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Frioppgave, bygg og programmer det du 
vil! 

I den siste delen av etterarbeidet slipper vi elevene løs. Nå skal de få lov til å bygge og 
programmere det de vil. Som lærer kan det være utfordrende, for elevene kommer ganske 
sikkert til å ønske å gjøre ting som vi ikke kan. Oppgaven vår nå blir derfor å veilede elevene 
slik at de selv kan finne svarene. La dem diskutere seg imellom og bruke Youtube, og andre 
nettressurser, til å finne løsninger. 
 

Utstyr 

Man trenger: 

• micro:bit  
• Bit:Bot med sonar 
• Smartby-matte 
• Papp 
• Sakser 
• Tape 
• LED-pærer og ledninger med krokodilleklemmer 

 

Organisering: 

La elevene få fundere i fellesskap om hva de ønsker å kunne programmere, og hva slags 
blokker de kan komme til å trenge for å få det til. Snakk om mulige ting som kan 
programmeres og lages med micro:bit og Bit:Bot, og la elevene få prøve seg fram. På slutten 
av økta kan de gruppene som vil få vise frem det de har lagd. La dem forklare hva de ønsket 
å lage, og hvordan de fant løsningen sin. 
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Nyttige tips: 

Bruk av radio for å 
kommunisere mellom to 
eller flere micro:bit: 
Sett alle micro:bitene 
som skal brukes 
sammen til samme 
radiogruppe.  
Her er ett eksempel på 
hvordan vi kan styre 
farten til en Bit:Bot ved 
hjelp av en annen 
micri:bit. 
Senderen kan for eksempel ha denne 
koden. Den vil kontinuerlig sende ut 
akselerasjonen den måler langs y-aksen til 
micri:biten. Det er en verdi som går fra  
-1023 til +1023. Bit:Bot vil nå kjøre 
fremover når micro:bit peker bakover, og 
bakover når micro:biten peker fremover. 
Hvis dere ønsker at det motsatte skal skje 
kan dere bruke  en matematikkblokk og 
multiplisere verdien med -1. 
 
 
Bruk av variabler 
og «hvis-
betingelser»: 

Ved å bruke en variabel 
og en «hvis-betingelse» 
kan vi lage sekvenser 
som forandrer seg og 
«resetter» seg. I denne 
koden tenner vi et rødt 
lys, og flytter det helt til 
alle 12 LEDs har blitt 
lyst opp, før vi starter 
på LED 0 igjen. Legg 
merke til at de 12 
LEDene på But:Bot er nummerert fra 0-11. 


