
Näemmekö me kaikki samat värit?

Ikäryhmä: 9-12-vuotiaat

Tuntimäärä: 10 tuntia

Lyhyt kuvaus toiminnasta: Tässä projektissa oppilaat tutustuvat värisokeuteen, jolla

tarkoitetaan heikentynyttä kykyä nähdä värejä. He keskustelevat siitä, millaisia värisokeuden

tyyppejä on olemassa. Miten tämä liittyy genetiikkaan. Oppilaat yrittävät löytää värisokeita

ihmisiä lähistöltä ja laativat tilastoja. Lisäksi he suunnittelevat verkkosivuja tai esitelmiä

värisokeille ihmisille.

CT-osaaminen:

● Tiedonkeruu,

● Tietojen analysointi,

● Tietojen esittäminen,

● Virheenkorjaus,

● Abstraktio,

● Kuviotunnistus,

● Hajoaminen.

Tavoitteet

● Värinäön puutteen esittely.

● Esitellään värisokeuteen liittyviä geneettisiä kysymyksiä.

● Tehdä pieni tutkimus värisokeista ihmisistä ympäriinsä.

● Esitellään näkövammaisuuteen liittyviä taiteen ja digitaalisen tuotesuunnittelun

kysymyksiä.

Realistinen STEAM-konteksti

Värisokeus (värinäön puutos) on heikentynyt kyky nähdä värejä tai värieroja. Se voi haitata

esimerkiksi kypsän hedelmän valintaa, vaatteiden valintaa ja liikennevalojen lukemista.

Värisokeus voi vaikeuttaa joitakin koulutehtäviä. Miten voimme auttaa näitä ihmisiä?

Lähde: https://www.zoomax.com/low-vision-information/What-is-Color-Blindness-.html

(lyhyt perustelu STEAM-integraatiosta)
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Menetelmä

Osa Kuvaus Ajoitus

1 Motivoiva lähtökohta

Yhteiskunnassamme joillakin ihmisillä on sairaus nimeltä "värisokeus". Nämä

ihmiset eivät näe kunnolla kaikkia värejä, he voivat sekoittaa esimerkiksi

punaisen ja vihreän tai sinisen ja punaisen tai nähdä kaiken

mustavalkoisena.

On lähes varmaa, että jollakulla ympäristössämme on tämä ongelma, ja

monet tavalliset asiat ovat heille vaikeita, kuten taidekuvista nauttiminen,

tiettyjen videopelien pelaaminen tai päivittäisten asioiden tekeminen.

Mutta miten voimme auttaa näitä ihmisiä? Tiedämmekö keinoa auttaa heitä

heidän ongelmissaan?

Näytetään video, jossa värisokean henkilön reaktiot, kun hän käyttää

suodatinlaseja ensimmäistä kertaa, ja aloitetaan lasten kanssa keskustelu

värisokeudesta.

https://www.youtube.com/watch?v=eLgckiGHtvI (tämän videon

ensimmäinen osa tai vastaavat videot voivat olla hyödyllisiä).
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Jotta voisimme ymmärtää värisokeutta syvällisesti, käsittelemme joitakin

tunnettujen taiteilijoiden maalauksia, jotka on nähty niin, että henkilöllä

on normaali näkö ja värisokeus:

Vaihtoehto 1: Tietokoneiden avulla.

Seuraavalla verkkosivulla voimme ladata kuvan, ja algoritmi muuttaa sen

"värisokeaksi kuvaksi" ja (ehkä) löytää luokan ensimmäisen värisokean

henkilön: ttps://www.color-blindness.com/coblis-color-blindness-simulator/

Opettaja voi antaa oppilaille joitakin muunneltuja maalauksia (sellaisina

kuin värisokea henkilö ne näkee), ja lasten on tehtävä kokeiluja

alkuperäisten värien "arvaamiseksi", jotta he voivat tutkia kromaattisia

piirejä ja värien käyttöä maalauksissa. Tähän voidaan lisätä myös

synestesia, jotta musiikkia voidaan sisällyttää projektiin. Esimerkkinä:

normaali Mondrian ja Kandinsky, punasokea Mondrian ja Kandinsky sekä

sinisokea Mondrian ja Kandinsky. Ehdotuksena opettajat voivat työskennellä

kaikkien kolmen värisokeuden tyypin kanssa, ei vain esimerkin kahden

kanssa.

