
 

 

 

  

 
Ditt robotäventyr med Edison 

10 Lektioner med blockprogrammering 

Arbetsblad för EdWare med menyer på engelska 
 

 

www.edwareapp.com   

Översatt av Alega Skolmateriel www.alega.se 

 

http://www.edwareapp.com/
http://www.alega.se/


 

 

            Namn: ________________________ 

www.edwareapp.com 

Översatt av Alega Skolmateriel www.alega.se 

Förord till denna översättning – menyer på engelska 

  

Jag har valt att göra två versioner av lektionsmateriel till EdWare. Anledningen är att det 

finns möjlighet att välja menyer på svenska i vissa fall men inte i andra, beroende på vilken 

miljö man arbetar i.  

Jag har inte testat EdWare i samtliga möjliga miljöer men generellt verkar det vara så att 

om man kör appen i sin webbläsare (www.edwareapp.com) på en dator så får man 

möjlighet att välja svenska.  

Väljer man däremot att ladda ner och installera programmet på sin dator finns ingen 

möjlighet att byta språk. Här laddar du ner programmet till en mängd olika plattformar: 

https://meetedison.com/robot-programming-software/edware/ 

Om man installerat appen på läsplatta eller telefon verkar det inte heller finnas möjlighet 

att välja språk. 

Hör gärna av dig om du hittar några felaktigheter i översättningen eller har andra 

synpunkter. 

 

Lycka till med programmeringen😊 
 

Lars Martinsson (lars@alega.se) 

Alega Skolmateriel AB 

  

http://www.edwareapp.com/
http://www.alega.se/
file:///C:/Users/lars.martinsson/Documents/Edison/För%20översättning/www.edwareapp.com
https://meetedison.com/robot-programming-software/edware/
mailto:lars@alega.se
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Lektion 1 Arbetsblad 1.1 – Lär känna Edison  
Edison är en liten programmerbar robot som går att bygga på med LEGO-produkter.  

Edison använder sensorer och motorer för att kommunicera med omvärlden. På bilden 

nedanför kan du se Edisons sensorer, knappar och brytare.  

 
Startknapp – Starta program 
Stoppknapp – Stoppa ett program 
Inspelningsknapp – 1 tryck = ladda ner program, 3 tryck = läs streckkod 

  

Edisons linjespårningssensor består av två 

delar, en röd LED-lampa och en ljussensor. 

Linjespårningssensorn läser också särskilda 

streckkoder som aktiverar förinstallerade 

program. 

  

EdComm-kabeln används till att ladda ner dina 

program till Edison. Den ansluts till hörlurs-

uttaget på din dator eller läsplatta.  

Sensor för att följa en linje 
AV/PÅ   

Edison’s strömbrytare och  linjespårningssensor  

EdComm programmeringskabel 

Summer/ljuddetektor 
Inspelningsknapp 

Stoppknapp 

Startknapp  

Vänster ljussensor 
Vänster infraröd LED 

Vänster röd LED 

Höger ljussensor 
Höger infraröd LED 

Höger röd LED 

Bekanta dig med Edison’s sensorer och knappar 

http://www.edwareapp.com/
http://www.alega.se/


 

 

            Namn: ________________________ 

www.edwareapp.com 

Översatt av Alega Skolmateriel www.alega.se 

Lektion 1 Arbetsblad 1.2 – Streckkods-programmering 
Läs in streckkod 

1. Sätt Edison på pilen framför streckkoden 
2. Tryck på inspelningsknappen (den runda) 3 gånger 
3. Edison kör framåt och läser av streckkoden 
 
Tryck på startknappen (triangeln) for att köra  
programmet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Streckkod – Styr med handklappningar 

Streckkod – Undvik hinder 

Streckkod – Följ en linje 

Streckkod – Följ ficklampan 

Beskriv kort, för varje streckkod, 

vad roboten gör och varför 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
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Lektion 1 Arbetsblad 1.3 – Bekanta dig med EdWare 
EdWare är en programvara som används till att programmera Edison-roboten. 

För att bekanta dig med programmering i EdWare, ta tag i block från paletten till vänster 

och dra dem till programmeringsområdet. Placera blocken mellan blocken "start" och 

"end". 

Välj ett block och justera inställningarna i egenskapsfältet för blocket. Detta kontrollerar 

hur Edison svarar på det blocket. Använd hjälptexten som en guide under 

programmeringen.  

 

Det finns fyra huvudgrupper av block i EdWare, vad heter dessa? 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

Blockmeny 

Ett enkelt program med 
två block 

En händelse är 
vald och kan 
justeras nedan  

Programmeringsområde 

Händelsens (blockets) egenskaper Blockets hjälptext Variabler (denna ruta 

saknas ibland) 

 

http://www.edwareapp.com/
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Lektion 1 Arbetsblad 1.4 – Ladda ner ett testprogram 
 

Öppna testprogrammet med filnamn Test Program.edw (bör finnas under Menu/Open/…) 

Beror lite på vilken version du använder. 

