
Jagten på det logistiske dyr!

Introduktion Beskrivelse af aktiviteten

Mål med aktiviteten
Den centrale del af koden

Forløbet er tænkt som et længere afsluttende 

modelleringsforløb i differentialligninger, hvor særligt den 

logistiske populationsmodel sættes under kritisk lup. 

Overodnet går forløbet ud på at finde ud af, hvilken opførsel 

individer kan/skal have før end de, som samlet population, 

overholder en logistisk populationsvækst. 

Modellerne lader hver felts (”patch”) farve repræsentere, 

hvorvidt der bor et polypdyr med en bestemt alder eller ej.

Forskellige antagelser om afkommets bevægelighed og 

intelligens afprøves og der modeltjekkes i forhold til logistisk 

vækst.

• Det overordnede mål  er at undersøge, hvorvidt forskellige 

former for individ-adfærd (agent-adfærd) og intelligens 

fører til, at en population udviser logistisk vækst.

• Derved bliver der også tale om en potentiel kritik af den 

logistiske vækstmodel.

• Derudover er målet under forskellige antagelser at 

modellere populationsvækst med differentialligninger (i 

både 2d og 3d habitater) 

• At træne brug af sandsynlighedsregning og stokastiske 

variable til at bevise model- og vækst-egenskaber for 

Netlogo-modeller

• Træne Use-Modify.

• Træne brug af 3D-versionen af Netlogo. 

Eleverne skal i par

• undersøge bakteriers populationsvækst på en agarplade, 

når afkom blot placeres på evt. ledige nabopladser (Vha

dataudtræk fra en netlogomodel ).

• undersøge bakteriers populationsvækst på en agarplade, 

når afkom blot placeres på evt. ledige nabopladser (Ved 

opstilling af en differentiallignings model) 

• programmere en 3D Netlogomodel for bakterievækst i 3D 

(for sammenligning med modellen for 2D).

• modificere netlogomodellen for bakterievækst, så afkom i 

stedet placeres tilfældigt.

• undersøge vækstegenskaber for polypdyr, der netop er 

kendetegnet ved tilfældig placering af afkom ( herunder 

modeltjek for logistisk vækst)

• Gennemgå sandsynlighedsteoretisk argument for 

vækstegenskaben for polypdyr..

• Modificere netlogomodellen for polypdyr, så larverne bliver 

intelligente og kan vente med at placere sig til de er over 

et felt der bliver ledigt (og også her foretage modeltjek)

Kreditering

NetLogo-modellen og undervisningsmaterialet er udviklet af 

Allan Jensen, Silkeborg Gymnasium, i forbindelse med 

deltagelse i udviklingsprojektet Computational Thinking i 

Matematik og Naturfag i skoleåret ‘18/’19. Projektet køres i 

samarbejde mellem Danske Science Gymnasier og Center 

for Computational Thinking & Design, Aarhus Universitet. 

Didaktiske overvejelser

Fremtidige perspektiver

• Måske koden i modellerne kunne blive mere ”elev-

venlige”, hvis individerne var repræsenteret ved 

bevægelige ”turtles” i stedet for de faste felter ”patches”. 

• Der er tale om et længere forløb på flere moduler på et 

relativt højt fagligt niveau (A-niveau)

• Det fulde forløb forudsætter at eleverne kender til:

• Differentialligninger særligt den logistiske model

• Kombinatorik og stokastiske variable

• Netlogo og har tidligere erfaring med at 

modificere kode 

• Man kan forkorte eller udelade dele af forløbet som fx: 

• beviserne der baserer sig på kombinatorik og 

stokastiske variable

• delen der sammenligner vækstegenskaber for 2D 

og 3D habitater (selvom denne del er matematisk 

interessant og påviser at polypdyrets 

vækstegenskaber er uafhængig af habitatets 

dimension)


