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Denna övning ämnar träna programmeringsfärdigheter med hjälp av robotar av 
modell Lego Mindstorms EV3. 
 
Dessa robotar fungerar bra för att introducera barn till programmering genom att 
visa dem hur de kan skriva ner sina tankar och få roboten att utrycka dem.  
 
För att programmera använder vi programmet Lego Mindstorms, en grafisk 
utvecklingsmiljö som tillåter elever att få ner sina tankar skriftligt och få återkoppling 
till vad roboten gör och vad eleven sagt åt den att göra.  
 
Lego Mindstorms och EV3-robotar kan jämföras med till exempel Bluebots. 
Bluebots ger en enkel och direkt koppling mellan det eleverna skriver och resultatet, 
antingen via direkt input på roboten eller via en simpel miljö på en surfplatta. Lego 
Mindstorms ger tillgång till ett mer avancerat språk vilket medför att miljön är något 
mer komplex. Resultatet är en miljö där det är snabbt att komma igång med att göra 
enkla saker, och möjligt att bygga vidare därifrån till mer avancerade ting. 
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Introduktion 
 
I den här workshoppen får vi en robot att dansa. 
 
Genom detta lär vi oss att använda programmeringsmiljön Lego Mindstorms för att 
skriva kod, och att köra vår kod på en EV3-robot. 
 
Vidare tränar vi på att dela upp våra problem i logiska steg som kan utryckas i kod 
(problemuppdelning), att läsa och skriva i den strikta grammatiska miljö som är 
programmeringsspråk, att använda kontrollstrukturer för att reagera på omvärlden, 
samt att snabbt och effektivt hanterar att resultatet inte blir som man har tänkt. 
 
Problemuppdelning är en viktig del av programmering. Det är inte en ovanlig 
egenskap, men det är synligare och eventuellt mer centralt än i andra aktiviteter. 
Problemet här är att vi vill att vår robot ska utrycka en dans. Problemuppdelningen 
sker när vi tänker ut vilka specifika rörelser roboten ska göra för att dansen ska vara 
utryckt. Denna händer innan och tillsammans med delmomentet ”förklara för 
roboten vad den ska göra”. Utan problemuppdelning så är programmering bara 
”språk”.  
 
Den här workshoppen angränsar på begreppen 

• Sekventiell logik 
• Kod som läsbar skrift 
• Problemuppdelning 
• Kontrollstrukturer 
• Felsökning 

 
Materialet kan enkelt utvecklas för att träna på 

• Funktioner 
 

Syfte 
 
Syftet är att belysa vilka färdigheter som krävs för att kunna använda 
programmering till ett visst ändamål.  
 
Temat dans har valts för att det sällan anknyts starkt till teknik, vilket motverkar 
tunnelseende angående användningsområden samt ger utlopp för kreativitet och 
personlig koppling till utmaningen. 
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Innehåll 
 
Moment 1 
 
Först skriver vi gemensamt ett enkelt program för att få roboten att göra en enkel 
dans. Sen tittar vi närmare på vad det innebär att utrycka en dans på ett sätt som 
roboten förstår, och vilka utmaningar som uppstår. 
 
Till att börja med kommer vi koncentrera oss på dansen ”The Headbang”. Denna 
dans har följande danssteg: 

• Böj huvud framåt 
• Bör huvud bakåt 
• (repetera) 

 
För att översätta denna dans till robotrörelser måste vi ta hänsyn till att roboten inte 
har ett huvud, utan vi rör helt enkelt hela roboten istället. 
 
Rörelserna bli då: 

• Åk fram 
• Åk bak 
• (repetera) 

 
Sedan har vi eget arbete då vi försöker utrycka egna danssteg.  
 
 
Moment 2 
 
Vid halvtid så bryter vi och går igenom mer avancerade kontrollstrukturer. Dessa 
låter vår robot reagera på omvärlden för att skapa mer interaktiva danser. Till sist 
återgår vi till eget arbete och diskussion. 
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Instruktioner  
 
Moment 1 
 

 

Framför er har ni en robot. Roboten 
dansar inte. Det är ett problem. 
 
Vi börjar med att implementera den 
välkända dansen ”The Headbang”. 
 
Starta er robot nu, om den inte redan 
lyser. 

 

Starta programmet Lego Mindstorms 
om det inte redan är på. 

 

Ett nystartat Lego Mindstorms ser ut 
så här. 

