Alle kan kode
Swift Coding Club

Velkommen til Swift Coding Club!
Når du lærer at kode, lærer du samtidig at løse problemer og samarbejde med andre
på kreative måder. Og det hjælper dig med at gøre dine idéer til virkelighed.
Swift Coding Clubs er en sjov måde at lære at kode og udvikle apps på. Aktiviteter
med udgangspunkt i Swift, som er Apples særlige programmeringssprog, hjælper
dig til at samarbejde, i takt med at du lærer at skrive kode, lave prototyper af apps
og tænke over, hvordan kodning kan gøre en forskel i verden omkring dig.
Du behøver ikke at være lærer eller ekspert i kodning for at drive en Swift Coding Club.
Materialerne kan følges i dit eget tempo, så du faktisk kan lære side om side med
klubbens medlemmer. Og I kan alle sammen vise klubbens idéer og jeres design frem
ved et arrangement, hvor I præsenterer jeres apps for andre i lokalområdet.

Denne vejledning er inddelt i tre sektioner:

Ressourcer til
kodning
Swift Coding Clubs er bygget op omkring
en bred vifte af ressourcer til
undervisning i kodning. Apple giver
elever mulighed for at lære det
grundlæggende om kodning og bygge
ægte apps.

Alle kan kode | Fra 10 år
Brug Swift-kode til at lære det
grundlæggende om kodning med
Swift Playgrounds på iPad eller Mac.
Læs mere >

Udvikling med Swift | Fra 14 år

Kom i gang

Lær og anvend

Fejr

Alt, hvad du behøver
for at starte en Swift
Coding Club

Moduler og
aktiviteter til
klubsessioner

Nyttige ressourcer til
planlægning og afholdelse
af et lokalt arrangement

Velkommen

Lær at udvikle apps i Xcode på Mac.
Læs mere >
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Kom i gang
1. Gå på opdagelse i Alle kan kode-ressourcerne
Alle kan kode introducerer eleverne til kodningens verden gennem interaktive opgaver, sjove figurer og spændende aktiviteter.
Inden du begynder at designe din kluboplevelse, er det en god idé at se nærmere på nedenstående ressourcer til Alle kan kode.
Swift Playgrounds er en gratis app, hvor du kan lære Swift
på en interaktiv og sjov måde. Den indeholder et bibliotek med
lektioner og ekstra udfordringer, som er udarbejdet af førende
udviklere og udgivere.

Hent og udforsk Swift Playgrounds >

Kom i gang

Vejledninger til Alle kan kode indeholder aktiviteter, hvor man
bliver introduceret til kodeprincipper, lærer at forbinde dem til
hverdagens aktiviteter og derefter anvende dem ved at løse
opgaver i Swift Playgrounds.

Hent læringsplanen til Alle kan kode
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2. Tjek teknikken

3. Læg en plan

Sørg for at have følgende til rådighed, inden I holder jeres
første møde:

Her er en række ting, du bør overveje:

• iPad eller Mac. Swift Playgrounds kræver iPadenheder, der kører iPadOS 13 eller en nyere version,
eller Mac-enheder, der kører macOS 10.15.3 eller en
nyere version. Det er bedst, hvis hver deltager har sin
egen enhed, men man kan godt deles om dem og skrive
kode sammen.
• Swift Playgrounds-appen.
Hent Swift Playgrounds til iPad >
Hent Swift Playgrounds til Mac >

• Hvem vil være med i klubben? Hvad er deres
interesser? Har de erfaring med kodning,
eller er de nybegyndere?
• Hvor tit skal klubben mødes? Hvis du planlægger
et sommerkursus, hvor mange timer vil du så
bruge på kodningsaktiviteter?
• Hvilken teknologi har klubben til rådighed?
• Hvad er klubbens mål?

• Vejledninger til Alle kan kode.
Hent Everyone Can Code Puzzles >
Hent Everyone Can Code Adventures > (valgfrit)
Besøg Apple-support for at få hjælp med Apple-produkter.

Kom i gang

4

4. Fortæl andre om det
Sørg for, at folk hører om jeres Swift Coding Club. Her er nogle idéer
og ressourcer, du kan bruge til at få nye medlemmer i klubben:
• Gør opmærksom på klubben. Brug e-mail, sociale medier, internettet eller
brochurer, eller spred budskabet fra mund til mund for at sikre, at andre
i lokalområdet kender til jeres klub.

Want to code?
Join the club!
Swift Coding Club
[Month XX, 20XX]
[X:XX x.m.–XX:XX x.m.]
[Location]

• Afhold et informationsmøde. Spørg ind til de mulige medlemmers
interesser, og hvilke typer projekter de gerne vil lave. Snak om idéer til
lokale arrangementer, og hvordan klubmedlemmerne kan involvere sig i det.
Du kan også dele en kort video om klubben på nettet.