Tärkeintä on ymmärtää, että Mondrianin kaltaiset "helpot" maalaukset

(joissa on vain muutama yksivärinen väri) voidaan melkein erottaa

toisistaan, vaikka värisokeat ihmiset eivät näkisikään niitä hyvin. Sen sijaan

"vaikeita" maalauksia (joissa on paljon sekoitettuja värejä), kuten

Kandinskyn maalauksia, on todella vaikea arvostaa.

Vaihtoehto 2: ilman tietokoneita

Nämä maalaukset voidaan tulostaa ja analysoida samalla tavalla kuin

tietokoneella.

CT-ehdotus: abstrahointi ja kuvioiden tunnistaminen

3 Matematiikan ja yhteiskuntatieteiden istunto (tilastotiede)

Jotta opettajat tietäisivät tästä sairaudesta kärsivien ihmisten määrän, he

valmistelevat oppilaiden kanssa kysymyksiä, joilla he haluavat kerätä tietoa

värisokeuden esiintyvyydestä ympäristössään. He voivat käyttää tätä
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värisokeustestiä tietääkseen, miten he toimivat:

https://enchroma.com/pages/color-blindness-test?format2=number#test.

Vaihtoehto 1: Tietokoneiden avulla.

Opettajat voivat laatia lasten kanssa Google-lomakkeita (tai vastaavia)

tarvittavien tietojen keräämiseksi. He voivat käyttää myös tätä:

https://forms.gle/mRSg2rksMQ5J8GiV8 . Ehdotamme, että lapset tekevät

testin ja jakavat sen vertaistensa ja perheensä kanssa. Opettajan on

varmistettava, että sukupuoli ja kuvat näkyvät lomakkeessa.

Analysoi kyllä/ei -prosenttiosuudet, kun olet saanut lomakkeen

taulukkolomakkeen ja vastaukset. Tee kuvaajat sukupuolen mukaan. Tämä

työ voidaan tehdä ryhmissä.

Arvioi, kuinka monta värisokeaa ihmistä on tässä koulussa (suhteutettuna

vastausten kokonaismäärään), tässä kylässä, tässä maassa....

He voivat myös analysoida kutakin tapausta erikseen (jakamalla tapausten

kokonaismäärän oppilaiden kesken), jolloin he ymmärtävät, että edellisellä

istunnolla näkemänsä kolme värisokeuden tyyppiä esiintyy nyt tässä.

Vaihtoehto 2: ilman tietokoneita

Opiskelijoiden on kerättävä tiedot tulostettujen kuvien/matkapuhelimien

avulla ja henkilökohtaisesti.

CT-ehdotus: tietojen keruu, tietojen analysointi ja tietojen esittäminen.

4 Tiedeistunto

Johdanto: Mutta mitä värisokeus on ja mitkä ovat nämä kolme tyyppiä?

Vaihtoehdot 1 ja 2 (tietokoneiden kanssa ja ilman tietokoneita) ovat samat,

mutta joidenkin kuvien videokuvaa vaihdetaan.

Suositus: : https://www.youtube.com/watch?v=GCQE1U2EQ_4.

Näillä oppitunneilla oppilaat oppivat tuntemaan värisokeuden kolme eri

tyyppiä (deuteranopia, protanopia ja tritanopia, lisätietoja vinkkejä ja

temppuja -osiossa).

Aluksi lapset vertailevat kahta kuvaa, joissa on joukko käärmeitä ja

lepakoita. Lapsia rohkaistaan löytämään niiden välisiä yhtäläisyyksiä ja

eroja jalkojen, siipien tai ruumiin muodon mukaan. Tämän rutiinin

päätavoitteena on herättää kysymys genetiikasta.

Esimerkiksi:

Esimerkiksi:
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Näiltä verkkosivuilta löydät taulukon ja tietoa vertailu- ja kontrastiajattelun

rutiinista:

● https://teacheramara.wordpress.com/2019/05/04/thinking-routines

-compare-contrast-6/

● https://cedec.intef.es/rubrica/thinking-routine-compare-and-contra

st/

[Vaihtoehtoisesti he voivat opiskella, miten kuvailla jotakuta omalla

äidinkielellään tai vieraalla kielellä ennen tätä istuntoa.]

