
VAD SÄGER LÄROPLANEN:
Lgr11, Centralt innehåll:
Matematik: 
• Algebra i årskurs 4–6:Hur algoritmer kan skapas och användas 
vid programmering. Programmering i visuella/olika programmer-
ingsmiljöer.

Teknik:
• Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar i årskurs 1–3:  
Att styra föremål med programmering. 
• Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar i årskurs 4–6:  
Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med  
programmering.

 
Sten, sax eller påse, if then else
Vi vill skapa en digital version av leken“sten sax påse.” 
När vi skakar micro:biten ska den visa en bild på en 
sten, sax eller påse på LED-displayen. Vi kommer an-
vända en variabel som vi döper till “SSP”, förkortning 
av Sten Sax Påse. Variabeln “SSP” kommer innehålla 
ett slumpmässigt nummer mellan 1 och 3. Där 1 är sax, 
2 är sten och 3 är påse. Vi använder en if- sats där vi 
bestämmer att om det blir en1:a visas bilden sax, men 
om det blir en 2:a visas bilden sten annars visas bilden 
påse. 
I programmering använder man variabler för att hålla 
reda på t.ex. siffror eller text. Likt en behållare eller en 
mapp där man kan samla saker.
I den här övningen vill vi att  en variabel som vi döper 
till “SSP” ska generera ett slumptal mellan 1-3.
Vi använder “skaka” som Input till att till sten sax påse. 
Blocket skaka hittar du under Input. Dra 
ut blocket till kodytan.
Variabeln skapar du själv. Börja med att 
välja kategorin som heter Variables. 
Välj skapa en variabel och döp varia-
beln till “SSP”. 
Vi behöver först förklara vad variabeln ska innehålla. 
I vårt fall vill vi att den ska slumpa ett nummer mellan 
1-3. 
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Micro:bit övning  
  Sten, sax eller påse!

I denna handledning lär du dig programmera micro:bit 
till att fungera som en digital variant av sten sax påse. 
Övningen ger grundläggande kunskap i blockprogram-
mering samt användning av variabel och slumpgener-
ator. 

mål: 
Genom att använda programmering till att simulera ett 
slumpmässigt tal kan vi skapa en digital variant av leken 
“sten sax påse”.  
Skapa “bilder” på LED-displayen 
Arbeta med slumptal 
Skapa en variabel 
Använda if, then, else villkor

Hur gör du? 
Programmera med micro:bit 
För att börja skriva ditt program gå till: 
www.microbit.org och välj lets code.

På den vänstra sidan har du simulerings bilden (1) d.v.s. 
en simulering av en micro:bit. Bredvid i mitten ligger 
ditt kodbibliotek (2) med alla block. Till höger finns 
kodytan (3) dit du drar de block du vill använda. 

Det här behöver du:
• micro:bit
• Dator eller iPad
• USB-kabel
• Batteribox till micro:bit

1.       2.              3.
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För att göra detta behöver vi två block.  
Med det första blocket ska vi bestämma vad variabeln 
“SSP” ska innehålla. Innehållet kommer att ersätta 0:an. 
Dra ut blocket “set SSP to 0”. 
Gå vidare till kategorin math 
och hämta slump blocket 
“pick random 0 to 10”. 

Ändra så att intervallen 
är 1 till 3. Förena dessa 
genom att ersätta 0:an i set SSP med “pick random” 
blocket. Dra dessa in i “on shake” blocket.

 
Variabel som visar visar bilder istället för siffror 
Nu när vi lärt oss hur man kan skapa en variabel så ska 
vi använda den till att visa bilder på en sten,en sax och 
en påse.  
Inom programmering så kan man använda villkor/ alter-
nativ för att bestämma hur programmet ska bete sig.  
Vi kommer använda oss av villkoren if/if else/else. 

Dags att byta ut siffrorna; 1 blir sax, 2 blir sten och 3 
blir påse. Gå till Logik: 

Välj blocket: “if true then”

Vi vill att if-satsen ska vara base-
rad på variabeln “SSP”. D.v.s. om 
“SSP” == 1 visa en sten. 
 
Såg du att det var 2 stycken = 
tecken? Ekvivalens inom programmering skrivs med 2 
== tecken medan 1 = tecken är en tilldelning, i blocken 
står dock endast ett likhetstecken men växlar man till 
JavaScript kommer det skrivas ut med ==.

För att definiera 
villkoren så behöver vi 
något som bestämmer villkoren. Under samma kategori 
Logik hittar vi  blocket “0 = 0: 
Vi ersätter första 0:an med 
variabeln “SSP” och sätter 
första villkoret. Sammanfoga 
jämförelse blocket med if- satsen:

 
Rita bilderna 
Nu ska vi skapa bilderna för sten, sax och påse. Dessa 
ritar du själv. 

Först ritar vi bilden “sten”. Under kategorin Basic finns 
blocket “show led”. Här bestämmer vi vilka av  
micro:bitens leds som ska lysa. 
Fyll i  prickar så det liknar en sten och sammanfoga i “if” 
blocket.
Tryck på plustecknet 
i “if- blocket” för att 
kunna skapa villkor för 
siffran 2 och rita en sax. 

För siffran 3 behöver du inte sätta något villkor. Fundera 
på varför? Svaret kommer längre ner. 
Använd samma block som ovan för påsen. 
Kom du på varför du inte behövde skapa ett villkor för 
påsen?
Vi sätter villkor för att om 1 eller 2 slumpas fram ska det 
visas en sten alternativt sax. Men om ingen av dessa 
siffror slumpas fram kvarstår bara 3:an och då visas 
påsen. Argumentet “else” betyder alltså att om ingen 
av villkoren uppfylls görs detta. 
Nu sammanfogar vi alla block. 
Så här ser hela  programmet ut. 

För över program till micro:bit
Bra jobbat! Till sist är det dags att föra över ditt pro-
gram till din micro:bit. 
För att göra detta börjar du med att koppla micro:bit till 
usb-kabeln och sedan kabeln in i datorn. Sedan trycker 

du på download. Då skapas en hex.fil 
som kan sparas på micro:bit-kortet.  

Filen läggs i foldern hämtade filer och heter microbit-Un-
titled.hex, flytta över filen till din mircro:bit precis som du 

gör när du lagrar något på ett USB-minne. 
Har du gjort ditt program på en lärplatta? Ta hjälp 

av denna tutorial: https://youtu.be/Hwhws2e-cfI 

Sten                 Sax          Påse


