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Computational thinking
‘Computationel tænkning’ dækker kort sagt over tænkemåder, 
der gør os i stand til at handle i verden gennem computere 
med henblik på at gøre ting vi ellers ikke ville have været i 
stand til at gøre.

https://videnomlaesning.dk/viden-og-vaerktoejer/forskerklummen/2019/hvilket-sprog-taler-din-computer/

Hvad bruges computere til?

o Løse praktiske opgaver (streaming, tekstbehandling, GPS, netbank, e-boks, SoMe, mail, mm.)

o Skabe ny viden løse nye problemer (forskning, datascience, engineering, mm.)

o Være kreative (kunst, musik, design, mm.)

https://videnomlaesning.dk/viden-og-vaerktoejer/forskerklummen/2019/hvilket-sprog-taler-din-computer/


Computational thinking

Aspekter ved computational tænkning (nogle blandt mange)

o Abstraktion > fx pre-processing af tekst (fx fjernelse af tegn, store bogstaver og bøjnings 

endelse)

o Dekomposition > nedbryde komplekse processer i enkeltdele (fx fra rå tekst til preprocesserede

ordlister)

o Mønstergenkendelse > genkende strukturer i et datasæt (fx syntaktiske strukturer, RegEx, NER)

o Konstruktion af algoritmer > konstruere et script, der giver det ønskede output 

o Debugging > systematisk fejlfinding (det handler ikke om ikke at lave fejl, men om at vide, 

hvordan man finder dem)
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Hvad er en computer?

En computer er en mekanisk 
eller elektronisk maskine, der 
gennem fysisk manipulation (fx 
ved håndkraft eller elektriske 
impulser)kan programmeres til 
automatisk at gennemføre 
logiske og aritmetiske 
operationer.
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Hvad er en computer?

Input >     Binær kode
Lyd
Billede
Tekst
Tal
etc.

Hukommelse
> Programmer
> Data

Computer

Processer
> Afvikling af maskinkode
> Logik og aritmetik

Binær kode     > Output

Stort set alle fænomener (lyd, 
billeder, tekst, afstand, tal, mm.) 
kan konverteres til binær kode og 
dermed behandles computationelt

Lyd
Billede
Tekst
Tal
etc.



Hvad er et programmeringssprog?

High level

Low level

> GUI Grafisk brugergrænseflade, fx Windows eller FB-app’en

> Python, Ruby, Processing (intuitivt, let at læse og skrive)

>

> C++, Java og mange flere …

> 

> Assembly languages (maskinspecifikke)

> Maskinkode, executable (0 og 1, direkte instruktion til maskinen)
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Implementering af programmet i maskinen:

Compiler vs interpreter

o En compiler oversætter hele programmet til 
maskinkode, hvorefter det afvikles

o En interpreter oversætter og afvikler løbende
o Python bliver først compiled til bytekode og 

derefter interpreted til maskinkode

o Det er ikke noget vi får brug for at bekymre os 
om 



Hvad er programmering?

Programmering/coding/scripting er det at skrive instruktioner i et 
programmeringssprog med henblik på at få computeren (den fysiske maskine) 
til at producere et bestemt output > tænk på en bage- eller strikkeopskrift

Programmer kan være meget korte:
Fx programmet print(”Hello world!”)der består af en linje

Eller meget lange:
Fx styresystemet Microsoft Windows, der består af millioner af kodelinjer



Hvad er programmering?
o Programmering vs computer science

o Programmering er det praktiske arbejde med at 
give computeren instruktioner

o Computer science/datalogi er det videnskabelige 
og teoretiske studie af, hvad en computer er og 
hvordan den virker

o Problemløsning vs creative computing
o Svar vs udtryk

o Det er omstændeligt fordi:
o Computeren har ikke intuition og baggrundsviden
o Kræver entydig syntaks

o God idé at begynde sit projekt med pseudo-kode
o Dvs. lave en skitse på almindeligt dansk + pile, 

streger, bokse mm.
o Hvad er bugs?



Hvad er objektorienteret programmering?
o Objektorienteret programmering (OOP) er et programmeringsparadigme, der opstår i 

løbet af 60’erne og 70’erne
o OOP er en tilgang til programmering, hvor man skaber funktionalitet ved at organisere 

data og funktioner i meningsfulde enheder – tænk på en brugerprofil på de sociale 
medier

o I Python er kan man selv lave klasser (skabeloner) og objekter, men der findes også  
mange prædefinderede objekt-klasser

o En string er et eksempel på et objekt. 
o Den kan indeholde data (tegn)
o Den har egenskaber (fx længde)
o Der er tilknyttet funktionalitet (vi kan splitte, tælle osv)

o Funktioner der er specifikke for en bestemt klasse af objekter kaldes methods og 
skrives normalt variabelnavn.funktionsnavn()- fx x.split()         
læses ‘anvend funktionen split på indholdet af variabel x’



Gennemgang af øvelserne
> Start Spyder
> Hent scripts på https://github.com/ulfberthelsen/TDT_1
> Download som zip-fil > gem > udpak alle 

https://github.com/ulfberthelsen/TDT_1


Gennemgang af øvelserne



Demo - Jupyter Notebok
o Åbn Jupyter Notebook – vær opmærksom på at den åbner i din browser
o Vælg den rigtige mappe
o Åben filen

o Hvis du vil lave en ny fil skal du vælge New > Python 3 i rullegardinet til højre over tekstboksen
o Husk at tjekke at du er i den rigtige mappe. Jupyter opretter filen i den mappe, du er i.
o Vælg markdown i rullegardinet midtfor

o Tryk SHIFT + ENTER for at afvikle markdown eller kode
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Gruppearbejde og pause

Først 15 minutters pause! Derefter 45 minutters gruppearbejde i break out groups

o Filerne ligger i den mappe, I downloadede fra github

o Åben filerne i hver sin Jupyter Notebook

o TDT_Jupyter_markdown.ipynb er en kort intro til tekstdelen i Jupyter

o TDT_Basic_Python_1.ipynb opgaven til gruppearbejdet

Jeg cirkulerer rundt i grupperne og forsøger efter bedste evne at svare på spørgsmål





Fælles opsamling

o Strings og string-methods
o Lister
o Vores første forsøg på konkret manipulation af tekst
o Resultatet af at splitte en string er en liste
o Hvad er forskellen på strings og lister?



Forberedelse til session 3
o Sig hej til din arbejdsgruppe

o Gruppe 1: XXX

o Gruppe 2: XXX 

o Gruppe 3: XXX 

o Genlæs scripts og slides

o Læs teksterne

o Lav øvelserne



Tak for i dag!
Introduktion til digital tekstanalyse

> Session 2

> Ulf Dalvad Berthelsen
> udb@cc.au.dk
> https://github.com/ulfberthelsen

AU

https://github.com/ulfberthelsen

	Tæl din tekst
	Computational thinking
	Computational thinking
	Hvad er en computer?
	Hvad er en computer?
	Hvad er en computer?
	Hvad er en computer?
	Hvad er en computer?
	Hvad er en computer?
	Hvad er en computer?
	Hvad er en computer?
	Hvad er en computer?
	Hvad er et programmeringssprog?
	Hvad er et programmeringssprog?
	Hvad er programmering?
	Hvad er programmering?
	Hvad er objektorienteret programmering?
	Gennemgang af øvelserne
	Gennemgang af øvelserne
	Demo - Jupyter Notebok
	Demo - Jupyter Notebok
	Gruppearbejde og pause
	Dias nummer 23
	Fælles opsamling
	Forberedelse til session 3
	Tak for i dag!

