
Making med Makey Makey
Grunderna i Scratch 3.0
Grundläggande utbildningen

Mia Skog



http://www.youtube.com/watch?v=R3s_Awdn8r4


SPRÅK åk 1-2 åk 3-9 åk 7-9

ROBOTIK F-6 

MAKING åk 1-6 åk 6-9
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https://www.thinglink.com/scene/1123258942722408451
https://www.thinglink.com/scene/1123258942722408451


Åk 1-2
att automatiserat följa instruktioner   
att ge instruktioner    
samband mellan orsak och verkan     
begreppen sekvens (av instruktioner), villkor och upprepning  
att identifiera formler som upprepas   
att ge, testa och korrigera instruktioner på ett exakt sätt.

https://www.kodboken.se/start/kom-igang/lekar-och-ovningar
https://hos.se/files/user/Blue-Bot_pa_svenska_22_sept.pdf
http://www.skelleftea.se/Skol%20och%20kulturkontoret/Innehallssidor/Bifogat/F-3%20Osmo%20Coding%20Skelleftea%20kommun.pdf
http://teknikpoolen.blogspot.com/2017/11/var-skall-man-borja-programmera-med-de.html


Åk 3-6
lär sig grunderna i programmering i en visuell programmeringsmiljö
färdigheterna i att ge exakta instruktioner utvecklas
satser samt villkors- och upprepningsstrukturer används
eleverna undersöker på vilket sätt programmering används i det omgivande samhället
programmering används som ett verktyg för produktion och skapande framställning

 

http://cmc.education/scratch/scratchCards/
https://www.cs.helsinki.fi/group/linkki/materiaali/pulmaario/handledarguide/Kluraklubb_handledarguide.pdf
https://www.sphero.com/education
http://www.skelleftea.se/Skol%20och%20kulturkontoret/Innehallssidor/Bifogat/4-6%20Programmering%20med%20Scratch%20och%20Kodboken%20Skelleftea%20kommun.pdf
http://www.skelleftea.se/Skol%20och%20kulturkontoret/Innehallssidor/Bifogat/4-6%20Koppla%20och%20Koda%20med%20Makey%20Makey%20Skelleftea%20kommun.pdf
http://www.skelleftea.se/Skol%20och%20kulturkontoret/Innehallssidor/Bifogat/4-6%20Robotprogrammering%20med%20mBot%20Skelleftea%20kommun.pdf


Åk 7-9
Eleverna får öva sig att använda grundstrukturerna inom programmering:

● variabel, villkorsstruktur, upprepningsstruktur samt underprogram och funktioner
Programmering integreras i undervisningen i olika läroämnen.

Eleverna kan lösa problem och förverkliga egna idéer genom att använda visuella eller textbaserade programmeringsspråk.

Elevernas tanke- och planeringsfärdigheter utvecklas i anknytning till programmering:

● jämförelse
● klassificering
● analys av problem
● slutledning
● bedömning av möjliga lösningar
● korrigering av fel

Eleverna undersöker på vilket sätt programmering används i det omgivande samhället.

Programmering används som ett verktyg för produktion och skapande framställning.

http://cmc.education/scratch/scratchCards/
http://www.hummingbirdkit.com/learning/introduction-hummingbird-birdblox
http://www.skelleftea.se/Skol%20och%20kulturkontoret/Innehallssidor/Bifogat/4-6%20Robotprogrammering%20med%20mBot%20Skelleftea%20kommun.pdf
http://microbit.org/ideas/




Lästips för makers!



Målet med denna fortbildning
● Öppna dörren till Scratch/Pyonkee-programmeringsspråket
● Bekanta sig med Scratch-kort och Kluraklubben
● Göra ett eget projekt med Makey Makey
● Diskutera hur detta skulle kunna användas inom olika 

ämnen inom grundläggande utbildningen.



