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Lektionsplanering och uppgifter.
Målgrupp: År 7-9
Miljö: Uppgifterna finns i repl.it men det går givetvis bra att använda den
programmeringsmiljö man föredrar.
I grundskolans matematikundervisning ska eleverna möta det centrala innehållet
nedan.
Algebra: Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika
programmeringsmiljöer.

Problemlösning: Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för
matematisk problemlösning.

Tanken med lektionerna är att programmering ska kunna vara ytterligare ett sätt lösa
vissa uppgifter och att eleverna lär sig att känna igen programmeringen genom att
möta exempel som de modifierar. Vissa av uppgifterna innehåller matematik som
elever normalt möter i år 8 och 9, tex volymberäkning och Pythagoras sats.
Uppgifterna kan med fördel användas vid introduktion av dessa begrepp så får an en
praktisk nytta direkt.
Min utgångspunkt är att eleverna mött programmering under år 4-6 i grafiska miljöer.
Eleverna får uppgifter där de testar att ändra och undersöker hur tex ”for a in range”
fungerar. Jag lägger en skärmdump av respektive uppgift med en kommentar till den
som undervisar. I skärmdumpen framgår uppgiften i det högra fönstret och eleven
genomför programmeringen i det vänstra övre fönstret samt testar genom att klicka
på run, då körs programmet i det vänstra undre fönstret.
Elevens
programmering

Uppgiftstexten

Konsolen med
programmeringens
resultat
För att få tillgång och testa uppgifterna via repl.it kan man gå med i klassen som fått
uppgifterna via länken:

https://repl.it/classroom/invite/0xBvHzZ
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1. Lär känna ”for a in range (1,10,1) modifiera och se vad som
händer.

Kommentar:
Eleverna testar och förändrar koden. Målet är att se vad de tre argumenten har för
betydelse. Dvs Startvärde, slutvärde-1 och steg.
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2. Summan av tre tal

Kommentar:
Eleven får en definierad funktion hitta3tal(sum) där sum kan bytas ut mot valfritt tal
för att undersöka om det finns 3 tal med den summa som anges i argumentet.
Eleverna har nytta av att de lärt sig hur ”for a in range” fungerar då de behöver
modifiera rangen samt stegen
Eleven introduceras även till if och else men behöver inte ändra något i första
uppgiften kallad a).
I b) behöver både range, if-villkoren samt print funktionen modifieras.
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3. Rektangelns sidor och area.

Kommentar:
I Uppgiften kommer ha mer än ett svar vilket gör att programmeringslösningen kan vara
motiverad, eleven introduceras till nästlade loopar, det finns två stycken ”for x in range” då
programmet ska leta efter två sidor.
I villkoret introduceras and för att hitta tal som stämmer in på flera villkor.
I uppgiften finns programmeringen med understreck __ som markerar var eleven ska gå in
och ändra.
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4. Rektangel och triangel

Kommentar:
Som påbyggnad på förra uppgiften finns ytterligare en ”for x in range”, dvs programmet letar
fram tre tal.
Villkoret är lite svårare att ställa upp och för att lösa uppgiften fullt ut behöver eleven känna
till Pythagoras sats vilket gör att uppgiften passar efter att Pythagoras introduceras eller så
kan uppgiften användas till att just introducera Pythagoras!
I uppgift b) kan eleven testa om det är möjligt att få fram det som står i uppgiftstexten
genom att testa olika ranger och modifiera villkoren.
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5. Volym av låda.

Kommentar:
I uppgiften behöver eleven sätta upp uttryck för lådans längd och bredd med hjälp av
variabeln h.
Volymen beräknas därefter genom att testa olika värden på höjden h och se vilka volymmått
som fås ut.

