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Niklas Åsbrink

Niklas Åsbrink
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Sammanfattning

Computational thinking är en metodik för hur problem kan lösas
med hjälp av datavetenskapliga metoder.

Den här uppsatsen tar upp essensen i computational thinking
och hur metodiken kan tillämpas p̊a grafteori. Tillämpningen sker
genom att skapa en introduktionsövning för grafer åt studenter p̊a
universitetsniv̊a.

Huvudomr̊aden och generella riktlinjer för computational thinking
behandlas. Dessa ligger sedan till grund för övningsuppgiften som
skapas. Övningsuppgiften är ett komplext problem som p̊aminner
om Handelsresandeproblemet som ska lösas i grupper om 4 per-
soner.

A study on the application of Computational Thinking
in graph theory

Abstract

Computational thinking was brought to the forefront in 2006 by
Jeannette Wing. Computational thinking is a problem solving
method that uses computer science techniques.

The thesis is analyzing computational thinking and how it could
be applied to graph theory. Characteristics and main fields from
computational thinking is being analysed. This analysis is applied
to graph theory to see the potential in developing a proposal for
how an exercise can look for an introductory course in discrete
data types. Only basic knowledge of graphs is required to perform
the exercise. It’s required to know what a directed, undirected and
weighted graph is.

The exercise is based upon exercises and theory from a report
called Computational Thinking - Teacher Resources written by
Computer Science Teachers Association and International Society
for Technology in Education. The exercise should be solved in a
group of 4 people and is a complex problem that is reminiscent of
the Travelling Salesman Problem.

In the end of the thesis a discussion is held about the definition of
computational thinking, the creation of the exercise and a discus-
sion of the future in the field.

The cognitive aspect will not be deepened or questioned in this
study.
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1 Inledning

Efter att jag läst Jeannette Wings artikel Computational Thinking [13] väcktes min
nyfikenhet p̊a computational thinking. Vad innebär egentligen computational think-
ing och hur g̊ar det att tillämpa dess metodik till undervisningen i skolan?

Att tidigt lära ut computational thinking till studenterna är viktigt s̊a att de lär
sig metodiken tidigt under sin skoltid. Ett tänkande som gynnar dem under hela
sin fortsatta tid i studievärlden men ocks̊a senare i arbetslivet, vare sig studenterna
är datavetare eller pluggar en annan utbildning. Datavetenskap är inte lika med
programmering. Computational thinking behövs för att tillgodose framtidens behov.

Uppsatsen reder ut hurruvida metodiken i computational thinking hjälper undervis-
ningen av grafteori genom ett förslag p̊a introduktionsövning. Studenterna kommer
genom övningen f̊a en kännedom hur en datavetare kan angripa och strukturera ett
problem.

Uppsatsen redogör vad computational thinking är och hur man kan tillämpa metodiken
i undervisningssyfte för nybörjare p̊a universitetsniv̊a. Studien bryter ner computa-
tional thinking till huvudomr̊aden som kommer vara grunden för tillämpningen.
Resultatet av tillämpningen är en introduktionsövning i grafteori.

Anledningen varför graf användes i denna tillämpning är p̊a grund av att graf lätt
g̊ar att tillämpa i vardagliga situationer. Studien utg̊ar ifr̊an en vardaglig situation
p̊a grund av att det är enklare för en nybörjarstudent att ta in en ny metodik om
studenten kan relatera till tidigare erfarenheter. En vardaglig situation där grafer
kan användas är till exempel beräkning av sträckor.

Uppsatsen kommer huvudsakligen fokusera p̊a teori fr̊an USA eftersom det är där
arbetet med computational thinking har kommit längst.

1.1 Begränsningar

Den kognitiva aspekten är kommer inte att fördjupas eller ifr̊agasättas.
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2 Computational Thinking

Denna sektion ska behandla och reda ut vad som är det essensiella i computational
thinking.

Computational thinking är ett begrepp p̊a frammarsch, USA och Storbritannien har
redan ett förslag p̊a en nationell läroplan. Kina, Korea och Singapore är snart där
[12]. Men vad är egentligen computational thinking?

