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• Tidigare arbetat på fritids och som IKT-pedagog i Nacka kommun.
• Ansvarig för elevens val: programmering för åk 4–9.
• Programmeringsansvarig för förskoleklass – åk 9. 
• Arbetar nu som utveckling- och utbildningspedagog på Hands-On Science AB.

E-post: richard.duncan@hos.se
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Vad är en micro:bit?





Makecode Editorn
På den vänstra sidan har du 

simulerings bilden (1) d.v.s. en 

simulering av en micro:bit. 

I mitten ligger ditt kodbibliotek 

(2) med alla block. 

Till höger finns kodytan (3) dit 

du drar de block du vill 

använda. 
Simulator

Kodbibliotek

Kodyta



Block Text

Växla mellan block och text i JavaScript



https://hospedagogen.files.wordpress.com/2019/03/microbit-tc3a4rning.pdf

https://hospedagogen.files.wordpress.com/2019/03/microbit-tc3a4rning.pdf


https://microbit-micropython.readthedocs.io/en/v1.0.1/

https://python.microbit.org/v/2.0

Lär dig mer om Micro:bit Python:

Python editor

https://microbit-micropython.readthedocs.io/en/v1.0.1/
https://python.microbit.org/v/2.0


Skriva ditt namn.

I den första övningen ska vi använda displayen på micro:bit för att visa text. Vi börjar med att programmera micro:bit att 

scrolla ditt namn. 

På rad 2 ska vi använda oss av ett objekt i MicroPythons biblioteket som heter ”display”. Display representerar 

micro:bitens fysiska display, dvs den som är uppbyggd av 5x5 leddioder.

När vi vill att något ska hända på displayen på micro:bit använder vi objektet:

För att få displayen att göra olika saker behöver vi göra skriva en punkt ”display.”

Olika metoder:

Inom programmering finns olika funktioner som kan anropas. En funktion är ett sätt att använda liknade kod på flera ställen 

utan att behöva skriva ut hela koden på nytt varje gång.  En metod är en funktion som bestämmer hur något ska utföras.

I denna övning vill vi att displayen ska scrolla ditt namn. Metodens namn heter just ”scroll”. vi lägger ihop dessa två till 

”display.scroll”.

Nästa steg är att skriva texten som ska scrolls. Nu behöver vi definiera vad som ska scrollas detta gör vi mellan två 

parenteser och med citattecken. Tex så här: (”DittNamn”)

Lägger vi ihop dess blir programraden följande:

För att något ska ske i en lopp använder vi en while true loop. Denna lopp ligger före raderna som skriver ut ditt namn

Python editor



https://microbit.org/projects/make-it-code-it/makecode-wireless-data-logger/Trådlös data loggning

https://support.microbit.org/support/solutions/articles/19000095729-displaying-live-serial-data-
from-the-micro-bit-in-the-makecode-console-Data loggning

Data loggning

https://microbit.org/projects/make-it-code-it/makecode-wireless-data-logger/
https://support.microbit.org/support/solutions/articles/19000095729-displaying-live-serial-data-from-the-micro-bit-in-the-makecode-console-


SCR

Microbit Classroom

https://support.microbit.org/support/solutions/articles/19000107544-micro-bit-classroom

https://youtu.be/fz4MKQrilIE

Youtube klipp från Microbit Foundation om Microbit Classroom

Infromation sida från Microbit Foundation om Microbit Classroom

https://support.microbit.org/support/solutions/articles/19000107544-micro-bit-classroom
https://youtu.be/fz4MKQrilIE


https://microbit.org/get-started/user-guide/remote-teaching/Använda micro:bit classrum på distans:

Microbit Classroom

https://microbit.org/get-started/user-guide/remote-teaching/


https://microbit.org/get-started/user-guide/firmware/Uppdatera din micro:bit

https://tech.microbit.org/hardware/Teknisk data om micro:bit:

https://codewith.mu/en/Mu Editor:

Tips och trix

https://microbit.org/get-started/user-guide/firmware/
https://tech.microbit.org/hardware/
https://codewith.mu/en/


SCR

https://kodknack.se/

http://mermicrobit.se/

https://microbit.org/

https://www.skelleftea.se/programmering

https://www.kodboken.se/start/skapa-spel/uppgifter-for-microbit

www.hospedagogen.com

https://kodknack.se/
http://mermicrobit.se/
https://microbit.org/
https://www.skelleftea.se/programmering
https://www.kodboken.se/start/skapa-spel/uppgifter-for-microbit
http://www.hospedagogen.com/


Tack för idag!
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