
Kurs i Arduino
Arduino är en mikrokontroller, en liten dator. Precis som en vanlig dator kan den räkna och 
programmeras, men till skillnad från en vanlig dator så är arduinon specialicerad på skicka och ta emot 
ström för att kommunicera med sin omvärld. Genom att skicka ström kan den styra exempelvis lampor 
och motorer. Genom att ta emot ström kan den ta information från omvärlden, exempelvis genom att 
någon trycker på en knapp eller vrider en ratt.

Den Arduino ni har ser ut ungefär som bilden till
höger. Den nedre, blåa delen är själva Arduinon.
Den avlånga svarta grejen nära mitten är datordelen.
Det är en mikroprocessor som heter Atmega 328.
Det kan sägas vara arduinons hjärna och det är där
koden hamnar när ni programmerar arduinon. 

Listerna med hål längs arduinons kanter är de in-
och utgångar arduinon använder för att
kommunicera med omvärlden. Den övre raden
innehåller 14 in- och utgångar (0-13). Den högra
nedre raden innehåller 6 in- och utgångar (A0-A5).
Utöver det finns det punkter för jord (GND) och två
ställen där vi kan ta konstant likström: antingen 5
volt eller 3,3 volt. In- och utgångarna kallas “pins”
(eller “pin” i singular) och det är ett uttryck vi
kommer att återkomma till när vi programmerar
arduinon.

Utöver pins finns det till vänster på arduinon en USB-port för programmering och ett uttag för 
nätström. Arduinon kan drivas med ström från USB-porten och då arduinon kräver 5 volt, vilket är 
precis vad USB-porten ger, är det ett smidigt sätt att driva den på.

Ovanför arduinon är en vit fyrkantig sak som kallas kopplingsdäck. Kopplingsdäcket har en mängd hål 
som vi kan använda till att fästa elektronik-komponenter i, exempelvis motstånd och LED. Under hålen
finns kopparbanor som förbinder vissa hål med varandra. De 5 hålen 1A-E är förbundna med varandra. 
Likaså är 2A-E. Detsamma gäller på andra sidan mittenavdelaren, dvs 1F-J är förbundna. Det fortsätter 
på samma sätt ner till 30A-E respektive 30F-J.

Pluspolen är förbunden längs med hela långsidan, liksom minuspolen. De två långsidorna är dock inte 
förbundna med varandra, så om ni vill använda båda långsidornas minuspoler som jord måste ni 
förbinda dem med varandra med en kabel. Det kommer förhoppningsvis att bli klarare när vi väl börjar 
att laborera med arduinon.



Att programmera arduinon  
Det går att programmera arduinon med en rad olika språk, men det vanligast förekommande är ett 
språk som heter “C”. C är ett av det äldsta nu använda programmeringsspråken och det mest populära 
när det gäller att programmera mikrokontroller. C kan skapa små och snabba program, vilket är bra då 
mikrokontroller vanligtvis är ganska klena datorer.

Arduinons utvecklingsmiljö (IDE som det kallas,
eller “Integrated Developement Environment”) är
textbaserad och ganska enkel till sitt utförande.
Här till höger ser ni hur den ser ut. Arduinons
program kallas “sketches” och i exemplet till höger
ser ni ett minimum av vad en arduinosketch kan
innehålla: en funktion som heter “setup” och en
som heter “loop”. Varje arduinosketch måste
innehålla en setup och en loop, annars går
programmet inte att köra.

En funktion är inom programmering ett stycke kod
som utför en specifik uppgift. Det vi vill ska utföras
av funktionen skriver vi mellan den inledande
måsvingeparentesen { och den avslutande }.
Funktionen “setup “ avslutas alltså med { som står
ovanför “void loop”. Som ni förstår är setup
respektive loop namn på funktionerna. Vad är då
void för någonting? 

Void är en slags datatyp. Det finns en rad olika datatyper i C, exempelvis “int”(integer, eller heltal på 
svenska) och “float”(decimaltal). En funktion skickar vanligtvis tillbaka ett värde när den har utfört 
sina uppgifter. Därför måste vi ange vilken datatyp som kommer tillbaka från funktionen. Void betyder 
tomrum på engelska och genom att sätta det som datatyp säger vi att funktionen inte ska skicka tillbaka 
någon data utan bara utföra sina uppgifter.

