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Kom igång med Micro:bit och JavaScript Blocks Editor 

BBC micro:bit är en enkel dator som programmeras via en annan enhet 

(smartphone, iPad, PC etc.) 

Programmet kompileras och körs över till micro:bit via kabel eller bluetooth. 

Framsida 

 

Baksida 
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LED displayen  

Displayen består av 5*5 ledlampor. Till skillnad från ett vanligt matematiskt 

koordinatsystem så börjar koordinaterna i LED matrisen i det övre vänstra 

hörnet. Koordinat för första LED är (0,0). Lysdiodernas styrka kan regleras. 

Fungerar också som ljussensor. 

Tryckknapparna 

Knapparna A och B sluter en krets när de är intryckta. 

Pin (P0, P1 och P2) 

Används för att koppla in externa sensorer, motorer eller annat som micro:bit 

ska styra. Kan användas som input eller output med analoga eller digitala 

signaler. 

3V och GND (jord) 

Möjliggör att koppla ström till extern motor eller annat. 

Bluetooth antenn 

För kommunikation med andra enheter. Program kan sändas till och från annan 

enhet till micro:bit via Bluetooth. 

USB kontakt 

Via USB kan program sändas till och från datorer 

Status LED 

Blinkar gul när någonting hänt 

Systemknapp R 

Har flera funktioner. Återställer programmet. 

Kompass 

Känner av jordens dragningskraft (magnetiska fält) och möjliggör att kunna 

avgöra vilken riktning micro:bit är i. och konverterar detta till digitala data. 

Output från kompassen fås i grader. 

Accelerometer 

Konverterar analog information om hur fort micro:bits fart förändras till digitalt 

format som kan användas i programmeringen. 

Output är i milligal. En milligal = en cm / sekund². Vi mäter normalt acceleration 

i m/sekund² 
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Programmera 

Det finns fler redigerare för att programmera micro:bit  på http://microbit.org/  
Den som används här är JavaScript Blocks Editor. 

 

1. Simulator. Många program kan köras utan att koppla in micro:bit då 

simulatorn är väldigt bra. 

2. Paletten. Här finns alla block indelade i kategorier 

3. Programmerings fältet. Hit dras blocken för att en kopplas samman till 

ett program. 

I blå menyraden finns (från vänster till höger) 
-Hemknapp 

-Projektmapp 

-Dela programmet 

-Symbolen för block programmering 

-Symbolen för JavaScript kod 

-Hjälp 

-Inställningar 

-Länk till Microsoft makecode.org 
Längst ner finns (från vänster till höger) 
-en pil som gör att man får fram simulatorn. 

-nedladdningsknappen 

-spara ikonen (namnge projektet där) 

-ångra och gör om 

-zooma in/ut 

 

 

 

http://microbit.org/
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När programmet startas finns två block i programmeringsfältet. 

On start används när något ska göras vid start och bara en gång  

Blocket forever används när man vill att något ska göras om och om igen.  

I Basic finns bland andra block som styr LED displayen, skriver text och siffror. 

Skapa ett program som scrollar en text över displayen, väntar en sekund och 

sen visar en figur i en sekund.  

Koden i forever körs om och om igen, uppifrån 

och ner.  

Pause är satt till 1000 ms (millisekunder), vilket 

är en sekund. 

Det behövs pauser i programmet ibland för att 

hinna se figurer på displayen 

Show leds kan användas när man vill skapa en 

egen figur på led displayen 

 

 

 

 

För att displayen ska släckas används blocket 

clear screen. Det finns i 

More 

 

Show icon har ett antal förprogrammerade ikoner 

som man kan visa 
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Input 

I input finns de block som används när man vill styra micro:bits program 

”utifrån” genom att ge en signal (input). 

Det finn många olika sätt att ge input till 

micro:bit. Det finns två knappar A och B. De kan 

användas var för sig eller tillsammans. Genom att 

klicka på den lilla pil som finns på blocket får man 

fram valen 

 

I blocket med shake finns följande val 

 

3, 6 och 8g fungerar bara att använda på fysisk micro:bit. G står för g-kraft. g-krafter eller 

accelerationskrafter, används för att uttrycka de belastningar som en person eller ett 

föremål utsätts för vid acceleration. Vanligen används pluralis eftersom belastningen 

varierar. Bokstaven g kommer från jordens gravitation. 

En stridspilot lär klara ca 7g utan att förlora medvetandet. Om man ligger ner klarar man g-

krafter bättre eftersom det största problemet är att blodet tvingas ut ur hjärnan om man 

sitter. Man förlorar då medvetandet. Stridspiloter har en s.k. g-dräkt som är tätt åtsittande 

och hindrar därmed blodet att lämna hjärnan. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Acceleration
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gravitation
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När ett program läggs in i dessa block kommer de bara att köras när det 

kommer en input på det sätt som input-blocket beskriver. 

När knapp A trycks på kommer siffran 1 att visas i 

en sekund sen släcks alla led. Det är en steg för 

steg instruktion, som ett recept. En steg för steg 

instruktion kallas ALGORITM 

 

 

 

 

Ett program för att känna av temperaturen.  