Begreppet har sitt ursprung fr̊an 50-/60-talet och kallades d̊a algorithmic thinking.
Algorithmic thinking var ett mentalt sätt att formulera om ett problem s̊a att prob-
lemet hade en input som resulterade i n̊agon output. Sedan skapades en algoritm
som löste det problemet [6]. Begreppet har utvecklats och har nu en bredare bety-
delse och innefattar flera niv̊aer av abstraktion, användning av matematik för att
utveckla algoritmer och hur väl en lösning av ett problem skalar mellan storleken p̊a
problemet [10].

Jeannette Wing har med hjälp av sin artikel Computational Thinking [13] återintroducerat
begreppet computational thinking. Flera andra artiklar refererar till Wings artikel
för att förklara vad computational thinking är. Begreppet användes först av Seymour
Papert i en artikel fr̊an 1996 [8].

Computational thinking är att lösa ett problem genom fundamentala koncept som
finns inom datavetenskapen. Genom att anpassa dessa koncept till mentala verktyg
s̊a kan man angripa sitt problem s̊a som en datavetare gör. Det handlar allts̊a inte
om att tänka som en dator utan en metodik för att lösa problem. I framtiden kom-
mer detta vara en fundamental kunskap för alla. I skolan s̊a behövs de tre R-en:
reading, writing och arithmetic (läsa, skriva och räkna) utökas med ett fjärde R -
computational thinking.

Datavetarens problemlösningsmetoder, s̊asom att modellera problemen och deras
beräkningsmetoder har resulterat i att problem som tidigare inte kunnat lösas för
hand nu är lösningsbara med hjälp av en dator. En datavetares uppgift är inte endast
att programmera utan denne m̊aste ta hänsyn till flera faktorer. Till exempel s̊a
m̊aste datavetaren avväga när en lösning är bra nog, veta vad som är beräkningsbart,
veta vad en dator gör bättre än en människa och tvärtom, använda sig av teoretiska
grunder fr̊an datavetenskapen för att veta hur sv̊art ett problem är att lösa och
kunna abstrahera problem i flera niv̊aer. Dessa är bara n̊agra av de faktorer som
datavetaren m̊aste ta hänsyn till när ett problem ska lösas. [13]

Vardagliga exempel p̊a computational thinking är exempelvis när du ska lämna av
saker p̊a flera ställen, det är Handelsresandeproblemet. Ett annat exempel är när du
ska laga mat, det är parallellisering.

I artikeln resonerar de att man borde byta ut den första kursen för alla nya elever
p̊a universitetet till Ways to Think Like a Computer Scientist, inte bara för de som
har datavetenskap som huvudämne. De resonerar i artikeln att metodiken i com-
putational thinking kommer bli en del i allas vardag, inte bara för vetenskapsmän.
[13]

Association for Computing Machinery (ACM) [7] är en organisation som (inte en-
bart) ger ut riktlinjer för hur en läroplan ska se ut för datavetenskap. Dessa dokument
är kallade Curriculum Guidelines for Undergraduate Programs in Computer Science.
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I ACM:s senaste upplaga (2013) [4] diskuterar de att i framtiden s̊a kommer antagli-
gen flera studenter ta n̊agon undervisning i datavetenskap. Detta p̊a grund utav att
computational thinking kommer vara en av de grundläggande färdigheter som önskas
av de utexaminerade. Det st̊ar däremot inte i upplagan att introduktionskurserna
enbart ska inneh̊alla computational thinking utan att de ska ha influenser av det. En
anledning kan vara att computational thinking fortfarande inte är fullt definierat. I
USA 2010 s̊a anordnade National Science Foundation (NSF) ett seminarium [2] för
att diskutera definitionen p̊a computational thinking och hur computational think-
ing kan appliceras till mer än bara datavetenskapen. Seminariet arrangerades inte
för att skapa ett samförst̊and mellan de olika deltagarna fr̊an de olika diciplinerna
utan för att höra deras syn p̊a computational thinking. Seminariet lämnade ifr̊an
sig flera öppna fr̊agor s̊asom; Vad kärnan i computational thinking är, om computa-
tional thinking varierar för varje diciplin, vad den bästa pedagogiken för att främja
computational thinking är och flera andra fr̊agor.

