
Ser vi alla samma färger?
Åldersgrupp: 9-12 år gammal
Tidsåtgång: 10 timmar
Kort beskrivning av aktiviteten: I detta projekt kommer eleverna att introduceras med
färgblindhet som minskad förmåga att se färger. De diskuterar vilka typer av färgblindhet
som finns. Hur detta är relaterat till genetik. Eleverna ska försöka hitta färgblinda
människor runt omkring och göra lite statistik. De kommer också att designa webbplatser
eller lapbooks för färgblinda personer.
Datalogiskt tänkande:

● Samla fakta/Data collection,
● Analys av fakta/Data analysis,
● Presentation av fakta/Data representation,
● Felsöka/Debugging,
● Abstraktion/Abstraction,
● Känna igen mönster/Pattern recognition,
● Bryta ner till mindre delar/Decomposition.

Syfte/Mål

● Introduktion av färgblindhet.
● Presentera genetiska problem relaterade till färgblindhet.
● Att utföra små efterforskningar på färgblinda människor runt omkring.
● Att presentera konst och digital produktdesign frågor relaterade till nedsatt syn.

Verklighetsbaserad frågeställning

Färgblindhet (färgseendebrist) är den minskade förmågan att se färg eller skillnader i färg.
Det kan försämra uppgifter som att välja mogen frukt, välja kläder och läsa trafikljus.
Färgblindhet kan göra vissa pedagogiska aktiviteter svårare. Hur kan vi hjälpa dessa
människor?
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Källa: https://www.zoomax.com/low-vision-information/What-is-Color-Blindness-.html

Kort motivering av STEAM-integration

Methodology

Del Beskrivning Tid

1 Motiverande ingångspunkt

I vårt samhälle har vissa människor ett tillstånd som kallas "färgblindhet".
Dessa människor kan inte riktigt se alla färger, de kan förväxla till exempel
rött och grönt eller blått och rött, eller se allt i svarta och vita toner.

1 lektion
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Det är nästan säkert att någon i vår omgivning har det här problemet, och
många vanliga saker är svåra för dem, som att njuta av konstbilder, spela
vissa videospel eller göra dagliga saker.

Men hur kan vi hjälpa dessa människor? Vet vi ett sätt att hjälpa dem med
deras problem?

En video med reaktionerna från en färgblind person som bär
filterglasögon för första gången projiceras och en diskussion med barnen
om färgblindhet inleds.

https://www.youtube.com/watch?v=eLgckiGHtvI (den första delen av
den här videon eller liknande videor kan vara användbara).

2 KONST Lektion

För att på djupet förstå problemet med färgblindhet kommer vi att arbeta
med några målningar från kända konstnärer, sett som om personen har
normal syn kontra färgblind syn:

Alternativ 1: Med dator.

På följande webbsida kan vi ladda upp en bild och algoritmen förvandlar
den till en "färgblind bild" och (kanske) upptäcka den första färgblinda
personen i klassen:
ttps://www.color-blindness.com/coblis-color-blindness-simulator/

Läraren kan ge eleverna några modifierade målningar (som en färgblind
person ser dem), och eleven måste göra några försök att "gissa" de
ursprungliga färgerna, så att de kan studera kromatiska cirklar och
användningen av färgerna i målningarna. Här kan vi lägga till synestesi
också, för att inkludera musik i projektet. Som ett exempel: normal
Mondrian och Kandinsky, rödblind Mondrian och Kandinsky och blåblinde
Mondrian och Kandinsky. Som ett förslag kan läraren arbeta med de tre
typerna av färgblindhet, inte bara med de två i exemplet.

1 lektion
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Huvudpoängen är att inse att "enkla" målningar (med några enkla färger),
som Mondrians sådana, även om de inte är väl sedda av färgblinda
människor, nästan kan urskiljas. Men de "svåra" målningarna (med
mycket blandade färger), som Kandinskys, är verkligen svåra att
uppskatta.

Alternativ 2: utan dator

Dessa målningar kan skrivas ut och analyseras på samma sätt som i
datorn.