Myöhemmin oppilaiden tulisi aloittaa tutkimus sukupuolten välisistä eroista

värisokeuden periytymisessä, oppia genotyypin ja fenotyypin välisistä

eroista ja periytymisen perussäännöistä, tehdä ero urosten ja naisten välillä
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ja saada selville aiemmin keräämänsä tiedot. Opettajat voivat antaa

esimerkkejä muista geneettisistä eroista (kieli U:ssa, silmien väri...), ja

heidän on huomautettava, että joskus yleisin geneettinen ilmentymä ei ole

hallitseva.

Joitakin kuvia ja ideoita genetiikasta on nähtävissä vinkkien ja temppujen

kohdalla.

5
Teknologiaoppitunti

Tietokone voi luoda monia eri värejä, aivan kuten oikeassa elämässä.

Tietokoneilla on pääasiassa kaksi värijärjestelmää: RGB- ja CMYK-värit

(lisätietoja niistä on kohdassa Vinkkejä ja niksejä).

Vaihtoehto 1: Tietokoneiden avulla.

Tässä tehtävässä oppilaiden on ryhmissä tutkittava näitä kahta järjestelmää

ja opittava tärkeimmät erot (niiden määritelmissä ja käytössä). Kun heillä

on kaikki tiedot, heillä on kaksi vaihtoehtoa:

Vaihtoehto a: Suunnittele verkkosivu värisokeille. Heidän on luotava

RGB-värijärjestelmän avulla "värisokeille sopiva" verkkosivu Mondrianin

taiteesta inspiroituneena, käyttäen yksinkertaisia värejä (on tärkeää välttää

joitakin väriyhdistelmiä), joitakin kuvioita... Päätavoitteena on luoda tuote,

jota värisokeat ihmiset voivat käyttää tuntematta oloaan epämukavaksi.

Työkalut verkkosivujen suunnitteluun:

https://sites.google.com/

https://www.site123.com/

https://www.doodlekit.com/

Vaihtoehto b: Tee esitelmä. CMYK-värijärjestelmän avulla heidän on

suunniteltava ja tulostettava esitelmän eri osat, jotka ovat myös

"värisokeille sopivia" kuten edellisessä tapauksessa.

Verkkosivulla/kuvakirjassa olevien tietojen on liityttävä matematiikan

osassa kerättyihin tietoihin ja luonnontieteiden osassa tutkittuihin tietoihin.

Opiskelijat käyttävät siis tätä haltijaa ikään kuin oppimisportfoliona, jossa

he voivat kuvata sekä oppimaansa että tutkimusprosessia tässä aihepiirissä.

Vaihtoehto 2: ilman tietokoneita

Heidän ei pitäisi tutkia RGB:n ja CMYK:n välisiä eroja, koska he eivät voi

tehdä verkkosivuja. Heidän on tehtävä esitelmä, jossa on samat tiedot kuin

ennenkin.

CT-ehdotus: tietojen esittäminen, virheenkorjaus
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Materiaalit:

● Paperiarkit, painettu materiaali

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö:
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● Tietokoneet, ipadit, puhelimet.

● Tulostin.

● Verkkosivujen luomiseen ja graafiseen suunnitteluun tarkoitettu ohjelmisto.

● Muut ohjelmistot.

Valmennus

Hyödyllisiä kysymyksiä:

• Osa 1

o Tarvitsevatko värisokeat ihmiset apua? Milloin? Miten? (esim. pukeutumisessa)

• Osa 2

o Huomaavatko oppilaat värieroja näiden muunneltujen maalausten välillä?

o Miten he voivat selittää tämän?

o Tietävätkö värisokeat ihmiset, että he eivät näe alkuperäistä taideteosta?

• Osa 3

o Oletko miettinyt, miten kohteliaasti puhutella ihmisiä, joita et tunne?

o Miten aiot esitellä kysymykset ja saada ihmiset osallistumaan?

