
Kompetensutveckling: Programmera i micro:bit åk 4-9 

En micro:bit är en enkortsdator, som man kan använda för att skriva, räkna och slumpa spel 
och beräkningar, bygga, mäta och styra konstruktioner samt lära sig block- och 
textprogrammering. Kursens omfattar: 

• Den digitala samhällsomvandlingen
• Programmeringens grundprinciper, SARA, variabler, in- och utdata
• Att prova att programmera unplugged
• Att behärska möjligheterna med micro:bit
• Att prova olika digitala verktyg
• Att se möjligheter till ämnesövergripande arbetssätt
• Hur man kan leda klassrumsaktiviteter i programmering

Syftet med kursen är att deltagarna ska få en grundläggande kunskap i micro:bit- 
programmering och inspiration till att fortsätta med programmera tillsammans med sina 
elever.  

Kursen är framtagen till pedagoger undervisande i åk 4-6 samt 7-9 och genomförs vid 3 
tillfällen à 3 timmar: 

Tillfälle 1 -  ger en generell introduktion till programmering, grundläggande begrepp, analog 
programmering och enklare övningar att prova, en övning i analog programmering att låta 
eleverna prova i klassrummet.  

Tillfälle 2 - inleder med att diskutera hur det gick i klassrummet och ytterligare teoripass, 
därefter fortsätter vi att programmera lite svårare övningar samt går igenom en ny övning till 
klassrummet.  



Tillfälle 3 - ger möjlighet att diskutera hur det gick i klassrummet, ett nytt teoripass samt 
övningar att programmera micro:bit med externa komponenter såsom högtalare och 
servomotor. 

Kursen erbjuds nationellt av medlemmarna i Svenska Science Center och kommer att 
utvärderas nationellt. Den har framtagits av egna pedagoger utifrån kollektiv erfarenhet av 
olika programmerings- språk/verktyg/miljöer, kompetensutveckling för pedagoger, 
programmering tillsammans med barn unga, entreprenöriellt lärande och att arbeta med 
programmering ämnesövergripande och i kontext. 

För mer information om kursen kontakta 

Rolf Niemann, rolf.niemann@vattenhallen.lu.se 

Svenska Science Centers är en medlemsorganisation som företräder, främjar och utvecklar branschen. Alla 19 medlemmar 
arbetar gemensamt för att väcka intresse för naturvetenskap, teknik, matematik, entreprenörskap och innovation hos barn, 
unga och allmänhet. Varje år utbildas mer än 60 000 barn, unga och pedagoger i programmering. www.fssc.se