 Makerkultur- hur fungerar det?
● En praktisk ingång till teoretisk förståelse
● Utveckla färdigheter av både praktiskt och teoretiskt 

slag

Älgen

https://drive.google.com/open?id=1B47HWVLSDygqzdgUcNuwnYnGjwkIiY6f
http://www.youtube.com/watch?v=IytnXMeK6tE


Vad står det i LP 2014
http://www.edu.fi/hitta_material/it_i_skolan/programmering

http://www.edu.fi/hitta_material/it_i_skolan/programmering


Hur kommer man igång med datalogiskt tänkande?
Bebras:http://www.majava-kilpailu.fi/

Känguru: http://ncm.gu.se/kangaru

www.code.org

http://www.majava-kilpailu.fi/
http://ncm.gu.se/kangaru
http://www.code.org


QR kod till aktivitetskorten i Scratch 3.0
Del av julkalendern 2018
Samarbete mellan: 

Raseborgs Teknikpoolen (UBS-projekt)

Skolresurs vid Åbo Akademi

Länk till kort

Mia Skog
Teknikpoolen 01/19

https://docs.google.com/presentation/d/1UsqIAUSfPGD5iL3tyhR2p2nHY2Us66DBxsB_sKu8g3M/edit?usp=sharing


Fortsätt med Kluraklubbens material
https://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Pulmaar
io_tehtavakirja_swe.pdf'

https://pulmaario.luma.fi/sv/programmering-2/

https://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Pulmaario_tehtavakirja_swe.pdf
https://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Pulmaario_tehtavakirja_swe.pdf
https://pulmaario.luma.fi/sv/programmering-2/


Projektideér för making med Makey Makey
Instrument: https://youtu.be/22HQJYA4zP8

Rörelsespel: Älgen (https://scratch.mit.edu/projects/118920767/)

Brädspel:  https://youtu.be/wPdx2ok9jC8

Plansch: https://youtu.be/0Pr_gNA5kxY

Joystick: https://youtu.be/1lmPVqa57lI exempelkod: 
https://scratch.mit.edu/projects/188523297/

Poesi:https://youtu.be/XibwsUq9m6Q

https://youtu.be/22HQJYA4zP8
https://youtu.be/0Pr_gNA5kxY
https://youtu.be/1lmPVqa57lI
https://scratch.mit.edu/projects/188523297/
https://youtu.be/XibwsUq9m6Q


Bygg ditt egna instrument
Använda modellera i elektronik https://squishycircuits.com/#

https://squishycircuits.com/#
http://www.youtube.com/watch?v=1rjljNjXp68


Makey Makey- en mikrokontroller

http://www.youtube.com/watch?v=rfQqh7iCcOU


Makey Makey- Make eller att pynja?

http://www.youtube.com/watch?v=tbSFm7LakZc


Pynja ett ljudrör?
https://labz.makeymakey.com/cwists/preview/270x

https://labz.makeymakey.com/cwists/preview/270x
http://www.youtube.com/watch?v=jSwtA4sB1nM


Pianohandskar
http://www.instructables.com/id/MakeyMakey-Piano-Glove/

http://www.instructables.com/id/MakeyMakey-Piano-Glove/


Marble Maze

http://www.youtube.com/watch?v=IlnGrc4o1tY


Joystick och knapp

http://www.youtube.com/watch?v=1lmPVqa57lI
http://www.youtube.com/watch?v=VbXmApzCfZY




Bli inspirerad...
Lärarhandledning: 
https://makeymakey.com/lessons/lesson-plans.pdf

https://labz.makeymakey.com/

Döpa om input på ingång:

http://www.instructables.com/id/The-easy-way-to-re-program-y
our-MakeyMakey/

https://makeymakey.com/lessons/lesson-plans.pdf
https://labz.makeymakey.com/
http://www.instructables.com/id/The-easy-way-to-re-program-your-MakeyMakey/
http://www.instructables.com/id/The-easy-way-to-re-program-your-MakeyMakey/


Springspel!


