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VAD ÄR MICRO:BIT? 

BBC micro:bit är en billig men kompetent  

programmerbar mikrokontroller som med fördel 

kan integreras i undervisningen i teknik och slöjd 

men även i No och matte främst i årskurserna 4 – 9 

i grundskolan men även på gymnasienivå i teknik-, 

fysik- samt i rena programmeringskurser. 

Micro:bit skaptes för att med låg förkunskap snabbt komma igång med att 

lära sig grunderna i programmering och få ökad kunskap i teknisk interaktiv 

produktutveckling, mjukvaruutveckling och it-design samt ökad förståelse 

och innovationsförmåga i och omkring det uppkopplade samhället. 

BBC micro:bit kan programmeras genom ett enkelt webbgränssnitt där enbart fantasin 

sätter gränser för tillämpningsområdena. Mikrokontrollern är utrustad med programmer-

bara knappar, rörelse– o magnetsensor, kompass, ljus- o temperaturmätare, accelerometer 

samt en LED-matris på 5 x 5 pixlar.  

Fler sensorer, kontroller och teknik kan kopplas in och styras genom analoga och digitala 

ut- och ingångar via kopplingsplint eller Bluetooth. ARM Cortex baserade mikrokontrollern 

kan programmeras med JavaScript, MicroPython samt flera olika Javascriptbaserade block-

programmeringsverktyg och är kompatibelt med de flesta enheter och operativsystem på 

marknaden som PC, Mac, Raspberry Pi samt mobilappar till Android, iOS och Windows. 

 

BBC micro:bit har sitt ursprung i England där över 1 million 11-12 

åringar fick en micro:bit genom skolan under våren 2016. Utbild-

ningsprogrammet har koordinerats av BBC tillsammans med 29 olika 

aktörer varav British Council, IET, Microsoft, Samsung, ARM är några. 

Efter en lyckad start och stor efterfrågan i övriga Europa och världen har den icke vinstdri-

vande organisationen Microbit Educational Foundation tagit över utveckling och initiativ 

sedan oktober 2016. Ytterligare information och programmeringsverktyg hittas på organi-

sationens webbplats www.microbit.org. 
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HUR PROGRAMMERAS MICRO:BIT? 

BBC micro:bit programmeras enkelt över ett webbgränssnitt på www.microbit.org som 

erbjuder flera olika verktyg för blockprogrammering, JavaScript och Python.  

 

 

 

 

Blockprogrammering är enklast att 

komma igång med eftersom den er-

bjuder ett lättbegripligt grafiskt gräns-

snitt (GUI) där programmeringen görs 

genom att man bygger ihop block 

med specifika funktioner genom drag 

och släpp. Blockprogrammeringen 

görs enklast med hjälp av en mus. 

För programmering med platta och 

pekskärm rekommenderas istället 

Microsoft Touch Develop (iOS, 

Android, Windows m fl.) 
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VILKA FUNKTIONER KAN AKTIVERAS I MICRO:BIT? 

BBC micro:bit har ett flertal inbyggda sensorer 

och två knappar som kan aktiveras och läsas av 

genom enkel programmering för olika tillämp-

ningar, funktioner och experiment. 

Inlästa värden och data sparas i variabler som di-

rekt kan läsas av som nivåer i LED-matrisen eller 

printas ut (show) som värden i displayen eller be-

arbetas och/eller styra andra funktioner genom andra programmeringsverktyg. I det senare 

fallet används ofta olika logiska funktioner som if do, true/false, and/or (boolean) och jäm-

förelser av data som hittas under menyn logic. Användardefinierade tal (konstanter), beräk-

ningar och slumpgenererade tal hittas under menyn maths. 

 

 

Digital kompass  

Temperaturmätare 

Accelerator 

Ljusmätare 

Magnetisk kraft 

Tidtagning 

Tryckknappar 

Sensorer finns under menyn input med lila färgblock 

 
Visar värdet av ljusstyr-

kan vid tryck på knapp A 

 

Spara temperaturern 

i en variabel döpt till 

temp 

Kodblock som visar och omvandlar tiden till hela sekunder 

 

Ovanstående bild visar en fullt funktionell programkod som gör 

att micro:bit visar temperaturen som ökande staplar i LED-

matrisen och utlöser ett alarm när tempen når 100 grader.  

