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Oppfrisking av kjøring med Bit:Bot 

Vi kjører Bit:Bot på smartby-matta. Dette blir en repetisjon av øvelsen dere gjorde sammen 
med vitensenteret. Samtidig flytter vi koden for kjøring over i en annen «start-blokk»  slik at 
vi kan bruke sensorene samtidig som vi kjører. 
 
 

Utstyr 

Man trenger: 

• micro:bit  
• Bit:Bot 
• Smartby-matte 

 

Kjøring med Bit:Bot: 

 
Gi eleven et start- og et sluttpunkt, og la dem programmere en rute til målet. Denne gangen 
skal vi flytte koden fra «ved start» og over i en annen start-blokk. Vi gjør dette fordi blokken 
«ved start» er prioritert, og alt som ligger inne i denne blokken blir lest/kjørt før annen kode. 
Hvis vi skal bruke sensorer så 
vil vi putte avlesingen av 
disse inne i en «gjenta for 
alltid» blokk. Koden her vil 
ikke kjøres før all koden inne 
i «ved start» blokken er 
ferdig.  
I eksempelet her vil LED 0 på 
Bit:Bot tennes først, så vil 
Bit:Boten kjøre en løype, og 
til sist vil lyset begynne å 
rotere. 
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Hvis vi skal bruke den ultrasoniske 
sensoren til å oppdage hindringer foran 
Bit:Boten er vi avhengige av at kjørekoden 
ligger i en startblokk som ikke har høyere 
prioritet enn «gjenta for alltid» blokken.  

Med Bit:Bot XL kan vi bruke «når knapp A 
trykkes» blokken til å starte koden. Med 
Bit:Bot Classic kan vi bruke «når ristes» 
blokken, og bruke nedtrekksmenyen til å 
bytte til «når logo opp», koden vil da kjøre 
når micro:bit merker at den ligger 
vannrett, med logoen opp, slik den gjør 
når den sitter i Bit:bot.  

 

Lek med lys: 

Bit:Bot har 12 LED-lys som 
kan programmeres, og 
dette åpner for en masse 
muligheter. Hva med å 
programmere Bit:Boten til 
å lyse som et 
utrykningskjøretøy? Eller 
kanskje det er på sin plass 
med et lysshow når løypa 
er overvunnet? 

 

 

 

 


