



Mattespillet Hils!

På to microbiter legges det inn et program som viser et tilfeldig tall når microbiten 
beveges på en spesiell måte. Dra ut en «Når ristes»-blokk og klikk på pilen for å se 
mulighetene. Velg en bevegelse som kan gjøres med microbiten festet til hodet.

Koden for å finne et tilfeldig tall 
kan se slik ut: Eller kanskje slik?

Se spilleregler på neste side

3 spillere



• Spilles i grupper på tre. Spiller 1 og 2 har hver sin microbit festet i pannen, 
så de andre kan se skjermen. Lag gjerne pannebånd som microbit og 
batteripakke kan festes til i kunst og håndverk.


• På forhånd har spillerne programmert microbitene til å vise et tilfeldig tall. 
Ofte blir det morsomt hvis tallet vises når spilleren gjør en 
bevegelse som kan gjøres med hodet. Dra frem en rosa 
«Når ristes»-blokk, og trykk på pilen for å få frem flere valg.


• Spiller 3 starter spillet ved å si «Hils». Spiller 1 og 2 gjør sin hilsebevegelse 
for å få frem det tilfeldige tallet på sin microbit.


• Spiller 3 regner sammen de to tallene og sier summen eller produktet. Avtal 
på forhånd om dere spiller med addisjon eller multiplikasjon.


• Deretter må spiller 1 og 2 tenke raskt. Den første som sier tallet de har i 
pannen sin, får 1 poeng.


• Hjelp til å holde styr på poengene? Dere kan programmere en tredje 
microbit til å holde oversikt over poengene. Spiller 3 kan styre denne. Et 
trykk på knapp A kan gi spiller 1 et poeng og et trykk på knapp B kan gi 
spiller 2 et poeng. Husk å legge inn kode forgå vise tallene også.


• Grensene for hvor stort eller lite de tilfeldige tallene kan være, kan tilpasses 
basert på hva som gir elevene passelig med utfordring, og komme an på om 
dere skal drive med addisjon eller multiplikasjon.


• Øke  vanskelighetsgraden? Spill med 4 spillere, hvor tre har en microbit i 
pannen, slik at dere regner med tre tall.


Beskrivelse av mattespillet Hils!

Opplegget er hentet fra https://makecode.microbit.org/
projects. Tilpasset og oversatt av Bærum kommune.
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