Temperaturen mäts genom att 

micro:bit kontrollerar hur varmt 

CPU (processorn) är. Brukar 

motsvara temperaturen i rummet. 

Om ett riktigt stort program körs 

kan processorn vara lite varmare. 

 

 

Här är en variabel skapad med namnet Temperatur. Värdet på variabeln anges 

till input-blocket temperatur. Därefter visas temperaturen på displayen 

Ett input-block heter calibrate compass. Det 

används för kalibrera kompassen genom att 

vicka på microbit och rita en cirkel enligt 

instruktion som syns på displayen 
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LED 

Plot betyder markera, unplot betyder avmarkera och toggle betyder att switcha 

mellan två lägen (här mellan av och på) .  

När knapp A trycks in 

kommer Led (3,3) att 

tändas om den är släckt 

och släckas om den är 

tänd. 
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Genom att sätta in värden mellan 0 och 4 i rutorna efter x- och y kommer olika 

led att blinka. På detta sätt kan man förstå hur koordinatsystemet på micro:bit 

är uppbyggt. Observera att led högst upp i vänster hörn har koordinaterna 0,0. 

Fundera över vilka koordinater de övriga led har. 

0,0     

     

     

     

     

 

Animation. Ett exempel: 

 

Skapa egna animationer med block från Led och Basic. 
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Variabler 

Variabel är en plats att lagra ett värde som ska återanvändas 

En variabel har ett namn och ETT värde/innehåll. Värdet förändras om det 

senare i programmet anges ett nytt värde till den variabeln. 

Här är en variabel skapas som 

heter ”siffra”. Vid start ges den 

värdet 1. När knapp A trycks in 

visas 1 på displayen. När knapp 

B trycks in ändras siffra med 1, 

det adderas 1 till den 

ursprungliga siffra varje 

knapptryckning. Om knapp B 

trycks in 5 gånger kommer 

siffran som visas när knapp A trycks in att vara 6. 

 

Skapa programmet enligt nedan och fundera på vad programmet gör. 
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Scrolla bild 

De lila blocken finns under Advanced/Images 

En variabel skapas med namnet item. Därefter placeras blocket create big 

image i fältet där det står noll vid variabel. Blocket kommer att passa fast det 

ser konstigt ut 

 

 

Här används en variabel som heter ”item”. När programmet startar (on start) 

så lagras en bild i variabel ”item”. Sen körs programmet, för alltid (forever), och 

bilden scrollar över displayen åt vänster (ett x-värde i taget med en intervall på 

200ms). 

Skapa en animation. Använd flera variabler. Varje ny variabel måste ha ett 

unikt namn. Om samma namn används så kommer programmet att skriva 

över första värdet med den senare. 

Använd fler blockoch skapa en egen animation. 
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Animationen ka göras långsammare genom att lägga till några pause-block. 

Miniräknare (fyra räknesätt) 

 
Först skapas två variabler att lagra värden i. De sätts till värdet 0. 

När knapp A trycks på ökar värdet på variabel Num 1 med 1. Aktuellt värde 

visas på displayen. Knapp B ökar värdet på variabel Num 2 

När knapp A och B trycks in samtidigt kommer summan av Num 1 + Num 2 att 

visas.  

 

 

 



 
   

Sida 12 av 24 
2018-12-03 

 

Blocken för de fyra räknesätten finns i blockkategorin Math 

Skapa liknande kod för andra input så att en input visar 

subtraktion, en division och en multiplikation av 

variablerna Num 1 och Num 2 

För att starta om programmet, tryck på reset-knappen på 

baksidan av micro:bit. 

 

 

Nytt är att micro:bit nu också räknar med decimaltal. För att ange ett 

decimaltal skriver man punkt istället för kommatecken.   
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Logic 

If – then är ett block som används när man har ett villkor. 

Villkoret måste vara sant för att koden i blocket ska köras.  

If blocken kan utökas till att ha fler val efter varandra.  

Genom att klicka på plustecknet i nederkant av blocket 

kan man lägga till else if och else 

I en villkorad sats så avslutas hela blocket så fort ett 

villkor är sant. Koden som är relativ till villkoret körs men 

sen avslutas hela blocket. 

 

 

 

EX: Variabeln item 

sätts till värdet 5 vid 

start. När micro:bit 

skakas på minskar 

värdet på item med 

1. När värdet på item 

är 0 ska ett hjärta 

visas på displayen. 

 

 

 

 

 

 

. 
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I Logic finns block för olikheter 

3 < 4 Betyder ”3 är mindre än 4” 

4 > 2 Betyder”4 är större än 2” 

Det finns också två tecken som betyder "större än eller lika med" 

resp "mindre än eller lika med". 

X ≤ 4 Betyder "x är mindre än eller lika med 4". 

X ≥ 2 Betyder "x är större än eller lika med 2". 

5 ≠ 8 Betyder "5 är inte lika med 8". 

