Att koda - Enkelt, Kreativt och Vackert!
Bakgrund
Under våren 2017 gav skolverket skolan
ett uppdrag att införa programmeringen
som en naturlig del i undervisningen
både på grundskola och gymnasium.
Senast hösten 2018 skall alla skolor följa
de nya riktlinjerna. Här finns ett enormt
behov av inspiration och fortbildning för
både pedagoger och skolledare. Detta
måste tas på allvar - vi i skolan måste göra
allt för att den skall bli lyckad!

Föreläsaren
Anders Randler är förstelärare i matematik/IT och IKT-utvecklare på Wisbygymnasiet. Utöver det
föreläser han i matematik på Campus Gotland(UU). Sedan flera år är han också certifierad
lärarutbildare för Apple samt Apple Distinguished Educator. Anders fokus i undervisningen är
att hjälpa sina elever att inse det vackra och enkla i matematik och programmering. På senare
tid har han fokuserat alltmer på programmering och arbetar detta läsår med programmering/
App-tillverkning med sina elever samt fortbildning av matematiklärare inom just
programmering. Det dagliga arbetet på skolan växlas med föreläsningar och seminarier som
ADE/AET, även där med visst fokus på matematik och programmering.

Föreläsningen
I sin föreläsning visar Anders tydligt att Apple verkligen ger oss utmättkta förutsättningar för att
lyckas med satsningen på programmering. Vi får ta del av alla de möjligheter Apple erbjuder i
sin satsning Alla kan koda, både elevmaterial och innehållsrika lärarhandledningar. Tips om hur
man kan skapa eget material och fördjupa sig vidare utlovas också. Ni får även se exempel på
hur man kan integrera allt detta i t ex matematiken på ett sätt som göra att både
programmeringen och matematiken känns både kreativ och vacker. Som avslutning utlovas ett
lite dansnummer för drönare, helt styrt med kod🤓 .

Målgrupp
Föreläsningen vänder sig till både pedagoger och skolledare, det är av största vikt att båda
dessa grupper inser vikten av att så snart det går komma igång med programmering ute på
skolorna. Vi måste också ha respekt och förståelse för att processen kommer att kräva resurser.
Här gäller det att ta vara på de pedagoger som redan har kunskap och intresse för kodning
sedan tidigare, låta dem fördjupa sig, skapa material och dela med sig till sina kollegor Sharing is Caring!