De två parenteserna efter datatyp och namn, exempelvis void setup, visar att det här är en funktion. 

När vi har skrivit ett program vi är nöjda med är det två saker vi behöver göra för att ladda upp koden 
till arduinon. Det första är att kolla så att arduinon är ansluten till datorn via USB. Vi måste såklart 
kolla så att sladden sitter i, men vi behöver också kolla i arduino IDE att vi kan kommunicera med 
arduinon. Det gör vi under fliken “tools” i listen längst upp i arduino IDE. Där finns ett alternativ som 
heter “port” och där dyker (förhoppningsvis) ett alternativ i stil med “COM4” upp. Välj det alternativ 
som finns där.

För att ladda upp koden trycker vi på symbolen med en pil som pekar höger. Det IDEn gör då är först 
att kolla så att vi har skrivit rätt i koden och sedan omvandlar koden till maskinkod, binär kod som 
arduinon förstår. Det tar ett par sekunder att ladda upp koden och resultatet av uppladdningen får vi i 
den svarta rutan längst ner i IDEn. Har vi skrivit fel i koden eller inte kopplat in arduinon ordentligt får 



vi ett felmeddelande. Om det är fel på koden står det i felmeddelandet vilken rad vi har skrivit fel på 
och ofta också vad som är fel. Det underlättar när vi ska felsöka koden.

Det första programmet 
Det första program vi ska skriva är ett som får en LED att blinka. Det är ett vanligt nybörjarprogram för
Arduino och kommer också att lägga grunden för våra kommande program. Först bygger vi den krets 
vi ska styra.

Till kretsen behöver vi ett motstånd, en LED och två
kopplingskablar. Motståndets värde ska anpassas efter
LEDen. En LED tål vanligtvis ungefär 20mA. Arduinon har
en spänning på 5 volt, men en LED har en framspänning på
cirka 2 volt (beroende på LEDens färg), så vi kan räkna på 3
volt över LEDen. Ohms lag ger ett värde på motståndet på
150 ohm och uppåt (3/0.02). För att vara på den säkra sidan
kan vi använda ett motstånd på 220 ohm eller mer.
Ljusstyrkan avtar med motståndets storlek och över 1Kohm
brukar de lysa lite väl svagt. Observera att LEDen är riktad.
Strömmen måste gå in i det långa benet (anoden) och ut
genom det korta benet (katoden). Kopplar vi in den åt fel håll
kommer LEDen att blockera strömmen och alltså inte lysa.

Vi ska ta ström från arduinons pin 8. För att sluta kretsen
kopplar vi en kabel mellan katoden på LEDen och jord på
arduinon, märkt GND. 

Vår första kod
När vi nu har kopplat ihop vår krets behöver vi
programmera arduinon för att det ska hända något.

Till höger ser vi hur det färdiga programmet ser ut.
Vi ser här att de två funktionerna “setup” och
“loop” har fyllts med innehåll. Setup innehåller
sånt som arduinon behöver veta innan den börjar
göra saker och loop innehåller sånt som arduinon
ska göra om och om igen, tills någon bryter
strömmen.

I setup skriver vi pinMode(8, OUTPUT);

Med den här raden talar vi om för arduinon om den
ska skicka eller ta emot ström och på vilken
“pin”(in/utgång) den ska göra det. I det här fallet



skriver vi att vi vill använda pin 8 och att vi ska skicka ström. Skulle vi vilja ta emot ström hade vi 
ersatt OUTPUT med INPUT.

Observera att arduinon gör skillnad på små och stora bokstäver (liksom de flesta programmeringsspråk 
gör). “pinMode” måste alltså vara skrivet med litet p och stort M. Likaså måste OUTPUT vara skrivet 
med stora bokstäver.

Raden avslutas med ett semikolon. Semikolon motsvarar i många programmeringsspråk punkt när vi 
skriver på svenska. Med semikolonet markerar vi att kommandot vi vill utföra är färdigskrivet. 