 Här finns också blocken , and, or, not,  true (uppfyllt 

villkor).och false (icke uppfyllt villkor). Dessa värden kallas 

boolska värden (namngivna efter matematikern George 

Boole).  

 

 

 

 EX: 

Om värdet på acceleration i x-

led är större än 768. (om det 

är true) ska texten Sluta 

skaka!! Scrolla över displayen. 
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Bygg en ROCK PAPER SISSOR generator. 

 
pick random (betyder välj slumpmässig) finns under Math. Lägg märke till att 
datorer räknar från 0. För att välja på 3 slumpmässigt valda tal så är intervallet 
0 – 2. 

 

Be en kompis skapa samma program och spela. 
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Skapa en ”Fortune teller”. Ställ en fråga och få ett svar genom att trycka på A 

 

 

Skapa en tärning 
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 När micro:bit skakas kommer en slumpmässig 
siffra mellan 0 och 5 lagras i variabeln ”item”. Om 
item har värdet 0 kommer en prick att visas på 
displayen 

Om item har värdet 1 kommer två prickar att visas 
på displayen. Fyll sen på med de andra 
tärningssidorna för att få en komplett tärning. 
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Loopar 

En loop gör så att en kod körs flera gånger. Loopar gör så att koden blir kortare 

och lättare att överskåda. 

 Kod som placeras i den här loopen kommer att 

köras det antal gånger som skrivs i rutan 

 

Kod som placeras i den här loopen kommer att 

köras så länge villkoret är sant (true) 

 

Kod som placeras i den här loopen kommer att 

köras 5 gånger (0--4) eller det antal som skrivs in 

 

används för att göra något med varje element i tex 

en lista. 

 

 

 EX. Vi ska få LED-lamporna att sakta öka 

ljusstyrkan.  

Ljusstyrkan har ett värde mellan 0 och 255 

där 0 är släckt och 255 är full ljusstyrka.  

När programmet startar sätts ljusstyrkan 

till10 och ikonen ”barnvagn” visas. Loopen 

repeteras 50 gånger och för varje gång ökas 

ljusstyrkan med 5. En paus behövs för att vi 

ska hinna se förändringen. 

 

Set brightness finns i blockkategorin led under fliken more 

Ändra så att det är full ljusstyrkan i början och att den sen sakta blir svagare och 

svagare 
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 EX:  Visa led bara när knapp A är intryckt 

När knapp A är intryckt, visa led (2,2). Annars ”clear 

screen” (släck allt) 

 

 

 

 

 EX: En loop med 1 2 3 4 5 scrollar på displayen 

för alltid 

För varje värde på index mellan 0 och 4 

kommer siffran ”index +1” att visas på 

displayen.  Första gången är index 0 så 0 + 

1= 1. 

Andra gången är index 1. 1+1 = 2 osv.  

 

EX: En loop med 2 4 6 8 10 scrollar på displayen för alltid 

 För varje värde på index 

mellan 0 och 4 kommer 

siffran ”index +(index +2)” 

att visas på displayen.  

Första gången är index 0 så 

0 + (0+2) = 2. 

Andra gången är index 1. 

1+(1+2) = 4 osv.  
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Radio 

Micro:bitens processor har en bluetooth radio vilket gör att den kan 

kommunicera med andra enheter. Här behövs 2 (eller fler) micro:bit för att 

genomföra övningarna.  

EX: 

 Koden nedan laddas upp 

på två micro:bit. Vid 

start sätts en grupp så 

att bara de micro:bits 

som har samma grupp 

kommer att vara med i 

sändningen. Värdet kan 

vara 0—255.   

Grupp är som en radiokanal. Alla micro:bit som har samma kanal kan ta del av kod 

som sänds/tas emot 

När knapp A trycks ner sänds en text ”HEJ!!”. Nästa block av kod säger att när 

textsträng tas emot ska en bild visas på displayen, pausa en sekund och visa sen 

vilken text som mottagits.  

Blocket       

skapas automatiskt i variabler när dessa block används. 

Ladda ner koden på två micro:bit och testa. 

Micro:bitsen bör inte vara längre ifrån varandra än ca 10 m 
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Några Program 

Kompass 

På simulatorn kan du vrida på indikatorn för riktning 
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Reaktionsspel 
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TidtagarUr 

 

Knapp A för att starta tidtagaruret och knapp B för att stoppa. Tiden visas 

sekunder och scrollar över displayen 4 gånger. För att återställa tryck på reset-

knappen 

Kan du få tiden att visa tiondels sekunder i stället? 
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Beräkna omkrets av en rektangel 

Blocken join finns i avancerat/ text. De gör så att man kan sammanfoga text eller 

text och siffror. Efter texten kan man lägga till ett mellanslag så att det ser bättre ut 

på displayen. Tryck in knapp A det antal gånger som representerar längden. För 

bredden används knapp B. För att få svaret används knapp A+B. 

 

Lägg märke till att å ä och ö inte skrivs ut på microbit. I texten lämnas bara en lucka 

om dessa bokstäver används 

Kan du göra ett program som beräknar arean av en rektangel? 