De fortsätter i Curriculum Guidelines for Undergraduate Programs in Computer
Science [4] att diskutera att det är sv̊art att skapa en introduktionskurs i dataveten-
skap. Detta p̊a grund av att alla omr̊aden inom datavetenskapen inte kan undervisas
fr̊an dag ett. Problematiken blir att de studenter som inte läser datavetenskap som
huvudämne kommer att missa vissa omr̊aden i datavetenskap om de endast läser
introduktionskursen.

2.1 Computational thinking i undervisningssammanhang

Det finns ett stort intresse i en skolreform inom STEM (Science, Technology, En-
gineering, Mathematics) i USA. The Association for Computing Machinery (ACM)
och Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Computer Society har
b̊ada tagit initiativ till att hjälpa lärare med undervisningen och att hjälpa till med
att öka antalet elever som läser ett program inom beräkningsvetenskap. Den gemen-
samma nämnaren som löper genom alla ämnen i STEM är computational thinking.
[9]

För att kunna hjälpa lärare med undervisningen av computational thinking s̊a
behövs riktlinjer för hur kurserna ska utformas. Computer Science Teachers As-
sociation (CSTA) och International Society for Technology in Education (ISTE)
är tv̊a organisationer i USA som gemensamt har tagit fram en rapport [3] till hur
computational thinking kan integreras i K12 (grundskolan och gymnasiet i USA). I
rapporten lyfter de fram att computational thinking har (men som inte är begränsat
till) följande kännetecken:

• Formulera problem p̊a ett s̊adant sätt s̊a att en dator och andra verktyg kan
hjälpa till att lösa dem.

• Logiskt organisera och analysera data.

• Representera data genom abstraktion s̊asom modeller och simuleringar.

• Automatisera lösningar genom algoritmiskt tänkande (en serie av numrerade
steg).
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• Att identifiera, analysera och implementera möjliga lösningar med m̊alet att
uppn̊a den mest effektiva kombinationen av åtgärder och resurser.

• Generalisera och överföra denna problemlösningsprocess för en mängd olika
problem.

Dessa färdigheter ska leda till:

• Förtroende för att hantera komplexitet.

• Uth̊allighet att arbeta med sv̊ara problem.

• Tolerans för tvetydighet.

• Förm̊aga att hantera problem som kan lösas p̊a flera sätt.

• Förm̊aga att kommunicera och samarbeta med andra för att uppn̊a ett gemen-
samt m̊al eller lösning.

I rapporten har de även brutit ner computational thinking till huvudomr̊aden:

• Data Collection - Samla in lämplig information.

• Data Analysis - Bringa klarhet i data, hitta mönster, dra slutsatser.

• Data Representation - Skildra och organisera data i lämpliga grafer, tabeller,
diagram, ord eller bilder.

• Problem Decomposition - Bryta ner uppgifter till mindre hanterbara delar.

• Abstraction - Reducera komplexiteten för att kunna definiera huvudproblemet.

• Algorithms & Procedures - Numrerade steg för att lösa ett problem eller att
komma till ett slutm̊al/sluttillst̊and.

• Automation - Använda sig utav datorer eller maskiner för att göra repetitiva
eller l̊angsamma/tr̊akiga aktiviteter.

• Simulation - Representation eller modell av en process. Simulering innebär
ocks̊a experiment med modeller.

• Parallelization - Organisera resurser för att parallellt utföra uppgifter för att
n̊a ett gemensamt m̊al.

Dessa huvudomr̊aden kommer ligga till grund för tillämpningen av computational
thinking p̊a grafteorin i nästa del.
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3 Tillämpning av Computational Thinking p̊a Grafteori

Denna sektion ska behandla en kort introduktion till grafteori samt en tillämpning
av computational thinking p̊a grafteori.

År 2009 undervisades en kurs p̊a Towson University som behandlade computational
thinking och grafteori. Kursen hette Everyday Computational Thinking [11]. Det
finns även en bok som tar upp computational thinking som helhet och fundamentala
koncept fr̊an datavetenskapen, där inräknat grafteori [5]. Boken tar upp definitionen
p̊a grafteori och ger en introduktion till ämnet. Boken ger även exempel p̊a att
grafteori används i flera omr̊aden i v̊art vardagliga liv. Det boken inte gör är att visa
hur en tillämpning av computational thinking p̊a grafteori kan göras.