 

Så här ser ett program ut i EdWare. Edison tittar på varje block, ett åt gången och gör vad 

blocket säger. Pilarna visar riktningen som Edison läser blocken. I det här programmet 

finns en loop, så programmet kör för evigt (tills batterierna tar slut). 

För att ladda ner testprogrammet, anslut EdComm-

kabeln till hörlursuttaget på datorn eller surfplattan och 

sätt volymen på högsta. Anslut den andra änden av 

EdComm-kabeln till Edison enligt bilden. 

For att ladda ner ett program, gör så här: 

1. Tryck på Edison’s inspelningsknapp en gång 
2. I EdWare, tryck på ikonen ”Program Edison” och därefter ”Start Download” 
3. Tryck på Edison’s startknapp for att starta programmet 

 

Vad gjorde roboten då du tryckte på startknappen? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Kan du relatera dessa händelser till blocken i programmet? Beskriv hur du tänker. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Hur överfördes programmet från datorn/plattan/telefonen till roboten? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

Test-program 

http://www.edwareapp.com/
http://www.alega.se/
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Lektion 2 Arbetsblad 2.1 – Kör roboten framåt 
 

Koda följande program för att köra Edison-roboten framåt. Använd Aktivitetsblad 2.1 eller 

bättre, sätt svarta tejpremsor på ett bord som start- och mållinje (ca 30 cm avstånd).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ställ "Seconds pass" (ersätt ?) till en viss tid i sekunder för att starta roboten bakom 

startlinjen och stoppa 1 cm före målstrecket. 

Minsta tid är 0,01 sekunder. 

Maximal tid är 327,67 sekunder. 

Prova olika tider tills din robot kör framåt och slutar precis innan målstrecket. 

Vilken är rätt tid att få din robot från start till mål? 

__________ 

Beskriv vad roboten gör, och varför? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Lektion 2 Arbetsblad 2.2 – Backa med roboten  
 

Koda följande program för att köra Edison-roboten bakåt. Använd Aktivitetsblad 2.1 eller 

den svarta tejpen på ett bord som start- och stoppmarkörer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ställ in ”Seconds pass” (ersätt ?) till en viss tid i sekunder för att starta roboten bakom 

startlinjen och sluta före målstrecket. 

Minsta tid är 0,01 sekunder. 

Maximal tid är 327,67 sekunder. 

Prova olika tider tills din robot kör bakåt och slutar precis innan målstrecket. 

Vilken är rätt tid att få din robot från start till mål? 

__________ 

Beskriv vad roboten gör, och varför? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Lektion 2 Arbetsblad 2.3 – Framåt och sedan bakåt 
 

Koda följande program för att först köra Edison-roboten framåt och sedan bakåt. Använd 

aktivitetsbladet eller den svarta tejpen på ett bord som start- och stoppmarkörer. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ställ "Seconds pass" (ersätt ?) till en viss tid i sekunder för att starta roboten bakom 

startlinjen och sluta före mållinjen, kör sedan bakåt och stanna före startlinjen. 

Minsta tid är 0,01 sekunder. 

Maximal tid är 327,67 sekunder. 

Prova olika tider tills din robot kör fram och tillbaka och stannar precis innan startlinjen. 

 

Vilken är rätt tid för att köra roboten först framåt och sedan bakåt? 

Framåt __________ Bakåt __________ 

Beskriv vad roboten gör, och varför? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

http://www.edwareapp.com/
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Lektion 2 Arbetsblad 2.4 – Kör snabbare 
 

Koda följande program för att först köra Edison-roboten framåt och sedan bakåt. Använd 

aktivitetsbladet eller tejplinjerna på ett bord som start- och stoppmarkörer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna gång ändrar du både tid och hastighet! 

Lägg gärna till nya block till ditt program, t.ex. pipljud, LED eller kanske lite musik. 

 

1.  Starta bakom startlinjen och stanna 1 cm framför mållinjen, backa sen och stanna 1 cm 

framför startlinjen. Gör hela sekvensen så fort du kan! 

Vilka värden ger snabbaste tid? 

Hastighet framåt ________ Tid framåt ________ 

Hastighet bakåt _________ Tid bakåt _______ 

 

2. Starta bakom startlinjen och stanna 1 cm framför mållinjen, backa sedan och stanna       

1 cm framför startlinjen. Gör hela sekvensen så långsamt du kan! 

Vilka värden ger långsammaste tid? 

Hastighet framåt ________ Tid framåt ________ 

Hastighet bakåt _________ Tid bakåt _______ 

http://www.edwareapp.com/
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Lektion 2 Aktivitetsblad 2.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MÅLLINJE 

STARTLINJE 

http://www.edwareapp.com/
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Lektion 3 Arbetsblad 3.1 –  Sväng 90 grader höger 
 

Koda följande program för att svänga Edison till höger 90 grader (90°). Använd 

Aktivitetsblad 3.1 eller tejplinjer på bordet som start- och stoppmarkörer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ställ in ”Seconds pass” (ersätt ?) till en viss tid i sekunder för att svänga roboten 90° åt 

höger. 