Nu när vi är färdiga med setup går vi vidare till funktionen “loop”. Här får vi tänka på vad vi faktiskt 
vill göra med programmet. Vi vill blinka med en LED. Vad består då blinkande av? Jo, att vi tänder och
släcker LEDen om vartannat. Det här sättet att tänka, att bryta ner en uppgift till mindre deluppgifter, är
en viktig del av programmering. Vi måste bestämma oss för vad vi vill göra, men också hur vi ska göra 
det. Vi måste identifiera vilka delmoment som ingår i det vi vill göra.

Vi börjar med att tända LEDen. Det gör vi genom att skriva digitalWrite(8, HIGH);

“digitalWrite” är kommandot vi använder för att skicka ström. För att ta emot ström skulle vi använda 
“digitalRead”. Det kanske verkar konstigt att det heter skriva (write) och läsa (read), men tänk att det är
information. Vi skriver till en pin vad den ska göra och vi läser av vilken information vi får på en pin.

Att det heter just digitalWrite är för att vi har att göra med två värden: av och på (eller 0 och 1). Digital 
betyder i det här fallet just det. Antingen är det 5 volt på den pin vi har valt eller så är det 0 volt. För 
arduinon heter de två värdena “HIGH” respektive “LOW”. 

Vi skriver alltså till pin 8 och säger åt den att slå på strömmen.

Arduinon, liksom de flesta datorer, utför kommandon väldigt fort. För att våra långsamma ögon ska 
hinna uppfatta att LEDen är tänd måste vi säga åt arduinon att ta en paus och låta LEDen vara tänd en 
stund. Det gör vi här med delay(500);

Kommandot delay fryser arduinon så länge som vi specificerar innanför parentesen. Värdet där är i 
millisekunder, så 500 betyder en halv sekund.

På nästa rad skriver vi till arduinon att den ska sluta skicka ström på pin 8, vilket innebär att LEDen 
släcks. 

Precis som när lampan var tänd behöver vi lägga in ett delay i slutet av koden också för att vi ska hinna 
uppfatta att LEDen är släckt.

Vi har nu kommit till slutet av loopen. Det programmet gör nu är att börja om från början av loopen. 
Den börjar alltså från första raden igen, dvs digitalWrite(8, HIGH); Så håller den på så länge vi förser 
arduinon med ström.

Vad gör jag när något går fel? 
Saker kommer förr eller senare att gå fel. En viktig del av programmering är därför felsökning. När vi 
jobbar med arduino finns det två saker som kan gå fel: kretsen och koden.



Om IDEn inte ger något felmeddelande när du laddar upp koden, men LEDen ändå inte blinkar är det 
förmodligen kretsen det är fel på. Börja med att kolla så att du har kopplat kretsen till rätt pin på 
arduinon, i detta fall pin 8. Försök sedan följa strömmens väg i kretsen, från pin 8 genom motstånd och 
LED och slutligen tillbaka till jord. Kolla så att allt är kopplat till varandra. Sitter LEDen åt rätt håll? 
Strömmen ska gå in i det långa benet. Om du har kopplat rätt men det ändå inte funkar kan du testa att 
byta LED. Motstånd och kopplingskablar går sällan sönder, men LED kan vara lite känsliga.

Om koden inte fungerar är det närläsning som gäller. IDEn brukar ge ledtrådar när det gäller vanliga 
fel, som att du har glömt ett tecken. Dels markeras det med rött i själva koden och dels får du ett 
felmeddelande i konsollen, den svarta rutan längst ner i IDEn. I felmeddelandet står vad IDEn (eller 
mer exakt kompilatorn som omvandlar koden) förväntar sig. Ett exempel kan vara om du har glömt att 
skriva semikolon efter delay. Då står det “error:  expected “;” before digitalWrite”. Då vet vi vad vi ska 
leta efter i koden.

Ett tips är att vara noggrann när du börjar skriva kod. Slarvfel är den vanligaste orsaken att program 
inte funkar och tyvärr behöver koden vara precis rätt för att den ska fungera. Det är en del tecken och 
symboler du kanske inte använt tidigare och är du nybörjare kommer det att kännas ovant och kanske 
lite jobbigt. Ta därför god tid på dig när du skriver koden och se så att alla tecken hamnar på rätt plats. 
Ganska snart kommer du att känna dig bekväm med det här sättet att skriva.

