
2 

  

 

BBC micro:bit – så er du i gang - 10 øvelser og inspiration til dine 

første eksperimenter med micro:bit –  af Karin Høgh 

karin@podconsult.dk mob. 21 27 60 92   © copyright Karin Høgh  

Må gerne printes 

Dette er den første danske øvelsessamling med 10 sjove og lærerige øvelser, som sikrer, at du lærer 

micro:bit rigtig godt at kende. Og får lyst til at kaste dig ud i flere og større eksperimenter og kodeformer – 

alene eller sammen med drenge og piger omkring dig.  

1. Bankende hjerte 
Du skal bruge:    

1 x BBC micro:bit 

1 x micro USB-kabel 

1 x computer 

2 x AAA batterier og batteriholder 

 

 

 

 

Gå til BBC micro:bits hjemmeside http://microbit.org/  Klik på “Lets code”. 

Under 'Microsoft Block Editor', klik på 'New project'  for at åbne block editor-værktøjet. 

I den venstre side af skærmen ser du en menu med titler som ”basic” ”input”, ”loops” osv. Det er de 

forskellige måder at programmere på.  I denne øvelse skal du vælge “basic”. Så klikker du på den blok, der 

hedder ”show LEDs”. Klik på den og træk den ind midt på skærmen.  

Nu kan du vælge hvilke af LED´erne i displayet, der skal lyse, når programmet kører. I denne øvelse skal du 

sætte pile i de felter, som tilsammen markerer et hjerte. 

 

 

 Hvis du vil se, hvordan det ser ud i displayet på micro:bit simulatoren, så klik på “play”-knappen øverst. 

Nu skal du få hjertet til at blinke. Klik på ”basic” og vælg denne gang blokken, der hedder ”pause (ms)” 

Med denne kommando bestemmer du i hvor mange millisekunder LED´erne skal holde pause med at lyse. 

Træk blokken hen under blokken med led´erne og ændr tallet til 500 for at få LED´erne til at holde pause 

med at blinke i et halvt sekund, dvs. 500 millisekunder.   
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Før du fortæller programmet, hvad det skal gøre efter denne pause, så sker der ingenting.  Så nu skal du 

sætte den blok ind, der hedder ”clear screen”. Den finder du til venstre under ”basics kommandoerne. Sæt 

denne blok under de andre kommandoer som vist på næste billede. Sæt nu endnu en ”pause (ms) -blok 

herunder og ændr til 500 millisekunder for at få hjertet på displayet til at være slukket lidt længere.  

Fra BASIC-menuen sættes "FOREVER" blokken ind og uden om hele kodeblokken sådan: 

 

Hvis du afspiller koden nu, kan du se i på displayet på skærmen, hvordan hjertet blinker uendeligt.  

For at overføre scriptet til din BBC micro:bit skal du bare klikke på ”compile” foroven, og så bliver koden 

downloadet som en .hex-fil. Gem filen i en mappe på computeren, så du kan finde den igen og måske bruge 

den en anden gang. Hvis du overfører den direkte til micro:bit, vil den blive overskrevet næste gang du 

overfører en fil, og så er den væk.  
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Nu kan du tilslutte micro:bit til computeren med USB-kablet. Den dukker automatisk op som et ”drev”. Nu 

skal du trække og slippe .hex-filen over på drevet. Et gul-grønt lys på BBC micro:bit vil blinke som tegn på, 

at filen bliver overført. Når blinket ophører, er filen overført. Nu kan du trygt frakoble micro:bit. Sæt 

batteriet til micro:bit. 

Tryk på “reset”-knappen på micro:bit for at køre dit program.  

 

 

NB. Du lærer mest ved at lave øvelserne selv og prøve dine egne programmer af på micro:bit – men alle 

filerne – både .hex og .jsz ligger i denne dropbox-mappe, som du er velkommen til at downloade/kopiere til 

din egen computer.  

  