Minsta tid är 0,01 sekunder. 

Maximal tid är 327,67 sekunder. 

Prova olika tider tills din robot svänger som det är avsett. 

 

Vilken är den korrekta tiden for att få roboten att svänga 90°? 

__________ 

Beskriv vad roboten gör, och varför? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

http://www.edwareapp.com/
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Lektion 3 Arbetsblad 3.2 – Sväng 180 grader vänster 
Koda följande program för att svänga Edison till vänster 180 grader (180°). Använd 

Aktivitetsblad 3.1 eller tejplinjer på bordet som start- och stoppmarkörer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ställ in ”Seconds pass” (ersätt ?) till en viss tid i sekunder för att svänga roboten 180° åt 

vänster. 

Minsta tid är 0,01 sekunder. 

Maximal tid är 327,67 sekunder. 

Prova olika tider tills din robot svänger som det är avsett. 

 

Vilken är den korrekta tiden for att få roboten att svänga 180°? 

__________ 

Beskriv vad roboten gör, och varför? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Lektion 3 Arbetsblad 3.3 – Sväng höger, sen vänster 
 

Koda följande program för att först svänga Edison till höger 90 grader (90°) och sedan till 

vänster 180 grader (180°). Använd Aktivitetsblad 3.1 eller tejplinjer på bordet som start- 

och stoppmarkörer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ställ in ”Seconds pass” (ersätt ?) till en viss tid i sekunder för att först svänga roboten 90° 

åt höger och sedan 270° (90° + 180°) åt vänster. 

Minsta tid är 0,01 sekunder. 

Maximal tid är 327,67 sekunder. 

Prova olika tider tills din robot svänger som det är avsett. 

Vilken är den korrekta tiden for att få roboten att först svänga 90° åt höger, sen 270° åt 

vänster? 

90°: _______, 270°: _________  

Beskriv vad roboten gör, och varför? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

http://www.edwareapp.com/
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Lektion 3 Arbetsblad 3.4 – Minilabyrint 
 

Använd den programmeringskunskap som du har fått för att köra din Edison-robot genom 

minilabyrinten på Aktivitetsblad 3.2. 

Roboten måste starta bakom startlinjen och stoppa efter mållinjen och får inte köra på 

linjerna. 

Du måste kombinera flera programmeringsblock för att driva roboten framåt och göra de 

nödvändiga svängarna.  

 

Tips: Forward, spin right, forward, spin left, forward 

 

Beskriv vad roboten gör, och varför? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Vilka utmaningar stöter du på att få roboten att köra labyrinten på rätt sätt? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Extrauppgift 
Vem klarar att köra genom labyrinten på kortaste tid? 

Det är inte nödvändigt att använda tidtagarur. Lägg bara ihop tiden för alla händelseblock. 

Kom ihåg: Roboten måste starta bakom startlinjen, och stanna efter mållinjen, och den får 

inte köra på linjerna. 

 

Vilken tid använde din robot genom labyrinten? 

_________ 

http://www.edwareapp.com/
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Lektion 3 Aktivitetsblad 3.1 – Svängar 
 

Sätt roboten på arket, enligt skissen. Starta ditt ”svängprogram”. Din robot skall: 

Program 1 – Svänga till höger från start 0° till STOPP 90° 

Program 2 – Svänga till vänster från start 0° till STOPP 180° 

Program 3 – Svänga till höger från start 0° till STOPP 90°, så svänga till vänster 

270° till STOPP 180° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  STOPP 180° 

START 0° 

90° högersväng 

STOPP 90° 
180° vänstersväng 

http://www.edwareapp.com/
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Lektion 3 Aktivitetsblad 3.2 – Minilabyrint 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STARTLINJE 

MÅLLINJE 
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Lektion 4 Arbetsblad 4.1 – Utmaning 
 

Välj en utmaning själv och programmera din Edison-robot för att utföra utmaningen. 

Här är några exempel, men gör gärna en helt egen utmaning. 

• Kör runt ett hinder, till exempel en mugg 

• Kör runt längs kanten av ett bord, utan att köra utför kanten 

• Gör en större labyrint på ett stort ark  

• Gör en labyrint med hjälp av klossar, till exempel LEGO 

 

Du kan använda flera programmeringsblock, till exempel ljud, musik eller blinkande ljus.  

 

Vilken är din programmeringsutmaning? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Vad var svårast att få bra med ditt program? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Vilka händelseblock valde du att ta med, och vad gjorde de? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Lektion 4 Arbetsblad 4.2 – Vågen 
 

Det här är en rolig gruppaktivitet där allas robotar ska utföra samma program men med lite 

olika väntetider. Resultatet liknar ”Vågen” på en idrottsarena. 

Loopar 
Använd en loop i ditt program så att rörelserna upprepas om och om igen. 