Vägen framåt 
Tanken med den här kursen är att ni ska kunna bygga ett trafikljus. För att vi ska komma dit behöver vi 
först bygga en krets med 2 stycken LED till. Ett trafikljus behöver ju både röd, gul och grön lampa. 
Lamporna behöver kunna tändas och släckas oberoende
av varandra, så vi måste koppla dem till 2 pins till. Vi
använder de närliggande pin 9 och pin 10.

Den färdiga kretsen ska se ut som den på bilden till
höger. Eftersom det är fler LED som ska anslutas till
jord för en sluten krets kopplar vi dem via minuslisten
längst ner på kopplingsdäcket. Vi kopplar sedan
minuslisten tillbaka till jord (GND) på arduinon. Vi kan
använda samma typ av motstånd som på kretsen med
den blinkande LEDen.

Koden behöver inte heller skilja sig så mycket från
föregående kod, annat än att vi nu har 3 istället för 1
LED. En färdig kod skulle kunna se ut som koden
nedanför.



Vi behåller pinMode(8, OUTPUT) eftersom vi fortfarande ska skicka 
ström på pin 8. Vi lägger dock till pinMode(9, OUTPUT) och 
pinMode(10, OUTPUT) eftersom vi vill skicka ström på dessa pins också.

I loopen vill vi låta en LED åt gången vara tänd medan de andra är 
släckta. Det kan vi göra genom att sätta en av pinsen till HIGH medan de 
två andra är LOW. Vi upprepar detta för alla pins tills vi har växlat mellan
alla LED.

Det här är en fullt fungerande lösning på hur vi ska skapa ett trafikljus. 
Det är dock en hel del upprepande av kod och upprepning av kod brukar 
vara en signal om att det här går att lösa på ett smartare sätt.

Det går ofta att lösa en programmeringsuppgift på många olika sätt. Alla 
sätt som fungerar är bra, men de kan vara olika effektiva. Ibland går det 
att lösa på ett sätt som är snabbare för datorn eller skapar ett mindre 
program. Andra gånger kan det vara så att vi kan lösa ett problem på så 
sätt att vi slipper skriva så mycket kod. Ju mer du lär dig om 
programmering desto bättre kommer du bli på att hitta effektiva sätt att 
lösa programmeringsproblem.

Ett sätt att lösa det här problemet är att skapa en loop som går igenom 
lamporna så att vi slipper skriva vilka som ska tändas och släckas. Här 
nedanför är ett exempel på hur en sån kod kan se ut:

För att förstå hur den här koden fungerar måste vi lära oss två nya
saker: vad en variabel är och vad en while-loop är.

På den första raden i while-loopen skapar vi en variabel som vi kallar
“lampor”. En variabel kan liknas vid en behållare där vi kan stoppa
olika saker som siffror eller bokstäver. När vi pratade om datatyper
tidigare när vi gick igenom “setup” och “loop” nämnde jag att det
finns en datatyp som heter “int” och att det står för “integer”, eller
heltal på svenska. Heltal är tal som inte har några decimaler i sig. Vi
skapar en variabel av datatypen int, eller förenklat en behållare som
kan spara heltal. Vi vill fylla den med något också och det gör vi med
lika-med-tecknet. Det som står på höger sida om = blir det som
hamnar i variabeln “lampor”. Vi skriver siffran 8 och nu är variabeln
“lampor” samma som siffran 8. När vi väl har skapat variabeln lampor
och gett den värdet 8 kan vi exempelvis räkna matte med den. Lampor
+ lampor blir 16 och lampor * lampor blir 64. Att vi kan räkna matte
med variabeln kommer vi att använda i while-loopen.

En while-loop är en typ av loop som gör någonting medan det villkor
man sätter upp är sant. Den skrivs  som while(villkor är sant) {gör
något}. I det här fallet testar while-loopen om lampor är mindre än 11.



När vi skapade variabeln “lampor” gav vi den värdet 8, så vad while-loopen testar är om 8 är mindre än
11. 8 är ju mindre än 11, dvs villkoret är sant, så while-loopen sätter igång och utför det som står 
innanför måsvingeparentesen.

Först skriver den HIGH med digitalWrite till pin “lampor”, vilket i det här fallet betyder pin 8 eftersom 
lampor = 8. Efter det pausar loopen en halv sekund och sedan skriver den LOW till pin “lampor”, dvs 
pin 8.

