
Projekt: Skolrobot 
 
 
Ide: 
 
 
Vår skolrobot hjälper barn att lära sig, få hjälp med sina uppgifter och få 
hjälp med läxorna.  
ett problem i dagens skola är att barn inte orkar göra läxor vår skolrobot 
gör att läxor blir kul. Roboten gör också att eleverna orkar hålla på 
längre med läxorna. Ai i roboten gör att den kan ge alla elever olika läxor 
som tränar just det den eleven behöver.  
 
 
Vår läxhjälpare har 2 arm, 2 hjul under och huvudet ser ut som är stor 
och liknar en kvadrat. Den kan lukta saker och höra saker.det  roboten 
kan prata. Roboten kan koppla in sig i Nomp (matematikprogrammet vi 
använder) eller ett annan program och säger vad du ska göra bättre eller 
säger den: 
-  Du var bra, bra jobbat eller  frågar om svåra saker. Det finns en 
kontroll som styr roboten  fram bak höger vänster.  
 
Vår robot är bättre än lärare att  lära barn matte och andra ämnen. 
Barnen som går i mellanstadiet kommer har nytta av roboten. Den ser ut 
som  en tjej och är runt 1,60 cm lång . Den kan ta lite fart och mycket 
fart. Våran robot hjälper barn och om någon är arg kan robotarna lugna 
ner dom.  Om man håller på med den så kommer den kommer slå dig 
den är själv programmerad för det den en styr sig själv om den bli arg. 
Om den andra säger förlåt så slutar roboten . Så här fungerar det om 
man har problem med skola läxor som är svåra eller prov . När barnen 
behöver hjälp skickar dom frågor till roboten genom gmail och sen får 
det sms in till roboten så roboten kan läsa det och skicka tillbaka att dom 
kan ses i bibblan eller så frågar roboten till lärarna att dom ska ha tid och 
öva på proven eller läxorna. När man får tid med roboten så händer det 
så man visa vilken uppgift man ska ha hjälp med så visar den hur man 
gör och sen lär man sig mer och mer. roboten är programmerad för att 
göra det saker roboten ska göra. 



 
HOT: 
När han blir hackad så kan han förändra och lära barn fel saker 
eller lura dem med hjärntvätt. Den kan i värsta fall skada barnen. 
 

skissen:

 
 
 

 

 
 
Loggbok 23/9 



Vi har skrivit Ide och skissat och har valt ut två robotar. Det gick helt bra. 
 
Loggbok 29/9.Vi har tinkercad vår skiss. Och vi har skrivit på vår text lite.  
 
Loggbok 7/10 Vi har gjort målgrupp och design. Och vi har skrivit lite på 
vår text. 
 
Loggbok 14/10  
vi har skrivit om vår ide och gjort vår skiss och vi håller på med vår robot 
i scratch. 
 
Loggbok 20/10 Vi har byggt på våra robot. 
 
Vi har fixat våra ide, och ändrat om.  och vi är klara med vår ritning. 
 
loggbok 18/11 vi har utvecklat våra robot och vi har byggt på den. 
 
loggbok 25/11  Vi hade bara byggt på roboten. 
 
loggbok 2/12    Vi har gjort har gjort en ny skiss och byggt på roboten 
och gör en ny ide. 
 
Mohamed,Sizar,Sebbe,Wille och Edon 
 
 
16/12 2020,,, Vi har utvecklat våra text och gjort en ny hot.  