Please contact [Name] at [yourname@email.com] if you have any questions.

Swift Coding Club-plakat

Disse materialer kan hjælpe dig med at reklamere for din Swift Coding Club
på en personlig måde:
• Plakater. Hent denne gratis skabelon, og sæt de relevante oplysninger ind,
så du får din egen plakat. Udskriv den, og hæng den op, eller lav en digital
version, du kan dele online. Husk at nævne på plakaten, hvor og hvornår
klubben mødes, og hvordan man bliver medlem.

Swift Coding Clubklistermærke

• Klistermærker og T-shirts. Brug disse Swift Coding Club-klistermærker til
at gøre reklame for jeres klub. T-shirts gør det nemt for andre at genkende
medlemmer, der deltager i arrangementer med fremvisning af apps.
Hent skabelonen til Swift Coding Club-T-shirt, så du kan lave T-shirts
til jeres medlemmer.
Swift Coding Club-T-shirt

Kom i gang
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Tip til klubledere

Lav en ledergruppe. Det kan blive meget nemmere og sjovere at
lede klubben, hvis ansvaret fordeles på en gruppe medlemmer.
Hvilke klubmedlemmer har lederpotentiale? Måske kan du give
nogle af dem ansvar for arrangementer, kodning, appdesign m.m.

Lær sammen. Klubledere behøver
ikke at vide alt. Hjælp medlemmerne
med at udvikle deres egne evner
mht. research og problemløsning, og
giv dem lyst til at hjælpe andre.

Vis, hvad I kan. Ved et lokalt arrangement
eller en fremvisning af apps kan I invitere
venner, familie, lærere og andre i lokalområdet
til at se, hvad jeres klub går ud på, præsentere
jeres designidéer og vise, hvor gode I er til at
kode. I kan måske også hverve flere
medlemmer ved samme lejlighed. Se side 12 for
at få tip til, hvordan I arrangerer jeres eget lokale
arrangement eller fremvisning af apps.

Kom i gang

Del jeres idéer. Nogle medlemmer vil
have lyst til at lave spil. Andre vil måske
gerne lave apps, der kan hjælpe andre,
lære Swift eller styre robotter. Tænk på,
hvordan medlemmerne kan samarbejde
om projekter, de er interesserede i.

Bland folk. Hvis nogle af
medlemmerne er længere fremme
end andre, kan de mindre erfarne
have svært ved at følge med.
Prøv at få de mere erfarne
medlemmer til at arbejde
parvis med begynderne om at
programmere. Man kan lære
en masse ved at lære fra sig.
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Lær og anvend
1. Gå på opdagelse i Swift Playgrounds
Klubmaterialerne er bygget op omkring Swift Playgrounds, som indeholder et bibliotek med lektioner og ekstra udfordringer,
der er udarbejdet af førende udviklere og udgivere. Start med at se på indholdet i Swift Playgrounds og funktionerne i appen.

Lær og anvend
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Funktioner i Swift Playgrounds
Bibliotek med kodestykker
Slip for at skrive så meget: Tryk på
værktøjslinjen for at åbne biblioteket
med kodestykker, hvor du hurtigt kan
finde og trække rundt med kodetekst,
der bruges ofte.

Sidemenu
Tryk på sidehovedet for
at vise alle sider i en
playground. Tryk på en
side, eller brug pilene
til at navigere
mellem siderne.

Styr hastigheden
Gør koden hurtigere
eller langsommere.
Fremhæv koden,
mens den afvikles
Brug Step Through My Code
til at fremhæve hver linje med
kode, mens den afvikles, så
du bedre kan forstå, hvad
koden får til at ske.

Lær og anvend

Værktøjer
Brug denne menu til at nulstille
siden, tage et billede, oprette
en PDF-fil eller optage en film.

Vælg en figur
Gør oplevelsen mere
personlig ved at trykke
på figuren og vælge
en anden slags.

Tip
Denne funktion viser nyttige
forslag. Og selvom den til sidst
afslører, hvordan opgaven løses,
kan man ikke bare kopiere
løsningen og sætte den ind.
For at komme videre skal du
stadig gennemføre hvert trin
og skrive koden selv.
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Tip til læring med Swift Playgrounds

Start med at udforske opgaverne.
Få klubmedlemmerne til at zoome ind og ud
og rotere Bytes verden i live-visningen,
så de kan sætte sig grundigt ind i, hvad
opgaven går ud på. De kan også se den
på fuld skærm ved at holde
fingeren på skillelinjen
mellem de to vinduer og
trække den mod venstre.
Del opgaverne op. Opgaverne
bliver sværere undervejs.
Klubmedlemmerne kan dele en
opgave op i mindre bidder, så det
bliver nemmere at overskue alle de
trin, der skal til for at løse den. De
kan bruge Pages eller Noter til at
planlægge og skrive de enkelte trin
ned, inden de indtaster koden.
Lav en helpdesk. Afsæt et sted i
klublokalet, hvor klubbens eksperter
kan give support til de andre.