DT förslag: abstraktion och mönsterigenkänning

3 Matematik och So lektioner (Statistik)

För att veta hur många människor som lider av denna sjukdom förbereder
läraren frågorna med eleverna som de vill använda för att samla
information om förekomsten av färgblindhet i sin miljö. De kan använda
det här färgblind testet för att veta hur det fungerar:
https://enchroma.com/pages/color-blindness-test?format2=number#tes
t.

Alternativ 1: Med dator.

Lärare kan förbereda google-formulär (eller liknande) med barnen för att
samla in nödvändig information. De kan också använda den här:
https://forms.gle/mRSg2rksMQ5J8GiV8. Vi föreslår att barnen gör testet
och delar med sig till sina kamrater och familj. Läraren måste se till att
kön och bilder förekommer i formuläret.
Med tanke på formuläret med svaren, analysera procentandelar av Ja/Nej.
Gör grafer efter kön. Detta arbete kan utföras i grupp.
Uppskatta hur många färgblinda människor det kan finnas på den här
skolan (proportioner med avseende på antalet totala svar), den här byn,
det här landet...
De kan också analysera varje fall separat (dela upp det totala antalet fall
bland eleverna), och inse att de tre typerna av färgblindhet som de har
sett i föregående lektion visas här nu.

Alternativ 2: utan dator

Eleverna måste samla in sina uppgifter med tryckta bilder/mobiltelefoner
personligen.

DT förslag: fakta insamling, fakta analys och fakta presentation.

2-3
lektioner

4 No lektion
Introduktion: Vi har sett att det finns olika typer av färgblinda, men vad är
färgblindhet och vilka är dessa tre typer?

2
lektioner
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Alternativ 1 och 2 (med och utan dator) är desamma, ändra bara videon
för vissa bilder.

Rekommendation: Hur ser färgblinda människor på världen?:
https://www.youtube.com/watch?v=GCQE1U2EQ_4

Under dessa lektioner måste eleverna lära sig om de tre typerna av
färgblindhet (deuteranopia, Protanopia och Tritanopia, mer information i
tips och tricks).

Som utgångspunkt följer barnen en jämförelse-kontrast-rutin med två
bilder med en grupp ormar och fladdermöss där de uppmuntras att hitta
likheter och skillnader mellan dem beroende på antal fötter, vingar eller
kroppsform. Huvudmålet med denna rutin är att ta upp frågan om genetik.

Exempelvis:

Exempelvis:

5

STEAM-CT

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


Du kan besöka dessa webbsidor för att få ett diagram och lite information
om "jämför och kontrast"-tänkande:

● https://teacheramara.wordpress.com/2019/05/04/thinking-routi
nes-compare-contrast-6/

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

[Eventuellt kan de studera hur man beskriver någon på sitt modersmål
eller på ett främmande språk innan denna lektion]

Senare bör eleverna börja forska om könsskillnaderna i nedärvningen av
färgblindhet, lära sig om skillnaderna mellan genotyp och fenotyp och de
grundläggande arvsreglerna, skilja mellan män och kvinnor och göra
vettiga uppgifter om de data de samlat in tidigare. Läraren kan ge exempel
på andra genetiska skillnader (tungan i U, ögonfärg...), och de måste
påpeka att ibland är det vanligaste genetiska uttrycket inte det
dominerande.

Några bilder och idéer om genetik kan hittas under tips och tricks.
5 Teknik lektion

På samma sätt som i verkligheten kan datorn återskapa många olika
färger. Datorer har två huvudsakligen färgsystem: RGB och CMYK (mer
information om dem under tips och tricks).

Alternativ 1: med dator.

För denna aktivitet måste eleverna i grupper undersöka dessa två system
och lära sig de viktigaste skillnaderna (i deras definition och i deras
användning). När de har all information har de två alternativ:

3
lektioner
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Alternativ a: Designa en webbsida för färgblinda personer. Med
RGB-färgsystemet måste de skapa en "färgblindvänlig" webbsida,
inspirerad av Mondrians konst, med enkla färger (det är viktigt att
undvika vissa färgkombinationer), några mönster... Huvudmålet är att
skapa en produkt som färgblinda personer kan använda utan att känna sig
obekväma.

