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Science Night 2017 
Micro:Bit 7-9 

KOM IGÅNG, UPPDRAG OCH KOMPONENTER 

 

Kom igång: 

1. Gå in på http://microbit.org/   2. Koppla in din micro:bit och gå in på 

http://microbit.org/code/ 

 

 

 

 

 

 

3. och välj ” let´s code ” 

https://makecode.microbit.org/#  4. Välj språk: Svenska 

  

  

http://microbit.org/
http://microbit.org/code/
https://makecode.microbit.org/
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UPPDRAG 1 Namnbricka 
Under flicken ”Grundläggande” hittar du möjliga block du kan använda: 
 

 

  

En möjlig lösning kan se ut såhär: 

 

 

 

 

 

 

Du kan följa ditt program i simulatorn innan du laddar upp det på din micro:bit.  

Ladda nu ner ditt första program på din micro:bit. Det kan se lite olika ut beroende vilken 
webbläsare du använder. 

Komplettera gärna ditt program till en sekvens där exempelvis din skola, din hemadress, 
mm visas. 
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Dammluckor 

Dammluckor är till hjälp när vattnets rörelseenergi skall omvandlas till elenergi.  

 

 

Det väcker frågan – hur svårt eller lätt är det att styra en dammlucka? 

Följande uppdrag handlar om att styra en dammlucka samtidigt som du följer 
programmeringens grunder SARA (Sekvens, Alternativ, Repetition, och Abstraktion) steg 
för steg när du programmerar med din micro:bit. I uppdragen får du tips på vad du kan 
använda och hur du kan programmera men var gärna kreativ! Det finns många olika 
lösningar!  
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UPPDRAG 2 SEKVENS: Programmera en sekvens med micro:bit i 
JavaScript Blocks Editor 

Bestäm vilka LED-lampor du vill tända på din skylt för att visa att dammluckorna är öppna 
eller stängda. 

 

Använd t.ex: 

 

En möjlig lösning: 
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UPPDRAG 3 ALTERNATIV: Programmera ett alternativ med inputs 

För att Dammluckan inte ska öppnas eller stängas hela tiden eller endast när du startar den 
kan du använda dig av en annan input. 

Använd t.ex.: 

 

 

En möjlig lösning: 

 

Testa egna varianter! Tips! använd: 
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UPPDRAG 4 REPETITION: Programmera en loop 
Vissa dammluckor har en automatisk loop för att reglera energitillverkningen, eller vill du 
kanske att din dammlucka ska blinka för att visa att den ska röra sig neråt eller uppåt? 

Använd t.ex.: 

 

Testa egna varianter! 

UPPDRAG 5 ABSTRAKTION: Förenkla din kod 

För att slippa skriva samma kod många gånger kan man förenkla koden med funktioner.  

Förenkla din kod för en varningssignal med en funktion.  

Använd:  
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En möjlig lösning:  

 

 

Testa egna varianter! 

 

Nu har du kommit igång med din micro:bit och använt programmeringens fyra 
grundprinciper: Sekvens Alternativ Repetition Abstraktion 
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Uppdrag 6: Namnbricka 2 

Gör om din namnbricka precis som du vill ha den. Använd det du har lärt dig! 

 

FLER UPPDRAG 

Koppla in en högtalare 
För att tydligare markera att dammluckorna rör sig kanske man ska koppla in ljud i 
samband med att de rör sig. I uppdraget behöver du en extern högtalare, exempelvis dina 
hörlurar till mobilen. 

Använd:  

 

 

Koppla in en separat högtalare på utgång ”0” och ”GND” 
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En möjlig lösning:  

 

Testa egna varianter! 
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Radiokommunikation mellan två micro:bits 
På ett övergångsställe måste trafikljuset för bilar och trafikljuset för fotgängare 
kommunicera med varandra. 

Programmera två micro:bits att kommunicera med varandra så att bilar vet att de ska 
stanna när fotgängare går över gatan.  

I uppdraget behöver du två micro:bits. 

Använd: 

 

En möjlig lösning:  

 

Testa egna varianter! 

  



 

 11 

Öppna uppgifter att testa hemma eller i klassrummet: 

Programmera ett kölappssystem 
Simiulera ett könummerssystem med micro:bit. En micro:bit matar fram siffran och den 
andra visar vilket nummer som är aktuellt för kunderna.  

 

Lösa problemet med toalettljud 
Många tonåringar tycker att det är pinsamt att gå på toaletten under skoldagen för att 
andra kan höra vad de gör. Hur skulle du kunna lösa problemet med hjälp av en micro:bit, 
sensorer och högtalare? 

Länk https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/musik-ska-fa-elever-att-vaga-bajsa 

 

Flera inspirerande micro:bit övningar hittar du på 

 http://microbit.org/teach/ 

 

https://makecode.microbit.org/docs 

 
  

http://microbit.org/teach/
https://makecode.microbit.org/docs
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Programmera med python: 

http://microbit.co.uk/python-guide 

 

http://microbit.co.uk/python-guide
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Vad mer kan man göra med en micro:bit?  

Det finns väldigt många olika experiment som kan göras med en enkel micro:bit, USB-sladd 
och batterihållare. Om du är intresserad av att jobba med externa sensorer eller större 
projekt tipsar vi om följande produkter och företag för att hitta komponenter som passar 
micro:bit. Observera att det finns olika aktörer i Sverige som säljer micro:bitprodukter och i 
vissa fall kan det finnas ett annat namn för produkten.    

 
 

Buzzer  
Sladd med krokodilklämmor  

Servomotor 

 

 
micro:bit högtalare 

(Monkmakes) 

 
micro:bit Halo 

(Kitronik) 
 

micro:bit :move mini 
(Kitronik) 
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micro:bit Rover 

(Kitronik) 

 

 
 

Vattensensor 
(micro:bit-accessories) 

 
Inventor´s Kit (10 

aktiviteter) 
(Kitronik) 

 

 