Lær og anvend

Løs opgaverne på forskellige måder. Hver opgave
har mange forskellige løsninger. Hvis nogle
af deltagerne bliver hurtigt færdige, kan du
opfordre dem til at finde andre måder at løse
opgaverne på. Ved at tænke fleksibelt
og sammenligne forskellige løsninger
kan de blive bedre til kritisk tænkning.

Programmering i par. Lad klubmedlemmerne
prøve at arbejde sammen på én iPad eller
Mac. På den måde kan de tale sammen om,
hvordan de løser opgaverne, og skiftes til
at skrive koden.

Brug tilgængelighedsfunktioner. Swift
Playgrounds fungerer fint sammen med de
indbyggede tilgængelighedsfunktioner i macOS
eller iPadOS, så alle kan lære at kode. Brugerne kan
f.eks. invertere farver, aktivere gråtoner og zoome
ind og ud, så tingene bliver nemmere at se.
9

2. Vælg dine moduler
Klubmaterialer er inddelt i moduler, der kombinerer aktiviteter med kodning og kreativt design. Hvert modul består af
12 sessioner på en time og er rettet mod et bestemt tema og erfaringsniveau med kodning. I Learn and Try-sessionerne
undersøger klubmedlemmerne nogle nøglebegreber og anvender dem i forskellige kodeopgaver og -udfordringer i
Swift Playgrounds. Og i Apply and Connect-sessionerne funderer de over, hvordan vi bruger kode til at udforske idéer
og udvikle nye produkter. De bruger deres færdigheder inden for kodning og design til at bygge eller designe et Swift
Playgrounds-projekt til en bestemt målgruppe.
Du finder kursusvejledninger til hvert modul i anden del af dette dokument, eller du kan bruge linkene herunder til at se
nærmere på dem nu.

Lær og anvend

Byg et projekt

Design en app

Klubmedlemmerne lærer det
grundlæggende om kodning i Learn to Code
1 og Learn to Code 2 i Swift Playgrounds.
De anvender deres nye færdigheder til at
designe og bygge et playground-projekt,
der reagerer på berøring. Se modul >

Klubmedlemmerne arbejder sammen om
at designe en app, som skal løse et problem
i deres lokalsamfund. De medvirker i en
designproces, der viser dem, hvordan de
brainstormer, planlægger, laver prototyper af
og evaluerer deres helt egen app. Se modul >

Quiz med dine venner

Byg et Sphero-spil

Klubmedlemmerne bygger videre på de
færdigheder, de lærte i Byg et projekt, ved at
gennemføre mere udfordrende opgaver i
Learn to Code 1 og Learn to Code 2 i Swift
Playgrounds. De udvikler et playgroundprojekt, der anmoder om og reagerer på
brugeroplysninger. Se modul >

Klubmedlemmerne programmerer Sphero for
at genskabe klassiske arkadespil. De arbejder
sammen om at udforske koden bag spillet
og redigere koden for at udvikle deres egen
oplevelse. De bruger deres færdigheder til at
designe deres eget spil ved hjælp af en eller
flere Sphero-robotter. Se modul >
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3. Gå endnu længere
Du kan også tilføje sessioner, der passer til medlemmernes interesser. I kan f.eks. videreudvikle design- og
kodningsaktiviteterne ved at prøve at arbejde med en tilsluttet enhed, bygge en forhindringsbane til droner
eller lave et spændende spil, hvor I sender en robot på en redningsaktion.
For at sætte gang i idéudviklingen til design kan du måske også invitere gæstetalere eller arrangere
studieture for at hjælpe klubmedlemmerne med bedre at forstå målgruppen og designkravene for et projekt.

Run My

Lær og anvend

Code
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Fejr
Lokalt arrangement eller fremvisning af apps
Få flere i lokalsamfundet til at deltage, og undersøg det potentiale, der ligger i at løse aktuelle problemer ved hjælp af kode,
ved at afholde et lokalt arrangement eller en fremvisning af apps. Disse arrangementer er også den perfekte mulighed for at
vise, hvor talentfulde klubmedlemmerne er.
1. Planlæg den store dag. Vælg en dato, og inviter
elever, lærere, forældre og andre i lokalsamfundet
til at være med.
Afsæt tid til, at hvert team præsenterer deres projekt
og tager en kort runde med spørgsmål og svar. Hvis
du har en større klub, kan du dele den op i to, hvor
hvert hold kan se det andet holds præsentationer.
Overvej at runde arrangementet af med et sjovt
slideshow med billeder, I har taget til klubmøderne.

