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Idébeskrivning – vad är den övergripande idéen med roboten och vilka utmaningar skall 
den lösa eller förbättra? 
 
En robot som fraktar mat, vatten och medicin in till riskområden. Det finns tre olika lucker 
som man kan ta ut innehållet ur roboten. Den ska ha sensorer på undersidan så att man 
kan undvika hinder.  Vår robot kommer att bytas med människor som riskerar sina liv för 
att ge mat och vatten till riskområden. Roboten kommer alltså åka in till utsatta områden 
med mat, vatten och medicin. Den kommer gå på solljus med hjälp av solceller som 
kommer ladda batteriet inuti roboten. Solcellerna kommer att sitta på taket. Batteriet 
kommer att vara fulladdat innan färden så om det inte finns så mycket sol där den åker så 
är det ändå lugnt 
 

Målgrupp – Vilka målgrupper kommer ha nytta av roboten? Hur ser behoven ut och 
anpassningarna därefter? 
 
Vår robot utsatta grupper av människor i riskområden. Därför har den inte riktigt en 
målgrupp som påverkas av ålder utan mer situationen dem lever i. Målgruppen kommer 
mer vara utsatta områden där det t.ex är krig eller där det varit någon naturkatastrof. 
 

Design – Hur samverkar form och funktion?  
 
Vår robot kommer rulla på 6 hjul. Hjulens höjd ska vara 65 cm och bredden 20 cm. Den 
kommer ha en uppdaterad satellitkarta som berättar om omgivningen. Roboten ska ha 
sensorer fram och bak, samt på sidorna. Den ska vara gjord av metall. Roboten ska vara 
6 meter lång och 2 meter bred och på höjden 1 meter. Insidan av roboten ska vara 
uppdelad där det ska vara medicin, mat och vatten. Vatten delen ska vara längst bak och 
längst fram inuti roboten. Längden är 1,5 meter fram och 1,5 meter bak, samt 2 meter 
bred (lika bred som roboten. Sen ska maten vara på båda sidorna innanför vattnet. 
Matdelen ska vara 1,2 meter på båda sidorna. Sen i mitten ska vi ha medicin. Medicinen 
ska vara 0,6 meter (60 cm) lång. Vi kommer att göra den vit för att då reflekteras 
solstrålarna iväg och då blir den mindre varm som sen gör att det drar mindre energi till 
kylningen. 
 
På mat-delarna och på medicin-delen så kommer det finnas dörrar så man kan ta ut 
maten och medicinen ur roboten. 
 



 

 
 

 
 

 

Tekniska lösningar – Vilka lösningar kommer användas till tex rörelse, interaktion med 
omgivningen, energiförsörjning samt hållbara materialval (den verkliga roboten)? 
 
På undersidan av våran robot så kommer det sitta fjädringar vid varje hjul så att det 
dämpar hinder som roboten kan möta. 
 

Hot och möjligheter – Vad finns det för faror med att vi vill ersätta människor med 
robotar? Vilka kan de positiva effekterna vara?  
 
Möjligheterna är att det blir lättare och mindre farligt att hjälpa personer i riskområden. De 
positiva effekterna blir att det kommer bli mindre människor som dör, för att gå in till 
krigsområden med mat, vatten eller medicin. 
Man räddar både de människor i krigsområden och då den som blir ersatt med roboten. 
 

Skisser  
 

 
Skiss inifrån hur det är indelat med vatten, mat och medicin.



 

 
 

 
 
 
  

 

 
Skiss ovanifrån (taket). 
 

Flödesschema som beskriver hur roboten är programmerad (i tex scratch)  

 
Flödesschemat 
 
 