Verktyg för webbdesign:

https://sites.google.com/

https://www.site123.com/

https://www.doodlekit.com/

Alternativ b: Gör en lapbook. Med CMYK-färgsystemet måste de designa
och skriva ut de olika delarna av en lapbook, samtidigt som de är
"färgblindvänliga" som i föregående fall.

Informationen som måste finnas på webbsidan/lapbook måste relateras
till den som samlats in i matematikdelen och den som undersöks i
vetenskapsdelen. Så studenterna kommer att använda den här hållaren
som om det vore en lärandeportfölj, där de kan spegla både sina lärdomar
och forskningsprocessen i detta tema.

Alternativ 2: utan dator

De bör inte undersöka skillnaderna mellan RGB och CMYK, eftersom de
inte kan skapa en webbsida. De måste göra lapbooken med samma
information som tidigare.

DT suggestion: fakta presentation, felsökning

Organisation

Material:
● Papper, utskrivna material

Användning av IKT:
● Dator, ipads, mobiltelefoner.
● Skrivare
● Programvara för att skapa webbsidor och grafisk design.
● Annan programvara.

Handledning

Användbara frågor:
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• Del 1
o Behöver färgblinda hjälp? När? På vilket sätt? (t.ex. att klä på sig)

• Del 2
o Kan eleverna se färgskillnader mellan dessa modifierade målningar?
o Hur kan de förklara detta?
o Är färgblinda människor medvetna om att de inte ser det ursprungliga

konstverket?
• Del 3

o Har du reflekterat över det artiga sättet att tilltala människor du inte känner?
o Hur ska du presentera frågorna och övertyga folk att delta?

• Del 4
o Finns det fler färgblindhetstyper av de tre nämnda?
o Varför är människor i varje land mer lika än olika? Är det samma anledning som vi

ser (lägg till ett vanligt men recessivt genetiskt uttryck)?
• Del 5

o Är det viktigt att ha två olika färgsystem? Varför?
o Vilka är skillnaderna mellan RGB och CMYK? Kan vi representera det på papper

eller bara i datorn?

Grupparbete:
● Eleverna bör delas in i grupper från lektion 2 och framåt i akademiskt homogena grupper

men med heterogena personligheter, såvida det inte finns tvivel om att de avslutar
projektet, när grupper om 3 föreslås.

Formativ bedömning:
Eleverna bör uppmuntras att analysera data och utarbeta gissningar.
Eleverna ska känna empati med människor från andra kulturer som utgångspunkt för att
acceptera olika förmågor
För att fokusera på processen och inte på slutprodukten måste eleverna lägga sina reflektioner
och sina lärdomar genom hela processen i webbsidan/lapbook, som kommer att göras om och
modifieras tills produkten uppfyller alla krav.

Anpassningar

• Allmänna idéer:
• Idéer med äldre elever: (9-12 -> 12-15). Genom att använda Inkscape ska eleverna designa

hemliga bilder.

Tips & tricks

NO:
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Färgblindhet – även känd som färgseendebrist (CVD) – är en brist i att skilja mellan olika
färger. Det uppstår när ljuskänslig vävnad i bakre delen av ögat - näthinnan - misslyckas med
att reagera korrekt på variationer i ljusets våglängder, vilket gör att människor kan se olika
färger.

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

Tre former av färgblindhet:

Protanopia (okänslighet för rött) är en visuell brist på färgen röd. Det är den välkända
daltonismen (röd-grön färgblindhet). Protanopia är faktiskt mer komplex än så här; en person
med detta problem kan inte se varken rött eller grönt, även om han fortfarande är känslig för
gult och blått. Dessutom har han en förlust av luminansuppfattning och nyanserna skiftar mot
de korta våglängderna.

