
Vänbot 
Matilda Skoglund och Sophie Åhgren 

Trollängsskolan 6A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Idébeskrivning 

Vi två fick idéen av att Sophie ville en sak och Matilda 

ville en annan sak. Vi gjorde en kompromiss och kom 

fram till att blanda idéerna. Det ledde till att vi skulle göra 

en robot som skulle hjälpa till på framför allt 

äldreboenden men den kan utvecklas till att även finnas 

på sjukhus mm. Den ska kunna laga mat, prata, lyssna, 

spela kort, gå, ta i saker mm. Om man skulle räkna upp 

alla saker den kan göra skulle det ta flera dygn.  

 

Målgrupp 

Framför allt kommer äldre på äldreboenden ha nytta av 

den.  

 

Eftersom det inte alltid finns personal tillgänglig kan 

Vänbot komma in istället. Då kan han fråga t.ex. “Vad 

kan jag göra?”. Om då den äldre svarar t.ex. att hon 

eller han vill äta kan Vänbot gå ut i köket och laga mat.  

 

Design 

Eftersom prototypen vi har byggt är i kartong är den 

fyrkantig. Om prototypen blir en riktig robot kommer 

roboten vara rund eftersom det ger ett lugnare intryck på 

folk.  

 



I vår konstruktion har vi gjort en pratbubbla som kommer 

ut ur munnen som det står “Hej” på. Om prototypen blir 

en riktig robot kommer det finnas en röst inom den som 

talar istället.  

 

Tekniska lösningar 

Rörelse - går på två ben (en liten sak längst fram 

gör så att den inte ramlar). 

Interaktion med omgivning - pratar, ev. kommer 

ut en pratbubbla för hörselskadade. 

Energiförsörjning - ett batteri som går att ladda. 

Hållbara materialval - allt = återvunnet.  

 

Vänbot går på två ben. Det finns även en liten sak längst 

fram på Vänbot som gör att han inte ramlar.  

 

Roboten drivs av ett laddningsbart batteri. 

 

För miljön är Vänbot endast gjord på återvunna saker 

såsom batteriet och metallen som Vänbot är gjord av. 

 

För att kunna kommunicera med omgivningen pratar 

Vänbot. För de som har lite sämre hörsel är det inget 

problem - det kommer även ut en liten pratbubbla så att 

man kan läsa sig till vad roboten säger.  

 



Hot och möjligheter 

Kan du skriva på den första frågan här Mattis? Jag fattar 

inte riktigt. Jag kan svara på den andra frågan. Jag 

klipper in din fråga här:  

- Hot och möjligheter – Vad finns det för faror med 

att vi vill ersätta människor med robotar? Vilka kan 

de positiva effekterna vara? 

 

De positiva effekterna kan vara t.ex. att människorna får 

det mycket lättare i sina liv. Dammsugarroboten t.ex. 

finns ju till för att människor slipper dammsuga själva så 

att de kan plugga eller jobba eller vad de nu vill göra.  

 

 

 
 



 
 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 