2. Priser for design. Venskabelig konkurrence kan virke
meget motiverende. Du kan anspore klubmedlemmerne
ved at give dem priser for bestemte aspekter af kodning
og design, som de er særligt gode til, f.eks.:
• Bedste konstruktion
• Bedste innovation
• Bedste design
• Bedste præsentation
Du kan også involvere publikum ved at lade dem vælge
en vinder.

Everyone
Can Code
Alle
kan kode
Swift Coding
Coding Club
Club
Swift

Diplom
Tildelt

For

Underskrift

Fejr

Dato

Du kan hente dette diplom
og tilpasse det ved at
sætte din egen tekst ind.
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3. Find dommere og mentorer. Dommere og mentorer
kan være lærere eller andet personale, elever med
kodekompetencer, fagfolk inden for appudvikling
eller design, medlemmer af skolebestyrelsen, ledere
i lokalsamfundet eller personer, der ville have glæde
af det påtænkte projekt.
Dommerne kan sagtens mødes med klubben et stykke
tid før fremvisningen. Du kan måske invitere dem som
gæstetalere, så de kan dele deres erfaringer, allerede
når medlemmerne er i gang med brainstorming- eller
planlægningsfasen af deres projekt.
4. Deling og inspiration. Det kan være en god idé
at optage præsentationerne. Så kan du dele dem med
omverdenen og lave en video med højdepunkterne,
der kan inspirere kommende klubmedlemmer.
Se vejledningen til fremvisning af apps for at få mere
inspiration og flere tip til at afholde arrangementer
med fremvisning af apps.
Hent vejledningen til fremvisning af apps >

Fejr
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Everyone
Can Code
Alle
kan kode
Swift Coding
Coding Club
Club
Swift

Diplom
Tildelt

For

Underskrift

Dato

Swift Coding Club-moduler

Byg et projekt

Quiz med dine venner

Design en app

Lav et Sphero-spil

Byg et projekt

Byg et projekt
Moduloversigt

Ressourcer

I disse sessioner lærer klubmedlemmerne det grundlæggende om kodning ved at udføre
sjove aktiviteter fra vejledningen Everyone Can Code Puzzles. De øver sig i at kode ved at
løse opgaver i Learn to Code 1 og Learn to Code 2 i Swift Playgrounds og bruger deres nye
færdigheder til at designe og bygge et playground-projekt, der reagerer på berøring.
I Learn and Try-sessionerne undersøger klubmedlemmerne nogle nøglebegreber og
anvender dem i forskellige kodeopgaver og -udfordringer i Swift Playgrounds. I Apply and
Connect-sessionerne lærer de, hvordan man bruger kode til at udforske idéer og udvikle nye
produkter. Når sessionerne er gennemført, kan du overveje at afholde et lokalt arrangement,
hvor klubmedlemmerne kan fremvise deres projekter.

Learn to Code 1

Sidetal fra Everyone Can Code Puzzles er inkluderet i aktiviteterne. Hvis du vil læse mere
om de enkelte aktiviteter, få adgang til yderligere ressourcer samt finde ud af, hvordan du
hjælper eller udfordrer klubmedlemmer, kan du se nærmere på Everyone Can Code Puzzles
Teacher Guide.
Learn to Code 2

Sessionsoversigt
Learn and Try: 6 sessioner
Apply and Connect: 6 sessioner

Spirals

Lokalt arrangement

Shapes

Byg et projekt
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Byg et projekt
1

Commands

Udforsk det grundlæggende koncept bag
en kommando – en specifik instruktion,
der gives til en computer. Lær at kode ved
hjælp af kommandoer i en sekvens.

2

Funktioner

3

For Loops

Lær, hvordan du laver dine egne
kommandoer ved at skrive funktioner
og bruge funktioner, du har skrevet.

Udforsk løkker, og find ud af, hvordan
du kan gøre din kode mere effektiv ved
hjælp af funktioner og løkker.

