
Enkel startguide till Little Bits 

Little Bits är en samling elektroniska moduler som kopplas 

samman med hjälp av magneter. 

 

Här kommer instruktion hur man kopplar ihop de olika 

modulerna. Dess funktion står på engelska. 

1. Koppla in ett batteri till den blå p1 power och sätt på 

on-knappen. 

 

2. Koppla in någon av Input-modulerna (rosa). Känsligheten 

kan man reglera med hjälp av de lila skruvmejslarna. 

 

3. Koppla sedan in Output-modulerna (gröna).  

 

4. De moduler som har orange färg är till för att förlänga 

en krets. 

 



Lektionsförslag, introduktion 

Visa en enkel trädgårdsbelysning! Hur fungerar den? Hur kommer det 

sig att lampan tänds? 

Sensorer - elektrisk krets, vad är det? Vad behövs? 

Andra exempel! 

Jämför sinnen -sensorer! 

Visa Little Bits. Vad betyder de olika färgerna? I vilken ordning 

behöver man koppla ihop delarna. Visa med en enkel koppling batteri - 

strömbrytare - ledlampa eller den med flera ledlampor (bargraph).  

Visa att det inte går att koppla fel, magneterna hjälper till! 

Låt eleverna prova gruppvis! Kort övning. Kom överens om att bygga 

något tillsammans. Grupperna berättar för varandra. 

Klargör den elektriska kretsens väg. Rita ett enkelt (kopplings-) 

schema . Visa strömmens väg i kretsen. På Power-biten finns + och - 

utsatt. Pilarna visar plus-vägen.  Sedan måste strömmen tillbaka.Titta 

på “gaveln” på varje bit. Där finns tre metallpunkter. Där passerar 

strömmen mellan bitarna.  

(Att det är tre punkter behöver man inte fördjupa sig i, har med jord att göra, 
säkerhet för att delarna inte ska gå sönder. Kopplingsschemat blir en starkt förenklad 
bild eftersom det är avancerad elektronik i botten. Dessa tre punkter kan efter ett tag 
bli smutsiga och orsaka “strömavbrott”. Rengör med lite diskmedel.) 

Rita strömmens väg i den gjorda konstruktionen. Diskutera och 

jämför. 

Experimentera vidare gruppvis. Viktigt att kunna berätta för 

varandra. 

---------------------- 

När eleverna blivit mer bekanta med de olika komponenterna kan man 

ge olika utmaningar. 

 


