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Välkommen

Det här behöver du

Fira Computer Science Education Week i skolan eller med andra genom att anordna
ett eget Hour of Code-event med iPad.
Den här handledarhandboken hjälper dig att förbereda och anordna ett
Hour of Code-event med aktiviteter från Alla kan koda. Till detta kan du använda vår
kostnadsfria iPad-app, Swift Playgrounds, som gör det roligt att lära sig koda på ett
interaktivt sätt. Deltagare från 11 år och uppåt löser pussel med riktig kod och träffar
olika figurer som de kan styra med en enkelt tryckning.
För yngre elever hittar du information och länkar till en mängd olika Hour of
Code-aktiviteter för blockbaserade kodappar såsom Minecraft: Education Edition,
Hopscotch, Tynker och codeSpark Academy.

En iPad med iOS 11 eller senare till varje deltagare
rekommenderas.* Du kan också låta deltagarna
dela på iPad-enheterna och koda tillsammans.

Hour of Code är ett initiativ som drivs av Computer Science Education Week
och code.org. Läs mer om Hour of Code här.
Appen Swift Playgrounds. Ladda ned den här.

Hej! Jag heter Hopper och är en figur i Swift Playgrounds.
Jag är uppkallad efter Grace Hopper som var en pionjär inom
datavetenskap. Computer Science Education Week äger rum
i början av december varje år för att fira hennes födelsedag.
Som en hyllning till hennes minne kan du byta figur
i Swift Playgrounds till mig, Hopper. Tryck på Byte när du
börjar med ditt pussel och bjud in mig i din kodvärld.
Valfritt: Skärm där du visar för deltagarna vad de ska göra.
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*Fungerar med iPad Air eller senare, iPad mini 2 eller senare
samt alla iPad Pro-modeller.

Före eventet
1. Planera och bjud in.

2. Förbered dig.

• Bestäm datum, tid och plats för eventet.

Här är några saker du kan göra för att förbereda dig inför eventet.

• Sprid information om eventet till lärare, föräldrar och andra via sociala
medier med hashtaggarna #HourOfCode eller #SwiftPlaygrounds.

• Titta på de här videorna:

• Bjud in deltagarna.
• Upptäck fler sätt att göra reklam för ditt Hour of Code-event.

– Commands
– Functions and For Loops
– Did You Know? Hints
• Utforska några av pusslen i kapitlen Utfärda kommandon,
Funktioner och For-loopar i Swift Playgrounds-utmaningen
Hej Byte.
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3. Gör i ordning iPad-enheterna.
Förbered iPad-enheterna inför Hour of Code-eventet genom att följa stegen nedan.
Be it-personalen om hjälp att installera Swift Playgrounds om du ska använda skolans iPad-enheter.
Om deltagarna ska använda sina egna iPad-enheter måste de också förbereda dem så här:
1. Ladda ned appen Swift Playgrounds.
2. Öppna appen Swift Playgrounds.
3. Tryck på Visa alla på sidan Mina playgrounds. Tryck sedan på utmaningen Hej Byte.
4. Tryck på Hämta och tryck sedan på denna playground för att öppna den.

Tryck på
utmaningen
Hej Byte.
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Översikt

Under eventet

Introduktion (5 min)
Kommandon och sekvenser (5 min)
Utfärda kommandon (15 min)

Funktioner (20 min)

Introduktion (5 minuter)
Hälsa deltagarna välkomna och ägna några minuter åt att presentera kodning och
Swift Playgrounds. Påpeka för deltagarna att kod styr nästan allting omkring oss. När man vill
ha en pizza kan man beställa den online med hjälp av kod. När du använder appar är det kod
som gör det möjligt att skicka meddelanden, dela en bild eller byta ansikte med din katt.
Berätta för gruppen att Hour of Code äger rum under Computer Science Education Week som
markerar dagen då Grace Hopper (”programmeringens första dam”) föddes. Den passionerade
matematikern och flottiljamiralen Dr Grace Hopper kallades även ”Amazing Grace”. Hon var en
central del i utvecklingen av de första kompilatorerna, det vill säga program som översatte
engelska till maskinkod. Välj ett av materialen nedan och illustrera hur hennes arbete har format
kodning och datavetenskap. Förklara för eleverna hur hennes arbete kan ses i Swift-koden som
de kommer att skriva idag.