Lær: Se introduktionen til Functions
I Learn to Code 1

Lær: Se introduktionen til For Loops i
Learn to Code 1

Origami (side 15)

Pattern Maker (side 26)

Prøv: Løs opgaver I kapitlet Functions
I Learn to Code 1 (side 16-21)

Prøv: Løs opgaver i kapitlet For
Loops i Learn to Code 1 (side 27-31)

Learn to Code 1
Commands

Learn to Code 1
Functions

Learn to Code 1
For Loops

Introduktion
• Udstedelse af
kommandoer
• Tilføjelse af en ny kommando
• Toggling a Switch

•

Introduktion
• Komposition af en ny
adfærd
• Oprettelse af en ny funktion
• Nesting Patterns

•

Lær: Se introduktionen til Commands i
Learn to Code 1
Hide and Seek (side 3)
Prøv: Løs opgaver i kapitlet Commands
i Learn to Code 1 (side 4-10)

•

Byg et projekt

Introduktion
• Brug af løkker
• Gennemfør løkken for alle siderne
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Byg et projekt
4

Variables

Lær om, hvordan computere gemmer
oplysninger ved hjælp af variabler, og
hvordan man koder ved hjælp af variabler.
Lær: Se introduktionen til Variables
I Learn to Code 2
NewsBot (side 36)
Prøv: Løs opgaver i kapitlet Variables
I Learn to Code 1 og Spirals challenge
(side 37-43)

5

Conditional Code

Undersøg boolesk logik, og hvordan man
skriver betinget kode.
Lær: Se introduktionen til Conditional
Code i Learn to Code 1
Someone Says (side 49)

Learn to Code 1
Conditional Code

Introduktion
• Hold styr på det hele

•

Spirals

Design for an Audience

Overvej tingene fra forskellige brugeres
synspunkt, og hvordan man designer
produkter til en bestemt målgruppe.
Kæd sammen: Se det fra en andens
synspunkt (side 58)

Prøv: Løs opgaver I kapitlet
Conditional Code i Learn to Code 1
(side 50-56)

Learn to Code 2
Variables
•

6

Introduktion
• Checking for Switches
• Using else if
• Looping Conditional Code
• Defining Smarter Functions

Oversigt
• Hypocycloids
• Epicycloids
• Hypotrochoids
• Ellipses
• Playtime
•

Byg et projekt
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Byg et projekt
Types and Initialization

7

Lær, hvordan du beskriver typer, og
hvordan du initialiserer typer i din kode.
Lær: Se introduktionerne til kapitlerne
Types og Initialization i Learn to Code 2
Qualities of a Good Design (side 62)
Prøv: Løs opgaver i kapitlerne Types
og Initialization i Learn to Code 2
(side 63-66

Learn to Code 2
Types
•
•

Introduktion
Deactivating a Portal

8

Interactive Shapes

9

Build a Shapes Project

Gå på opdagelse i Shapes Starting Point
i Swift Playgrounds, som er det sted,
hvor du starter udviklingen af dit projekt
i de kommende sessioner. Eksperimenter
med siderne Shape Graphics og Touches
and Animations, og find ud af, hvad hver
sektion af koden opnår, og hvordan.
Lav i gruppen en liste over de grafiske
elementer og funktioner, I har til rådighed
i Shapes Starting Point.

Find ud af, hvordan du kan lave et projekt
for at træne hånd-øje-koordination
i Shapes Starting Point. Vend tilbage
til det, og føj til din liste over grafiske
elementer og funktioner.

Shapes

Shapes

Shape Graphics
• Touches and Animations

•

•

Brug din viden: Byg et projekt om håndøje-koordination (side 67)

Touches and Animations

Initialization
Introduktion
• Initializing Your Expert
• Using Instances of Different Types
•

  

) 

Byg et projekt
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Byg et projekt
10

Design a Project

Tænk over andre projekter, du kan lave
ved hjælp af Shapes Starting Point. Tænk
på de grafiske elementer og funktioner,
der er tilgængelige, og hvordan de kan
imødekomme behovene hos en bestemt
målgruppe. Drøft idéer i fællesskab, og
arbejd derefter i par for at skitsere en
original idé, der viser, hvordan projektet
opfylder jeres formål og er designet til
en bestemt målgruppe.
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Build the Project

12

Evaluate the Project

Arbejd sammen parvis om at kode jeres
projektidé på Touches and Animationssiden i Shapes Starting Point. Se din
skitse fra den sidste session.

Test dit playground-projekt på andre
klubmedlemmer. Øv dig i at forklare,
hvordan dit projekt fungerer – og dine
designbeslutninger – så du kan forberede
dig til lokalarrangementet, hvor du
skal dele dine kreationer.

Shapes

Shapes

•

Touches and Animations

•

Touches and Animations

Lokalt arrangement
Vis klubbens præstationer frem ved et lokalt arrangement. Du kan demonstrere dit projekt, fortælle om din designproces og modtage
feedback fra dit lokalsamfund.

