
Engineering i skolen - Undervisningsforløb

Baggrund 

Teknologier fylder stadig mere i vores hverdag. 
Som privatperson og i næsten alle erhverv bruger 
vi teknologier til at gøre vores hverdag lettere, 
bedre eller sundere eller sjovere. 

Ingen kan i dag undgå at komme i kontakt med 
robotter. Så hvordan sikre vi os at robotterne 
faktisk forbedrer vores livssituationer? 

Hvis man har brug for en robot til at hjælpe sig 
med personlige opgaver, som fx at spise, er der 
mange ting, der skal overvejes, for at det kommer 
til at fungere godt. Det kræver grundig viden om 
kroppens måde at fungere på, og man skal også 
have styr på teknologien for at kunne udnytte 
alle de tekniske løsninger der findes. Viden om 
hvordan det opleves og føles at komme i kontakt 
med en robot er også vigtige i udviklingsarbejdet.

Med indførsel af alle teknologier er det vigtigt at 
overveje de etiske aspekter. Der knytter sig også 
etiske aspekter til spisesituationen. Små børn kan 
ikke spise selv, men bliver madet. Vil det være 
etisk forsvarligt at få en robot til det stykke arbejde 
og hvilken betydning vil det kunne få for det lille 
barn?

Udfordringen
I skal udvikle en prototype til en robot, der 
kan hjælpe en person, som har brækket 
begge arme og har dem i gips. Personen 
skal hjælpes til selv at kunne spise, selv om 
det kun er muligt at bevæge fingrene.

Ord
• En prototype er en foreløbig udgave af et 

produkt. Formålet med en prototype er at 
demonstrere og teste idéer om funktion og 
design.

• En robot er en maskine, som udfører en 
handling automatisk, ved at den reagerer 
på et input.

• Hverdagsmaterialer er helt almindelige 
ting, som vi bruger til alt muligt andet end 
at bygge robotter af, fx paprør, træpinde, 
gaffatape, papkrus osv.

Udfordringen 

Gør robotten til din hjælper

Forstå
udfordringen

Krav
1. I skal benytte engineering-processen. 
2. Robotten skal kunne hjælpe med en 

spisefunktion, ved at en fingerbetjent trykknap 
udløser en handling

3. Jeres løsning skal programmeres i LEGO 
Mindstorms, og konstrueres af LEGO og de 
hverdagsmaterialer, som I har til rådighed

4. I skal præsentere jeres endelige løsning og 
præsentationen skal skal gøre rede for de 
etiske overvejelser, I mener man bør gøre sig 
i forbindelse med anvendelse af robotter i 
spisesituationer.


