
                                       Teknik 
6A Strömsskolan. 
Alexander, Alvin, Ester, Joel och Kalle.   

 
Nu när det är en pandemi som råder i världen så är det lätt att barn och ungdomar blir 
hemma en längre tid från skolan, då har vi tagit fram en idé som kan hjälpa för att hänga 
med i skolarbetet lättare. Det är en VR-hjälm som är kopplad till lärarens dator i 
klassrummet så att man lätt kan hänga med i tex genomgångar.  
Det funkar såklart också även fast det inte är pandemi. 
 

Målgrupper – barn och ungdom, (skola) den kan användas från mellanstadiet till högstadiet. 
För att barn på lågstadiet är för små och kanske inte kan hantera en sådan här hjälm. Det 
kan också vara svårt för små barn att förstå hur den fungerar.  
Det kan också vara lättare för föräldrarna om de inte kan så mycket om ämnet och inte kan 
hjälpa barnet, så kan hen vara med på lektionen istället.   

Lärarna kan också vara medvetna om vad eleven är med på och kan enkelt veta vad eleven 
behöver för material eller inte.  
 

Design – vår prototyp är gjord av kartong och en gammal skidhjälm som vi har satt ihop med 
hjälp av tejp, kartongen ska föreställa VR:ET och hjälmen själva hjälmen. Vi har även målat 
kartongen med vanlig färg för att det skulle se mer realistiskt ut. 
I hjälmen finns det en skärm, där kan man se klassrummet. Läraren har en app i sin dator 
som gör så att hen kan se eleven i VR.  
Det finns också ”sensorer” som man sätter runt ett papper (kanten) när du suttit på de så 
kan du med hjälp av sensorerna se pappret genom VR:et.  

 
För att den som bär hjälmen ska se tavlan och läraren används en dator, kamera, telefon 
eller något liknande. Med t.ex Teams eller liknande program som används 

Den verkliga hjälmen ska vara gjord av hård plast. 
 

Tekniska lösningar – Det finns kontroller som är trådlösa som kommer göra så att man kan 
röra saker i VR, med följer en penna med ett chip i som gör så att man kan se pennan i 
applikationen. Om man ska rita något finns det papper sensorer som man sätter i hörnen av 
papperet så kan man se papperet i VR.          

 



 

Hot och möjligheter –  

Hot: 
Om man ersätter människor med robotar så kan många människor bli arbetslösa och inte 
kunna försörja sig. Om det blir tex. strömavbrott eller något går sönder så kommer inget att 
fungera och det kan leda till svåra konsekvenser, människor kommer också att bli väldigt 
stillasittande.  

Möjligheter:   

Robotar kan hålla på längre (orka längre) och kan göra flera saker samtidigt. 
De behöver inte heller ta betalt. 
Om man går på en stor skola så behövs det bara en lärare till flera elever som använder 
hjälmen.  
Nu när det är en pandemi i världen så kan hjälmen även användas om skolorna stänger.  

 
Skisser – 

            Insidan:                              Framsidan:                                            Från sidan: 

    

 

Prototyp bilder -  

   

   

 



 

Flödesschema –   

 
Lektion 1   
På den första lektionen började vi att samla in allas idéer och göra en skiss.  
När vi gjort det försökte vi komma på vad man kan förbättra och om det var något som kanske inte 
skulle gå att göra i den riktiga designen.  
  
På både lektion två och tre gjorde vi detsamma.  

 
Lektion fyra började vi på prototypen och att jobba på den rörliga delen   
  
Detta håll vi på med ända tills lektion sju, för på lektion 7 blev vi nöjda med hjälmen 
  
Lektion 8  
Vi har fokuserat mera på vår rapport och försökt få färdigt med den.  
  
Lektion 9  
Vi målade färdigt prototypen och jobbade på rapporten och gjorde skisser på sidan av hjälmen, ovan-
för och innanför hjälmen.  

 

 
Lektion 10 
Vi gör färdigt våra skisser och dem sista sakerna. Vi spelar även vår film där vi berättar om våran 
hjälm. 

 

 

 

 

Länk till scratch:  

https://scratch.mit.edu/projects/464160864/ 

 

Länk till youtube video om vår projekt: Teknik Project - YouTube 

 

https://scratch.mit.edu/projects/464160864/
https://www.youtube.com/watch?v=q_Q3a9DY-R4