 

 
 

Starta ett nytt projekt genom att trycka 
på ”+” tecknet i övre vänstra hörnet. 
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Er skärm bör nu se ut ungefär så här 

 
Nu har vi ett tomt blad att skriva våra instruktioner på. Det finns 1 ikon på bladet 
som heter ”start”. Vi kommer bygga vidare på denna för att skapa våra instruktioner 
till roboten. 
 
Längst ner på sidan finns det en mängd ikoner. Varje ikon representerar en 
instruktion vi kan ge roboten. Vi behöver ge instruktioner för ”åk fram”, ”åk bak” 
samt repetera. 
 

 
 

Hitta ikonen för ”kör” längst ner.  
 
Denna finns i 2 varianter, ”rattsyrning” och 
”spakstyrning” 1. Välj den som heter 
”rattstyrning”. 
 
Klicka och dra ikonen så att den hamnar 
efter startikonen. 

 

 
 

Dra ännu en körikon så att vi har två 
körikoner i rad. 

                                                
1 Spakstyrning ger tydligare kontroll över vardera hjul. Detta kan vara pedagogiskt 
intressant för att förstå hur den här typen av fordon, med 2 axlade hjul och en fri 
kula, skiljer sig från t.ex. en bil med två par axlade hjul. 
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Ändra i den andra startikonen så att 
”Styrka” ändras från ”50” till ”-50”. 
 
Klicka på textrutan så dyker ett reglage 
upp. Man kan ändra värdet antingen 
genom att dra i reglaget eller genom att 
skriva direkt i rutan.   

 

Nu är det dags att testa koden vi skrivit 
hittills. 
 
Koppla en USB sladd mellan datorn och 
robotens mini-USB-port, markerad ”PC”.  

 

Tryck på ”start” knappen. 
 
Detta laddar ner koden till roboten och kör 
den. 
 
Man kan även ladda ner koden till roboten 
för att köras senare från robotens egen 
meny. 
 
Man kan även välja att endast köra en del 
av sin kod, för att testa just det man 
ändrat sen senast. 
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”WOOOHOO!” 
Notera om roboten gör som vi tänkt  
 
(Åk fram. Åk bak). 
 
Om “ja”, jubla. 

 

Hittills så har vi använt oss av 
instruktioner från den gröna menyn. 
 
Grönt är Mindstorms färgkod för att utföra 
en fysisk handling. 

 

Vi ska nu använda oss av en instruktion 
från den orangea menyn. 
 
Orange är Mindstorms färgkod för 
kontrollstrukturer, alltså instruktioner som 
reagerar på logik och ändrar hur 
instruktioner ska följas. 

 

Dra in en loop från den orangea menyn. 
 
Denna repeterar instruktioner som läggs 
inne i loopen tills en given logisk sats ger 
resultatet ”falskt”. 
 
När vi drar fram den så är den förinställda 
satsen helt enkelt ”sant”, alltså en oändlig 
loop. 
 
Detta representeras av en ∞-symbol. 

 

Dra in körikonerna i loopen. 
 
Koden säger nu, och det är en bra övning 
att själv kunna läsa den på det här sättet: 

• Start 
• Börja en loop 

o Kör framåt 
o Kör bakåt 

• Loopa tills (för alltid) 
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Denna variant av koden kommer aldrig ta 
slut av sig själv. 
 
När ni är klara, tryck på den gråa knappen 
i hörnet på roboten. 
 
Denna knapp betyder ”avbryt”. 

 

Om allt har gått rätt till så har ni nu en 
robot som utför en variant av ”The 
Headbang”. 
 
Dansen känns dock antagligen mer 
styltad än vad vi skulle förvänta oss av en 
människa. 
 
För att förbättra robotens prestation 
behöver vi bli bättre på att beskriva de 
exakta rörelserna vi vill ha. Till att börja 
med kan vi notera att en människa som 
headbangar rör huvudet framåt snabbare 
än bakåt. Självklart behöver vi explicit 
säga detta till roboten 
 
Öka styrka på ”kör fram” instruktionen till 
100, och notera skillnaden. 
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Målet nu är att förbättra dansen på eget bevåg.  
 
”Bättre dans” är tänkt att tolkas fritt. Till exempel kan man fokusera på: 

• Flera danssteg 
• Mjukare rörelser 
• Ljud (ljudblocket finns under den gröna menyn) 

 
Det är inte meningen att nödvändigtvis skapa en bättre ”The Headbang”. 
Utmaningen är specifikt att fundera ut vilka rörelser som skulle kunna göras för att 
sedan beskriva dem i kod. Helt egna danser uppskattas. 
 
