Artificiell intelligens
och robotar

Change means that
what was before was
not perfect.
People want
things to be
better.

Esther Dyson
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45

Danica Kragic Jensfelt
Tänk om robotar skulle kunna sköta arbete som är tråkigt, farligt eller monotont för människor, och vi istället skulle kunna ägna oss åt kreativa saker
eller att umgås med varandra. Danica Kragic Jensfelt jobbar som professor
inom datalogi och forskar på robotar. Hon är övertygad om att robotar är
nyckeln till en bättre värld.
Hur kommer det sig att du började jobba med robotar?
Jag har alltid gillat matte och programmering. Efter gymnasiet utbildade jag
mig till civilingenjör inom maskinteknik på universitetet och valde att studera mycket programmering. Det gav en bra grund för att jobba med att
programmera maskiner, alltså robotar. Valet var inte medvetet från början
men jag antar att man tackar ja till jobb som man gillar och så småningom
hamnar man på rätt ställe!
Din robotforskning, vad handlar den om?
Redan idag används robotar för att göra många jobb i samhället, men de
brukar normalt bara göra en sak och behöver inte själva tänka ut hur de
ska agera i olika situationer. I framtiden vill vi att robotar ska kunna tänka
själva för att kunna utföra många fler jobb som att städa eller hjälpa till i
sjukvården.
För att en robot ska kunna gå in i ett rum och till exempel hämta en stol
krävs att den kan avgöra vad som är en stol, och det är svårare än man kan
tro. Om en människa ska hämta en stol spelar det ingen roll om stolen har
fyra ben, är en pall, eller en snurrstol. Vi kan ändå känna igen en stol och
om det inte finns en stol kan vi hitta något annat att sitta på. För att en robot ska kunna göra samma sak måste vi lära den enormt många regler för
vad som är en stol.
Sedan är det svårt för robotar att avgränsa instruktioner. Låt säga att du
skulle berätta för en självkörande bil att den alltid ska välja en så miljövänlig resa som möjligt enligt statistik. Då skulle den teoretiskt kunna välja
att vägra öppna dörren för föraren för att det är mer miljövänligt att resa
kollektivt.
Det vi jobbar med idag är att lösa sådana problem, och att förstå hur vi kan
få robotar att tänka och agera på ett sätt som gör att de kan jobba tillsammans med människor.

Artificiell intelligens och robotar

47

Vilka är de viktigaste egenskaperna att ha om man jobbar som robotforskare?
Nyfikenhet, fokus, samarbets- och ledningsförmåga och kritiskt tänkande.
Vilket är ditt bästa yrkesråd till en 14-åring?
Träna matematik och programmering. Nästan varje yrke i framtiden kommer att kräva dessa ämnen.
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Tager du denna robot till din
framtida hemhjälp?
AI do
Vad menas med
Artificiell intelligens (AI) – Intelligens uppvisad av maskiner till
skillnad från naturlig intelligens (NI) som uppvisas av människor
och djur.

Sveriges befolkning blir, likt många andra länders, allt äldre. En naturlig
följd av detta är att äldre personer blir en allt större samhällsgrupp, som
i sin tur kräver fler anställda inom vård och omsorg. Många äldre föredrar
att fortsätta bo i sitt trygga hem istället för att flytta till ett äldreboende.
Hur löser vi det ökade behovet av hemhjälp i den stadigt växande gruppen
pensionärer?
Nya samhällsbehov kräver nya innovationer, och därför fokuserar nu utvecklare och forskare på att utveckla robotar och artificiell intelligens som
ska kunna ta över en del av de arbetsuppgifter som idag sköts av hemtjänsten. Exempel på arbetsuppgifter som skulle kunna skötas av en robot är
att hjälpa äldre personer att duscha, bära brickor åt de som är för svaga
i armarna, hjälpa till med vardagliga hemmabestyr som kräver god fysisk
motorik, hitta borttappade glasögon eller ta med en rörelsehindrad person
på en tur ut i naturen.
Redan idag finns också en del företag som är i full fart med att utveckla
lösningar för att avlasta personal inom vård och omsorg. Vad sägs exempelvis om en robotkatt som kelar med dementa? Eller en robot som hjälper människor att äta? I Japan, landet som är en stor föregångare inom
robotutveckling, har man exempelvis utvecklat en social robot som leder
gymnastikpass och en robotsäl som fungerar som ett alternativ till husdjur.
Det finns också smarta innovationer som bälten för att ge personal mer
kraft vid tunga lyft, rullstolar som går uppför trappor och sensorer som
kan larma om någon reser sig ur sängen på natten. Förhoppningen är att
vi med hjälp av AI och robotar i framtiden ska kunna avlasta den tungt belastade vårdpersonalen och ge äldre personer en god livskvalitet och säker
vård i trygg hemmiljö.
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Vi bygger en robot

Aktivitet
Konstruera roboten – så här gör du:
Steg 1. Fäst ledningstrådarna till motorn genom att löda och/eller limma
fast dem. Se till att inte dra för mycket i ledningstrådarna när de är fastsatta eftersom metallkontakten på motorn tenderar att lätt brytas av!