• Osa 4

o Onko kolmen mainitun värisokeuden lisäksi muita värisokeus tyyppejä?

o Miksi ihmiset ovat kussakin maassa enemmän samanlaisia kuin erilaisia? Onko se sama

syy, jonka me näemme (lisää yhteinen mutta resessiivinen geneettinen ilmentymä)?

• Osa 5

o Onko tärkeää, että käytössä on kaksi eri värijärjestelmää? Miksi?

o Mitä eroja on RGB- ja CMYK-värien välillä? Voimmeko esittää sen paperilla vai vain

tietokoneella?

Tiimityö:

● Lapset tulisi jakaa 2. istunnosta alkaen akateemisesti homogeenisiin ryhmiin, mutta

heterogeenisiin persoonallisiin ryhmiin, ellei ole perusteltua syytä epäillä, etteivät he saa

hanketta loppuun, jolloin ehdotetaan kolmen hengen ryhmiä.

Formatiivinen arviointi:

Lapsia tulisi rohkaista analysoimaan tietoja ja laatimaan arvauksia.

Lasten tulisi tuntea empatiaa muista kulttuureista tulevia ihmisiä kohtaan, jotta he voisivat

hyväksyä erilaiset kyvyt.

Jotta keskitytään prosessiin eikä lopputuotteeseen, lasten on esitettävä pohdintansa ja

oppimansa koko prosessin ajan verkkosivulla/esitelmässä, jota muokataan uudelleen, kunnes

tuote täyttää kaikki vaatimukset.

Mukautukset

• Yleisiä ajatuksia:

• Ideoita vanhempien lasten kanssa: (9-12 -> 12-15). Inkscapea käyttäen oppilaiden tulisi

suunnitella salaisia kuvia.

7

STEAM-CT



Vinkkejä & niksejä

TIETOA:

Värisokeus - joka tunnetaan myös nimellä värinäön puutos (CVD) - on puute eri värien

erottamisessa toisistaan. Sitä esiintyy, kun silmän takaosassa oleva valoherkkä kudos,

verkkokalvo, ei reagoi asianmukaisesti valon aallonpituuden vaihteluihin, joiden ansiosta ihmiset

näkevät eri värejä.

https://venngage.com/blog/color-blind-friendly-palette/

Kolme värisokeuden muotoa:

Protanopia (punaisen värin tuntemattomuus) on punaisen värin näköhäiriö. Se on tunnettu

daltonismi (punavihreä värisokeus). Protanopia on itse asiassa monimutkaisempi; henkilö, jolla

on tämä ongelma, ei näe punaista eikä vihreää, vaikka hän on edelleen herkkä keltaiselle ja

siniselle. Lisäksi hän menettää luminanssin havaitsemisen ja värisävyt siirtyvät kohti lyhyitä

aallonpituuksia.

Deuteranopia (vihreän värin tuntemattomuus). Deuteranopiassa henkilöllä on puutos vihreän

näkökyvyssä. Deuteranopia muistuttaa itse asiassa protanopiaa, koska henkilöllä on punaisen ja

vihreän havaitsemisen menetys, mutta hänellä ei ole luminanssihäviötä tai värisävyn siirtymää.

Tritanopia (sinisen värin tuntemattomuus). Tritanopiassa henkilöllä on puutteita sinisen ja

keltaisen havaitsemisessa, vaikka hän on edelleen herkkä punaiselle ja vihreälle. Häneltä

puuttuu jonkin verran luminanssin havaitsemista, ja värisävyt siirtyvät kohti pitkiä

aallonpituuksia.

8

STEAM-CT

https://venngage.com/blog/color-blind-friendly-palette/


Lähde: https://iristech.co/protanopia/

Genetiikka

Opiskelijoiden ei pitäisi olla huolissaan edellisen kokeen vastauksista, sillä noin 4 prosentilla

väestöstä on jonkinlainen värisokeus.

Ihmisillä miehillä on suurempi todennäköisyys olla värisokea kuin naisilla, koska värisokeuden

yleisimpiä muotoja aiheuttavat geenit ovat X-kromosomissa.
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Lähteet:

https://hekint.org/2017/01/22/john-daltons-eyes-a-history-of-the-eye-and-color-vision-part-two

/

https://wearecolorblind.com/articles/a-quick-introduction-to-color-blindness/

Mitä eroa on RGB:n ja CMYK:n välillä?