 

 

 

 

 

 

Gör detta: 
Gör ett kort program med en kul sekvens med robotrörelser. Glöm inte att använda ljus 

och ljud i ditt program. 

När du har gjort ditt program visas detta upp för gruppen och en av robotdanserna väljs ut. 

Om ditt program blir valt, dela detta med alla i gruppen. Om någon annan får sitt program 

valt, lägger du in detta program på din robot men lägger först till ett vänteblock (”event 

wait”) i början av programmet. Ställ tid enligt instruktioner från läraren. 

 

Tid för ”event wait”: ________ Robot nummer: ______ (för att placera robotarna i ordning) 

Placera alla robotarna på en linje, med den kortaste väntetiden först och den med längsta 

väntetiden sist. Alla trycker på startknappen samtidigt. 

Nu drar sig alla lite tillbaka, och tittar på dansen. 

 

Beskriv din robots aktiviteter 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

http://www.edwareapp.com/
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Lektion 5 Arbetsblad 5.1 – Designa ett eget program I 
I framtiden kommer robotar att vara våra hjälpredor. Vi har redan bland annat robot-

dammsugare. Tänk på en användbar uppgift som din robot kan utföra, och skriv sedan ett 

program för att den ska kunna utföra den uppgiften. 

Här är några exempel: 

• Dansa till musik – en underhållningsrobot 

• Robotgräsklippare – väldigt vanlig i trädgårdar idag 

• Säkerhetsrobot – bevakar din mobiltelefon 

1. Diskutera  
Diskutera i en mindre grupp om olika användbara användningsområden som man kan 

programmera roboten till att utföra. 

2. Beskriv 
Först börjar du med att göra programmet, beskriv vilken uppgift din robot skal lösa, och hur 

den skal lösa den. 

Uppgiften är…____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Min robot ska lösa detta genom att… 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Gör ditt program 

Planera ditt program innan du börjar placera händelseblocken. Använd de block som du 

har lärt dig att använda, men prova gärna andra också. 

4. Misslyckades det? 
Det är inte allt fungerar som man tror första gången. Inget problem! Försök igen, men 

beskriv först vad som gick fel. Varför fungerade inte ditt program första gången? Kom ihåg 

det här: Thomas Edison misslyckades 10 000 gånger innan han lyckades uppfinna 

glödlampan! Så, fortsätt att prova! 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

http://www.edwareapp.com/
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Lektion 5 Arbetsblad 5.2 – Designa ett eget program 1 

5. Beskriv några av programmeringsblocken i ditt program 
Rita och färglägg programmeringsblocken nedanför. Beskriv vad de utför i ditt program.  

  

Namnet på blocket? _____________________________ 

Vad utför blocket? ______________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Namnet på blocket? _____________________________ 

Vad utför blocket? ______________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Namnet på blocket? _____________________________ 

Vad utför blocket? ______________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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Lektion 6 Arbetsblad 6.1 – Blinkande LED vid 
handklappning 
Koda följande program för att få Edison att blinka med vänster LED-lampa som respons på 

höga ljud, till exempel handklappning. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

I detta program används det första vänta-blocket för att vänta på en händelse. Ingenting 

sker förrän en viss händelse inträffar. 

I första vänta-blockets egenskaper, välj ”Event happens” och välj den händelse som du 

tror är nödvändig for att reagera på en handklappning.  

 

Från vilket avstånd kan roboten höra din klappning? 

__________ 

 

Vad är meningen med loop-blocket i detta program, och vad skulle ske om loop-blocket 

inte vore med? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Lektion 6 Arbetsblad 6.2 – Köra efter handklappning 
Koda följande program för att få Edison köra rakt fram som respons på höga ljud, till 

exempel handklappning. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Edisons ljudsensor är inte bara känslig för klappar, men kan också reagera på andra höga 

ljud. Detta inkluderar robotens motorer, växlar och hjul, som också låter. För att förhindra 

att ljudet från när roboten körs detekteras av ljudsensorn finns två ytterligare block som 

används i detta program och är markerade ovan med orange stjärnor. Det första vänta-

blocket är inställt på 0,1 sekunder och ger robotens motorer tid att stanna. Det andra 

vänta-blocket är inställt att vänta på en klapp, men det används här för att rensa robotens 

minne av eventuella ljudavkänningar som utlöstes av motorbuller.  

Du måste använda dessa två block efter att ha stoppat motorerna om du använder 

ljudsensorn. 

Experimentera med olika riktningar i det första ”dual drive”-blocket och med efterföljande 

”event wait”-block för att skapa olika typer av rörelser. 

Vilka andra riktningar och tider testade du? 

Experiment 1: riktning ___________, tid____________  

Experiment 2: riktning ___________, tid____________  

Experiment 3: riktning ___________, tid____________  
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Lektion 6 Arbetsblad 6.3 – Dans efter handklappning 
 

Använda det du har lärt dig i de två föregående övningarna och koda ett dansprogram där 

roboten reagerar på dina handklappningar. 

 

 

 

 

 

Du behöver minst två dansmanövrer, men du kan lägga till så många som du vill. 

