
den, som de äldre eller till sådana med 
funktionsnedsättningar men också till vem som 
helst som behöver kanske en kompis eller en 
nyhetsberättare. 
 
 
                                 Vår design  
 
Vi valde vår design på grund av att vi tänkte att 
vår design skulle vara så lik en människa som går 
och att den ska fungera gansk lätt och att den ska 
kunna prata sammanfattade och begripligt. Vi 
tycker att Moi som den heter ska kunna prata 
igenom en högtalare. Vi gjorde så att det finns ett 
hål, rör som hals så ljudet från högtalaren kan gå 



rätt till munnen så det låter som hen pratar rätt ut 
genom munnen.  
 
 
                               Tekniska lösningar 
  
Vår tekniska rörelse som vi valde är att om man 
drar i ett snöre så kan alla fingrar röra sig t.ex att 
dem kan dra ihop t.ex så kan den bära något och 
sen dra ut och då släpper den det objektet som 
den vill släppa. Däremot har vi också tänkt att om 
Moi går så ska armarna också gå däremot så 
jobbar vi fortfarande på det men vi valde att den 
ska röra på armarna eftersom vi tycker att det är 
lite lite att ha om man bara ska kunna röra sina 
fingrar liksom att det är väldigt lite tekniska 
rörelser. Denna roboten ska vara miljövänlig och 
därför har vi tänkt att roboten ska ha ett 
miljövänligt, starkt och laddbart batteri. Batteriet 
ska kunna användas till all elektricitet i roboten 
t.ex servostyrningen och den starka högtalaren 
och kretskortet. 
 
                                  Hot och möjligheter! 
 
Några hot som kan föregå om man ersätter 
människor med robotar så kan robotarna jobba i 
alla industrierna så kan människorna inte tjäna 
några pengar och inte kunna försörja sig och om 
man har barn eller bara sig själv.  Det kan hända 
att robotarna tar över människorna och att 
människorna inte har något att göra längre och 



att dem blir mer lata och orkar inte röra sig lika 
mycket som man gör nu.  Och jag tror livet och 
djuren hade påverkats väldigt mycket om allt hade 
bytts ut med robotar.  Däremot finns det ganska 
många möjligheter tex att det människor har svårt 
med och vad det behöver mer människor så kan ju 
robotar vara med och hjälpa till att fixa att det 
inte är så lite resurser i själva det yrket som det 
behövs i.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skisser 



 
 

 
 
 



Flödesschema

 
 
 

Loggbok 
 

Våra idér varierade väldigt mycket under tidens 
gång. Först hade vi tänkt att den skulle kunna laga 
mat, diska, plocka skräp, berätta nyheter och vara en 
snäll kompis. Efter ett tag märkte vi att det skulle bli 
för svårt, och att vi va tvungna att använda bara 
några idér. Tillslut kom vi fram till att roboten (Moi) 
skulle kunna berätta nyheter och vara en bra kompis. 
 
När vi skulle komma på namn till roboten skulle den 
först heta Kurt, sen bytte vi namn till Peppe och tillslut 
kom vi fram till namnet Moi för att vi hittade en 
gammal tröja som det stod Moi på.  
 
Vi tänkte då alltså att Moi skulle ha på sig den i 
tröjan. Men när vi satte på den var den för stor så vi 
klippte ut en fyrkant och limmade på den biten på 



magen. När vi började göra fötterna tänkte vi att vi 
skulle göra ett par skumgummi fötter med ett hjul på 
varje fot. Men när vi satte fast de fötterna med benen 
kunde den inte stå av sig själv, så vi fattade att de 
fötterna inte alls skulle fungera. Därför byggde vi 
andra slags fötter med fyra hjul på varje fot, och när 
vi satte på de så kunde den stå av sig själv. Vi 
märkte också att armarna skulle vara för långa när 
hade suttit  på handen så vi klippte ner de så de blev 
kortare. 











 
 
 
   
 
 
 
 
  


