
Rörelse och konstruktion 
med micro:bit

- ett sätt att integrera programmering med NTA:s material
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LGR 22 och programmering 
i teknik åk 4-6

Tekniska lösningar

Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik 

för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och 

belysning. Begrepp som används i samband med detta.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

Egna konstruktioner där man använder mekanismer, elektriska 
kopplingar samt hållfasta och stabila strukturer.

Styrning av egna konstruktioner eller andra föremål med 
programmering.

Dokumentation av tekniska lösningar: skisser med vyer och måttangi-
velser, ord samt fysiska och digitala modeller.
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Syfte

Programmera och styra 
ett standardfordon med 
microbit.
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Innan du börjar behöver du följande delar 

till ett fordon: (förutom ditt standardfordon)

DC Motorer

Hjul Motorstyrkort
Microbit kort

V1 eller V2

NTA fäste Anslutningskort

Buntband

*högtalare

USB kabel Batterier AA

7 st labbsladdar
- 4 st till DC motorerna

- *3 st till högtalare

Anmärkningar

NTA fäste 3D utskrift. 

Fil för utskrift finns att ladda ner på hemsidan eller 

beställ från Exploratoriet: 

thomas.lofgren@exploratoriet.se

Övriga komponenter finns att beställa på nätet.

Hands-On Science(https://hos.se/)

Byggsats Simple robotics kit Art nr: 117054

innehåller de mesta som du behöver enligt bilden.

Komplettera med

1 st Micro:bit  Art nr: 56648

1 st Micro USB kabel. Art nr: 111262

Rekommenderar kortare labbsladdar då de som följer 

med byggsatsen är väldigt långa.

1 sats Labbsladd 12 st, 15 cm. Art nr: 115300

(Räcker till 3 st fordon)

Programmering och styrning med dator 
PC eller mac: https://makecode.microbit.org/#

Väljer du att köpa micro:bit modell V1 behöver du 
komplettera med följande från Hands on Science:

1 st Micro:bit Högtalare Art. nr: 56908
1 sats Labbsladd 12 st, 15 cm Art nr: 115300
(Räcker till 4 st fordon)

* Krävs endast om du använder dig av microbit modell v1

Förberedelser

mailto:thomas.lofgren@exploratoriet.se
https://hos.se/
https://makecode.microbit.org/
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Det finns två olika modeller av microbit V1 (den gamla) och V2. Korten är väldigt lika men skiljer sig i utseende i nedre kant. För 

programmering av fordonet fungerar båda lika bra. Fördelen med V2 är att den innehåller fler funktioner och att det bland annat 

sitter en högtalare integrerad på baksidan av kortet och fordonet blir då lite smidigare att hantera och dessutom lite billigare. 

Instruktionen i manualen är anpassad för båda modellerna av micro:bit. 

microbit modell V1 (den gamla) microbit modell V2

Olika modeller av Micro:bit
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Förberedelser

1. Montera fast motorerna. Skjuts in enligt bild. 
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Förberedelser

2. Vik försiktigt ut anslutningarna till motorerna.
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Förberedelser
3. Sätt fast anslutningskortet i NTA fästet 

och tryck mot motorn. Viktigt att du 
vänder anslutningskortet rätt väg och 
med bra kontakt mot motorernas 
anslutningar. 

4. Trä in bundbandet mellan 
plastfliken och motorn. Spänn fast 
anslutningskortet och klipp bort 
överbliven del av buntbandet. 
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Förberedelser
5. Tryck fast hjulen. 6. Sätt in batterier och tryck fast 

motorstyrkortet till NTA fästet. 
Tryck fast microbit kortet.
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Montera NTA fästet till ditt standardfordon. 

Lås fästet fram och bak
på båda sidor med knex.
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Anslut kablar från motorfästet till anslutningskortet. 

M2 = Motor 2 M1 = Motor 1

(Detta moment kan tas i direkt anslutning till uppdrag 2)
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Anslut micro:bit högtalare till motorfästet. 

Micro:bit högtalaren ansluts till motorstyrkortet med 3 st labbsladdar. 
Kopplas enligt följande:

Ansluts till P0 på 

motorstyrkortet.

Ansluts till 3V på 

motorstyrkortet.

Ansluts till GND på 

motorstyrkortet.

Micro:bit högtalaren kläms fast på lämpligt sätt till standardfordonet.

(Detta moment gäller endast om du använder dig av microbit modell V1 dvs den gamla 
modellen. I den nya versionen av microbit V2 sitter en högtalare integrerad i kortet.)
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Komplett fordon inkl. högtalare

OBS
Använder du dig av micro:bit modell V2 
sitter högtalaren integrerad i kortet och 
den lösa högtalaren behövs ej. 

Nu kan du börja programmera och styra 
ditt standardfordon



micro:bit

Framsida
Baksida

PINS
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(Strömförsörjning 

till micro:bit) 

Tryckknapp A

Lysdioder eller 
ljussensorer

USB anslutning till dator 
där programmering sker 

Tryckknapp B 

Återställningsknapp

Lär dig mer om programmering och microbit: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=fZXzj1b3MEY&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=fZXzj1b3MEY&feature=emb_logo


Programmera ditt fordon

Ditt fordon styrs via din micro:bit som du ska programmera via din webbläsare. 

