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Använda appen 
När appen startas syns denna sida.

 

Space Cadet och DragonSpells är två introduktioner till appen Båda 
finns på svenska.  
Under Workshop finns andra utmaningar men alla är på engelska. 

För att skapa eget projekt klicka på flera projekt. 

Med ikonen  uppe till höger kan ljud avaktiveras. 
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Skapa nytt projekt. Projektet har en aktör och en kod som kan köras 
och/eller förändras 
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Klicka på se kod för att se den fördefinierade koden. Klicka sen på 
kör-knappen för att de vad det gör. 
Programmering sker med block vilka är indelade i olika kategorier 
med unika färger. Genom att klicka på en kategori får man fram alla 
underliggande block. För att få mer information om ett block så kan 
det dras upp till figuren som tittar över kanten uppe till höger. Släpp 
blocket där och mer info kommer fram. 

 

Genom att klicka på de tre punkter som finns bredvid aktören kan 
man se information om aktörens egenskaper.  

För att välja en bakgrund klicka på scen och klicka sen på de tre 
punkterna och egenskaper. Klicka på Lägg till scen och välj en scen. 
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X och Y anger var på spelplanen aktören är 
Skikt  anger var i z-led aktören ska vara. Om det finns fler aktörer på 
spelplanen så kommer den aktör som har högst värde på skikt att 
synas( på skärman) framför den aktör som har ett lägre värde  
Skala ändrar storleken på aktören. 
Vinkel anger åt vilket håll aktören ska röra sig. Anges i grader där 0 
grader är rakt åt höger, 90 grader uppåt och 180 grader är rakt åt 
vänster 

För den figur som finns förvald i projektet kan man se att den har två 
olika dräkter. Genom att programmet växlar mellan dessa två dräkter 
får man en animering. 
Bredvid aktörens dräkt finns en penna vilken gör det möjligt att 
förändra utseendet i ritprogrammet. 
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Koordinatsystemet 
Koordinatsystemet i Tynker har sin origo mitt på spelplanen. Varje 
ruta på bakgrunden motsvarar 50 steg (pixlar). 
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Rita rektanglar i koordinatsystemet 
Starta ett nytt projekt och ta bort aktören och skapa koden nedan. De 

gröna blocken finns när pennan  under blockkategorier klickas 
på  

 

Koden inleds med ingen fyllning och rensa så att allt som ritats tas 
bort när startknappen klickas. Pennans storlek sätts till 2 och färgen 
till lila. Därefter ritas två linjer ut som ska symbolisera x och y-axlar. 
Origo  (0,0) är där axlarna korsar varandra. 

• Använd blocket ange färg på pennan till och byt till annan färg 
än lila genom att lägga det nya blocket sist i koden. På så sätt 
kommer allt som ritas efter linjerna att ha en ny färg. 

• Använd blocket 

och rita ut fyra rektanglar som på bilden nedan. Det behövs ett 
block per rektangel. Den första koordinaten för x och y (i 
blocket) anger var övre vänstra hörnet på rektangeln ska 
placeras. 
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• Två av figurerna har alla sidor lika långa. Vad kallas en sån figur? 

• Försök att fyll rektanglarna med färg genom att använda blocket

 

• Kan du göra så att varje rektangel har sin egen färg? 
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Rita ellipser i koordinatsystemet 
Starta ett nytt projekt och ta bort aktören och skapa koden nedan. De 

gröna blocken finns när pennan  under blockkategorier klickas 
på  

 

Koden inleds med ingen fyllning och rensa så att allt som ritats tas 
bort när startknappen klickas. Pennans storlek sätts till 2 och färgen 
till lila. Därefter ritas två linjer ut som ska symbolisera x och y-axlar. 
Origo  (0,0) är där axlarna korsar varandra. 

• Använd blocket ange färg på pennan till och byt till annan färg än 
lila genom att lägga det nya blocket sist i koden. På så sätt kommer 
allt som ritas efter linjerna att ha en ny färg. 

• Använd blocket 

 
och rita ut fyra ellipser som på bilden nedan. Det behövs ett block 
per ellips. Den första koordinaten för x och y (i blocket) anger var 
centrum på ellipsen ska placeras. 
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• Två ellipser är lika breda som de är höga. Vad kallas en sån figur? 

• Försök att fyll ellipserna med färg genom att använda blocket

 

• Kan du göra så att varje ellips har sin egen färg? 

