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Introduktion 

I förra lektionen gick vi igenom grunderna i hur man programmerar en micro:bit med 

blockprogrammering. Vi tittade på ett antal exempel för att lära oss en del av vad 

en micro:bit kan göra och gjorde sedan några steg-för-steg-övningar. 

Nu går vi vidare och bekantar oss med textbaserad programmering i språket Python. 

TIll en början jobbar vi med micro:bitens egna resurser för att efter en stund koppla 

extern utrustning till micro:biten.  

Varför Python? Python är ett av de mest populära programspråken, det är enkelt att 

lära sig, det finns oerhört mycket resurser och färdiga lösningar för Python. 

Dessutom har Skolverket valt att satsa på Python. 

Gränssnitt 

Du hittar editorn genom att klicka på Let’s Code->Let’s Code (Python), eller genom 

att gå direkt till http://python.microbit.org/. 

Editorn är renare och mer avskalad än den motsvarande för block som vi tittade på 

under förra lektionen. 

 

Download 

Laddar hem .hex-filen till datorn. 

Save 

Sparar ditt projekt som ett Pythonskript. 

 

 

http://python.microbit.org/


Load 

Laddar in ett projekt i editorn. Man kan ladda in både Pythonfiler eller .hex-filer. 

Snippets 

Snippets är i detta fall kort programkod som är vanligt förekommande. Klicka på och 

läs förklaringen. Testa! Det kan vara väldigt användbart! 

?s 

Hjälpsidor. Tyvärr är dessa sidor inte up-to-date. Vi rekommenderar att använda 

http://microbit.org/guide/python/ istället som ger mer information. 

Grundläggande övningar 

De övningar vi presenterar nedan är inspirerade av några av de grundläggande 

övningar som finns (detaljerat) beskrivna på sidan 

http://microbit-micropython.readthedocs.io/en/latest/tutorials/hello.html . 
1

Hello world! 

Ett klassiskt första program när man testar ett nytt programspråk är att skriva ut 

“Hello, World!”. Skriv in följande program och kör det på en micro:bit. 

from microbit import * 
display.scroll("Hello, World!") 

Den första raden måste alltid vara med när man programmerar en micro:bit med 

Python. Den läser in de resurser som krävs för att man ska kunna styra en micro:bit 

med instruktioner i Python. 

Den andra raden anropar en metod för att skriva ut text på displayen. 

Om ni tycker det skulle vara roligare att skriva något annat än "Hello, World!" så är 

det ju naturligtvis bara att ändra i koden. 

1
 Det är sannolikt enklare att söka på “microbit tutorial” för att snabbt hitta websidan än att skriva 

in hela adressen för hand. 
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Visa en symbol på displayen 

Det finns en lång lista på färdiga symboler att använda: 

http://microbit-micropython.readthedocs.io/en/latest/tutorials/images.html   

Visa en figur som är glad: 

 display.show(Image.HAPPY) 

Glöm inte “första raden” i koden (se förra övningen)!  

Alternera mellan två bilder i en loop 

Vänta i 2 sekunder mellan bilderna . Eftersom vi vill att micro:biten ska fungera på 
2

detta vis “för alltid” skriver vi in koden i en “while-loop”. 

from microbit import * 

 

while True: 

    display.show(Image.HAPPY) 

    sleep(2000) 

    display.show(Image.HEART) 

 

Vad är det som är fel med denna kod? Rätta till felet! 

Kommentarer 

“while-loopen” kör programkod som finns i “kodblocket” så länge villkoret “True” är 

sant. Eftersom “True” alltid är sant, så kommer loopen alltid att köras. 

Ett kodblock är ett antal rader med kod som hänger ihop (i detta fall koden i 

loopen). I Python markeras detta genom att kodblockets rader börjar inskjutna (4 

mellanslag). 

Glad gubbe om knapp A trycks in  

Vi vill nu låta micro:biten känna efter om någon trycker in knapp A. Om knapp A är 

intryckt så visar vi en glad gubbe, annars visar vi en sur gubbe. 

2
 2000 millisekunder = 2 sekunder 

 

 

http://microbit-micropython.readthedocs.io/en/latest/tutorials/images.html


 

from microbit import * 
while True: 
    if button_a.is_pressed(): 
        display.show(Image.HAPPY) 

    else: 
        display.show(Image.SAD) 

Kommentarer 

“if-satsen” visar en glad gubbe om villkoret är sant. I detta fall ger frågan 

button_a.is_pressed() ett svar som är antingen sant eller falskt.  

Alternativ och överkurs 

Testa att skriv villkoret som button_a.is_pressed()==1. Blir det någon skillnad? 