Den sista raden i while-loopen är nog obekant för er. Jag skrev tidigare att vi kan räkna matte med 
variabler och här gör vi just det. För att loopen ska gå igenom alla LED måste vi plussa på 1 till lampor
så att while-loopen under nästa vända tänder och släcker den LED som är kopplad till pin 9. Vi gör det 
genom att skriva att lampor är lika med lampor + 1, dvs lampor = 8 +1 vilket är 9.

När while-loopen nu börjar om är variabeln “lampor” lika med 9. Den kollar då om 9 är mindre än 11, 
vilket det är. Därför utför while-loopen återigen det som står innanför måsvingeparentesen. När den 
kommer till sista raden plussar den på 1 på lampor så att lampor är lika med 10. 

Även 10 är mindre än 11, så loopen utförs en tredje gång. Denna vända i loopen gör dock att lampor 
blir lika med 11, så när loopen ska börja om igen testar den om 11 är mindre än 11. Det är det inte, så 
while-loopen avslutas och programmet går till nästa rad efter while-loopen.

Vi har med while-loopen tänt och släckt röd, gul och grön LED och för att trafikljuset ska vara 
fullständigt måste det gå tillbaka till gul en gång. Eftersom alla LED är släckta när while-loopen är 
färdig så räcker det att vi tänder gul LED genom att använda digitalWrite(9, HIGH) och pausa 500 
millisekunder med hjälp av delay.

Någon tänker säkert att vi måste släcka den gula LEDen också, men om vi tittar på koden och tänker på
vad som händer efter det sista delay så ser vi att det kommer att ske även om vi inte skriver det. När 
den sista delay(500) är utförd har vår loop kommit till slutet och börjar då om från början. Först 
återställer koden “lampor” till 8 och sedan släcker den alla LED genom att skriva LOW till pin 8, 9 och
10.

Känns det snurrigt? Var lugn, du är inte ensam! Ett bra tips när du läser kod är att gå igenom den steg 
för steg och se vad varje rad kod gör och se vad som kommer härnäst. Använd gärna papper och penna 
eller digital motsvarighet och skriv ner exempelvis vad en loop gör, hur många gånger den utförs och 
vad som händer när loopen är slut. Du kommer att lära dig mycket av det och det är ett bra sätt att få 
förståelse för kod.

Den sista utmaningen!
Nu är det dags att bygga ett komplett trafikljus som går från rött till grönt när någon trycker på en 
knapp. Vi kan använda den krets vi redan har byggt, men vi måste lägga till en knapp till den. Hur den 
färdiga kretsen ska se ut kan du se här nedanför.



Knappen måste kopplas till arduinon för att
vi ska kunna läsa av om någon har tryckt på
knappen eller ej. Vi kopplar knappen till
pin 1 på arduinon.

Sättet som arduinon läser av knappen är
genom att kolla om det finns 5 volt (HIGH)
eller 0 volt (LOW) på pin 1. 0 volt är i det
här sammanhanget (och vanligtvis) samma
som jord (GND) så vi kan koppla ett av
benen på knappen till minuslisten i nedre
delen av kopplingsdäcket som i sin tur är
kopplad till jord. Vi behöver dock använda
ett motstånd däremellan och ett värde på
motståndet på mellan 4700ohm och
10Kohm är lagom.

5 volt ta vi från arduinon. Det finns en pin
märkt 5V och därifrån drar vi en
kopplingskabel till pluslisten på
kopplingsdäcket. Sedan kopplar vi ett av
benen på knappen till pluslisten.

Inuti knappen är den kopplad så att benen
på höger sida är förbundna med varandra och benen på vänster sida är förbundna med varandra. När vi 
trycker på knappen förbinds alla ben med varandra. När knappen inte är nedtryckt är alltså pin 1 
kopplad till jord genom motståndet i och med att de båda är kopplade till höger sida av knappen. När vi
trycker på knappen förbinds alla knappens ben och vi får 5 volt på pin 1.

Varför måste vi krångla till det såhär med motstånd till jord kanske ni frågar er? Är det inte 0 volt på 
pin 1 om den inte är inkopplat till något? Skulle vi inte kunna ha en vanlig strömbrytare? De är alla 
rimliga frågor. 

