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Historien om BBC micro:bit
Det er ikke uden grund, at Howard Baker kaldes ”The godfather of
the BBC micro:bit”. Det er ham som var idémanden bag den lille
microcomputer. Han var ansat i BBC i 17 år hvorefter han oprettede sit eget konsulentfirma ”Howard Baker Consultancy” - Learning, micro:bit, Internet of Things, Innovation. De sidste fem år på
BBC arbejdede han som leder i afdelingen for Innovation og Development, BBC Learning.
Ifølge Howard Baker kom inspirationen til udviklingen af en micro:bit bl.a. fra disse to rapporter:
•

I februar 2011 kom en rapport fra Nesta (National Endow-		
ment for Science Technology and the Art) som var bestilt 		
af Department for Digital, Culture, Media and Sport 		
(DCMS) med titlen ”Next Gen.” - Transforming the UK		
into the world’s leading talent hub for the video games 		
and visual effects industries.

•

I januar 2012 kom en rapport fra the Royal Society med 		
titlen ”Shut Down Or Restart?” The Way Forward for 		
Computing in UK Schools. Den havde været 18 måneder 		
undervejs med deltagelse af mange partnere.

I Nesta rapporten nævnes det bl.a., at UK ligger nr. 6 i verden med
hensyn til video games og visual effects i filmindustrien, men de er
ved at miste denne førerplads. Problemet er, at de ikke kan finde
arbejdskraft i UK med de nødvendige færdigheder. Som det er nu,
må de hente talenter i udlandet, og det er ikke holdbart i længden.
Begge rapporter er enige om, at det er et problem, at uddannelsessystemet er holdt op med at undervise elever i computer
science, hvordan de skal programmere og hvordan computere
fungerer. I stedet bliver elever undervist i programmer som Word
og Excel, som er brugbare til mange ting, men de lærer ikke de
færdigheder i digital kreativitet, der matcher det 21. århundredes
krav.
Regeringen i UK ændrede i 2014 læreplanen (Curriculum ) som et
resultat af Royal Society rapporten, men Howard Baker følte, at
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efteråret 2018 blev micro:bit for alvor
introduceret i Danmark. Det skete i form
af et projekt med navnet ultra:bit, og som
bygger videre på den idé, der er udviklet af
BBC i UK. Herhjemme er det DR med støtte
fra Industriens Fond og store dele af undervisningsverdenen, som står for projektet.
Om prototyperne til Codebug lavet af
Michael Sparks
Umiddelbart kan det være svært at se, at
kredsløbsopstillingen på nedenstående billede i sidste ende skulle blive til en micro:bit.
Dog ses to trykknapper og nogle enkelte
lysdioder.

65.000 micro:bit skal i skoleåret 2018/19 udleveres til elever på 4. klassetrin som deres
egen personlige microcomputer. Ultra:bit
er et treårigt projekt med det formål, at
skabe elever, som ikke blot er forbrugere af
teknologi, men selv bliver kreative skabere
med brug af teknologi.

Den næste prototype er endnu et skridt på
vejen. Et display med 5 x 5 lysdioder er også
standard i den endelige udgave. Bagsiden af
prototypen ses på det næste billede nederst
på siden.

Billederne til prototyperne er stillet til
rådighed af Michael Sparks.
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JavaScript Blocks Editor
For at programmere en micro:bit er det ikke
nødvendigt at installere nogen IDE (Integrated Development Environment) på computeren (software). Til at programmere en micro:bit bruges et program, som kan afvikles i
en webbrowser. Selvom en micro: bit understøtter en række forskellige programmeringssprog, er den mest almindeligt anvendte JavaScript Blocks Editor, drevet af Microsoft MakeCode.
Den visuelle karakter af JavaScript Blocks
Editor gør, at det bliver lettere for yngre
elever at lære at programmere. Programmet er baseret på designet af Scratch, som
oprindeligt blev udviklet af Massachusetts
Institute of Technology’s Media Lab. Også
her bruges blokprogrammering hvor kodeblokke er grupperet sammen i en blok,
som har en form, der sikrer, at den kun kan

sammensættes med en anden blok, hvis den
passer ind i forhold til den bagvedliggende
kode og syntaks.
I elevhæftet er der valgt de engelske navne
på de forskellige blokke.
Hvis du tidligere har arbejdet med Scratch,
er der en vigtig forskel: scenen, det område
på skærmen, hvor sprite objekter kan placeres og animeres, findes ikke i JavaScript
Blocks. Scratch programmer er designet til at
blive afviklet på en computer. Programmet
med JavaScript blokke er designet til at blive
afviklet på en micro:bit, og den former selv
scenen.
For at få JavaScript Blocks Editor på skærmen
skal der bare indtastes makecode.microbit.
org i en web browsers adresselinje og et tryk
på tasten Enter.

