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01 - Overblik 
En Arduino, er en lille printplade, der indeholder en mikroprocessor. Arduino’en kan 
programmeres til at udføre forskellige opgaver; f.eks. tænde og slukke for en lysdiode, eller 
reagere på at der trykkes på en knap. Mulighederne er mange. 
 
Figur 1 viser et eksempel på et Arduinoboard, som er koblet til lysdioder på et “fumlebræt”. 
 

 
Figur 1 Arduino og “fumlebræt” med komponenter. Arduinoboardet er forbundet til 
computeren via et USB kabel, og programkoden til Arduino’en skrives på computeren. 
 
Til at “fortælle” Arduinoen hvad den skal gøre, skriver man et program til den. Programmet 
skriver man på en computer, og det sendes via et USB kabel til Arduinoboardet; Herefter 
kan Arduinoen selv udføre programmet.  
 
På figur 2 ses et blokdiagram hvor der er koblet en trykknap og en lysdiode til 
Arduinoboardet. Trykknappen kan give et input til Arduinoboardet, mens lysdioden kan 
tændes og slukkes af Arduino’en. 
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Figur 2 Blokdiagram over Arduinoboard, med en lysdiode og en trykknap forbundet. 
 
I dokumentet 02 - Hardware, findes information omkring selve Arduino’en; hvilken model 
skal man købe, og hvor kan man få fat i den. 
 
I dokumentet 03 - Software og udviklingsmiljø er der beskrevet, hvilket software man skal 
have installeret på sin computer, for at kunne lave programmerne til Arduino’en, samt 
hvordan det skal installeres. 
 
Det første programeksempel beskrives i dokumentet 04 - Blink eksempel, hvor 
programkoden til at få en lysdiode til at blinke, bliver gennemgået. 
 
Der kan kobles mange forskellige elektronikkomponenter til et Arduinoboard; Det kan være 
forskellige typer af sensorer, der kan foretage målinger, og som kan anvendes i Arduinoens 
program, til at styre og kontrollere andre elektronikkomponenter. Det kan også være alt fra 
lysdioder, over relæer til displays og motorer, som Arduino’en kan styre. I dokumentet 05 - 
Simple komponenter bliver de helt simple komponenter som lysdioder og trykknapper 
beskrevet, mens de mere avancerede moduler beskrives i dokumentet 10 - Moduler og 
Biblioteker. 
 
Der er en progression i forhold til niveauet gennem materialet; i de første kapitler forventes 
ikke de store erfaringer og kendskab til elektronik og programmering, mens der i senere 
kapitler “trækkes” på viden fra de første kapitler.  
 
Da materialet er skrevet med gymnasieundervisere som målgruppe, er der i nogle af 
kapitlerne lavet opgaver, som kan anvendes enten for læseren, eller i forhold til 
undervisning.  
 
I dokumentet 18 - Projektforslag gives en række forslag til projekter / projektforløb, hvor et 
Arduinoboard kan indgå. Projektforslagene er lavet, så de umiddelbart kan anvendes i en 
undervisningssituation. 
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