Grafteori används för att lösa m̊anga problem i dagens samhälle. Det används för
att leta upp kortaste vägen mellan tv̊a städer i navigeringssystem, Google använder
det för att rangordna sökresultaten och inom Artificiell intelligens används det för
beslutsfattning. Detta är bara n̊agra exempel p̊a användningsomr̊aden för grafer.
Att kunna ge exempel p̊a existerande problem i vardagen tror jag gynnar studen-
ters motivation att lära sig grafteori. I Sektion 3.1 följer den tillämpning av com-
putational thinking p̊a grafteori som sedan resulterar i en konkret övningsuppgift.
Övningsuppgiften är riktad till studenter p̊a universitetet som undervisats i vissa
grundläggande begrepp inom grafteori. I Bilaga A återfinns den grundläggande kun-
skap som krävs för att kunna genomföra övningsuppgiften i Bilaga B.

3.1 Computational thinking och grafer

Framtagning av övningsuppgift

Jag har tagit hänsyn till de kännetecken som beskrivs fr̊an CSTA och ISTE’s rapport
[3] samt försökt att täcka in s̊a m̊anga huvudomr̊aden i computational thinking som
möjligt fr̊an rapporten. Jag har utg̊att fr̊an Traffic Jam-exemplet fr̊an rapporten,
analyserat strukturen p̊a exemplet och sen använt det som en grund för det konkreta
problem i övningsuppgiften som jag tagit fram.

Traffic Jam-exemplet är ett komplext problem som grundar sig i att det p̊a vissa
tider är trafikstockning in till skolans infart för det bilar som åker till skolan. In-
farten är en T-korsning s̊a att bilarna kan komma fr̊an olika h̊all. Studenterna ska
bilda sm̊agrupper och försöka hitta variabler som orsakar problemet med hjälp av
computational thinkings metodik.

Anledningen varför jag har valt att fokusera p̊a Traffic Jam-exemplet är p̊a grund
av att det exemplet riktar sig till gymnasieelever som är de älsta personer rapporten
riktar sig mot. Det ligger allts̊a närmast den här studiens m̊algrupp.

I Traffic Jam-exemplet s̊a mappar de hela uppgiftens upplägg med huvudomr̊adena.
De delar som selekterats ut är de delar som jag anser ha relevans till uppgiften som
ska tas fram. Dessa delar kommer bli grunden för uppgiften som ska tas fram. De
huvudomr̊aden som inte uppfylls m̊aste s̊aledes analyseras och tas fram.

Delarna som selekterats ut:
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• Problemet ska vara ett komplext problem.

• Problemet ska ha en problemformulering s̊a att Data Decomposition m̊aste
användas för att lösa problemet.

• Problemet ska lösas i sm̊a grupper.

• Problemet ska lösas parallellt.

• Problemet ska simuleras med flera modeller.

• Problemet ska ha variabler som g̊ar att modellera med.

• Problemet ska lösas p̊a ett optimalt sätt. Problemlösarna f̊ar d̊a genom sin
analys och modellering p̊a problemet arbeta fram den mest effektiva lösningen.

Första steget i tillämpningen är att hitta ett komplext problem inom grafteorin. Jag
har valt Travelling Salesman Problem (Handelsresandeproblemet) eftersom det är
ett komplext problem som är lätt att definiera och först̊a. Problemet grundar sig i
att hitta kortaste vägen fr̊an en startpunkt till alla andra punkter (som endast för
besökas en g̊ang) och sedan tillbaka till startpunkten igen. Vad som gör handelsre-
sandeproblemet komplext är att det inte finns n̊agon tidseffektiv algoritm som klarar
av att lösa ett godtyckligt handelsresandeproblem.

Nästa steg i tillämpningen är att hitta n̊agon koppling till detta problem i vardagen
som kan lösas i sm̊a grupper. Att hitta ett problem som personera som löser uppgiften
kan relatera till utifr̊an tidigare erfarenheter gör att problemet blir lättare att först̊a.
Detta eftersom de d̊a kan fokusera p̊a problemlösningen och inte problemet i sig.

Första idén

• Åka och hämta upp saker hos personer och sedan åka hem igen.