JavaScript Blocks Editor
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Projekt “Kæledyrsrobot”
Der findes efterhånden en del materiale
både på danske og udenlandske websider
med ideer, som kan bruges til en micro:bit.
Desværre er det mest enkeltstående projekter uden progression og hvor sværhedsgraden er meget forskellig.
At lære en klasse med 24 elever eller flere
at programmere en micro:bit kan være en
stor mundfuld. Specielt hvis man som underviser ikke har en nogen større erfaring med
programmering, og nærmest skal lære det
samtidigt med eleverne.
Hvis eleverne kun skal lave den ene programmeringsopgave efter den anden, er det min
erfaring fra Arduino projekter, at eleverne
hurtigt mister interessen for opgaverne. Det
gik meget bedre da eleverne fik mulighed
for at lave noget praktisk i forbindelse med
deres programmeringsopgaver.
I hæftet er der derfor lavet en nogenlunde
tidsmæssig ligedeling af byggeopgaver og
programmeringsopgaver for bedre at give
underviseren tid til at hjælpe eleverne, når
der er behov for det.
I hæftet har jeg prøvet at lave det så enkelt
som muligt ved nærmest at tage eleverne
ved hånden og føre dem gennem programmeringsopgaverne ved hjælp af tekst og
mange billeder.
I hæftet skal eleverne samarbejde to og to
på et hold for bedre at kunne hjælpe hinanden gennem både byggeopgaver og programmeringsopgaver.
Undtagelsesvis kan man være nødt til, at der
er tre elever på et hold.

I hæftet er der også taget hensyn, at antallet
af programblokke bliver så få som muligt, så
eleverne ikke skal bruge så meget tid med at
finde dem.
I hæftets tilhørende projektsæt findes de
dele, som er nødvendige for at løse de
forskellige praktiske opgaver.
Projektsættes ledninger er lavet sådan, at
det skulle forenkle de forskellige tilslutninger
mellem micro:bit, ekstra batteriboks, servomotorer og lysdioder.
For at begrænse strømmen gennem lysdioder og beskytte en micro:bit, er der indbygget
en resistor (modstand) i tre af ledningerne.
Hvis eleverne skal have noget til at bevæge
sig og lyse, er servomotorer og lysdioder
noget af det letteste at beskæftige sig med.
Servomotorer kan være svære at få til at
sidde fast på et materiale. Derfor indeholder
projektsættet også nogle holdere, som skulle
løse problemet.
I det efterfølgende hæfte “Mission til Mars”
til elever på 5. klassetrin bliver eleverne
introduceret til forskellige typer af sensorer,
både dem som er indbygget i en micro:bit,
og dem som kan tilsluttes.
Desuden bliver der praktiske opgaver med
forskellige robotbiler, som kan styres trådløst
ved hjælp af en mobiltelefon eller en anden
micro:bit.
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Nogle af materialerne til elevhæftets forskellige robotter.
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Indholdet i projektsæt micro:bit-1
Plastikboksens indhold:

•

To micro servomotorer SG90

•

To holdere til servomotorer
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Løsning af nogle udfordringer
I forbindelse med tilblivelsen af dette hæfte,
har der været nogle udfordringer, som krævede en løsning:
1. Strømmen til servomotorer
Den mængde strøm som en micro:bit kan
levere til bare en enkelt af de benyttede servomotorer, er lige i underkanten af det, som
den skal bruge for at virke efter hensigten. To
tilsluttede servomotorer går slet ikke. Derfor
anvendes en ekstra batteriboks med 3xAAA
batterier for at drive de to servomotorer.

havde været, at eleverne skulle bruge et
breadboard og tre løse resistorer. Men det er
svært for eleverne på dette klassetrin at placere resistorer rigtigt på breadboardet. Ofte
sker det, at der slet ikke er kontakt mellem
breadboard og resistor, fordi de tynde ben
på resistoren bøjer meget let. I en opstilling
ville et breadboard også fylde meget.
De sorte ledninger forbindes til lysdiodernes
korte ben. De grønne ledninger forbindes til
lysdiodernes lange ben.

Fra batteriboksen udgår der fem ledninger:
•

En sort ledning med en krokodille-		
næb forbindes til en micro:bit (GND)

•

To sorte ledninger med et mini han-		
stik forbindes til hver sin servomotor

•

To røde ledninger med et mini hanstik forbindes til hver sin servomotor

Desuden medfølger der to ledninger (gul og
blå), som forbindes til hver sin servomotor
og en micro:bit.

På billeder ses ledningerne til lysdiodernes
korte ben med de “indbyggede” resistorer
med og uden krympeplast.
3. Fastgørelse af servomotorer

2. Ledningsforbindelser til lysdioder
I forbindelse med hæftet skal der bruges seks
ledninger til at styre tre lysdioder uafhængigt
af hinanden. Da der kun er plads til et enkelt
krokodillenæb på hver af de brede ”tænder”
på en micro:bit, er der lavet en ledningsfordeler med et krokodillenæb i den ene ende
og tre mini hunstik i den anden ende.
For ikke at ødelægge lysdioder eller micro:bit
er der i hver af de sorte ledninger indsat en
resistor på 220 ohm. Alternativet til dette

For at fastgøre servomotorer på en enkel
måde er der lavet nogle stabile holdere, som
de kan placeres i. Holderne kan også bruges
til servomotorer af typen 360 grader, som
i et følgende hæfte bruges som motorer til
at drive en robotbil. Da denne type en lille
smule større end dette hæftes servomotorer
kan eleverne lægge et par lag tape på tre af
siderne på servomotorerne. Holderne med
servomotorer limes på et materiale med en
limpistol.
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Tegne robot
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