Så här hittar du programmet: 

• Sök på Lets code

klicka på MakeCode-redigerare .

• Välj sedan nytt projekt!

Direkt länk till programmet https://makecode.microbit.org/#
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https://makecode.microbit.org/
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Skapa nytt projekt, 

importera fil eller ta 

fram pågående projekt.

Programmeringsblock 

sorterade i olika kategorier.

Inställningar, 

exempelvis ändra språk.

Programmeringsyta

”drag and drop”.
Simuleringsyta 

micro:bit.

Ladda ner programmet 

till din micro:bit.

Namnge projekt.



Överföring av programmet 
till microbit
För att föra över ditt program till microbitkortet behöver du först spara filen på 

din dator. Därefter måste sedan manuellt föra över filen till micro:bitkortet. 
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Överföring av programmet 
till microbit
Överföringen av programmet kan underlättas om microbitkortet parkopplas

med datorn. Gör så här:
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Aktivera block för styrning av motorer
(Detta moment kan tas i direkt anslutning till uppdrag 2)

För att kunna styra ditt fordon behöver du lägga till ett grundläggande block 

Kitronik klip motor. Så här gör du:
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1. Klicka på Avancerat 

2. Sök på Kitronik klip motor 

3. Klicka och lägg till blocket 

till din startvy. 

OBS Detta måste göras varje gång 
du skapar ett nytt projekt.



Hur kan jag jobba 
med eleverna?
I dokumentet Lektionsplanering finns förslag på 6 lektioner. Som stöd  

används denna manual. Varje pass ca 40 - 60 min.

Vill ni fördjupa er kan vi rekommendera följande:

• NTA let’s dance

• Slumpbilsrace

• Styr ditt fordon med ljus

• Stöldlarm på ditt NTA fordon

• Radiostyrning 

• Bygg en enkel slalombana med start och mål 

• Låt eleverna göra egna uppdrag
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NTA Let’s dance
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Ert fordon ska vara med i Let’s dance

Placera ditt fordon på startrutan. Under ca 25 sekunder ska 

ditt fordon utföra en spektakulär dans och avslutas på 

målrutan. 

Gör en koreografi med olika rörelser, musik och lysande 

LEDskärmar för att göra ett unikt framträdande. 

Tips

Skriv ut Start och Mål som sätts fast på golvet ca 2 m 

avstånd mellan varandra.

Eleverna behöver sin ”lathund” som stöd alternativt skriv upp 

viktiga rörelseblock på tavlan för framåt 3 sekunder, svänga 

90 grader och rotera ett varv.

Om ni har tillgång till mer byggmaterial (knex) kan ni även 

smycka ut fordonet. 

Låt eleverna visa upp sin Let’s dance i slutet 

Svänga 90 grader

Framåt 3 sek

Svänga 360 grader

(snabbt)
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NTA Let’s dance

START
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NTA Let’s dance

MÅL



Slumpbilsrace
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Beskrivning

Micro:bit kortets slumpgenerator väljer 0 

eller 1. Om det blir en etta rör sig 

fordonet framåt annars står den stilla 

och spelar en ton.

Tips 

Gör en tävling i klassen. Vem blir 

slumpbilsmästare..

Hur förändras förutsättningarna för 

fordonet om värdet i blocket ”Välj 

slumpmässigt ändras till 0 till 3,  0 till 4 

osv)



Styra ditt fordon med ljus
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Beskrivning (bild 2)

Fordonet kommer endast att röra 

på sig när du lyser på micro:bit 

kortets ljussensorer. När du 

släcker lampan stannar fordonet.

Tips

Börja gärna med att visa 

ljussensorernas funktion och 

mätvärden med blocket Visa siffra 

(se bild 1). Ladda över filen och 

testa. 

Komplett program (bild 2). 

Gränsvärdet 30 sätts utifrån 

resultatet från bild 1. OBS Ta bort 

visa blocket för snabbare styrning

Bild 2

Bild 1



Stöldlarm på ditt NTA fordon
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Beskrivning (bild 3)

När fordonet börjar röra på sig startar larmet. 

Microbitkorets accelerometer känner av rörelse.

Tips

Börja gärna med att visa accelerometerns 

funktion och mätvärden med blocket Visa siffra 

(se bild 1). Ladda över filen och testa. 

Komplett larm (bild 2). Gränsvärdet 20 sätts 

utifrån resultatet från bild 1. OBS Ta bort visa 

blocket för att fordonet ska reagera snabbare.

Fordonets rörelse starts med ex knapp A (bild 3).

Komplettera gärna med att använda LED-skärm 

på lämpligt sätt.

Bild 1

Bild 2

Bild 3



Radiostyrning av fordonet
micro:bit sändare micro:bit mottagare

(fordon)
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Beskrivning

Här behövs två microbit kort där den 

ena är fjärrkontroll/sändare och den 

andra mottagare på fordonet. 

I vårt exempel kommer du att kunna 

styra fordonet framåt/bakåt och 

stanna med sändarens knappar A, B 

eller A+B(båda samtidigt).

Du kan ladda över båda 

programmen till båda sändare och 

mottagare.



Kontakt

Om ni vill prova materialet eller har några frågor ta 

kontakt med Exploratoriet Skellefteå Science Center

Thomas Löfgren thomas.lofgren@exploratoriet.se
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