Ovanstående program har två enskilda manövrer. Dessa två upprepas hela tiden eftersom 

de ligger inuti en loop. 

Du kan också försöka att lägga till två manövrer för varje handklappning. 

 

Alternativ utmaning 
Om du inte vill programmera en dans, kan du skapa en kort hinderbana som roboten kör 

som svar på en klapp och sedan kör tillbaka som svar på en andra klapp. 

Hur många manövrer har ditt program? 

__________ 

 

Beskriv din robotdans eller hur Edison kör hinderbanan. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Kul gruppaktivitet 
Välj den bästa dansrutinen från gruppen och låt varje deltagare programmera sin robot 

med den. Placera sedan ut alla robotarna och klappa för att se robotarna dansa.  

Manöver 1 Manöver 2 
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Kalibrera hinderdetekteringen 
Du kan styra känsligheten hos Edisons hinderdetekteringssystem. Genom att göra det mer 

känsligt kan Edison upptäcka hinder längre bort, och genom att göra det mindre känsligt 

kommer Edison bara att upptäcka hinder som är mycket nära.  

 

Läs in streckkoden 
1. Placera Edison på pilen med fronten mot streckkoden 
2. Tryck på inspelningsknappen (den runda) 3 gånger 
3. Edison kör framåt och läser av streckkoden 

  
 

  

 

 

  

Ställ in maximal känslighet 
Scanna strekkoden ovanför. Tryck på start (triangel) knappen. Edison är nu i 

kalibreringsläge. Avlägsna eventuella hinder framför Edison. 

Den vänstra sidan kalibreras först.  

1. Tryck på startknappen (detta ökar känsligheten) upprepade gånger tills den vänstra 

röda LED-lampan blinkar snabbt. 

2. Tryck på inspelningsknappen (detta minskar känsligheten) upprepade gånger tills den 

vänstra röda LED-lampan slutar blinka.  

3. Tryck på stoppknappen (fyrkanten) för att kalibrera den högra sidan.  

4. Gör nu om Steg 1 och 2 fast nu är det höger sida som kalibreras.  

5. Tryck på stoppknappen och kalibreringen är helt färdig. 

 

Ställ in en anpassad känslighet 
Du kan ställa in det avstånd som hinder upptäcks på genom att placera ett hinder framför 

Edison på önskat  avstånd och upprepa steg 1 till 5.   

  

Streckkod – Kalibrera hinderdetektering 
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Lektion 7 Arbetsblad 7.1 – Detektera hinder med IR 
 

Edison är utrustad med infraröda (IR) LED. IR-ljus är inte synligt för det mänskliga ögat, så 

du kan inte se detta ljus, men det gör det möjligt för Edison att "se" i mörker. 

För att Edison ska upptäcka hinder sänds IR-ljus från både vänster och höger sida av 

roboten. Om IR-ljuset reflekteras av ett hinder som en vägg, detekteras det reflekterade 

ljuset av Edisons enda IR-sensor. IR-sensorn befinner sig i robotens främre centrum. 

I bilden nedan finns ett hinder på Edisons vänstra sida, så bara IR-ljus från vänster LED 

återspeglas. Med den mottagna signalen kan Edison bestämma att det finns ett hinder på 

vänster sida, men inget hinder på höger sida. 

Utsänt IR-ljus visas i rött och reflekterat IR-ljus visas i blått. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rita utsänt (emitterat) IR-ljus och reflekterat IR-ljus för detta hinder. 

 

 

 

 

 

 

  

IR-ljus givare 

IR-ljus givare 

IR-ljus sensor 

IR-ljus givare 

IR-ljus givare 

IR-ljus sensor 
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Lektion 7 Arbetsblad 7.2 – Se hinder och stanna 
 

Koda följande program för att få Edison att köra tills den möter ett hinder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det röda blocket ”detect obstacle” är nödvändigt for att sätta på hinderdetekterings-

systemet, och starta Edisons IR-LED.  

Hastigheten i ”dual drive” sätts till 5 for att göra det möjligt att ”se” ett hinder innan Edison 

krockar med det. Om hastigheten är for hög så kommer roboten krocka med hindret. 

 

På vilket avstånd kan Edison upptäcka ett hinder? 

__________ 

 

Har du sett denna typ av ”osynlig” detektering förut, och i så fall var? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Var annars tror du att denna typ av detekteringsteknik skulle kunna användas? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Lektion 7 Arbetsblad 7.3 – Undvik ett hinder 
 

Koda följande program for att få Edison att köra tills den möter ett hinder, sedan svänga 

180° och köra bort från hindret i 1 sekund.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I Lektion 3 (Arbetsblad 3.2), bestämde du den riktiga tiden for att svänga roboten 180°. 

Använd denna tid i programmet ovanför, istället för det orange frågetecknet (?). 

 

Vilken är den korrekta tiden for att få roboten att svänga 180°? 