Det finns dock ett problem med idén; Det är sv̊art att parallellisera arbetet. Min
tanke är att dela upp tv̊a moment mellan alla personer i gruppen: (1) När alla möjliga
vägar i grafen ska hittas och (2) när den kortaste sträckan ska beräknas. I denna
idé blir parallelliseringen att hitta alla möjliga vägar i grafen, räkna ut den kortaste
vägen fr̊an en punkt till alla andra punkter och sedan tillbaka till ursprungspunkten.
I och med att det endast är en startnod s̊a blir det sv̊art att dela upp det momentet
p̊a alla personer i gruppen. Det kan resultera i att flera personer beräknar fram
samma vägsträckor vilket inte är optimalt.

Andra idén

• Åka och plocka upp personer med bil och uppfylla vissa kriterier, utan att
åka tillbaka till ursprungsnoden. Ursprungsnoden kan vara en godtycklig nod.
Ett kriterie kan vara att ”l̊atsas” att det är enkelriktat mellan tv̊a personer i
grafen. Kriterierna är till för att skapa ett mer komplext problem. Ett annat
kriterie är att anta att alla har bil.

I den här idén s̊a kan det parallella arbete lättare delas upp p̊a alla personer i gruppen
än i föreg̊aende idé. I och med att det antas att alla har bil och att startnoden kan
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vara godtycklig s̊a kan alla f̊a en egen nod i grafen. De kan sedan räkna ut alla möjliga
vägar fr̊an den noden till alla andra noder för att sedan beräkna den kortaste vägen.
Det är dock sv̊art att hitta ett verkligt problem som kan kopplas till idén, vilket
problem grundar sig i att det finns en person som åker och hämtar upp alla personer
och sedan åker hem igen? Det känns fel att ha p̊ahittade kriterier vilket kan resultera
i att uppgiften inte känns som ett verkligt problem.

Tredje idén

• Åka och plocka upp personer för att sedan åka vidare till en slutdestination.

I den här idén g̊ar det att tillämpa ett ”verkligt” problem. Om man antar att alla
personer har bil s̊a g̊ar det att hitta den kortaste vägen för att plocka upp alla
personer och sedan åka vidare till en slutdestination.

Tillämpning

De punkter som redan är tillfredsställda fr̊an Traffic Jam-exemplet är: Problemet
ska vara ett komplext problem, problemet ska lösas i sm̊a grupper, problemet ska
lösas parallellt, problemet ska lösas p̊a ett optimalt sätt.

De punkter som kvarst̊ar är: Problemet ska ha en problemformulering s̊a att Data
Decomposition m̊aste användas för att lösa problemet, problemet ska simuleras med
flera modeller och problemet ska ha variabler som g̊ar att modellera med.

För att tillfredsställa resterande punkter s̊a måste en problemformulering skapas och
variabler m̊aste införas s̊a att modellerande kan göras. Vi kan använda alla personer
som variabler och modellera med dem. Genom att l̊ata alla personer f̊a agera som
startnod för resan och sedan räkna ut kortaste vägen mellan alla personer skapas
ett modellerande av problemet. En grupp p̊a 4 personer är lämpligt, blir det fler
personer blir det onödiga beräkningar i form av att leta upp alla möjliga vägar
mellan personerna. En grupp p̊a 4 personer ger 24 stycken möjliga vägar mellan alla
personer. Ska alla personer beräkna alla möjliga vägar fr̊an sin nod till alla andra
s̊a blir det 6 stycken möjliga vägar per person vilket känns rimligt. Skulle antalet
personer i gruppen öka s̊a skulle det innebära att de finns fler möjliga vägar i grafen.
Fler möjliga vägar i grafen skulle inte ge en större först̊aelse utan bara mer repetativt
arbete.

Det är kvar att skapa är problemformuleringen. För att göra det m̊aste computa-
tional thinkings kännetecken tillfredsställas genom att analysera huvudomr̊adena,
som till viss del är tillfredsställda genom de punkter som plockades ut i Sektion 3.1.

• Data Collection
Det finns redan inslag av Data Collection i uppgiften, problemlösarna ska
samla in information om hur l̊angt det är mellan varandra. Det saknas dock
en viktig del i problemet för att beräkna den totala kortaste vägen mellan alla
personer och sedan till slutdestinationen. Problemlösarna m̊aste allts̊a veta
vilken person som har kortast väg ifr̊an sig till slutdestinationen. Detta p̊a
grund av att den kortaste vägen mellan alla personer kanske inte blir den
totala kortaste sträckan om den sista personen som plockas upp har l̊angt
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till slutdestinationen. Dessa tv̊a aktiviteter tillfredsställer definitionen av Data
Collection och även de delar för att lösa problemet. En hjälp för att hitta alla
avst̊and kan vara att använda sig utav Google Maps.

