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2. Sten saks papir 
I denne øvelse skal du lave et program, som giver et billede af sten, saks eller papir, hver gang micro:bit 

rystes. BBC micro:bit har accellerometer, og det er i funktion ved denne øvelse. De er sjovest, når to 

micro:bits rystes samtidig, så der kan findes en vinder.  

Gå til http://microbit.org/ klik på ”Let´s code og påbegynd et nyt Microsoft Block Editor projekt. 

Først skal du lave de tre billeder, som skal vises i micro:bits diplay.  Sten, saks og papir. Hent tre ”Show LED” 

blokke frem fra ”Basics -menuen.  

 

Nu skal du have micro:bit til at vise et af disse tre billeder, når den rystes. Under Input finder du ”On shake

.do -blokken. Træk den ind og sæt den uden om det ene af billederne.  

Du kan lige teste, at det virker. Tryk på Play-knappen foroven og under micro:bit simulatoren får du nu en 

”shake” funktion frem, som viser, at nu kan du  ”ryste” micro:bit på skærmen  blot ved at klikke på 

”shake”.  Den vil endnu kun vise det billede, som får input.  
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Men under ”Maths” finder du en blok, der hedder ”Pick random 0 to 4”. Ændr tallet til 2.  Der er tre 

billeder, som repræsenteres af tallene 0, 1 og 2.  

Under Variable finder du blokken ”Set item to”. Træk den ind og omdøb item til eks. img dvs. image.  

 

Gå nu ind under Logic og hent ”If…do”-blokken.   

Hent nu en sammenligningsblok – også under Logic – den, 

som hedder ”0 = 0”.  Ændr det sidste 0 fra 0 til 2.  

Træk den variable ind, som hedder ”img” og erstat det første 0 med den.   

Dette vil betyde, at hver gang det tilfældige tal er 2, vil displayet vise billede 2 – nemlig papir. 

Se herunder, hvordan du gentager denne kommando tre gange. Klik på tandhjulet for at få en boks frem, 

hvor du kan tilføje ”else” og ”else if” og sætte de to andre billeder ind i programmet. Højreklik derefter på 

”img = 2” hele to gange og sæt dem ind som på billedet herunder.  Husk at ændre til 1 og 0 i de to sidste.    
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Hele din kode skal nu se ud som herunder.  

 

Prøv at teste på computeren ved at klikke på Play og så på Shake-knappen.  

Hvis du er tilfreds med resultatet, så vælg ”Compile” og gem .hex-filen af dit program på computeren.  Sæt 

micro:bit til via USB-stikket og overfør filen dertil.  

Nu kan I ryste sten-saks-papir.  

Held og lykke! 

  


