
Placera textblocket inuti A-knappsblocket: 
Klicka på texten “Hello” och skriv 
det namn som ska visas på  
micro:bit. 

Hämta samma “inputblock” som 
ovan. Men klicka i rullisten med 
bokstaven A. Välj bokstaven B. 
Gå till basic. Välj blocket “show leds”
Nu är får du rita en smiley! Eller valfri 
animation. Testa ditt program med simu-
latorn. 

Namnskylt micro:bit i JavaScript
I denna övning vägleds du att programmera micro:bits 
LED-display i MakeCodes JavaScript editor med text-
programmering. I Microsofts MakeCode editor för mi-
cro:bit har man förenklar JavaScript något och syftet är 
i första hand att lära ut grunderna för programmering 
och JavaScript i andra hand. Börja med att öppna upp 
micro:bit editorn: www.microbit.org
Inne i Editorn ska vi nu växla till JavaScript: 
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Lär känna micro:bit- startövningar 

Namnskylt

I de här övningarna ligger fokus på att lära känna  
micro:bits olika input.

MÅl med övningen: 
Lära sig enkla grunder i både block-och textprogram-
mering. Gå igenom programmmeringsbegrepp och 
kortets olika funktioner. 

Hur gör du? 
Programmera med micro:bit 
För att börja skriva ditt program gå till: 
www.microbit.org och välj lets code.

 
På den vänstra sidan har du simulerings bilden (1) d.v.s. 
en simulering av en micro:bit. Bredvid i mitten ligger 
ditt kodbibliotek (2) med alla block. Till höger finns 
kodytan (3) dit du drar de block du vill använda. 

Lär känna A och B
Mål med uppgiften är att få två olika animationer när A- 
eller B- knappen trycks ned.
Ta bort de två startblocken genom att ta tag i dem och 
svep dem åt vänster. Då syns en papperskorg. 
Gå till “input”, välj blocket: “on button A pressed” 
Detta eftersom vi vill att något ska hända när vi trycker 
på A- knappen. Vi vill att micro:bit ska vissa ett namn. 
Gå till basic, välj blocket: show string.

Det här behöver du:
• micro:bit
• Dator eller iPad
• USB-kabel
• Batteribox till micro:bit

”VAD SÄGER LÄROPLANEN:
Lgr11, Centralt innehåll:
Matematik: 
• Algebra i årskurs 4–6:Hur algoritmer kan skapas och användas vid 
programmering. Programmering i visuella/olika programmering-
smiljöer.

Teknik:
• Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar i årskurs 1–3:  
Att styra föremål med programmering. 
• Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar i årskurs 4–6:  
Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med  
programmering.

1.      2.             3.
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I textprogrammering så skrivs koden rad för rad. Rader-
na är numrerade och läses i ordningen uppifrån och ned 
dvs rad 1, rad 2, rad 3 osv. I editorn för JavaScript finns 
fortfarande kategorier som fortfarande innehåller block. 
Skillnaden är att blocken innehåller JavaScript i text.

Börja programmera
Nu ska du skriva ett program och med kod som gör 
att ditt namn visas när du trycker på A-knappen på din  
micro:bit. 
Först behöver vi ange vad som ska ske. Vi vill att mi-
cro:biten ska visa en text i form av ditt namn. 
I JavaScript för micro:bit skriver man först vilken kate-
gori man ska anropa. Om ni kommer ihåg från Block-
programmeringen så finns blocket “showString” under 
kategorin “basic”. Det är just dessa två texter vi ska 
sammanfoga i programmet.
Från kategorin basic ska “showString” visa den text vi 
skriver inom ( ).
Så här ser det ut:
basic.showString(“DittNamn”)

När A-knappen trycks ned
Vi vill att ditt namn ska visas när man trycker på A-knap-
pen. Så enligt samma princip anropar vi rubriken  
“input “och funktionen “on button pressed”. 

Nästa steg är att specificerar att det är knapp A som 
ska användas samt skriver vad som ska ske när knapp A 
trycks ned.

Vi lägger till function () som anger att det kommer 
kod som ska utföras.

Koden lägger vi mellan måsvingar {“KOD”} och 
avslutar med parentes. Det som ska utföras är 
att det ska visas text så vill lägger till “show-
String” och (“ditt namn”).

input.OnButtonPressed(Button.A, function () {
 basic.showString(“ditt namn”)
})

Om du vill testa att det fungerar kan du simulera din 
kod genom att klicka på A-knappen på micro:biten till 
vänster. 

Om vi vill att något annat ska hända när vi trycker på 
B-knappen kan vi göra på samma sätt. 

För över program till micro:bit
Bra jobbat! Till sist är det dags att föra över ditt pro-
gram till din micro:bit. 
För att göra detta börjar du med att koppla micro:bit 
till usb-kabeln och sedan kabeln in i datorn. Sedan 
trycker du på download. Då skapas en hex.fil som kan 

sparas på micro:bit-kortet. 
Denna fil är inte läsbar. Så du 

kan inte öppna den och se ditt färdiga program. 
Filen läggs i foldern hämtade filer och heter micro-
bit-Untitled.hex, flytta över filen till din mircro:bit precis 
som du gör när du lagrar något på ett USB-minne. 

Har du gjort ditt program på en lärplatta? Ta hjälp av 
denna tutorial: https://youtu.be/Hwhws2e-cfI 

Nedan ser vi MakeCode editorn i JavaScript. Vi har en 
simulator av micro:bit samt olika blockkategorier.
Tips: Lär dig var varje kategori innehåller. Detta kom-
mer underlätta i textprogrammeringen med JavaScript. 

   Kika in på bloggen:  

www.hospedagogen.com 

för mer inspiration kring micro:bit