• Data Analysis
Efter inhämtning av data till uppgiften m̊aste en analys av datat ske. Prob-
lemlösarna m̊aste analysera vem som har kortast väg fr̊an sig till slutdestina-
tionen och vilken som är den kortaste vägen mellan alla personer. Mönster
kan hittas i problemet, till exempel att den personen som har kortast väg till
slutdestinationen kanske inte är den bäst lämpade personen till att plocka upp
alla personer. För att f̊a en först̊aelse över hur komplext problemet är s̊a vill
jag lägga till en komplexitetsanalys till problemet. Hur mycket växer antalet
vägar man kan ta i grafen om man lägger till en ny nod i grafen? De f̊ar d̊a en
översikt hur komplext problemet är.

• Data Representation
Problemlösarna representerar färden och organiserar datat med hjälp utav en
graf. Inget nytt behöver läggas till det här omr̊adet.

• Problem Decomposition
Problemlösarna f̊ar ett stort komplext problem som de m̊aste bryta ner till
mindre delar för att lösa. Inget nytt behöver läggas till det här omr̊adet.

• Abstraction
Problemlösarna abstraherar problemet med hjälp utav att arbeta med prob-
lemet i en viktad riktad graf, de lär sig s̊aledes att arbeta med ett problem
som är abstraherat. Inget nytt behöver läggas till det här omr̊adet.

• Algorithms & Procedures
Genom att leta upp en rutt för den kortaste vägen s̊a m̊aste problemlösarna
tänka algoritmiskt. De genererar numrerade steg i grafen. Inget nytt behöver
läggas till det här omr̊adet.

• Automation
Det problemlösarna av uppgiften gör är en brute force-lösning, de testar alla
möjliga vägar i grafen och tar den lösning som är kortast. Samma lösningssätt
g̊ar att automatisera p̊a en dator. Inget nytt behöver läggas till det här omr̊adet.

• Simulation
Problemlösarna ska i uppgiften experimentera med flera modeller av prob-
lemet. De delar upp noderna i grafen s̊a att alla f̊ar en nod var och simulerar
att den noden är startnoden för problemet. Inget nytt behöver läggas till det
här omr̊adet.

• Parallelization
Antalet möjliga vägar i grafen är 24 stycken. Att alla personer skulle leta efter
den kortaste vägen för alla 24 stycken möjliga kombinationer är tidsineffek-
tivt och samma beräkning skulle räknas flera g̊anger om. Genom att prob-
lemlösarna delar upp arbetet mellan alla personer, där alla f̊ar utg̊a fr̊an sin
nod i grafen och beräkna den kortaste vägen till alla s̊a parallelliserar de ar-
betet mellan sig.
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Efter analysen g̊ar det att skapa en problemformulering som sedan kan brytas ner
till mindre delar med hjälp utav Problem Decomposition. Den problemformulering
som jag tagit fram g̊ar att läsa i Bilaga B.

Efter dessa analyser kan vi nu se om problemet/uppgiften stämmer överens med de
kännetecken fr̊an CSTA och ISTE’s rapport: [3]

Formulera problem p̊a ett s̊adant sätt s̊a att en dator och andra verktyg kan hjälpa
till att lösa dem.

Problemet är formulerat p̊a ett s̊a sätt s̊a att en dator eller en människa kan lösa
uppgiften. Genom att använda brute force kan snabbaste vägen hittas mellan alla
personer.

Logiskt organisera och analysera data.

I problemet ing̊ar en datainsamling i form av att ta fram avst̊andet mellan alla
personer i gruppen samt avst̊andet till slutdestinationen fr̊an alla personer. Sedan
analyseras problemet genom att kontrollera vilka möjliga vägar som g̊ar att ta, kom-
plexiteten p̊a problemet samt om det finns n̊agra mönster i problemet som g̊ar att
urskilja.

Respresentera data genom abstraktion s̊asom modeller och simuleringar.

Rutten beräknas genom att abstrahera problemet till noder och b̊agar och repre-
senteras genom en grafmodell. Simulering sker genom att testa olika personer som
startnod för rutten.