21

  

Byg et projekt

Quiz med dine venner

Quiz med dine venner
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Quiz med dine venner
Moduloversigt

Ressourcer

I dette modul bygger klubmedlemmerne videre på deres færdigheder ved at gennemføre
mere udfordrende aktiviteter i vejledningen Everyone Can Code Puzzles. De øver sig i
at kode ved at løse opgaver i Learn to Code 1 og Learn to Code 2 i Swift Playgrounds og
bruger deres avancerede færdigheder til at udvikle et playground-projekt, der anmoder om
og reagerer på brugeroplysninger. Dette modul kræver, at man sætter sig ind i materialerne
i kapitel 1-6 i Everyone Can Code Puzzles, har færdiggjort klubmodulet Byg et projekt eller
har en tilsvarende baggrundsviden.
I Learn and Try-sessionerne undersøger klubmedlemmerne nogle nøglebegreber og
anvender dem i forskellige kodeopgaver og -udfordringer i Swift Playgrounds. I Apply and
Connect-sessionerne lærer de, hvordan man bruger kode til at udforske idéer og udvikle
nye produkter. Når sessionerne er gennemført, kan du overveje at afholde et lokalt
arrangement, hvor klubmedlemmerne kan fremvise deres projekter.
Sidetal fra Everyone Can Code Puzzles er inkluderet i aktiviteterne. Hvis du vil læse mere
om de enkelte aktiviteter, få adgang til yderligere ressourcer samt finde ud af, hvordan du
hjælper eller udfordrer klubmedlemmer, kan du se nærmere på Everyone Can Code Puzzles
Teacher Guide.

Sessionsoversigt

Learn to Code 1

Learn to Code 2

Rock Paper Scissors

Learn and Try: 4 sessioner
Apply and Connect: 8 sessioner
Lokalt arrangement

Quiz med dine venner

Svar
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Quiz med dine venner
1

Functions with Parameters

2

Design a Game

3

Logical Operators

Lær, hvordan du giver computere flere
oplysninger ved at gøre funktioner mere
specifikke ved hjælp af parametre.

Brug udfordringen Rock, Paper, Scissors
i Swift Playgrounds til at designe en ny
og forbedret udgave af spillet.

Lær, hvordan man kan bruge logiske
operatorer til at kode bestemt adfærd
som følge af visse betingelser.

Lær: Se introduktionen til Parameters
I Learn to Code 2

Brug din viden: Build a Rock, Paper,
Scissors game (side 76)

Lær: Se introduktionen til Logical
Operators i Learn to Code 1

Recipe for Success (side 71)

Someone Says, Round 2 (side 81)

Prøv: Løs opgaver i kapitlet
Parameters i Learn to Code 2
(side 72-75

Prøv: Løs opgaver i kapitlet Logical
Operators i Learn to Code 1 (side 82-85)

Learn to Code 2
Parameters
Introduktion
• Moving Further Forward
•

) 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Rock, Paper, Scissors
Udvikl et spil
• Del kode
• Tilføj handlinger
• Rediger egenskaber
•

Learn to Code 1
Logical Operators
Introduktion
Using the NOT Operator
• Checking This AND That
• Checking This OR That
•
•
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4

Opret en quiz

Kombiner viden om operatører med
betingelser, variabler, funktioner og
funktioner med parametre for at lave
en quiz i Answers Starting Point
i Swift Playgrounds.
Brug din viden: Build a quiz (side 86)

5

Design a Quiz Project

Kom med en idé til dit eget playgroundquizprojekt baseret på Answers Starting
Point. Fastslå formålet med din quiz,
udforsk design til apps, overvej
målgruppen, og skitser din egen idé.

6

While-løkker

Lær mere om while-løkker, og hvordan
du bruger dem til at lave en løkke på en
kodeblok, indtil en betingelse er sand.
Lær: Se introduktionen til While Loops
I Learn to Code 1
Playground Games (side 90)
Prøv: Løs opgaverne i kapitlet While
Loops i Learn to Code 1 (side 91-94)

Svar
Besked
• API-oversigt
• Hvilken type er du-quiz
•

Quiz med dine venner

Learn to Code 1
While Loops
Introduktion
• Running Code While…
• Create Smarter While Loops
• Nesting Loops
•
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7

Refine the Quiz

8

Arrays and Refactoring

9

Add Choices to the Quiz

Opdater din oprindelige quiz for at
implementere forskellige tilstande i dine
while-løkker. Du kommer til at bruge disse
færdigheder i kommende sessioner, når
du skal kode din egen projektidé.

I denne session lærer klubmedlemmerne
nye tekniske færdigheder ved hjælp
af matrixer (arrays), og de bruger
derefter disse færdigheder til at
omstrukturere deres kode.

Opdater dit playground-quizprojekt, så
det omfatter lister over valgmuligheder,
og begynd at forestille dig de projekter,
du kan bygge med lister over
valgmuligheder.