Om en pin på arduinon inte är inkopplad är dess värde inte 0 (eller LOW) utan istället odefinierat. Det 
kommer att pendla mellan HIGH och LOW. Vi vill dock att det helt säkert ska vara LOW (0 volt) när vi
inte trycker på knappen och därför måste vi koppla såhär. Det är en ganska vanlig koppling som 
används när man vill ha ett bestämt värde på en in eller utgång. Den koppling vi har gjort med 
motståndet här kallas “pulldown-motstånd”. Vi drar ner pin 1 till 0 volt. 

Nu till koden!



Vi behåller pin 8, 9 och 10, men måste lägga till pin 1 som
vi har kopplat till knappen. Vi ska ju inte skicka ström på
pin 1, utan läsa av den så vi skriver pinMode(1, INPUT). 

Vi skapar en variabel som heter “knappen” där vi ska spara
värdet som vi får när vi läser av knappen. Variabeln
knappen är av datatypen int dvs heltal. Det verkar kanske
konstigt med tanke på att vi vill kolla om pin 1 är HIGH
eller LOW, men HIGH är samma som 1 och LOW samma
som 0, så det fungerar utmärkt att spara som ett heltal.

Vi sätter pin 8 till HIGH och pin 9 och 10 till LOW med
hjälp av digitalWrite. Så som det är kopplat nu betyder det
att vår röda LED lyser, medan den gula och gröna är
släckta. Det är trafikljusets normaltillstånd och det är i det
tillståndet tills att någon trycker på knappen.

På raden efter det kommer ett kommando som vi inte har
använt förut: digitalRead. Kommandot läser av den pin vi
skriver innanför parentesen, i vårt fall pin 1. Eftersom det är
digitalt ger digitalRead tillbaka ett värde som antingen är
HIGH eller LOW. Vi sparar det värdet i variabeln
“knappen” genom lika-med-tecknet.

Efter det kommer den stora nyheten med denna kod: en if-
sats. If-satser är vanligt förekommande i de flesta
programmeringsspråk och går ni vidare med
programmering kommer ni att stöta på if-satser många
gånger. Det if-satsen gör är att den utför något om det som står innanför parentesen är sant. Den liknar 
på så sätt while-loopen vi har använt tidigare, men till skillnad från while-loopen utför if-satsen bara 
något en gång. Formen för if-satser är if (detta är sant) {gör någonting}.

Det vi vill undersöka är om knappen är nedtryckt, vilket i vår kod blir att se om variablen “knappen” 
har värdet HIGH. Här vill jag utfärda en liten varning, för nu stöter vi på en av de vanligaste 
programmeringsfällorna. När vi ska se efter om något är lika med något annat i kod använder vi två 
lika-med-tecken, alltså ==. Ett lika-med-tecken används, som vi har sett tidigare, för att flytta värdet 
som står på höger sida av lika-med-tecknet till variabeln på vänster sida. 

Den stora fällan i det här är att du vanligtvis inte får ett felmeddelande om du bara skriver ett lika-med-
tecken istället för två. Istället tolkar programmet det som att det som står innanför parentesen alltid är 
sant. I vårt fall skulle det innebära att programmet skulle tolka det som att knappen alltid är nedtryckt.

Vårt program kollar (förhoppningsvis) i alla fall om knappen är nedtryckt. Om den är det släcks den 
röda LEDen och den gula tänds. Sedan pausar programmet en halv sekund för att därefter släcka den 
gula och tända den gröna LEDen. Jag har satt tiden den gröna LEDen ska vara tänd till lite längre, 3 
sekunder, eftersom fotgängarna måste hinna gå över vägen när de väl har fått grönt. Efter 3 sekunder 



släcks den gröna LEDen och det blir återigen gult i en halv sekund. Efter det är if-satsen slut och även 
hela loopen, vilket får programmet att börja om från början. Trafikljuset återgår till normaltillståndet, 
där det är rött tills någon trycker på knappen.

Den här koden går naturligtvis också att förbättra. Exempelvis kan vi skriva den utan variabeln 
knappen. Istället för “knappen” skulle vi kunna köra kommandot digitalRead direkt i if-satsen. Det vi 
testar i if-satsen blir då istället (analogRead(1) == HIGH). Vi upprepar digitalWrite ganska många 
gånger. Kan du själv hitta något sätt att förbättra koden?
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