__________ 

 

Vad tycker du gör det här programmet ofullständigt och hur kan du förbättra det? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Lektion 7 Arbetsblad 7.4 – Undvik alltid hinder  
 

Koda följande program så att Edison kan köra kontinuerligt och undvika hinder. 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

Försök att experimentera med olika tider i det andra blocket ”event wait”. Den här 

tidsinställningen bestämmer hur länge roboten svänger och anges ovan av det orange 

frågetecknet (?). 

 

Vilken tror du är den bästa tiden for att roboten skall svänga på ett bra sätt? 

____________ 

 

Varför är denna tid den bästa? Vad gör roboten för att detta blir det bästa? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Lektion 7 Arbetsblad 7.5 – Höger och vänster 
detektering 
Koda följande program så att Edison kan köra kontinuerligt och undviker hinder både till 

höger och till vänster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ovanstående program använder vi "IF"-block. Dessa är mycket viktiga, eftersom de ger 
roboten möjlighet att fatta ”beslut” utan mänsklig vägledning. När detta sker i en robot 
kallas den en autonom robot, eftersom den har artificiell intelligens.                             
Ett "IF" i programmering undersöker om ett villkor är sant eller falskt. Om resultatet är sant, 
tar programmet vägen markerad med en bock. Om resultatet är falskt tar programmet 
vägen med krysset.               
Ovanstående program har tre olika vägar som det kan ta baserat på var ett hinder är.  

Förklara med egna ord vad dessa tre vägar får roboten att göra. 

Inget hinder detekterat: ____________________________________________________ 

Hinder till höger: _________________________________________________________ 

Hinder till vänster: ________________________________________________________  

Eftersom roboten kan ta beslut själv, är den levande?  Vad tänker du om det? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Lektion 8 Arbetsblad 8.1 – Linjespårningssensor 
 

Edison är utrustad med en linjespårningssensor. Sensorn är gjord av två elektronik-

komponenter: 

1. Röd Light Emitting Diode (LED)  
2. Fototransistor (ljussensor) 

LED-lampan lyser ned på ytan som roboten kör på. Om du trycker två gånger på den 

runda knappen på Edison, så kommer LED-lampan att lysa. Om du lyfter upp Edison lite 

från underlaget, så kan du se den röda ljuspunkten. Jämför hur stark ljuspunkten ser ut när 

den placeras på en svart eller vit yta.  

Är punkten ljusare (reflekterar mer ljus) på ett mörkt eller ljust underlag? ____________ 

Fototransistorn är en ljuskänslig sensor som kan mäta hur mycket ljus som reflekteras från 

underlaget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Som du noterade från övningen ovan, återspeglas mer ljus från en vit yta än från en svart 

yta. Därför ger fototransistorn en högre ljusavläsning från en vit yta än från en svart. Detta 

gör det möjligt att programmera roboten att reagera på ytan som den kör på. En svart yta 

anses vara "icke-reflekterande” och en vit anses vara "reflekterande". 

Hur tror du att spårningssensorn reagerar på de följande underlag, reflekterande eller icke-
reflekterande? (Tips: LED-ljuset är rött) 
 

rött underlag ____________, grönt underlag____________, blått underlag____________  

 

LED Fototransistor 

Ljus från LED Reflekterat ljus 

Underlag 

Tvärsnitt av linjespårningssensorn 
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Lektion 8 Arbetsblad 8.2 – Kör till en svart linje 
 

Koda följande program för att låta Edison-roboten köra på en vit yta (reflekterande) tills 

den når en svart linje (icke-reflekterande). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att använda linjespårningssensorn i ett program måste du först sätta på sensorn. Detta 

aktiverar också den röda lysdioden. 

Använd den svarta linjen på Aktivitetsblad 8.1 eller dra en svart linje på ett vitt papper. Du 

kan också använda svart eltejp på ett vitt skrivbord. Kör roboten mot den svarta linjen och 

den kommer att stanna. 

På Aktivitetsblad 8.1 finns det också tre färgade linjer. Dessa är röda, blå och gröna. Kör 

Edison mot varje linje och se om den stannar.  

  

Finns det någon färg som Edison har svårt att detektera? I så fall, vilken? _____________ 

Vad tror du det är som sker? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Lektion 8 Arbetsblad 8.3 – Kör innanför en gräns 
 

Koda följande program så att Edison håller sig innanför en bestämd gräns. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Använd Aktivitetsblad 8.2, eller ännu bättre, gör själv med ett stort ark och svart tejp. 

Du kan också använda svart eltejp på ett vitt bord for att göra en stor inhägnad.   

Om du gör en RIKTIGT STOR inhägnad, prova att sätta in flera robotar for att se vad som 

händer. 

Och du, experimentera gärna med olika hastigheter.  

