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Gör så här med EdBlocks 
Använd EdBlocks-appen för att placer ut blocken i ett program som det 
här nedanför. Ditt program ska först tala om för Edison att vänta i 5 
sekunder. Sedan ska det tala om för Edison att spela en melodi när ljus 
upptäcks på ena sidan.  

Minns du Edisons l jussensorer? De här sensorerna gör så att Edison 
upptäcker l jus. Vi kan använda dem för att göra ett program åt Edison. 

Vi gör ett program som får 
Edison att spela en melodi när 
l jus upptäcks. 

Den här gången vil l vi att Edison 
ska upptäcka ljus bara från den 
ena sidan. Vi måste täcka för 
den andra sidan med mörk tejp 
eller kartong.  

Vilken sida ska Edison använda för 
att upptäcka ljus? Du kan 
bestämma! 

Om Edison söker efter ljus på 
vänster sida måste höger sida av 
roboten täckas för.  

Om Edison söker efter ljus på 
höger sida måste vänster sida av 
roboten täckas för. 

 

Vilken melodi ska Edison spela? 

Du kan ta vilken melodi du vil l . 
Leta upp noter och 
programmer in en melodi. Du 
kan til l och med hitta på en 
egen melodi 

Se til l att både ‘wait for l ight’-
blocket (vänta på l jus) and 
musik-blocken är inuti loopen. 



 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gör så här med Edison  
Vi klär Edison fin för ett uppträdande i rampljuset! 

Använd kartong eller tejp för att täcka för den ena l jussensorn . Gör sedan en 
kostym åt Edison. Du kan göra en pirat eller en prinsessa. Vad mer kan man 
göra? 

Använd papper och dekorationsmaterial för att pyssla ihop en kostym åt 
Edison. Tänk på att kostymen ska täcka ena sidan av Edison, men att 
knapparna på ovansidan behöver kunna nås.  

Hitta lösningen  
Vad gjorde du för kostym? Skriv vad den kallas och rita den här 
nedanför.  

En pirat med 
ögonlapp?  

En prinsessa med 
långt hår? 

Hur vil l du klä 
Edison? 

Ljuset då? 
När du har klätt Edison och laddat in programmet 
trycker du på startknappen och lägger ner Edison i en 
låda. När du sedan öppnar lådan igen kommer Edison 
upptäcka l juset och spela din melodi.  

Finns det fler mörka ställen att placera Edison på? 
Pröva med en ryggsäck eller väska. 

 


