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Inspirasjon2



Hovedtema3
Wheel:bit er et tverrfaglig og praktisk opplegg som inkluderer programmering, naturfag, håndverk og
matematikk. Opplegget passer fra 4. trinn og er beregnet på klasser som har noe erfaring med micro:bit fra
før. Wheel:bit gjenbruker papp og andre materialer og kan tas fra hverandre og repareres.

De viktigste læringselementene:

Naturfag
Servomotorer: elektriske krefter og energi
Teknologiske systemer med sender og mottaker
Akselerasjon og virkningen av denne

Matematikk
Funksjoner og regning med vinkler, algebra og negative tall
Utforske matematiske egenskaper og sammenhenger ved å bruke programmering

Kunst og håndverk
Designe, bygge og eksperimentere med stabile konstruksjoner
Utrykke følelser og meninger i egne arbeider
Bruke programmering til å skape interaktivitet og visuelle uttrykk
Vurdere materialers holdbarhet og muligheter for reparasjon og gjenbruk



Designoppgaver4
1. Design og konstruer din egen Wheel:bit

Be elevene finne bokser pappesker eller annen emballasje hjemme som kan benyttes for å lage en stabil konstruksjon.

2. Kunstoppgave
Wheel:bit er konstruert slik at klinkekulen og festet bak kan tas av og erstattes med en penn eller tusj. 
Slik kan Wheel:bit bli en tegnerobot. 
Elevene kan få i oppgave å programmere Wheel:bit til å gå i ulike mønster. Sett den oppå et A3 ark og se hvordan 
mønster den lager. 



Om produktet5
Hover:bit er designet og produsert i de gamle lokalene til
Tandbergs Radiofabrikk og Norsk Data på Skullerud i Oslo.

Vi tar gjerne imot spørsmål og tilbakemeldinger.
Ikke nøl med å kontakte oss!
Bruk gjerne vår facebook-chat

www.makekit.no

support@makekit.no

makekit

gomakekit (også twitter)



Om micro:bit6
micro:bit er en liten datamaskin med prosessor, sensorer, display og radio. Den har tilkoblingen hvor
man kan koble til alt fra lysdioder til motorer og høyttalere. Disse heter P0, P1, og P2.

A-knapp B-knapp

Tilkoblinger P0-P2

Antenne 2,4gHz USB
Batteritilkobling

Reset

Sensorer

(bakside)



Wonder:Kit og micro:bit7
Koden beskriver at micro:bit skal sende servo-signal ut gjennom P1 og P2, dette signalet går så til WonderKit kortet 
der det blir forsterket og sendt ut til servo P1 og P2 gjennom kablene. 

P1

P2

P2

P1 P2

P1

Servo kabel Servo kabel



Batteri og sikkerhet8



Wheel:bit Deleliste9

Tredeler

3 Large o-rings

2x m3x15 
nylon screws 9x nylon 

nuts

2x m3x12 countersunk

5x spacere, 
aluminium

5x m3x12 
nylon screws

5x m3x12 
nylon screws

2x m3x12 
white nylon 

screws

Control board
(Can be black)

WonderKit 
Grønn eller Sort

Batteri Lader



Verktøy10



Lade opp batteriet11

Hurtigladeren må være koblet til uttak og batteriet 
koble til hurtigladeren med en ladekabel. 
Sett vri-bryteren til 1A for hurtiglading. 
Hold inne knappen i et sekund til det lyser rødt. 

Hurtiglader til Klassesett BatteriLader

Koble laderen til USB uttak, koble til batteriet. 
Lys = Lader
Når laderen slutter å lyse er batteriet fulladet. 



Sette sammen styrekort12
Det finnes 3 ulike styrekort som alle fungerer med Wheel:bit. 

Alle kortene settes sammen på samme måte. 



Sette sammen styrekort (Grønt kort)13



Sette sammen styrekort (Grønt kort)14

● Fra baksiden, plasser 5 
skruer i hver hull

● Plasser 5 
aluminium-avstandhylsene

Tips: Bruk en finger til å holde over 
skruene når du snur kortet og 
plasserer det på et bord



Sette sammen styrekort (Grønt kort)15

● Plasser micro:bit på toppen av 
aluminium-avstandhylsene

● Skru fast en mutter på toppen 
av hver skrue

Tips: Trenger ikke stramme hardere enn 
at aluminium-avstandshylsen sitter godt 
og er i kontakt med begge kort.



Styrekort er klart (Grønnt kort)16



Sette sammen Wheel:bit17



Montere WonderKit & micro:bit18



Montere klinkekule-hjul19

Sett sammen 
klinkekuleholder 

Vri 90 grader (som 
en nøkkel)

Plasser inn i 
rammen

Press inn 
klinkekulen



Montere servoer20

Plassere servo på begge sider og feste med strikk

Tips: Hold servo-motoren med en finger, 
mens du strekker ut strikken fra den ene 
holdere og drar over servoen til den andre 
siden. 



Koble servoer21

Koble servo til micro:bit. 
NB: se under Wheel:bit der står det: 
Orange, Red Brown. Det er så vi 
skal plassere koblingen riktig vei.

Tips: kablene på servoen har fargene gul, 
rød og brun. Huskeregelen er; Gul skal 
opp og Brun skal ned. 



Montere hjul på servoer22

Plassere hjul og micro:bit. Feste med skruer

Rettning micro:bit

Hulene må presses på før du bruker 
skrujern for å feste dem med en liten skrue. 



