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https://www.youtube.com/watch?v=YdnJI9T-yXI
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https://www.thispersondoesnotexist.com/


“Artificial Intelligence is the 
science and engineering of 
making intelligent 
machines, especially 
intelligent computer 
programs.” 
- John McCarthy, Stanford

Artificial Intelligence – What is it? – Definitions

“Artificial intelligence (AI) refers to 
systems that display intelligent 
behaviour by analysing their 
environment and taking actions –
with some degree of autonomy –
to achieve specific goals.”
- EU Communication 25 April 2018

“the scientific understanding of the mechanisms underlying thought and 
intelligent behavior and their embodiment in machines.” - AAAI



Digitalization and AI

Digitization AI

Well defined problems
Predictable situations
Structured data
General solutions
Rationalizes
Evolutionary
…

Hard to define problems
Unanticipated situations
Unstructured data
Adaptable solutions
Amplifies
Revolutionary
…

Digitization Big Data AI
first wave second wave third wave



Skolans Digitalisering

A. Skolans digitala infrastruktur, tillgång till datorer, fungerande nätverk, 
hantering av inköp av program, supportpersonal mm.

B. Digitalisering av skolans undervisning och pedagogik utifrån de digitala
verktyg och möjligheter som finns idag, hur undervisningen
genomförs.

C. Innehållet i undervisningen för att möte de behov som dagens
digitaliserade samhälle kräver, vad ska undervisas.

D. Digitaliseringen av skolans stödsystem och övrig verksamhet, t.ex. 
administrativa system, interaktion med föräldrar, intranät, osv.



Hur kan man dra nytta av AI?

• Textbaserad AI – hantera stora mängder text och dokument

– Sammanfatta, organisera, analysera text

– Arbetsförmedlingens nya jobbmatchining

– Nyhetsvärdering från diariet

• Dialogbaserad AI – hantera kommunikation

– En ingång till kommunen/verksamheten

– Bara fråga om information en gång

• Analytisk AI – förstå och förutspå vad som händer

– Förstå faktisk användning av resurser

– Förutspå kommande behov



“Weak human + machine + superior process was greater than a strong computer 
and, remarkably, greater than a strong human + machine with inferior process.”

Garry Kasparov

< <





https://www.mckinsey.com/global-themes/digital-
disruption/harnessing-automation-for-a-future-that-works

https://www.mckinsey.com/global-themes/digital-disruption/harnessing-automation-for-a-future-that-works


Illustration gjord av Erik Sundvall, Region Östergötland & LiU. Delvis baserad på: Evidence-Based Medicine and the Changing Nature of Healthcare: Workshop Summary
(IOM Roundtable on Evidence-Based Medicine) Mark B. McClellan, Michael McGinnis, Elizabeth G. Nabel, and LeighAnne M. Olsen, Institute of Medicine. ISBN: 0-309-

11370-9 https://www.nap.edu/catalog/12041/evidence-based-medicine-and-the-changing-nature-of-health-care Fig 5-1. page 116
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Dåtid

Gräns för oassisterad mänsklig kognitionsförmåga

Framtid

Växande 
gap!

Övervakning/observation
Läkarundersökning
Anamnes

Radiologi
EKG
Labb
Mediciner
Övervakning/observation
Läkarundersökning
Anamnes

…
Genomik, epigenomik, transkriptomik, 
proteomik, metabolomik m.m.
Tarmflora, bakterieflora
Precisionsmedicin
Analys av utandad luft
Ökad bildanvändning (hudfoto, digital 
patologi/cytologi m.m.)
Transkutan mätning av glukos mm
Kontinuerlig position & aktivitet
Kontinuerliga vitalparametrar
Icke-invasiva mätningar/tester
Radiologi
EKG
Labb
Mediciner
Övervakning/observation
Läkarundersökning
Anamnes

Basera medicinska beslut på all tillgänglig information? 
Beslutsstöd behövs!

https://www.nap.edu/catalog/12041/evidence-based-medicine-and-the-changing-nature-of-health-care


Average is Over
• Forecasts that modern economies are delaminating into two 

groups: 

– a small minority of highly educated and capable of 
working collaboratively with automated systems will 
become a wealthy aristocracy; 

– the vast majority will earn little or nothing, surviving on 
low-priced goods created by the first group, working with 
highly automated production systems.

• About 60% of the jobs lost during the 2008 recession were in 
mid-wage occupations.