Deuteranopia(okänslighet för grönt). Med deuteranopia har personen en brist på grön syn.
Deuteranopia är faktiskt som protanopia, eftersom personen har en förlust av röd och grön
perception, men han har ingen luminansförlust eller nyansförskjutning.

Tritanopia (okänslighet för blått). Med tritanopia har personen brist på blå och gul
perception, även om han fortfarande är känslig för rött och grönt. Han saknar viss uppfattning
om luminans, och nyanserna skiftar mot de långa våglängderna.
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Källa: https://iristech.co/protanopia/

Genetisk
Eleverna ska inte oroa sig för sina svar i föregående prov, eftersom cirka 4 % av befolkningen
har någon form av färgblindhet.

Bland människor är män mer benägna att vara färgblinda än kvinnor, eftersom generna som
är ansvariga för de vanligaste formerna av färgblindhet finns på X-kromosomen.
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Källor:
https://hekint.org/2017/01/22/john-daltons-eyes-a-history-of-the-eye-and-color-vision-par
t-two/

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

Vad är skillnaden mellan RGB och CMYK?

Både RGB och CMYK är lägen för att blanda färg i grafisk design. Som en snabbreferens är
RGB-färgläget bäst för digitalt arbete, medan CMYK används för tryckta produkter. Men för att
helt optimera din design måste du förstå mekanismerna bakom var och en. Låt oss dyka
djupare.

Vad är RGB?

RGB (röd, grön och blå) är färgrymden för digitala bilder. Använd RGB-färgläget om din design
ska visas på någon typ av skärm.

När ska man använda RGB?

Om slutdestinationen för ditt designprojekt är en digital skärm, använd RGB-färgläget. Detta
skulle gälla för allt som involverar datorer, smartphones, surfplattor, TV-apparater, kameror
etc.

Vilka är de bästa filformaten för RGB?

JPEG-filer är idealiska för RGB-filer eftersom de är en trevlig mellanväg mellan filstorlek och
kvalitet, och de är läsbara nästan var som helst.

PSD är standardkällfilen för RGB-dokument, förutsatt att alla teammedlemmar arbetar med
Adobe Photoshop.

PNG:er stöder transparens och är bättre för grafik som måste läggas över andra. Tänk på den
här filtypen för gränssnittselement som knappar, ikoner eller banners.
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GIF-bilder fångar rörelse, så om du använder ett animerat element, som en rörlig logotyp eller
en studsande ikon, skulle den här filtypen vara idealisk.

Det är bäst att undvika TIFF, EPS, PDF och BMP för RGB-ändamål. Dessa format är inte
kompatibla med de flesta program, för att inte tala om att de kan vara onödigt stora vad gäller
data.

Vad är CMYK?

CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key/Black) är färgrymden för tryckt material.

En tryckmaskin skapar bilder genom att kombinera CMYK-färger i varierande grad med
fysiskt bläck. Detta är känt som subtraktiv blandning. Alla färger börjar som tomma vita, och
varje lager av bläck minskar den initiala ljusstyrkan för att skapa den önskade färgen. När alla
färger blandas ihop skapar de rent svart.

När ska du använda CMYK?

Använd CMYK för alla projektdesigner som kommer att skrivas ut fysiskt, inte visas på en
skärm. Om du behöver återskapa din design med bläck eller färg, kommer CMYK-färgläget att
ge dig mer exakta resultat.

Vilka är de bästa filformaten för CMYK?

PDF-filer är idealiska för CMYK-filer, eftersom de är kompatibla med de flesta program.

AI är standardkällfilen för CMYK, förutsatt att alla teammedlemmar arbetar med Adobe
Illustrator.

EPS kan vara ett bra källfilsalternativ till AI eftersom det är kompatibelt med andra
vektorprogram.

(Allt i beaktande är det alltid bäst att konsultera din skrivare i förväg för att ta reda på vilket
filformat de föredrar)

För mer information: https://envato.com/blog/rgb-vs-cmyk-color-systems-guide/

Riktlinjer för webbdesign:
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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