Automatisera lösningar genom algoritmiskt tänkande (en serie av numrerade steg).

Kortaste vägen beräknas genom en brute force-lösning. Det blir 6 olika möjliga vägar
per person att testa. Den kortaste vägen för grafen mellan alla noder blir en serie
av numrerade steg som m̊aste följas.

Att identifiera, analysera och implementera möjliga lösningar med m̊alet att uppn̊a
den mest effektiva kombinationen av åtgärder och resurser.

Uppgiften g̊ar ut p̊a att identifiera variabler (avst̊and mellan alla personer), analy-
sera dem (vilken väg som är kortast, komplexitetsanalys samt hitta mönster), hitta
möjliga lösningar för att sedan hitta den kortaste vägen i grafen som d̊a blir den
effektivaste lösningen. När den kortaste vägen beräknas görs detta parallellt mellan
personerna i gruppen och resurserna används p̊a det mest effektiva sättet.

Generalisera och överföra denna problemlösningsprocess för en mängd olika problem.

Denna problemlösningsprocess kan överföras till fler omr̊aden i grafteorin. Ett ex-
empel är om man vill ta reda p̊a bästa sättet att bli introducerad till en person som
man vill träffa genom sin kompiskrets. D̊a kan man representera sitt nätverk med
kompisar och bekanta till en graf och p̊a s̊a sätt hitta vägen till personen man vill
möta.
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Konkret övningsuppgift

I Bilaga B följer ett förslag p̊a hur man skulle kunna tillämpa computational think-
ing p̊a grafteori genom en konkret övningsuppgift, övningen är rekommenderad till
en grupp p̊a 4 personer. Övningsuppgiften är ett komplext problem. Problemet är
snarlik Travelling Salesman Problem (TSP), det som skiljer detta problem fr̊an TSP
är att personerna inte åker tillbaka till startpositionen efter att ha plockat upp alla
personer i gruppen. Problemet är NP-h̊art. Genom att uppgiften är tänkt för 4 per-
soner s̊a blir problemet änd̊a lösbart p̊a kort tid utan en dator, det kommer finnas
4! (24) stycken kombinationer att testa mellan.
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4 Diskussion

Att lyfta fram computational thinking i skolan är viktigt, med tanke p̊a den tekniska
utvecklingen som skett i samhället. Att fler personer f̊ar en insikt hur en datavetare
tar sig an, strukturerar och löser problem är en väsentlig kunskap b̊ade nu och i
framtiden. B̊ade fr̊an en datavetares perspektiv, att det är inte bara programmering
som arbetet innebär, men ocks̊a de som arbetar med andra yrken som indirekt eller
direkt blir p̊averkad av tekniska lösningar. Det har varit ett allt för l̊angt gap mellan
datavetare och andra yrken, först̊aendemässigt. Det är inte ovanligt att det vissa
personer arbetar som ”länken mellan” datavetaren och till exempel kunden. Om
fler personer skulle anamma hur datavetaren tänker i sin yrkesroll skulle mindre
förvirring uppst̊a i vardagen.

Ser vi p̊a framtiden s̊a kommer det behövas fler datavetare. Det är dags att sl̊a
h̊al p̊a myten att en datavetares yrke endast bes̊ar av att implementera lösningar.
Jag tror fler personer skulle passa som datavetare och tycka det är kul! Det är
dags att f̊a in fler tjejer till datavetenskapen. Genom att lägga till computational
thinking till l̊ag-/mellan-/högstadiet s̊a öppnar vi upp dörren och lägger en grund till
datavetenskapen. En grund som kan sl̊a h̊al p̊a den förlegade myten att en datavetare
endast programmerar.

Under studiens g̊ang har jag märkt att det inte finns n̊agot facit p̊a hur man tillämpar
computational thinking till skolan. Det finns riktlinjer som man utg̊ar fr̊an, sen är
det upp till den som implementerar computational thinking att dra en linje för hur
man ska g̊a tillväga. Genom att följa de kriterier och huvudomr̊aden som finns s̊a
f̊ar man själv avgöra hur man ska använda sig av dem. Det finns inget som säger
att man m̊aste använda sig av alla kriterier eller huvudomr̊aden.