Varför/varför inte? 

lägg till ytterligare ett villkor. Om “B” är intryckt: visa ett hjärta. Detta gör man 

genom att lägga till ytterligare ett fall. Lägg till följande på rätt ställe i koden 

(precis ovanför “else:”). 

    elif button_b.is_pressed(): 
        display.show(Image.HEART) 

 

   

 

 



Koppla in en lysdiod och få den att blinka 

I denna övning vill vi styra en lysdiod. För att kunna göra det måste vi koppla in en 

del extra utrustning. 

Koppla ihop micro:biten med en adapter som gör att vi lättare kan komma åt alla 

pinnar (kontakter): 

 

Alla kontakter på micro:biten går inte att använda , men följande kontakter är fritt 
3

fram att använda: 

 

3
 Man kan använda fler kontakter än de som är anvisade i figuren, men vissa av de tillgängliga 

kontakterna fungerar bara i vissa situationer. De som är anvisade ska fungera utan problem! 

 

 



Vidare kommer vi att koppla en lysdiod till micro:biten via ett par kablar och en s.k. 

kopplingsbräda. Kopplingsbrädan gör det enkelt att koppla in komponenter:

 

Figuren ovan visar hur de små hålen i kopplingsbrädan är sammankopplade. De röda 

strecken markerar alltså hålen som är i elektrisk kontakt med varandra. 

 

I figuren ovan ser vi hur en lysdiod ser ut uppifrån samt från sidan och nedanför 

även dess symbol.  

Koppla den platta sidan av en lysdiod (med det kortare benet) till jord (GROUND) 

och den andra sidan till en valfri pinne på micro:biten (t.ex. P 0). 

Skriv ett program och låt lysdioden blinka! 

 

from microbit import * 

 

# här nedan har vi en loop som blinkar en lysdiod 

while true: 

    pin0.write_digital(1) 

    sleep(1000) 

 

 



    pin0.write_digital(0) 

    sleep(1000) 

 

Notera även att man kan kommentera i sin kod. Allting efter # ignoreras av Python. 

Programmera ett trafikljus 

Koppla in en röd, en gul samt en grön lysdiod och programmera ett litet trafikljus på 

din kopplingsbräda. Om knapp “A” trycks in slår trafikljuset för bilar om från grönt 

till rött. 

1. Bestäm sekvensen för knappen och trafikljuset (papper och penna 

rekommenderas). 

2. Skriv motsvarande Pythonkod (se exempel nedan). 

3. Testa och felsök 

Här nedan visas ett förenklat exempel. För att göra det överskådligt tittar vi på 

endast en grön och en röd lysdiod för att visa principerna. Den gröna lysdioden sitter 

i detta fall på pin 0, den röda sitter på pin 2. 

from microbit import * 
while True: 
    if button_a.is_pressed(): 
        pin0.write_digital(0)    # släck grönt  

        pin1.write_digital(1)    # tänd rött 

        sleep(5000) 

        pin0.write_digital(1)    # tänd grönt  

        pin1.write_digital(0)    # släck rött 

 

    else: 
        pin0.write_digital(1) 

När ni programmerar er variant av trafikljuset: lägg till en gul lysdiod! 

Om ni blir klara: lägg till ett trafikljus för gångare och slutligen även för cyklister.  

   

 

 



Resurser 

MicroPython guide: http://microbit.org/guide/python/ 

Begränsningar 

● micro:bit använder sig av MicroPython vilket är en avskalad variant av 

Python. Allt som är möjligt i Python är inte möjligt i MicroPython. 

● Att programmera Python i en micro:bit är roligt — men om man gör stora 

projekt kommer man att sakna felmeddelanden (som inte i dagsläget finns i 

editorn). Vi rekommenderar kortare program. 

Systemkrav 

Det är rekommenderat att använda följande : 
4

Windows 

Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, eller Windows 10 med någon av: 

● Internet Explorer 11 (fast helst inte, se länk i fotnot ) 
5

● Microsoft Edge 

● Google Chrome — REKOMMENDERAS! 

● Mozilla Firefox 

Mac 

OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, or macOS 10.12 

Sierra: 

● Safari (funkar, men är inte att föredra då den laddar hem filer med fil namn 

som manuellt måste döpas om innan de kan flyttas till micro:biten). 

● Google Chrome 

● Mozilla Firefox 

4
 https://makecode.microbit.org/browsers 

5
 Söder ej Internet Explorer 9 och Internet Explorer 11 enligt  denna länk: 

https://support.microbit.org/support/solutions/articles/19000013991-which-browsers-work-with-the-coding-edi

tors 
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