• US Median male wages declined by about 28% between 1969 
and 2009, with no obvious disaster to blame



Datalogiskt tänkande
• Computational Thinking

• Data + logik + tänkande

• En problemlösningprocess för att beskriva, 
analysera och lösa problem på ett sätt så
att datorer kan hjälpa till med tekniker från
datavetenskap:

– Ge detaljerade instruktioner

– Bryta ner problem i delar

– Hitta mönster

– Skapa abstraktioner

– Designa algoritmer

Computational Thinking



Datalogiskt tänkande
Dessa färdigheter stöds och förstärks genom ett antal inställningar och attityder som
är centrala dimensioner av datalogiskt tänkande. Dessa inkluderar:

– Vana vid att hantera komplexitet

– Uthållighet vid arbete med svåra/stora problem

– Tolerans för tvetydighet/osäkerhet

– Förmåga att hantera öppna problemställningar

– Förmåga att kommunicera och samarbeta med andra för att komma fram till en 
gemensam lösning

Problemlösning, kritiskt tänkande,
samarbete, kreativitet, kommunikation

kombinerat med datorkraft



Vad är Programmering?

• Problemlösning där vi beskriver för datorn hur den ska lösa
problemet åt oss. Lösningen blir ett program. Automatisering.

• Genom parametrisering löser programmet en klass av problem, 
snarare än en instans av ett problem. Generalisering. Låter oss lösa
många och stora instanser.

• Program blir byggstenar i nya program. Abstraktion. Låter oss bygga
en verktygslåda och lösa allt mer komplexa problem.

• En algoritm är ett program som garanterat löser alla instanser av
en klass av problem på ändlig tid.

• Flyttar beslut från design-time till run-time.

• Kräver ett väl utvecklat datalogiskt tänkande.





Datalogiskt Tänkande för Alla
• Mål: Förstå processen av att införa datalogiskt tänkande för alla i grundskolan samt att ta fram

praktiska lösningar som gör det möjligt för alla elever i en kommun att lära sig grunderna inom
datalogiskt tänkande och genom återkommande aktiviteter ges möjlighet att utveckla färdigheter
inom datalogiskt tänkande.

• Viktiga frågor:

– Hur kan arbetet i en kommun organiseras för att underlätta för lärarna och säkerställa att
alla elever får chansen att utveckla sitt datalogiska tänkande?

– Vilken typ av kompetensutveckling och stöd behöver lärare i olika faser?

– Vad är lärares och elevers attityder till datalogiskt tänkande?

• Aktiviteter:

– Kompetensutveckling för lärare

– Lärare genomför Databävern och Hour of Code med eleverna

– Framtagning av Introduktionspaket till Datalogiskt Tänkande



Intropaket Datalogiskt Tänkande: Översikt

Datalogiskt tänkande kan ses som en uppsättning koncept och attityder

Koncept:

– Steg-för-steg instruktioner, 
eller hur en dator fungerar

– Känna igen och hitta mönster

– Bryta ner problem i mindre delar

– Abstraktion och representation

– Algoritmer och programmering

Attityder:

– Hanterar komplexitet

– Hanterar tvetydighet och öppna problem 

– Anpassar lösningar till nya situationer

– Utvärderar mina och andras lösningar

– Experimenterar och felsöker

– Håller ut

– Kommunicerar och samarbetar



Steg-för-steg instruktioner

Syfte

• Förstå hur en dator utför entydiga stegvisa instruktioner

Poänger

• Det är svårt att vara exakt

• Ordning är viktigt



Känna igen och hitta mönster

Syfte

• Att känna igen givna mönster, att
avgöra om något uppfyller ett
mönster samt att hitta nya
mönster.

Poänger

• Att känna igen ett mönster är
inte samma sak som att hitta ett
nytt mönster.

• Detta är grunden för att hitta
abstraktioner och lösa problem.



Bryta ner problem i mindre delar
Syfte

• Förstå hur man kan lösa ett problem 
genom att dela upp det i mindre delar, 
lösa varje del skilt för sig och sedan 
sätta samman ett svar utifrån delsvaren

Poänger
• Ett problem består av mindre

beståndsdelar. Genom att dela upp
problemet i mindre delar blir det mer
hanterbart. 

• Det är lättare att identifiera mönster
och sådant man sett tidigare om 
helheten man behöver beakta är
mindre.



Abstraktion och representation
Syfte

• Abstraktion handlar om att lyfta fram det
som är viktigt och dölja sådant som är
mindre viktigt.

• En dator arbetar endast med heltal, alltså
måste en dator representera allt som siffror.

Poänger

• Vad som är viktigt varierar för olika uppgifter.

• Samma sak kan representeras på många olika
sätt, vart och ett med sina fördelar och
nackdelar. Internt i datorn representeras allt
– text, bild, ljud, video etc – som siffror.

• Samma representation kan användas för flera
olika saker.



Algoritmer och programmering 

Syfte
• En algoritm är en steg-för-steg-beskrivning för

att lösa en vis typ av problem.

Poänger
• Det kan finnas flera algoritmer för att lösa

samma problem, där de olika varianterna skiljer
sig från varandra på olika sätt, t.ex. baserat på
antalet instruktioner eller effektivitet. 

• Olika konstruktioner (såsom alternativ och
repetition) kan användas för att t.ex. göra
programkod enklare att läsa/förstå och
effektivare.