For-loopar (10 min)

Avslutning (5 min)

Den här serien av Pablo Stanley,
en upplevelsedesigner på InVision,
berättar historien om Grace Hoppers
liv och arbete.
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Den här korta videon från National Museum
of American History visar Grace Hoppers
pionjärarbete.
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Uppvärmning: Kommandon och sekvenser (5 minuter)
Hjälp deltagarna att förstå koncepten bakom kommandon och sekvenser. Deltagarna får säga
vad du ska göra! Be gruppen om idéer för en handling som kräver flera steg. Exempel på detta
kan vara att rita en glad gubbe på tavlan eller göra fem stjärnhopp. Målet med aktiviteten är
att deltagarna ska förstå vilken nivå av detalj och precision som krävs när man programmerar.
Exempel
Rita en glad gubbe på tavlan.

Gör ett stjärnhopp.

1. Gå fram till tavlan.

1. Stå med fötterna ihop och armarna längs sidan.

2. Ta upp en penna med spetsen riktad nedåt. 2. Hoppa och landa med fötterna en halvmeter
ifrån varandra och lyft upp armarna i ett V … och
3. Dra av locket på pennan.
så vidare.
4. Rita en cirkel på tavlan … och så vidare.
Låt deltagarna få bestämma handlingen utan att berätta vad det är. När de har bestämt sig kan
de ropa ut anvisningar till dig steg för steg. Följ deras anvisningar exakt även om det innebär
att handlingen utförs felaktigt.
Gå igenom och förklara övningen innan du låter eleverna gå vidare till appen. I vardagen gör
vi saker utan att tänka på alla steg som krävs för att utföra dem. Det kan vara svårt att förklara
varje steg åt en annan person eller åt en dator när man programmerar.
Fråga gruppen:
• Fungerade deras kommandon?
• På vilket sätt kan anvisningarna förbättras?
• Stötte de på några lustigheter eller problem med sina anvisningar?
• Kunde de ha undvikit dessa problem på något sätt?
Nu ska vi använda oss av dessa koncept i Swift Playgrounds-appen.
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Utfärda kommandon (15 minuter)
Utmaningen heter Hej Byte,
men deltagarna kan byta figur
om de vill. En av dem är jag!
Jag heter Hopper och är
uppkallad efter Grace Hopper.
Den här videon visar hur
du byter figur.

Öppna Swift Playgrounds och tryck på utmaningen Hej Byte. Gå igenom introduktionsavsnittet
till kapitlet Kommandon med gruppen. Introduktionen förklarar de bakomliggande koncepten
och relaterar dem till vardagen.
Hjälp sedan deltagarna att göra de följande fyra pusslen i kapitlet Kommandon. Förklara att det
är okej om de inte hinner slutföra alla pussel i tid.
• Utfärda kommandon
• Lägga till ett nytt kommando
• Växla ett reglage
• Portalövning
Samla gruppen och gå igenom övningen tillsammans:
• Hur många kommandon skrev deltagarna?
• På hur många sätt kunde de ha löst varje pussel?
• Låt eleverna tänka på ett digitalt spel de spelar och sedan nämna några kommandon i det spelet.
• Vilken skillnad finns det mellan att tänka som en dator och att tänka som en människa?

Tryck på symbolen för innehållsförteckningen
för att gå tillbaka till inledningen eller hoppa
till andra sidor i utmaningen.

Hour of Code med Swift Playgrounds | Handledarhandledning 2018

7

Funktioner (20 minuter)
Gå igenom inledningen till kapitlet Funktioner i Swift Playgrounds. Förklara att en funktion
är en samling kommandon som har grupperats ihop och fått ett namn. Uppsättningen
kommandon kan sedan köras med bara funktionens namn när uppsättningen behövs.
Med hjälp av funktioner kan vi skriva mer effektiv kod.
Nu ska gruppen arbeta med de följande tre pusslen i kapitlet Funktioner, utan din hjälp.
De kan försöka själva eller med en partner och använda sig av det de redan lärt sig:
• Sammanställa ett nytt beteende
• Skapa en ny funktion
• Täta trappor
Samla gruppen och gå igenom övningen tillsammans:
• När och varför är det bra att skapa funktioner?
• Vilka andra vardagliga funktioner finns det?

