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Sten-sax-påse!

Programmera Micro:biten att spela sten-sax-påse spelet.

Programmets huvudfunktion:
1. När Micro:biten skakas startar spelet.
2. Programmet lottar ett av de tre alternativen sten,sax el. påse
3. Det valda alternativet visas i rutan.

Ursprunglig version: https://pxt.microbit.org/projects/rock-paper-scissors 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Starta här!

Du kan kanske bygga programmet utan hjälp. Ifall du vill ha lite stöd kika lite på 
följande sida. Om du vill bygga programmet direkt från modellen hittas den på sista 
sidan.

https://pxt.microbit.org/projects/rock-paper-scissors


Tips

För att bygga programmet bör du känna till följande kommandon
.

variabeln  (Variabler)

Slumpgeneratorn (random integer)

Villkorssats (if-else-statement)
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Under fliken Logik hittar du 
villkorsatsen om (sant) 
annars scripten. Ifall du 
behöver flera "om" trycker 
du på plusstecknet nere i 
rutan  

Variabeln är som en låda i vilken du kan spara text eller siffror. 
Du kan ge din variabel att namn vid pilen. I detta program skall 
variabeln lotta ett tal av tre möjliga: 0, 1 tai 2.

Så här kan du ge din 
variabel  ett slumptal 
mellan 0-2.

Under fliken Logik hittar du "jämförelse-
scripten" (comparison) Dra in den 
salmiakformade scripten 0=0. Byt ut 
första nollan mot din variabel. Kopiera 
jämförelsescripten till nästa "annars om" 
och ändra 0 till 1. Med hjälp av 
villkorssatserna och jämförselse- 
scripten kan du bestämma vilken bild 
som visas ifall din variabel är 0,1 eller 2. 
Här på bilden har det satts in en tredje
 "annars" rad.



Programmeringsexempel

Bygg ditt sten-sax-påse program så här. Du kan också bygga in flera delar t.ex. en poängräknare. 

�4

Då apparaten skakas lottar 
programmet värdet på 
variabeln SSP till 0, 1 el. 2 

Som följande går 
programmet till villkorssatsen 

Ifall SSP= 0 visas bilden 
sten.

Om SSP=1 visas bilden 
papper 

Ifall SSP är något annat än 0 
eller 1 visas bilden sax. 