 

Hur snabbt kan roboten köra innan det blir problem? ____________________________ 

  

Vad händer om roboten kör för fort? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Lektion 8 Arbetsblad 8.4 – Följ en linje 
 

Koda följande program for att få Edison att följa en svart linje. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta program använder "IF"-blocket för att låta roboten avgöra vad som ska göras. Om 

linjespårningssensorn befinner sig på en reflekterande yta (vit) svänger den åt höger med 

hastighet 4. Om linjespårningssensorn inte är på en reflekterande yta, svänger den istället 

åt vänster med hastighet 4. När roboten är på vitt underlag svänger den framåt höger, när 

roboten är på svart svänger den framåt vänster. På detta sätt rör den sig framåt samtidigt 

som den hela tiden spårar kanten på linjen. 

Placera roboten inuti spåret på Aktivitetsblad 8.2 och studera hur roboten söker linjen. 

Vilken väg kör den (medurs eller moturs)? ___________________________________  

Placera roboten utanför spåret på Aktivitetsblad 8.2 och studera hur roboten söker linjen. 

Vilken väg kör den (medurs eller moturs)? ___________________________________  

Varför går roboten inte samma väg runt banan som innan? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Lektion 8 Aktivitetsblad 8.1 – Linjespårningssensor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANNA HÄR 

STANNA HÄR? STANNA HÄR? STANNA HÄR? 

Använd det här Aktivitets-

bladet för att testa ditt 

program från Arbetsblad 8.2. 

Du kan också bekräfta dina 

svar från Arbetsblad 8.1 med 

de färgade linjerna nedan.  

Vilken färg får Edison att 

stanna? 
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Lektion 8 Aktivitetsblad 8.2 – Linjespårningssensor 

OBS! 
Starta roboten vid 
sidan av linjen, inte 
på den. 
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Lektion 9 Arbetsblad 9.1 – Förstå variabler 
 

En variabel är en liten del av datorminnet för 

lagring av data. Vad som gör variabler så 

användbara här är att dessa data kan variera 

medan programmet körs, därav namnet variabel. 

Variabler lagrar siffror som 10, 106, 1 482 etc. 

och tillåter ett datorprogram att göra beräkningar, 

något som datorer är mycket bra på. 

Edison-roboten har två typer av variabler som kallas "bytes" och "words". Byte-variabler 

kan lagra tal som sträcker sig från 0 till 255. Word-variabler kan lagra tal som sträcker sig 

från -32 767 till +32 767. 

För att göra variabler enklare att använda, ger vi dem namn. Detta hjälper oss människor 

att komma ihåg vilken typ av information som lagras i dem. I EdWare kan du namnge dina 

variabler till nästan vad du vill. Du kan döpa en till "Kurt", men det kanske inte är ett 

särskilt användbart namn för att komma ihåg vilken typ av information som lagras i Kurt. 

Ett bättre namn kan vara "Light_Level" (Ljusstyrka). Denna typ av namn gör det mycket 

enkelt att komma ihåg vad variabeln används till och vilken typ av data som finns där. 

Nu när du vet lite om variabler, låt oss skapa en i EdWare för våra kommande program. 

Klicka på knappen "Add Variable" i övre 

vänstra hörnet (kan vara annorlunda 

beroende på version av EdWare) och ett 

popup-fönster visas. 

 

 

Skriv in namnet på variabeln som ‘Light_Level’, och 

välj område +/-32767 (word) sätt initialt värde 

(startvärde) till noll. Tryck OK och din variabel läggs till 

i tabellen i nedre högra hörnet (beror också på version 

av EdWare var det hamnar). 

 

Vilken typ av variabel (byte eller word) ska du använda för att lagra följande tal? 

 

12 _________, 192 _________, 801 _________, -42 _________, 27 901_________ 

 

Add Variable 
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Lektion 9 Arbetsblad 9.2 – Ljus-larm 
 

Koda följande program for att få Edison att larma när ljuset i rummet tänds. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Symbolen ”sense light” avläser ljusstyrkan från den vänstra ljussensorn och tilldelar sedan 

variabeln ”Light_Level” värdet på ljusstyrkan. 

Den första loopen använder matematik för att bestämma vad som ska göras. 

Loopen fortsätter tills värdet i variabeln ”Light_Level” är större än 100 (>100). 

När värdet i ”Light_Level” är större än 100 avslutas den första loopen och programmet går 

vidare till nästa loop som startar larmet. 

Sätt Edison-roboten i ett mörkt utrymme och tryck på startknappen. Om lamporna tänds, 

kommer roboten att larma.  

 

Kan du tänka på en verklig situation där denna typ av larm skulle vara användbart? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Vilka ändringar måste göras i programmet för att göra det till ett mörker-larm? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Lektion 9 Arbetsblad 9.3 – Automatiska ljus 
 

Koda följande program for att få Edison att slå på de två LED-lamporna när det blir mörkt. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kör roboten genom en tunnel eller under en soffa for att se om frontljusen slås på. 

I detta program använder vi ”mindre än” (<) symbolen for att styra loopen i programmet. 

Om variabeln ”Light_Level” blir mindre än 100 (<100), så skall den välja den övre delen 

(Sann) av loopen och slå på LED-lamporna. 

 

Experimentera med värdet (100) i ”IF-blocket”. 