For-loopar (10 minuter)
Visa inledningen till for-loopar och introducera Loophopparen till gruppen.
Deltagarna kan arbeta själva eller med en partner.
Samla gruppen och gå igenom övningen tillsammans:
• När och varför är det bra att skapa loopar?
• Kan du komma på några andra loopar i vardagen?
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Tilläggsaktivitet (valfritt, 10 minuter)
Om du har mer än en timme eller om du vill ge gruppen en extra aktivitet kan du be dem att välja
ut ett favoritcitat av Grace Hopper. De kan använda Anteckningar, Pages eller Keynote för
att illustrera citaten och utforma nya bakgrundsbilder till låsskärmen på iPad som de använder
under Computer Science Education Week.

Det farligaste uttrycket i vårt språk är:
”Så här har vi alltid gjort.”1
”Människor är allergiska mot förändring.
De älskar att säga
”Så här har jag alltid gjort”.
Jag försöker ändra på det. Därför har
jag en väggklocka som går baklänges.”1

När Grace Hopper arbetade
i Pentagons källare hade hon
en piratflagga hängandes
på kontoret.

Framtiden har alltid
intresserat mig mer
än det förflutna.1

Jag är omättligt nyfiken …
Så fort du löst ett problem
dyker det upp ett nytt.2

1. Citaten är hämtade från Wikiquote.
2. Grace Murray Hopper av Lynn Gilbert, Particular Passions: Talks With Women Who Have Shaped Our Times.
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Avslutning (5 minuter)
Gratulera deltagarna till en väl genomförd Hour of Code-aktivitet med Swift Playgrounds. Avsluta med att visa hur de hittar sitt deltagardiplom
för Hej Byte via innehållsförteckningen. Påminn deltagarna om att de kan fortsätta lära sig genom att ladda ned Lär dig programmera 1 och 2
i Swift Playgrounds. Uppmuntra dem också att fortsätta koda så att de en dag kan förverkliga sina idéer genom att bygga egna appar.
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Fler alternativ i Swift Playgrounds
Om gruppen redan har gått igenom Byte och Lär dig programmera 1 och 2 kan följande alternativ i Swift Playgrounds vara intressanta för ditt Hour
of Code-event.

Den otroliga kodmaskinen

Startpunkten Svar

Tillbehör

Utforska Den otroliga kodmaskinen
tillsammans och ta reda på vad den kan göra
och hur den fungerar. Maskinen saknar några
delar. Utmaningen går ut på att ta reda på
hur du kan skapa nya delar till den. Detta med
hjälp av logik och grundläggande kodning
såsom att använda funktioner och loopar.
När du har löst hela utmaningen har du en
komplett maskin med anpassningsbara delar.

Du kan använda startpunkten Svar för att
skapa allt från ett test till en chattbot med
artificiell intelligens. Låt eleverna prova att fylla
i sina namn på sidan Text. Förklara att ”show”
och ”ask” är funktioner. Funktioner kan också
ha ett resultat, vilket är vad du ser i livevyn.
På sidan Typer kan eleverna också utforska
olika show- och ask-funktioner.

Ett utmärkt sätt för eleverna att tillämpa sina
programmeringskunskaper är att använda
anslutna enheter. På så sätt kan de se sin
kod få liv i verkligheten.

I början kan vissa deltagare försöka skapa
fler delar än de som verkligen behövs.
Uppmana dem då att gå vidare.

När eleverna är bekanta med Svar låter
du dem skriva en serie med olika show- och
ask-funktioner som en klasskamrat får fylla i.
Sedan kan de använda resultaten från sina
funktioner för att skriva en berättelse,
en intervju eller en kort biografi.
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Utvecklare av populära robotar och andra
enheter erbjuder innehåll till Swift Playgrounds
som är fyllda med spännande playgrounds.
Användarna kan konfigurera och styra populära
pedagogiska tillbehör såsom Sphero, Meebot,
Wonder Workshop Dash med mera.