Kodblocken kan läggas var som helst på program-

meringsytan. Varje sammanhängande block kod 

kallas för en sprajt och koden i varje sprajt körs all-

tid uppifrån ner parallellt med varandra med 

samma startpunkt om inte annat anges med hjälp 

av annan programkod som exemplevis loopar (till 

vilken forever hör men visas under menyn basic 

liksom andra vanligast förekommande block).  

En mera utförlig förklaring till alla block och 

dess funktioner finns i hjälpfilen i blockpro-

grammeraren (help). Programkod involverande 

de flesta inbyggda sensorer och funktioner kan 

testas i den inbyggda simulatorn (run) redan innan nedladdning till micro:bit. Du kan även 

se den bakomliggande koden i JavaScript genom att klicka på convert. När du är nöjd med 

din kod sparar du ner koden till micro:bit (compile) och väljer spara som alternativt drar 

hex-filen till micro:bit som hittas som en egen enhet i filhanteraren på en datorn.  
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HUR FUNGERAR MICRO:BIT? 

BBC micro:bit är trots sin mindre än kredit-

kortsstora storlek späckad med sensorer,  

finesser och möjligheter som aktiveras i 

funktionalitet med enkel programmering.  

 

Så snart programkoden är klar för testkörning 

förs den över till micro:bit som en hex-fil med 

hjälp av en USB-kabel. Micro:bit dyker upp 

som en egen flash-enhet i datorn. USB-kabeln 

ger strömförsörjning så länge den är inkopp-

lad men vill man använda micro:bit som fristående enhet behöver extern strömförsörjning 

på 3V kopplas in, exempelvis med batterihållaren till höger. 

 

Koden kan även föras över fristående och trådlöst med Bluetooth från mobila enheter (se 

separat guide). Micro:bit kan även kopplas ihop med externa sensorer och redskap samt 

styra eller låta sig styras över Bluetooth eller genom någon av de externa in/utgångarna.  
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STYRA EXTERN ELEKTRONIK MED MICRO:BIT 

BBC micro:bit är väl lämpad för mera avancerade 

experiment och kan både styra och låta sig styras av 

annan extern elektronik, antingen trådlöst över Blue-

tooth eller genom bussarna som hittas på kopplings-

plinten i nederkanten av micro:bit. 

Tre olika externa enheter/

styrsignaler plus ström och jord 

kan kopplas in med hjälp av kro-

kodilklämmor i de fem runda ringar-

na. Samtliga funktioner och ytterli-

gare fler analoga och digitala in-

gångar nås via de övriga ingångarna i plinten liksom 

stöd för kommunikation via SPI och SDA vilket ger 

oändliga möjligheter för utbyggnad och systemstyr-

ning och -kontroll.  

Kitronik har tagit fram en experiment-

sats med många olika komponenter 

och handledning speciellt utvecklad 

för micro:bit innehållande motor, 

dioder, motstånd knappar, vreden 

och relän samt kopplingsplint 

och kopplingsbräde för enkel 

inkoppling om och om igen.  

 

Massor av andra lösa komponen-

ter och sensorer kan kopplas in 

och kontrolleras av 

micro:bit, ex en RGB-matris 

Neopixlar från Adafruit. 

 

 

 

En micro:bit kopplad till en kopplingsplint och vidare 

till ett kopplingsbräde för kontroll av externa dioder . 

 

För att underlätta inkoppling utan att behöva löda direkt på micro:bit finns 

olika typer av kontaktpaneler utformade för att kunna dockas med micro:bit. 
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KOPPLA UPP MICRO:BIT TRÅDLÖST TILL MOBILA ENHETER 
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HUR PROGRAMMERA MED PEKSKÄRM? 
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DIGITAL TÄRNING MED MS BLOCKEDITOR 
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STEGRÄKNARE MED MS BLOCKEDITOR 
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STEGRÄKNARE MED MS TOUCHDEVELOP 
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STEGRÄKNARE MED CK JAVASCRIPT 
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 SKAPA EN KOMPASS MED MS BLOCKEDITOR 
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 SKAPA EN METALLDETEKTOR MED MS BLOCKEDITOR 
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 SKAPA EN BEATBOX MED MS BLOCKEDITOR 
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 SKAPA ETT SPEL MED MS BLOCKEDITOR 
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VATTENNIVÅ/FUKTMÄTARE  MED MS BLOCKEDITOR 
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ETABLERA KOMMUNIKATION MELLAN TVÅ MICRO:BITS 


