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Micro:bitten indeholder en radiofunktion, så den kan sende tal og bogstaver til andre 
micro:bits. 
Radioen fungerer med bluetooth. Rækkevidden er op til ca. 50 meter. 
I dette forløb afprøver vi radiofunktionen og slutter med et fællesforsøg, hvor alle i klassen 
skal slå plat og krone. 
 
 
Målgruppe 
Matematik mellemtrin. 
 
Praktisk info 
I forløbet bruges JavaScript Blocks editor. 
Materiel: Micro:bit med usb kabel og batteri og computer. 
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1. Send hemmelige tegn med radiofunktionen 
Gruppen skal bruge 2 micro:bits. 
Den ene micro:bit er en sender, der sender et 1-tal ved tryk på knap A og et 2-tal ved tryk på 
knap B. 
Den anden micro:bit er en modtager, der viser ét ikon, hvis den modtager et 1-tal og viser et 
andet ikon, hvis den modtager et 2-tal. 
 
Program sender 

 
Videovejledning  
Vigtigt!  
Under "on start" skal micro:bitten tilknyttes en radiogruppe, som modtageren også skal 
tilknyttes. Forskellige samarbejdsgrupper i klassen skal bruge forskellige radiogrupper. 
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http://www.skoletube.dk/video/3504154/b9e7f29182b5a4ab3fda


 
Program modtager 

 
Videovejledning  
 
Afprøvning 
Kontroller at modtageren viser en glad smiley, når 1-tallet modtages og en sur smiley, når 2- 
tallet modtages. 
 
Kontrollér om det passer, at rækkevidden for senderen er ca. 50 meter. 
 
Prøv selv 
Udvid programmet i senderen, så der sendes et 3-tal, når A og B nedtrykkes samtidig. 
Udvid programmet i modtageren, så der vises et nyt ikon, når 3-tallet modtages. 

 
 
2. Den fjernstyrede tæller 
Vi skal bruge radiofunktionen igen. 
Senderen fremsender et 1-tal ved tryk på knap A, og den sender et 2-tal ved tryk på knap B. 
Modtageren tæller op, hvor mange gange den modtager 1-taller og hvor mange gange den 
modtager 2-taller. Antallene vises ved vip til venstre eller ved vip til højre på modtageren. 
 
Program sender 

 
Videovejledning  
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http://www.skoletube.dk/video/3504182/b7256c967a7e2dfcb7f6
http://www.skoletube.dk/video/3504200/3396b8b77e75fb0800bd


 
 
Program modtager 

 
Videovejledning  
 
Afprøvning 
Kontrollér at programmet tæller rigtigt. 
 
I næste eksempel skal der bruges mange sendere og en enkelt modtager. 
 

 
 
3. Fællesforsøg i klassen med plat og krone 
Alle elever i klassen arbejder sammen i små grupper, der har hver sin micro:bit. 
Hver elevgruppes micro:bit skal programmeres som en sender, der sender et 1-tal ved tryk 
på knap A og et 2-tal ved tryk på knap B. 
Alle elever skal tilknyttes samme radiogruppe. 
Én enkelt gruppe i klassen skal have en modtager micro:bit, der er tilknyttet samme 
radiogruppe som alle senderne. Modtageren skal optælle antal 1-taller og antal 2-taller. 
 
Programmer 
Brug de samme programmer som i "2. Den fjernstyrede tæller". 
Husk at alle sendere og modtageren nu skal være tilknyttet samme radiogruppe. 
 
Afprøvning 
Kontrollér at modtageren kan modtage tal fra alle sendere i klassen. 
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http://www.skoletube.dk/video/3504271/d25c1017842ee453dd2f


Fællesforsøg 
Hver gruppe skal have en mønt og en micro:bit programmeret som sender. 
Alle grupper slår plat og krone. 
Tryk A når der slåes plat. 
Tryk B når der slåes krone. 
 
Aftal hvor mange minutter der skal slåes. 
Noter resultaterne aflæst på modtageren, når tiden er gået. 
Lav en statistisk analyse af materialet. 
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Hvis der er tid 
 
Send beskeder via radio 
Senderen 
Senderen programmeres, så den tæller fra 0 til 5 ved tryk på knap A. Når tallet er oppe på 5, 
bliver det nulstillet ved næste tryk på A. 
Ved tryk på B sendes tallet med radioen. 
Modtageren 
Senderen kan fremsende 6 forskellige tal. 
Når et tal modtages, vises en besked, som man har aftalt i gruppen. Der knyttes en besked 
til hvert af tallene 0, 1, 2, 3, 4 og 5. 
 
Program - Sender 
Herunder forslag til programmets struktur. I skal selv oversætte det til et rigtigt program. 
 

● ved opstart 
○ vælg radiogruppe 
○ sæt tal = 0 

 
● ved tryk på knap A 

○ sæt tal = tal +1 
○ hvis tal = 6 

■ sæt tal = 0 
○ vis tal 

 
● ved tryk på knap B 

○ radio send tal 
 
Program - Modtager 
Herunder forslag til programmets struktur. I skal selv oversætte det til et rigtigt program. 
 

● ved opstart 
○ vælg radiogruppe 
○ sæt tal = 0 

 
● når radio modtaget tal 

○ hvis tal = 0 
■ vis "Besked 1" 

○ hvis tal = 1 
■ vis "Besked 2" 

○ hvis tal = 2 
■ vis "Besked 3" 

○ hvis tal = 3 
■ vis "Besked 4" 
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○ hvis tal = 4 
■ vis "Besked 5" 

○ hvis tal = 5 
■ vis "Besked 6" 
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