11

Hour of Code för yngre elever
Ta en titt på följande aktiviteter om du planerar att anordna ett Hour of Code-event för låg- och mellanstadieelever eller vill pröva andra
alternativ med iPad-appar.

Minecraft: Education Edition

Tynker

Voyage Aquatic 3D är en rolig introduktionslektion där eleverna
får använda kommandon i Code Builder för att inreda och fylla ett
gigantiskt akvarium med vattenlevande djur. Minecraft: Education
Edition finns till iPad- och macOS- enheter och kräver ett skolkonto.

Den här samlingen med tolv kodningshandledningar uppmuntrar
barnen att använda sin fantasi och kreativitet. De kan skapa
ett roligt spel om husdjur, visa hur duktiga de är på matlagning
med ett interaktivt recept, skriva en berättelse om hur de skulle
förändra världen, bygga en modell av solsystemet och till och
med skapa egna spel.

Läs mer >

Läs mer >
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codeSpark Academy

Hopscotch

Eleverna kan programmera de bedårande Foo-figurerna att lösa
pussel som lär ut grundläggande koncept inom datavetenskap,
till exempel sekvenser och loopar. Eller så kan de använda skaparläget
i codeSpark Academy för att snabbt komma igång. De kan skapa
och koda ett spel i Mario-stil med hjälp av två spelpaket som använder
ett speciellt gränssnitt, utan ord. Perfekt för nybörjare och för barn
som ännu inte kan läsa!

Yngre kodare kan välja mellan åtta videohandledningar och bygga
egna spel i Hopscotch. Det är ett öppet kodverktyg där de
kan skapa vilka program de vill. Varje projekt har omfattande
lektionsplaner för Hour of Code. Eleverna kan gå ännu längre med
hjälp av hela kursmaterialet Kom igång med kod. Det går igenom
programmeringskoncept och innehåller praktiska övningar kring
grundläggande kodning.

Läs mer >

Läs mer >
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Swift-kodklubbar
Hour of Code är bara början på din programmeringsresa. Paket för Swift-kodklubbar innehåller flexibla programmeringsaktiviteter som kan
följas i egen takt och hjälper klubbmedlemmarna att skapa egna appar. Du behöver inte vara lärare eller programmeringsexpert för att bedriva
en Swift-kodklubb. Paketen innehåller allt du behöver för att starta klubben, tips och aktiviteter för klubbsammankomster samt resurser som
hjälper dig att planera och anordna appvisningar. Ladda ned paketen för Swift-kodklubbar >

Blockbaserat kodpaket | 8 till 11 år

Swift Playgrounds-paket | 11 år och uppåt

Xcode-paket | 14 år och uppåt

Prova på grunderna till kodning med visuella
appar på iPad.

Lär dig grundläggande kodning med Swift-kod
i Swift Playgrounds på iPad.

Lär dig utveckla appar i Xcode på Mac.
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Gå ett steg längre
Kursmaterialet Alla kan koda innehåller roliga och stödjande resurser som hjälper kodare att gå från grunderna på iPad till att bygga riktiga
appar på Mac. Omfattande lärarhandledningar hjälper lärare att introducera kodning i klassrummet med stegvisa, läroplansanpassade
lektioner för förskola till högskola.
Visa alla resurser för Alla kan koda >

Läs mer om kursmaterialet
Kom igång med kod >

Läs mer om kursmaterialet till
Swift Playgrounds >

Läs mer om kursmaterialet
App Development with Swift >

© 2018 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple, Apples logotyp, iPad, iPad Air, iPad mini, iPad Pro, Keynote, Mac, macOS, Pages och Xcode är varumärken som tillhör Apple Inc.
och är registrerade i USA och andra länder. Swift och Swift Playgrounds är varumärken som tillhör Apple Inc. Hour of Code är ett varumärke som tillhör Code.org. Namn på andra produkter
Hourföretag
of Code
med
Swift
Playgrounds
| Handledarhandledning
2018 November 2018
och
som
nämns
kan
vara varumärken
som tillhör respektive företag.