• Skapa fler ellipser. 
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Rita trianglar i koordinatsystemet 
Starta ett nytt projekt och ta bort aktören och skapa koden nedan. De 

gröna blocken finns när pennan  under blockkategorier klickas 
på  

 

Koden inleds med ingen fyllning och rensa så att allt som ritats tas 
bort när startknappen klickas. Pennans storlek sätts till 2 och färgen 
till lila. Därefter ritas två linjer ut som ska symbolisera x och y-axlar. 
Origo  (0,0) är där axlarna korsar varandra. 

• Använd blocket ange färg på pennan till och byt till annan färg än 
lila genom att lägga det nya blocket sist i koden. På så sätt kommer 
allt som ritas efter linjerna att ha en ny färg. 

• Använd blocket 

 
och rita ut tre trianglar som på bilden nedan. Det behövs ett block 
per triangel. Koordinaten för x1,y1  x2,y2  x3,y3 (i blocket) anger de 
tre punkter i koordinatsystemet som ska sammanbindas med linjer 
till en triangel. 
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• Färglägg trianglarna. Låt varje triangel få en egen färg och en 
annan färg på linjerna. 

• Är någon av trianglarna rätvinklig? 
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Skapa mönster med blocket ”stämpla” 
Starta ett nytt projekt och ta bort aktören. Välj en ny aktör. Välj 
moroten Klicka på morotens egenskaper  

 

Klicka på pennan  

Klicka på kvadraten  bland ritverktygen  

HuMed dessa symboler kan du välja var på figuren 
som dess rotationspunkt ska vara. Välj den längst 
ner till vänster. Klicka på tillbakapilen uppe till 
vänster och klicka på Spara ändringar. 
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Skapa kod för aktören  

Vid start ska alla 
pennstreck raderas. 
Blocket för loopen syns 

om du klickar på och 
scrollar ner lite. Rensa 
och stämpla finns om du 

klickar på  och vänd 

finns om du klickar 
på  

Kör programmet och se 
vad som händer. 

 

 

 

 

När antal grader ska anges kan 
det vara svårt att dra runt i 
gradskivan och få exakt det 
gradantal som man vill. Klicka 
då i mitten på gradskivan så får 
du skriva in ditt gradantal.  

 

 

 

• Skapa ett mönster av 
morötter som bildar en hel cirkel genom att ändra siffran för hur 
många gånger loopen ska köras. Ett varv (en hel cirkel) är 360 
grader. Varje vändning som aktören gör är 15 grader. Räkna ut hur 
många gånger den måste vända och skriv den siffran i blocket för 
loopen. 

• Hur många gånger ska loopen köras för ett halvt varv? 
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• För ett kvarts varv? 

• Ändra aktörens vändning till 2 grader. Hur många gånger ska 
loopen köras då för att det ska bli morötter stämplade ett helt 
varv. 

 

•  Gå tillbaka till egenskaperna och testa att 
placera rotationspunkten på annat ställe 
och stämpla aktören ett helt varv. 

 

 

 

• Prova olika rotationspunkter och olika aktörer som till exempel 
polkagrisen eller regnbågen 

• Om rotationsvinkeln är 30 grader. Hur många gånger ska loopen 
köras då för ett helt varv. 

• Skapa egna vackra mönster 

 

Genom att börja där x är -400 och sen använda 
två loopar där den ena körs och loopar (för 
varje gång) fram ett mönster av aktören (inre 
loopen) och sen ändrar x positionen med 100 
innan nästa mönster stämplas. Detta görs 9 
gånger (yttre loopen)  
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Mönstret som då blir (om aktören är manet) 

 

 

För att skapa mönster i både x och y led  

Här används aktören magnet 
som har ändrats till skala 50 (i 
egenskaper). 50 står för 50% av 
ursprunglig storlek.  
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Koden börjar med att scenen rensas. Därefter 
sätts aktören i x -400 och y 300 och aktören 
stämplas. Sen körs en loop som ändrar x med 
100 och stämplar åtta gånger. Sen flyttas 
aktören till x -400 och y ändras med -100. Då y 
var 300 kommer den att bli 200 . Loopen körs 7 
gånger. Y kommer att minska med 100 varje 
gång loopen körs. 

300, 200, 100, 0,-100, -200, -300, -400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Skapa en aktör till, förminska den och få den att stämplas efter 
magneterna. 

 

Du kan kopiera koden från en aktör till en annan genom att dra 
koden från aktören och släppa den över bilden på den andra 
aktören. 