I den övningsuppgift som tagits fram i studien har alla kriterier och huvudomr̊aden
använts. Det är inte obligatioriskt, som nämnts i stycket ovan. Jag ville se om det gick
att använda alla omr̊aden för att f̊a en mer omfattande uppgift. Övningsexemplet
som har tagits fram genom denna studie är endast ett exempel p̊a hur en tillämpning
av computational thinking skulle kunna se ut p̊a grafteori.

I USA s̊a fortsätter diskussionen om hur man ska förh̊alla sig till computational
thinking i skolundervisningen. I det seminarium som hölls av NSF [2] lämnades
öppna fr̊agor som fortfarande kvarst̊ar; Vad är strukturen för computational think-
ing? Hur kan computational thinking kännas igen? Det kommer bli klarare hur
computational thinking ska anpassas till de olika programmen p̊a universitetet och
i grundskolan.

Framtida studier kan vara att ta upp hur en progression inom omr̊adet kan se
ut. Vad är en rimlig progression? Denna studie angriper omr̊adet i den tidigaste
fasen - precis när ämnet graf har tagits upp. Vad är nästa steg? För en djupare
analys av grafer i undervisningen skulle man kunna fokusera huvudomr̊adena mer
p̊a datavetenskapliga metoder. Till exempel s̊a kan man parallellisera programmet
man utvecklar med hjälp av kod istället för att parallellisera arbetet mellan person-
erna som arbetar med uppgiften. Även tillämpning p̊a andra datatyper hade varit
intressant att se studier p̊a.
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A Grundläggande grafkunskaper

Grundläggande begrepp

En riktad graf best̊ar av: [1]

• En mängd N av noder.

• En binär relation A p̊a N. Vi kallar A mängden av b̊agar i grafen.

Varje nod är representerad genom en cirkel med namnet p̊a noden inuti cirkeln.
Vanligtvis namnges noderna med ett heltal som startar p̊a 0 som sedan ökar med
1 för varje ny nod, men namnet p̊a noderna kan vara godtycklig beroende p̊a vad
grafen ska representera. Varje b̊age (u, v) i A är representerad med en pil fr̊an u
till v. I grafen nedan är mängden noder N = {0,1,2,3,4,5} och mängden b̊agar A =
{(0,1),(0,4),(1,2),(1,4),(2,3),(3,5),(4,3)}.
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Figur 1: Exempelgraf.

För oriktade grafer gäller definitionen ovan men d̊a kallas b̊agarna istället för kanter
och har ingen riktning, dvs. en kant är en mängd av tv̊a noder. Detta gäller även i
exempelgrafen ovan men loopar kan förekomma i en riktad graf, där en b̊age g̊ar
fr̊an och till samma nod. Kanten {u, v} betyder att noderna u och v är b̊ada
kopplade till varandra i b̊ada riktningarna. För b̊ade oriktade och riktade grafer
s̊a kan b̊agarna/kanterna ha etiketter p̊a sig [1] och grafen kallas d̊a viktad, i Figur 1
är etiketterna representerade med ett heltal. Ett konkret exempel skulle kunna vara
att noderna representerar städer och etiketterna p̊a b̊agarna/kanterna representerar
avst̊andet mellan städerna.
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B Övningsuppgift

Sam̊akning till konsert. (4 personer i varje grupp, Komplext problem)

Alla personer i gruppen ska åka till en konsert K i Globen och ni ska sam̊aka dit
med bil. Anta att alla har bil men att endast en ska användas till att plocka upp
alla personer och för att sedan åka vidare till konserten. Hur ska ni p̊a kortaste
sträcka plocka upp alla personer P0...PN och ta er till Globen? Använd er av Google
Maps för att hitta alla relevanta stäckor innan ni börjar skissa p̊a en lösning. Det
är inte till̊atet att åka till en och samma person flera g̊anger. Abstrahera problemet
till grafen G och därefter lös problemet. När den kortaste vägen ska beräknas s̊a ska
beräkningsbördan delas upp mellan personerna i gruppen, varje person beräknar
den kortaste vägen fr̊an sin nod i grafen.

Visa er lösning genom att rita upp grafen G0 och visa den kortaste vägen
i grafen samt svara p̊a följande fr̊aga:

- Hur ser funktionen ut för det totala antalet möjliga vägar för varje nod som läggs
till?
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