Sekä RGB että CMYK ovat graafisen suunnittelun värisekoitustapoja. Pikavertailuna RGB-väritila

sopii parhaiten digitaaliseen työhön, kun taas CMYK-väritilaa käytetään painotuotteissa. Jotta

voit optimoida suunnittelusi täysin, sinun on kuitenkin ymmärrettävä kummankin mekanismin

taustalla olevat mekanismit. Sukelletaanpa syvemmälle.

Mikä on RGB?

RGB (punainen, vihreä ja sininen) on digitaalisten kuvien väriavaruus. Käytä RGB-väritilaa, jos

suunnittelusi on tarkoitus näyttää millä tahansa näytöllä.

Milloin kannattaa käyttää RGB:tä?

Jos suunnitteluprojektisi lopullinen kohde on digitaalinen näyttö, käytä RGB-väritilaa. Tämä

pätee kaikkeen, mikä liittyy tietokoneisiin, älypuhelimiin, tabletteihin, televisioihin, kameroihin

jne.

Mitkä ovat parhaat RGB-tiedostomuodot?

JPEG-tiedostot ovat ihanteellisia RGB-tiedostoille, koska ne ovat hyvä keskitie tiedostokoon ja

laadun välillä, ja ne ovat luettavissa lähes kaikkialla.

PSD on RGB-dokumenttien vakiolähdetiedosto, jos kaikki ryhmän jäsenet käyttävät Adobe

Photoshopia.

PNG-tiedostot tukevat läpinäkyvyyttä, ja ne ovat parempia grafiikoille, jotka on asetettava

toisten päälle. Harkitse tätä tiedostotyyppiä käyttöliittymäelementtejä, kuten painikkeita,

kuvakkeita tai bannereita varten.

GIF-tiedostot tallentavat liikettä, joten jos käytät animoitua elementtiä, kuten liikkuvaa logoa

tai pomppivaa kuvaketta, tämä tiedostotyyppi on ihanteellinen.

TIFF-, EPS-, PDF- ja BMP-muotoja kannattaa välttää RGB-tarkoituksiin. Nämä formaatit eivät ole

yhteensopivia useimpien ohjelmistojen kanssa, puhumattakaan siitä, että ne voivat olla

tarpeettoman suuria datan suhteen.

Mikä on CMYK?

CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key/Black) on painettujen materiaalien väriavaruus.

Painokoneella luodaan kuvia yhdistämällä CMYK-värejä eriasteisesti fyysiseen painoväriin. Tätä

kutsutaan subtraktiiviseksi sekoittamiseksi. Kaikki värit alkavat tyhjänä valkoisena, ja jokainen

värikerros vähentää alkuperäistä kirkkautta halutun värin luomiseksi. Kun kaikki värit

sekoitetaan keskenään, syntyy puhdas musta.

Milloin kannattaa käyttää CMYK:ta?

Käytä CMYK-värisävyjä kaikkiin projektisuunnitelmiin, jotka tulostetaan fyysisesti, eikä niitä

katsota näytöltä. Jos sinun on luotava suunnittelusi uudelleen musteella tai maalilla,

CMYK-väritila antaa tarkemmat tulokset.

Mitkä ovat parhaat CMYK-tiedostomuodot?

PDF-tiedostot ovat ihanteellisia CMYK-tiedostoille, koska ne ovat yhteensopivia useimpien

ohjelmien kanssa.
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AI on CMYK:n vakiolähdetiedosto, kun oletetaan, että kaikki ryhmän jäsenet käyttävät Adobe

Illustratoria.

EPS voi olla hyvä vaihtoehto AI:lle, koska se on yhteensopiva muiden vektoriohjelmien kanssa.

(Kaiken kaikkiaan on aina parasta kysyä tulostimeltasi etukäteen, mitä tiedostomuotoa se

suosii).

Lisätietoja: https://envato.com/blog/rgb-vs-cmyk-color-systems-guide/

Verkkosivuston suunnittelua koskevat ohjeet:

https://www.designmantic.com/community/website-design-guide-color-blind.php

https://www.getfeedback.com/resources/ux/how-to-design-for-color-blindness/
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