
"En introduktion till programmering."

Innehåll

Syfte, hämtat från läroplanen.

Det här ska du som elev lära dig

Förstå syftet med att programmera med koder, se dess möjligheter och användningsområden.

Du ska efter avslutat arbetsområde kunna programmera en robot som ska kunna ta sig igenom en labyrint.

Du kommer att lära dig om några av våra tekniska lösningar som vi har idag t ex hur ett vattenlås, vattentorn fungerar.

Vi kommer att reflektera över hur framtidens tekniska lösningar ser ut för att vi ska få en hållbar framtid.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att jobba med enskild dator.

Vi kommer att programmera Bluebots (åk 4-6)

Vi kommer att arbeta i Scratch.

Vi kommer att programmera Microbits (5-6)

Vi kommer att programmera Microbits och använda programmet för att driva en egenbyggd robot (6).

Vi kommer ha gemensamma genomgångar och skriva enskild dokumentation om vad vi gör.

Så här kommer vi att bedöma ditt arbete

Dokumentationen som du har gjort med hjälp av kamera och programmen du skrivit.

Ett avslutande praktiskt arbete.

Ett kort kunskapstest om de olika begreppen vi har använt.

Tidsåtgång ca 3-4h.

Under tre lektioner utökar vi kunskapen kring
programmering. Du kommer att bl.a. öva mera i
Scratch samt testa på att programmera olika robotar.
Vi kommer också kunna svara på frågor kring
programmering t.ex. vad är programmering? Vilka
begrepp och ord används? Hur kan vi praktiskt
använda detta?
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Kopplingar till läroplanen

Syfte

Te● Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

Te● Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Te● Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Centralt innehåll

Ma 4-6♦ Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Te 4-6♦ Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Te 4-6♦ Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov,
undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Te 4-6♦ Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och
begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller.

Te 4-6♦ Teknik, människa, samhälle och miljö Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel
trafiksystem, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de
samverkar.

Te 4-6♦ Teknik, människa, samhälle och miljö Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och
några orsaker till detta.

Te 4-6♦ Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika
tekniska lösningar.
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Ma Te

Elev Lärare Lärare & Elev

Tilldelad 2018-02-22 av , i

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Programmering
och relevanta
begrepp
,

Eleven kan till viss del
praktiskt använda
programmeringsspråket för
Scratch och Bluebot.

Eleven kan praktiskt
använda
programmeringsspråket för
Microbit

Eleven har goda praktiska kunskaper i
att använda programmeringsspråket i
Microbit och överför detta för att få en
rörelse, ljud eller annat i en praktisk
situation.

Praktiskt
arbete
,

Eleven kan till viss del
genomföra och
dokumentera resultat av
enkla försök hur tekniska
lösningar fungerar idag.

Eleven kan genomföra och
dokumentera resultat av
enkla försök hur tekniska
lösningar fungerar idag på
ett utvecklande sätt.

Eleven kan genomföra och
dokumentera resultat av enkla försök
hur tekniska lösningar fungerar idag
på ett välfungerande sätt.

Dokumentation
. Eleven gör enkla

dokumentationer av arbetet
med beskrivningar och
ritningar där arbetet till viss
del är synliggjord.

Eleven gör utvecklade
dokumentationer av arbetet
med beskrivningar och
ritningar där arbetet är
relativt väl synliggjord.

Eleven gör välutvecklade
dokumentationer av arbetet med
beskrivningar och ritningar i arbetet är
väl synliggjord.

Hållbar
utveckling Du kan till viss del koppla

och förstå framtidens behov
av tekniska lösningar för
hållbar utveckling och ge
enstaka exempel.

Du kan koppla och relativt
väl förstå framtidens behov
av tekniska lösningar för
hållbar utveckling genom att
ge flera exempel.

Du kan koppla och mycket väl förstå
framtidens behov av tekniska
lösningar för hållbar utveckling genom
att ge flera relevanta och tydliga
exempel.
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