Vad händer när du gör det högre? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Vad händer när du gör det lägre? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Lektion 9 Arbetsblad 9.4 – Följa en ljuskälla 
Koda följande program for att få Edison att följa ljuset från en ficklampa. Här måste du 

börja med att skapa två nya variabler, Right_Light och Left_Light. 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Lys med en ficklampa på Edison och roboten kommer att köra mot ljuset. 

Detta program utför en beräkning mellan två variabler. I blocket ”calculate word” 

subtraheras variabeln ”Right_Light” från variabeln ”Left_Light”. Resultatet (svaret) placeras 

tillbaka i variabeln Right_Light. Låt oss se hur resultaten skulle se ut: 

 Right_Light Left_Light Beräkning Resultat 

Ficklampa till höger 200 100 200 – 100 = +100 

Ficklampa till vänster 100 200 100 – 200 = -100 

 

Från tabellen kan du se att när ficklampan är till höger så blir svaret positivt (över noll). När 

ficklampan är till vänster blir svaret negativt (under noll). 

”IF-blocket” frågar: Är resultatet under noll? Om det är sant så kör roboten åt vänster, och 

om det inte är sant så kör roboten åt höger. Båda gånger mot ljuset från ficklampan. 

Vad skulle hända om du ändrar symbolen "mindre än" (<) till ”större än” (>)? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Lektion 10 Arbetsblad 10.1- Designa ett eget program 2 
 

Videon ”Humans need not apply” ger en inblick i hur robotar kan användas i framtiden. 

Tänk på en användbar uppgift som din robot kan utföra, och skriv sedan ett program för att 

den ska kunna utföra den uppgiften.  https://www.youtube.com/watch?v=7Pq-S557XQU  

Här är några exempel: 

• Räddningsrobot – En robot kör över ett snöskred eller ett jordbävningsområde och 

letar saknade personer. När roboten finner en person så larmar den. 

• Förarlös bil - Roboten kör på en bestämd väg (linje) utan att köra på folk, andra bilar 

eller byggnader.   

• Krigsrobot – Skicka robotar till krig snarare än soldater. Skapa en sumo-ring och 

programmera två eller flera robotar för att leta efter varandra och sedan trycka ut 

den/de andra ut ur sumo-ringen.   

 

1. Diskutera  
Diskutera med en annan elev och försök att hitta en användbar robotapplikation som du 

kan programmera. 

Skriv ner några av idéerna? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Välj en av idéerna och förklara varför den inte var möjlig att genomföra?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

http://www.edwareapp.com/
http://www.alega.se/
https://www.youtube.com/watch?v=7Pq-S557XQU


 

 

            Namn: ________________________ 

www.edwareapp.com 

Översatt av Alega Skolmateriel www.alega.se 

2. Beskriv 
Innan du börjar koda ditt program ska du beskriva utmaningen som din robot ska lösa och 

hur den ska lösa den. 

Utmaningen: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Lösningen: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3. Gör ditt program 
Planera ditt program innan du börjar sätta blocken på plats. Använd både block som du 

har lärt dig att använda tidigare, men prova gärna andra block också.  

4. Misslyckades det? 
Det är inte allt fungerar som man tror första gången. Inget problem! Försök igen, men 

beskriv först vad som gick fel. Varför fungerade inte ditt program första gången? Kom ihåg 

det här: Thomas Edison misslyckades 10 000 gånger innan han lyckades uppfinna 

glödlampan! Så, fortsätt att prova! 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Lektion 10 Arbetsblad 10.1- Designa ett eget program 2 

5. Beskriv några av programmeringsblocken i ditt program 
Rita och färglägg programmeringsblocken nedanför. Beskriv vad dom gör i ditt program. 

 

 

Namnet på blocket? _____________________________ 

Vad utför blocket? _______________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Namnet på blocket? _____________________________ 

Vad utför blocket? _______________________________  

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Namnet på blocket? _____________________________ 

Vad utför blocket? _______________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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Elevens framsteg 
 

 

Program OK  Program OK 

2.1 Kör roboten framåt   7.1 Detektera hinder med IR  

2.2 Backa med roboten     7.2 Se hinder och stanna  

2.3 Framåt och sedan bakåt   7.3 Undvik ett hinder  

2.4 Kör snabbare   7.4 Upptäck alltid hinder             

3.1 Sväng höger   7.5 Höger/vänster detektering  

3.2 Sväng vänster   8.2 Kör till en svart linje  

3.3 Sväng höger och vänster   8.3 Kör innanför en gräns  

3.4 Minilabyrint   8.4 Följ en linje  

4.1 Utmaning   9.2 Ljus-larm  

4.2 Vågen   9.3 Automatiska ljus  

5 Eget program 1   9.4 Följa en ljuskälla  

6.1 Blinka LED vid 
handklappning 

  10 Eget program 2   

6.2 Köra efter handklappning   Eget program 3.  

6.3 Dans efter handklappning   Eget program 4.  
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