HB: Handbok (http://datalogiskttankande.se/handbok/dt-handbok-a4.pdf)
B/C/J/Mxx: Databävern Benjamin/Cadet/Junior/Mini år xx (http://bebras.se)

http://datalogiskttankande.se/handbok/dt-handbok-a4.pdf
http://bebras.se/


Komplexitet
Jag kan dela upp svåra problem i 

mindre delar.

Jag kan upptäcka /koncentrera mig 
på de viktigaste delarna av ett 

problem.

Jag kan förklara hur jag delat upp 
ett problem i mindre delar och 

arbetat med abstraktioner. 

Tvetydighet
Jag inser att det finns fler än ett 

sätt att lösa ett problem.
Jag inser att det finns fler än ett sätt 

att beskriva ett problem.
Jag kan förklara hur jag hanterat 

tvetydighet.

Öppna problem
Jag söker efter en uppsättning 
lösningar till samma problem.

Jag accepterar inte den första 
lösningen rakt av.

Jag kan förklara hur ett projekt 
kan utvidgas.

Anpassa
Jag kan anpassa idéer för att lösa 

nya problem. 
Jag kan identifiera mönster, problem 

och lösningar.

Jag kan förklara hur jag anpassat 
en lösning för att lösa ett nytt 

problem.

Utvärdera
Jag kan utvärdera min lösning 

gentemot en uppsättning 
kriterier.

Jag kan designa kriterier för att 
utvärdera det jag skapat.

Jag kan förklara hur utvärdering 
hjälpt mig förbättra ett projekt.

Experimentera 
och felsök

Jag kan utveckla, testa och felsöka 
ett projekt tills det är klart.

Jag experimenterar upprepade 
gånger genom att skapa, testa och 

felsöka.

Jag kan förklara hur den iterativa 
cykeln förbättrat mitt arbete.

Uthållighet
Jag håller ut även då lösningen 

inte är självklar.
Jag lär mig av mina motgångar och 

låter dem inte stoppa mig.
Jag kan förklara hur jag 

övervunnit mina problem.

Kommunikation 
och samarbete

Jag bidrar med användbara idéer 
till min partner/grupp.

Jag kan uppmuntra andra att dela 
sina idéer. 

Jag kan leda min grupp och
utnyttja all talang i den.

Bryta ner i delar        Abstrahera        Generalisera        Evaluera          Algoritmer / programmera

Baserat på arbete av
Phil Bagge, Mark Dorling
och Thomas Stephens
(code-it.co.uk/attitudes).

http://code-it.co.uk/attitudes


Slutsatser
• Det går att med relativt enkla medel att få igång lärare att göra egna aktiviteter i sina

klassrum. Det är svårare att sprida till andra lärare.

• Att introducera grundläggande programmering och algoritmer är ganska enkelt, att
däremot gå vidare från analoga aktiviteter, appar och enkel blockprogrammering är
svårare.

• Att gå från blockprogrammering till textprogrammering är svårt.

• För effektiv samverkan behövs det en koordinator hos kommun som sköter alla
kontakter. Det är svårt att kommunicera i stora organisationer.

• En gemensam progression är väldigt viktigt.

• Det behövs ett tydligt ledarskap från skolledare på alla nivåer.

Fredrik Heintz and Linda Mannila. 2018. Computational Thinking for All - An Experience Report on 
Scaling up Teaching Computational Thinking to All Students in a Major City in Sweden.
In Proceedings of the 49th ACM Technical Symposium on Computer Science Education (SIGCSE).



Digitalisering förändrar allt!
• Mjukvara äter världen

• Den digitala och den analoga världen vävs samman

• Mer komplexa problem

• Helt nya affärsmodeller

• Nya sätt att jobba

• Datorerna löser allt fler problemen åt oss (automatisering)

• Vi måste lösa problem tillsammans med datorer!



https://www.baekdal.com/trends/understanding-
change-and-predicting-trends/

https://www.baekdal.com/trends/understanding-change-and-predicting-trends/


https://www.baekdal.com/trends/understanding-
change-and-predicting-trends/

https://www.baekdal.com/trends/understanding-change-and-predicting-trends/


Digital photography

iPhone era

http://www.fpa-trends.com/article/how-manage-forecasting-risk

http://www.fpa-trends.com/article/how-manage-forecasting-risk


Swedish launch funded byhttps://www.elementsofai.se/

Distance course at 
Linköping University 
to get 2ECTS

https://www.elementsofai.se/


AI and CT – Take Away Message
• AI is about understanding intelligence and 

developing systems that exhibit intelligent behavior. 

• AI will affect all aspects of our society. Trust is essential.

• To be trustworthy an AI-system should be legal, ethical and robust.

• Computational thinking is about solving problems with computers.

• Education and life long learning will be absolutely necessary.

– Take the online course Elements of AI (http://elementsofai.se)

• Digital tools will only provide value when you learn how to use 
them effectively and adapt your organization to leverage them!

• Human + AI

Respect for 
human autonomy

Prevention of 
harm

Fairness

Explicability

http://elementsofai.se/