Montere batteri23

Plassere batteri, feste med natur gummiring 
og koble til micro:bit

Batteri på motsatt side av micro:bit



Gratulerer!!!24
Du har nå montert din egen Wheel:bit, du er nå klar for å legge inn kode. 

Den skal se slik ut når du er ferdig: 



Start å kode25
Når styrekortet er klart, kan vi begyn med å kode.
Gå inn på: https://makecode.microbit.org/ Chrome er anbefalt til bedre 
tilknytning til micro:bit 

Har du et SVART eller BLÅT brett, start med å laste ned riktig kode fra 
makekit.no/docs/

Hvis du har et GRØNT kort, velg "Nytt prosjekt" og navngi det: "Wheel:bit"

https://makecode.microbit.org/


Koden (til GRØNT kort)26
Du skal nå programmere kontinuerlig servoer 
som går fra 0 til 180. Det betyr at 90 er null 
punktet og servoen står stille. 
Vi anbefaler å bruke verdier mellom 10 og 170 
slik at servo-motorene slipper maksimal 
belastning. 

Prøv først å programmere bilen til å gå rett frem. 

Her er et eksempel på kodeblokken du kan 
benytte. 

Tips: 
Retningen du koder avhenger av 
monteringen av servoene, test og se om 
de går den veien du ønsker. 



Koden (til SORT WonderKit kort)27
Du skal nå programmere kontinuerlig servoer 
som går fra 0 til 180. Det betyr at 90 er null 
punktet og servoen står stille. 

Prøv først å programmere bilen til å gå rett frem. 

Her er et eksempel på kodeblokken du kan 
benytte. 

Tips: 
Retningen du koder avhenger av 
monteringen av servoene, test og se om 
de går den veien du ønsker. 



Koden (til BLÅTT WonderKit kort)28
Du skal nå programmere kontinuerlig servoer 
som går fra 0 til 180. Det betyr at 90 er null 
punktet og servoen står stille. 

Prøv først å programmere bilen til å gå rett frem. 

Her er et eksempel på kodeblokken du kan 
benytte. 

Tips: 
Retningen du koder avhenger av 
monteringen av servoene, test og se om 
de går den veien du ønsker. 



Gratulerer!!!
Du har laget din egen selvkjørende bil!
Test ut disse tingene: 

- Gjør slik at bilen får et mer avansert kjøremønster. 
- Prøv å få bilen til å reagere på lys i tillegg
- Prøv å montere en pen på bilen og lag en kode som er 

gjentagende. Slik lager du et kunstverk. 

29



Prosjekt 1
Spille fotball
Med dette tillegget kan du og en venn bruke wheel:bit til en 
enkel fotballkamp. 

30

https://youtu.be/DxfmLnyKGno%20

Anbefaler å se videoen på YouTube der 
byggingen blir gjennomført. 



Prosjekt 1
Bygge Plogen
Med dette tillegget kan du og en venn bruke wheel:bit til en 
enkel fotballkamp. 

31

1 2 3 4 5

6
Repeter denne prosessen på andre side. 

7



Prosjekt 1
Bygge Plogen
Monter plogen under de samme røde gummi-strikkene som 
holder Servo-motorene

32



Prosjekt 1
Spille fotballturnering

33



Prosjekt 2
Lag din egen varian!
Festet på toppen er laget for å passe en normal 1L melkekartong. Med denne kartongen 
kan du lage en dinosaur, hai, elefant, tiger, robot og mange andre ting eller dyr. 

34



Prosjekt 3
Lag en kildesortering-robot
Bruk plogen til å flytte gjenstander til riktig sted. 

35

Hvordan kan en robot som rydder plast på stranden 
fungere? 

Eller en robot som vaske veiene for svevestøv? 

Eller kanskje en robot som skal rydde miner i 
krigsherjede områder. 

Dette er prosjekter dere kan illustrere, diskutere og 
reflektere rundt. 



Gjør klar til neste
Om du er ferdig med Wheel:bit for denne gang, ta fra hverandre delen og 
sorter slik at den er klar til den neste som skal bygge og kode. 

Ta fra hverandre, legg tilbake slik at neste kan bygge, 
kode og lære det samme som deg.

NB: Du trenger ikke å demontere 
styrekortet hvis du har sett det 
sammen.

36



Fasit til koden 
(grønnt kort)
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Dette er en måte å løse det på. 
Her har du muligheten til å være kreativ og finne din måte å løse dette på. 

Tips: 
Det er to måter å montere servoen på, 
dette kan ha innvirkning på retningen og 
du kan da justere i koden. 



Fasit til koden 
(WonderKit - sort kort)
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Dette er en måte å løse det på. 

Her har du muligheten til å være 
kreativ og finne din måte å løse 
dette på. 



Fasit til koden (blått kort)39
Dette er en måte å løse det på. 

Her har du muligheten til å være kreativ 
og finne din måte å løse dette på. 



Neste del: 
Design din egen bil

40

1. Finn en pappeske (emballasje) hjemme, gjerne en som 
skal kastes. Type; Skoeske, melkekartong, eller lignende

2. Finn ut hvor og hvordan de ulike komponentene skal 
plasseres

3. Kapp hull og gjør klart
4. Fargelegg og skap det uttrykket du ønsker
5. Monter WonderKit kort og micro:bit, servoer og batteri 



Neste fase: 
Design din egen bil
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