Målgrupp
Elever i årskurs 7–9

Tidsåtgång 80 min

Normalt brukar skapande av robotar innebära programmering. Det gäller
dock inte den här roboten. Den kan inte göra så mycket mer än att promenera runt i rummet, men den är rolig att bygga.
Syfte och mål
Träna förmåga att göra tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner.

Material
– 2 st likströmsmotorer 3–6 V
med kugghjul
– 2 st batterier 9 V
– 2 st battericlips
– Röd och svart ledningstråd
– 1 st limpistol och limstift
– 1 st aluminiumburk
– 3 st sugrör/plaströr
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– 1 st strömbrytare
– 1 st lödkolv/lödpenna
(vid behov)
– 1 st sidavbitare eller tång
– Diverse naturmaterial
– Eventuellt material för
dekoration

Steg 2. Skär av plastfliken som sitter i änden av motorn. Detta gör den
enklare att fästa på robotens fot.

Steg 3. Du ska nu göra robotens ben. Fäst de två motorerna på de två
9V-batterierna med hjälp av lim. Batteriet blir robotens ”fot”.
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Steg 4. Fäst samman de två benen vid motorernas kugghjul. Se till att det
ena benet sitter högre än det andra. Du kan fästa benen med hjälp av lim,
men se till att kugghjulen fortfarande kan röra sig.

Steg 8. Sätt burken som en kropp ovanför benen och limma fast insidan av
den mot ett av benen.

Nu ska vi ge roboten armar och en käpp. Käppen kommer att fungera som
ett extra ben och blir därför extra viktig.
Steg 5. Fäst battericlipet på 9V-batterierna och anslut sedan ledningstrådarna enligt kopplingsschemat nedan.
Du kan löda fast ledningstrådarna eller bara skarva dem och applicera
med lim.

Steg 9. Klipp av två sugrör som ska bli robotens armar i lagom längd. Ena
sidan av röret ska vara sneddad så att armen vinklas nedåt.
Steg 10. Fäst rören vid burken med hjälp av smältlim.
Steg 11. Skapa käppen genom att klippa av ett sugrör och fäst det vid
armen som är på samma sida som det korta benet. Käppen ska vara på
samma nivå som det långa benet.

Steg 6. Limma fast strömbrytaren på ett av benen och koppla ihop kretsen.
Nu är den elektriska delen klar och det är dags att konstruera robotens
kropp med hjälp av en aluminiumburk.
Steg 7. Klipp av toppen av aluminiumburken.
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Nu kan du slå på strömbrytaren och se roboten gå. Dekorera gärna
roboten för att göra den personlig. Blir den mer mänsklig om den får ett
ansikte eller föredrar du att den bara har en viss färg? Reflektera kring
varför du gör dina val och hur du tycker att robotar i vår omgivning bör se
ut i framtiden.
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Till dig som är lärare
Detta är en lektion tänkt att uppmuntra varje enskild elev att utveckla sitt
teknikpraktiska kunnande. Undervisningen ska bidra till att eleverna behåller och ökar sitt intresse för teknik. Genom att öva på att arbeta praktiskt
genom en mera lustfylld uppgift som denna kan eleven bli säkrare i andra
praktiska moment i teknikämnet. I momentet är det tänkt att eleven övar
på tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner. Du som lärare kan därför möta delmoment i konstruerandet av roboten där eleven har
svårigheter med just hållfasthet och stabilitet. Det är meningen att uppgiften skall vara utmanande och lite svår. Svårigheten gör att eleven måste
anstränga sig och provtänka och prova sig fram vilket är tänkt att skapa
djupare praktisk förståelse än om allt bara är lätt att genomföra. Om du vet
med dig att någon elev har svårighet med motorik, tålamod eller att följa
instruktioner som bygger på text och bild bör du anpassa materialet. Kanske förkonstruera något moment för att eleven ska kunna lyckas med uppgiften. En viktig aspekt är dock att inte göra klart åt eleven. Delmoment
kan göras lättare men om eleven inte tillåts att göra klart på egen hand kan
det förta glädjen av att lyckas själv, vilket är ett mål med denna uppgift.
Roboten som eleven skapar är inte en robot i ordets verkliga bemärkelse
men ser ut som en robot. Till denna lektion kan teoretiska inslag som ”vad
är en robot?” och ”vad krävs för att något ska få kallas en robot?” med enkelhet kopplas. Var uppmärksam på om eleven börjar kalla roboten för han
eller hon. En robot har inget kön då den är en maskin. Den eller roboten är
den benämning som gäller.
Materiallistan kan modifieras utifrån de förutsättningar som finns vid inköp
av framför allt motorer. Viktigt är dock att kugghjulen på ett eller annat
sätt ingår då de tillsammans med motorerna för roboten framåt.
Vid lödning är det viktigt att tänka på säkerheten. Skyddsglasögon är en
god investering. Ha gärna handskar tillhands. Lödkolven är varm. Undvik
att eleven och du själv exponeras för lödrök. Använd timer till lödstationen
för att undvika att den av misstag inte stängs av.
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