
 

                                   
 

 

BBC micro:bit og tilbehør sælges 
hos Karin Høgh karin@podconsult.dk 

LCD 1.8 tommer farveskærm til Micro:bit 
 

Sæt Micro:bit i edge-connectoren 

Micro:bit sættes ned i edge-connectoren. Se billede nedenfor. 

 

Tilslut Micro:bit med USB til computeren 
 
Det kan være en god ide at eksperimentere med forskellige muligheder med parring af 
Micro:bit til Makecode. Se sidst i guiden, hvordan du parrer (pair device). 
Det vil gøre det langt nemmere at lægge dine eksperimenter over på Micro:bit. 

 

Programmering i Makecode 

1 Tilføj udvidelse – f.eks. via tandhjulet øverst til højre. 
 

 
 

I feltet der kommer frem, skriver du denne linje i feltet: 

https://github.com/waveshare/WSLCD1in8 
 
Klik på ikonet, der kommer frem. 
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Nu har du en række nye klodser til rådighed i den nye kategori: LCD1IN8.  
Der er flere klodser end du kan se her i billedet nedenfor. Dem finder du ved at scrolle ned 
gennem listen.  

 

 

2 Lav dine første forsøg 

Start med klodsen ”Init”! 
 
Alle programmer til farveskærmen anvender klodsen ”Init” i on start/ved start, sammen med 
en række andre klodser til at starte skærmen med nogle parametre. 

I følgende eksempel: Først initieres skærmen med den første klods. 2. klods sletter 
skærmens indhold og 3. klods sætter styrken på baggrundsbelysningen. 
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Herfra kan du lege med indhold og farver på din skærm. Du kan selvfølgelig arbejde med 
elementer, der sættes ved start og for altid – eller i de andre events du har til rådighed på 
Micro:bit og Makecode. 

 

Eksempel 1 – Tegn en cirkel 
 
Her skal du bruge 2 klodser til blokken. ”Draw circle” og ”Send display data”. 
Du kan evt. bruge en ekstra klods ”WHITE” til at sætte farven på din cirkel. 
Draw circle kan udfyldes med forskellige parametre. I det første eksempel nedenfor tegnes 
en cirkel med radius 25 pixels ca. i midten af skærmen og cirklen er tom – kun omkredsen 
har en farve. Hvis du ikke vil gætte farven med et tal, sætte du klodsen ”WHITE” ind og 
vælger den farve du ønsker fra listen som på billedet til højre nedenfor. 

 

           

”Send display data” skal altid indsættes lige efter ”tegne-klodsen”. Ellers opdateres skærmen 
ikke. 
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Du kan prøve at sætte samme script ind i forskellige events og teste dem af. Prøv samtidig 
også at ændre nogle af parametrene. Som f.eks. nedenfor, hvor cirklen skiftevis vises med 
og uden kontur ved gentagne tryk på knap A og B.  
På koden til knap A er ”Filled” her ændret til ”DRAW_FULL”. 
 

 

De øvrige tegne-klodser fungerer på samme vis. Blot har de lidt forskellige parametre, der 
kan udfyldes. Nedenfor ser du en række eksempler at gå ud fra. Hent de respektive klodser 
ind og genskab koden. 

 

Eksempel 2 - Tegn prik(ker) (Draw point) 

   

Her tegnes 2 prikker, som forsvinder igen. Leg med at flytte prikkerne til andre steder på 
skærmen, lav flere prikker, skift farver m.m. 
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Eksempel 3 – Tegn firkanter. (Draw Rectangle) 
 

   

Her tegnes en lille grøn firkant, som forsvinder igen. Leg med at flytte firkanten til andre 
steder på skærmen, lav flere firkanter, skift størrelsen på firkanten og formen m.m. 

 

Eksempel 4 – Skriv tekst. (Show string) 

   

Her vises teksten ”Hej med dig” og forsvinder igen i en kontinuerlig løkke. 

 

Eksempel 5 – Skriv tal. (Show number) 
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Her vises tallet 450 og forsvinder igen i en kontinuerlig løkke. 

 

PAIR DEVICE (Parring af enhed) 
 
Med denne funktion slået til, kan du hurtigere teste forskellige scripts og se virkningen 
direkte på Micro:bit. 
OBS: Du bør huske også at gemme væsentlige versioner lokalt på drev, så du senere kan 
hente dem ind og arbejde med dem.  
 

Sådan gør du: 
 

1. Forbind Micro:bit og computer med usb-kabel. 

2. Klik på tandhjulet øverst til højre i editoren 
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3. Næste billede: Klik på ”Pair Device” knappen. 

 
 

4. Klik på den Micro:bit der skal parres og klik derefter på ”Få forbindelse” knappen. 

 
 
Nu kan du med ”hent” eller ”download” knappen i venstre side lægge koden direkte på 
Micro:bit. Dette giver et rigtig godt flow til gentagne ændringer og test. 

 

 

 
Denne guide er produceret og gennemprøvet i praksis af Sophie Hovdekorp, Kodesmart.dk i 
samarbejde med Micro-bit.dk. 
Du er velkommen til at printe den ud, distribuere den, remixe den og bygge videre på arbejdet, så 
længe du krediterer os for det oprindelige værk.  
For eksempel ved at skrive: Tak til Sophie Hovdekorp og Micro-bit.dk for materialet.  
 


