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Kreativ kodning
Före besöket
Nu är det snart dags för besök på Curiosum och Kreativ kodning!
Här finns förslag på förberedande övningar inför besöket.
Under besöket kommer eleverna att programmera digitala enheter.

Övning: Val av minidator
Övning i helklass
Tid: 60 min

Diskussionsfrågor att inleda med
•

Vad är en processor och vad gör den? Vad är skillnaden mellan en
dator och en processor?

•

I vilka saker som du kommer i kontakt med dagligen tror du det finns
datorer som har programmerats? Hur många digitala enheter med en
processor i sig finns i klassrummet? Det är troligen fler än ni tror.

•

Varför tror ni att fler män än kvinnor är intresserade av teknik och
programmering?

•

Läsa bloggen Programmering i ett historiskt perspektiv av Lars-Åke
Nordén.

•

Kort introduktionsfilm om vad Adafruit Circuit Playground express är
https://www.youtube.com/watch?v=4lGRgO40UhM

•

Och till sist en inspirationsfilm från Adafruits grundare Limor Fried,
https://www.youtube.com/watch?v=D27U3wHN8fs (4:47) Lämplig för att
diskutera kulturella och genusrelaterade fördomar om teknik.

Gör så här:

Curiosum
Umeå universitet
901 87 Umeå
www.curiosum.umu.se

•

Dela in klassen två och två där varje par efter förarbetet ska ha valt om
de vill arbeta med Circuit Playground Express eller PyGamer.

•

För Circuit Playground ska de välja ett projekt för Microsoft MakeCode
från https://makecode.adafruit.com/courses/maker/projects/ alternativt
skapa ett eget som de vill börja med. Förberett material garanteras
endast finnas för följande projekt:
•

Music Maker

•

Balance board

•

Gondola

•

Light Bot
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Tänk på att större projekt kanske inte hinner blir klara under vistelsen på
Curiosum.
•

PyGamer rekommenderas för de par där minst en har tidigare
programmerings erfarenheter och vill ha lite utmaning. De ska förbereda
ett förslag på ett enkelt spel som de skulle vilja implementera i Microsoft
MaceCode arcade. Skriv ned en spelidé och skissa gärna på papper
hur det ska se ut. De får mer hjälp på Curiosum för att komma igång.

•

Kolla in fler MakeCode projekt för Circuit Playground och PyGamer på
https://learn.adafruit.com/category/makecode och blir inspirerade!

•

Vid mer tid eller för eget arbete kan eleverna börja titta på MakeCode
sidorna:
•

https://makecode.adafruit.com/ (Circuit Playground)

•

https://arcade.makecode.com/ (PyGamer)

De behöver inte hårdvaran för att börja jobba på sitt projekt.

Koppling till läroplan
Förarbetets koppling till läroplan för grundskolan, Lgr11
Kursplan – Teknik
Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges
förutsättningar att utveckla sin förmåga att
•

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet
och funktion, och

•

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta
förslag till lösningar.

Centralt innehåll i årskurs 7-9
Tekniska lösningar
•

Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan
programmeras.

•

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
•

Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland
annat med hjälp av programmering.

Teknik, människa, samhälle och miljö
•

Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns
yrkesval och teknikanvändning.

Kursplan – Matematik
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis
ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
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•

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda
strategier och metoder,

•

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra
beräkningar och lösa rutinuppgifter, och

•

föra och följa matematiska resonemang.

Centralt innehåll i årskurs 7-9
Algebra
•

Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering.
Programmering i olika programmeringsmiljöer.

