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ALGORITMER, OPTIMERING 
OCH LABYRINTER

ELEVFAKTA

Har du någonsin lagat mat efter recept 
eller monterat ihop en möbel från IKEA? 
Då har du använt algoritmer. Lite förenk-
lat kan man säga att algoritmer är regler 
för att lösa uppgifter med en bestämd 
start och ett bestämt mål. 
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Beroende på vad som är sant 
eller falskt blir vägen olika.

ALGORITMER
Algoritmer är vanligt inom programmering. I datorprogram, används 
algoritmer för att lösa problem eller utföra beräkningar. Man kan 
egentligen säga att en algoritm är nästan samma sak som ett 
datorprogram. Algoritmer kan beskrivas med hjälp av ord, som en 
instruktion. Man kan också beskriva algoritmer med matematiska 
symboler eller som ett schema som kallas för flödesschema.  
Här är ett exempel som förklarar en algoritm för att cykla till skolan.

Algoritm med ord

Ta på dig cykelhjälmen.

Sätt dig på cykeln.

Trampa och styr mot skolan.

 Är du framme vid skolan?

       Om ja, bromsa och kliv av cykeln.

       Om nej, fortsätt att cykla.
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Algoritm med flödesschema

Ta på dig cykel-
hjälmen.

Sätt dig  
på cykeln.

Bromsa och kliv 
av cykeln.

Är du framme  
vid skolan?

Trampa och styr 
mot skolan.

Fortsätt cykla.

JA

NEJ
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OPTIMERING
Algoritmer används även vid optimering. Optimering betyder att man 
försöker få fram det största eller minsta värdet för att det ska bli så 
optimalt som möjligt. Det kan till exempel handla om hur man tar 
sig mellan två platser på det snabbaste sättet i tunnelbanesystemet. 
Ett annat exempel är hur brevbäraren hittar den mest effektiva 
rutten för sin postrunda. Vissa djur, till exempel myror och fåglar, 
har ”inbyggda” optimerade algoritmer som gör att de alltid hittar 
den kortaste vägen.

Optimering kan beskrivas med hjälp av en graf. En graf  
består av punkter som är länkade till varandra genom linjer.  
I Matematikträdgården finns en sådan graf. Där kan man prova 
att hitta den kortaste vägen mellan olika städer i ett klassiskt 
matteproblem som kallas för ”handelsresandeproblemet”. Här ska 
man resa till alla städer en gång. Men man får inte åka på samma 
väg eller passera samma stad två gånger. Punkterna i grafen är 
städer och strecken är vägar.

En enkel variant av  
handelsresandeproblemet.
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LABYRINTER
Labyrinter har funnits sedan antiken. En känd labyrint i den grekiska 
mytologin byggdes av arkitekten Daidalos. Labyrinten skulle hysa ett 
odjur som kallades för Minotauros. Långt senare, under 1500- och 
1600-talet blev det vanligt med labyrinter i trädgårdar. Då använde 
man häckar för att skapa väggar i labyrinten. I Norden byggdes ofta 
labyrinter med hjälp av kullerstenar eller torv. 

Labyrinter är ofta ett system av gångar som grenar sig. Det finns 
en ingång och en utgång. Det gäller att ta rätt väg, för man kan gå 
fel och hamna i en irrgång. Då får man gå tillbaka och försöka hitta 
rätt igen. Som tur var är labyrinter matematiska, en slags algoritmer. 
I Matematikträdgården finns två labyrinter där man följer olika regler 
för att ta sig igenom, den ena är labyrinten ”Sväng inte vänster” och 
den andra är ”Varannan röd, varannan blå”. 

Regel: Följ vägen från start till mål 
utan att svänga vänster.

Regel: Varannnan röd, 
varannan blå.