Brug din viden: Refine your quiz
(side 95)

Lær: Se introduktionen til Arrays i Learn
to Code 2

Brug din viden: Add choices to your quiz
(side 106)

Evaluate (side 99)
Prøv: Løs opgaverne i kapitlet
Arrays I Learn to Code 2 (side 100-105)

Svar

Learn to Code 2 Arrays

Svar

Besked
• API-oversigt
• Hvilken type er du-quiz

•

Introduktion
• Storing Information
• Iteration Exploration
• Stacking Blocks
• Getting in Order
• Fixing Index Out of Range Errors

•

•

Quiz med dine venner

Besked
• API-oversigt
• Hvilken type er du-quiz
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10

Design a new Project

Tænk over andre projekter, man kan lave
ved hjælp af Answers Starting Point.
Drøft idéer i fællesskab, og arbejd
derefter individuelt for at finde på en idé,
identificere formålet og målgruppen
og skitsere en wireframe.

11

Build the Project

12

Evaluate the Project

Byg dit eget projekt i Answers Starting
Point. Brug din wireframe fra den forrige
session som vejledning.

Test dit playground-projekt på andre
klubmedlemmer. Øv dig i at forklare,
hvordan dit projekt fungerer – og dine
designbeslutninger – så du kan forberede
dig til lokalarrangementet, hvor du skal
dele dine kreationer.

Svar

Svar

Besked
• API-oversigt
• Hvilken type er du-quiz

•

•

Besked
• API-oversigt
• Hvilken type er du-quiz

Lokalt arrangement
Vis klubbens præstationer frem ved et lokalt arrangement. Du kan demonstrere dit projekt, fortælle om din designproces og modtage
feedback fra dit lokalsamfund.

Quiz med dine venner
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Design en app

Design en app
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Design en app
Moduloversigt

Ressourcer

I dette modul arbejder klubmedlemmerne i små teams, hvor de skal designe en app, der
skal løse et problem i deres lokalsamfund. De guides igennem en designproces, hvor
de brainstormer idéer, lægger en plan for deres app, udvikler en fungerende prototype
i Keynote og evaluerer appen.
Indholdet af designprocessen præsenteres derefter i en logbog to appdesign, der hjælper
klubmedlemmerne med at notere og holde styr på deres idéer, mens de gennemgår
designprocessen. Idéen er at dokumentere deres proces for at hjælpe med at gentage og
forbedre deres app-projekt. Den er også meget nyttig som reference og udgangspunkt for
fremtidige projekter.

Logbog til appdesign

I slutningen af dette modul skal du afholde et arrangement med fremvisning af apps for
at vise, hvor opfindsomme klubmedlemmerne er. Hent Vejledning til fremvisning af apps,
hvor du finder tip og ressourcer til at afholde dit arrangement.

Sessionsoversigt
Brainstorm: 2 sessioner
Planlæg: 2 sessioner
Prototype: 5 sessioner
Evaluer: 3 sessioner
Showcase

Design en app
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Design en app
1-2

Brainstorm

3-4

Planlæg

5-9

Lav prototype

Drøft idéer til apps for at tage fat på
noget, du interesserer dig for, og hold
fokus på formålet og målgruppen for
din app.

Overvej, hvad din app rent faktisk skal
kunne for at opfylde formålet, mens du
udforsker iOS-funktioner og inklusion

Udvikl din apps brugerflade, lav et
storyboard af dine skærme, og byg
en fungerende prototype af din app
i Keynote.

Brainstorm

Planlæg

Lav prototype

Formål
• Idéer
• Fokuser

•

Brugerhandlinger
Input og apptilstand
• Vælg funktioner
• Inklusion

•

•

•

Tegn skitser af
skærmbilleder
• Storyboard
• Tilpas adfærden i appen
• Designstil
• Byg
• Appsymbol og -navn

30
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Design en app
10-12

Evaluering

Lav et oplæg om din appidé, og lad
brugerne teste din prototype. Arbejd
derefter videre med dit design ud fra
den modtagne feedback.

Evaluering
Appoplæg
• Forberedelse
• Observation
•

Fremvisning af apps
Del klubbens app-prototyper og -oplæg med resten af lokalsamfundet ved at afholde et arrangement med fremvisning af apps.
Find inspiration til planlægning og afholdelse af dit arrangement i Vejledning til fremvisning af apps.