Har man svårt att komma på egna förbättringar, testa följande dans: 

• Inled loop 
o Inled en ny loop 

§ Åk fram 
§ Åk bak 

o Loopa medan (antal mindre än 4) 
o Åk (sväng 100 åt höger) 

• Loopa medan (för alltid) 
 
Om allt går rätt till kommer ni snabbt komma fram till en punkt när roboten inte gör 
som ni vill. Vi har då kommit in på den mest tidskrävande av delmoment till 
programmering: felsökning.  
 
Effektiv felsökning tenderar att följa 3 frågor: 

• Vad vill jag ska hända? 
• Vad händer istället? 
• Exakt vilken del av min kod är det som gäller? 

Om dessa frågor är besvarade tenderar problemet att lösa sig själv.  
 
För att förenkla felsökning är det av yttersta vikt att programmet är välstrukturerat. 
Det kan vara så enkelt som att öka avståndet mellan block för att förtydliga vad som 
går ihop, men man kan även skriva kommentarer direkt på sidan. 
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Moment 2 
Tanken är att låta roboten reagera på omvärlden. Det gör vi genom att titta närmare 
på kontrollstrukturer.  
 
Vi vill att vår robot ska dansa, men om den känner av en danspartner så vill vi att 
den dansar mer försiktigt och inte krockar. 
 
Vi bestämmer därför att roboten ska dansa The Headbang om den inte ser en 
annan dansare, och om den ser en dansare ska den dansa twist. 
 
Roboten har inte ögon, så den kan inte förstå bilder. Däremot har den en 
ultraljudssensor, så den kan förstå avstånd. Den logiska sats vi kan använda är 
alltså ”finns det något inom ett visst avstånd”. 
 
Vi ska implementera följande algoritm: 

• Inled en ny loop 
o Om (vi ser något inom avståndet 30 cm), gör 

§ Dansa Twist 
o annars: 

§ Dansa headbang 
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Börja med en tom loop. 

 

Lägg till en ”förgrening” från den orangea 
menyn. 
  

 

Förgrening har ”reagerar trycksensorn” 
som förvald sats.  

 

Tryck på trycksensorikonen och välj 
ultraljudssensor, jämför, avstånd i 
centimeter. 
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Notera hur förgreningen kan avläsas 
precis som andra block, med ikoner som 
blir, i följd: 
 
”Ultraljudssensorn i cm”, ”mindre än”, ”30” 
 
I hörnet finns siffran ”4”. Detta 
representerar vart i roboten 
ultraljudsensorn är kopplad. 

 

Lägg in danssteg för Twist i den övre 
delen av förgreningen. Detta utförs om 
roboten får utslaget ”sant” från den valda 
satsen. 
 
Lägg in danssteg för The Headbang i den 
lägre delen av förgreningen. Detta utförs 
vid utslaget ”falskt”. 

 
Kör programmet, och testa att ställa något framför roboten. Den bör reagera genom 
att ändra sitt beteende från Headbang till Twist. 
 
Vi har alltså angett den logiska satsen ”Finns något närmare än X cm”. Vi skulle 
kunna förklara nästan vad som helst för roboten genom att bygga andra logiska 
satser. Roboten kan reagera på våra satser genom loopar, förgreningar eller sitt 
”vänta på” kommando.  
 
Resterande tid är tänkt till eget arbete och diskussion. 
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Följande sensorer finns tillgängliga för att bygga logiska satser: 
 

 

Enhetsknappar. 
Huruvida en av robotens egna knappar är 
intryckta. 

 

Motorrotation 
 
Hur mycket en viss motor har roterat, eller 
om den är igång. 
 
Detta motsvarar väldigt väl det mänskliga 
sinnet proprioception. 

 

Tid 
 
Hur mycket tid som har passerat. 
 
Det förvalda beteendet är att mäta tid 
sedan programmet började. 

 

Ultraljudssensorn 
 
Avstånd till närmaste sak i en kon framför 
roboten. 
 
Detta är det närmaste roboten kommer 
syn. 

 

Roboten har även fler ”inbyggda” sinnen i 
form av textmeddelanden, logik och 
numeriska värden. Dessa kräver mer 
avancerade funktioner än vi går igenom 
idag. 
 
Resten av möjliga sensorer har vi inte 
kopplat in i våra förbyggda robotar. 

 