Design en app
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Lav et Sphero-spil
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Lav et Sphero-spil
Moduloversigt
I dette modul bruger klubmedlemmerne Swift Playgrounds til at programmere Sphero til at
genskabe klassiske arkadespil. Dette modul kræver, at klubmedlemmerne har adgang til mindst
én Sphero-robot for hver to klubmedlemmer.
Klubmedlemmerne udforsker data indsamlet af Sphero og undersøger, hvordan de kan bruge disse
funktioner til at bygge interaktive spil. De arbejder sammen om at forstå den kode, der kræves for at
bygge spillet, og redigerer derefter koden for at give oplevelsen deres eget unikke præg.
Klubmedlemmerne bruger dernæst deres forståelse til at designe deres eget spil ved hjælp
af en eller flere Sphero-robotter. De viser deres spil frem ved et lokalt arrangement, hvor de
inviterer lokalsamfundet til at se eller spille deres spil og fortæller om deres design- og
kodningsbeslutninger.

Ressourcer

Sphero Mini Robot
(En for hver to klubmedlemmer)

Sphero Arcade 1

Sessionsoversigt
Sphero Pong: 3 sessioner

Sphero Arcade 2

Sphero Bop It: 2 sessioner
Sphero Pac-Man: 2 sessioner
Design a Game: 5 sessioner

Sphero Arcade 3

Lokalt arrangement

Sphero Template
Lav et Sphero-spil
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Lav et Sphero-spil
1

2-3

Sphero Pong

Sphero Pong

4-5

Sphero Bop It

Gå på opdagelse i Sphero Arcade 1 i Swift
Playgrounds. Lær, hvordan man får
Sphero til at bevæge sig. Åbn så Original
Pong-siden, og arbejd i par for at spille
spillet. Beslut, hvilken kode der er
nødvendig for at bygge spillet, skitser
jeres idéer, og skriv derefter kommentarer
på jeres skitse med pseudokode.

Arbejd i små grupper, og lav et "live"
Sphero Pong-spil, hvor dine fødder er
pedalerne. I slutningen af Session 3 skal
I se på den kode, I troede, I skulle bruge
til at bygge Sphero Pong-spillet,
og diskutere, om der var andet, I
skulle bruge.

Arbejd sammen parvis om at genskabe
Bop It-spillet med Sphero. Udforsk
Sphero Arcade 2 for at finde ud af,
hvordan man programmerer hver
bevægelse og øger udfordringsniveauet
i spillet. Rediger koden for at lave dine
egne bevægelser, og undersøg, hvilken
anden kode du muligvis skal bruge for
at forbinde den visuelle playgroundbrugerflade til Sphero.

Sphero Arcade 1

Sphero Arcade 1

Sphero Arcade 2

Introduktion
• Roll
• Aim
• Heading
• Collisions
• Original Pong

•

Real-World Setup
• Bounce Angle
• Back and Forth
• Keeping Score
• Winning the Game
• Play the Game

•

•

Lav et Sphero-spil

Introduktion
• Tap
• Toss
• Spin
• Shake
• Randomize Game
• Difficulty Ramp
• Play the Game
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6-7

Sphero Pac-Man

Arbejd sammen parvis om at genskabe
arkadespillet Pac-Man med Sphero. Gå på
opdagelse i Sphero Arcade 3 for at lære at
programmere Sphero som et joystick,
tildele spillet point og lave fjender. Rediger
spillet for at gøre det mere udfordrende,
og undersøg, hvilken anden kode I
muligvis skal bruge for at oprette alle
aspekter af den visuelle brugerflade.

8-9

Navigate a Maze

Design a Game

Programmer Sphero til at navigere i en
labyrint i Sphero Template-playground.
Skitser din labyrint, og byg den så ved
hjælp af malertape. Start evt. med en
simpel labyrint. I kan arbejde i små grupper
eller bygge én enkelt labyrint og køre om
kap med jeres Sphero-robotter for at se,
hvem der kommer igennem labyrinten
hurtigst og med størst nøjagtighed

Brainstorm over dit eget spildesign ved
hjælp af Sphero. Spillet kunne være en
fysisk version af et arkadespil, en
udfordrende forhindringsbane eller
endda et spil, der involverer mere end én
Sphero. Lav en skitse og en plan for dit
spil, og udarbejd så et playgroundprojekt ved hjælp af Sphero Template.
Husk at opdele de forskellige elementer
i dit spil og bruge kommentarer i din kode
til at dele dine tanker.

Sphero Template

Sphero Template

Sphero Arcade 3
Introduktion
• Simple Controls
• Scoring
• Power-Ups
• Basic Enemies
• Advanced Enemy
• Play the Game

10-12

•

•

Skabelon

•

Skabelon

Lokalt arrangement
Vis klubbens præstationer frem ved et lokalt arrangement. Du kan demonstrere dit projekt, fortælle om din designproces og modtage
feedback fra dit lokalsamfund.
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