
Reaktionshastighed

Introduktion Beskrivelse af aktiviteten

Didaktiske overvejelser

Mål med aktiviteten

Fremtidige perspektiver

Den centrale del af koden

Hensigten med modellen er at illustrere kollisionsteorien 
herunder temperaturens betydning for reaktionshastigheden 
og introducere til programmeringsværktøjet Netlogo. 
Modellen virker ved at nogle tilfældigt placerede ”molekyler” 
bevæger sig og kolliderer med hinanden. Hvis molekylernes 
samlede energi er høj nok, vil der ske en kemisk reaktion og 
molekylerne skifter form og farve.

• at anskueliggøre kemiske reaktioner på molekylært 
niveau.

• at give eleverne en hands-on tilgang til kollisionsteori
• at koble det mikroskopiske til det makroskopiske niveau 

(grafer).
• At illustrere Maxwell-Boltzmann-fordelingen for 

molekylerne.
• at illustrere temperaturens betydning for 

reaktionshastigheden.
• at give en introduktion til programmeringsværktøjet 

Netlogo.

Eleverne skal i par

• udforske Interface og prøve at lure hvad der sker og hvad 
pointen er

• køre modellen et par gange med forskellige indstillinger 
og se, hvilken effekt det har på modellen.

• rette i koden så molekylerne skifter form.
• rette i koden, så reaktionens aktiveringsenergi ændres og 

afprøve modellen igen.
• overveje, hvilke forenklinger og tilnærmelser der ligger i 

modellen og, om disse forenklinger og tilnærmelser er 
rimelige.

• Målgruppen er gymnasielever med kemi B eller 
tilsvarende.

• Kemifagligt er det hensigten at illustrere 
reaktionshastighed på mikroniveau, noget som kan føles 
ret abstrakt for mange elever.

• Øvelsen er tænkt som en introduktion til Netlogo og 
kræver ikke mange færdigheder i programmering.

• I it-perspektiv er det meningen at få eleverne til at 
erkende, at programmer er skrevet af nogen, og at de kan 
ændre modellens opførsel ved at ændre i koden. 

• Det er desuden et ønske af få eleverne til at forstå, at 
modeller som denne ofte bygger på nogle antagelser om 
verden, som det er godt at forholde sig kritisk til.

Kreditering
NetLogo-modellen og undervisningsmaterialet er udviklet af 
Brigitte von der Ohe, Struer Statsgymnasium, 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. 

• Der kan ændres på forholdet mellem reaktanter og 
produkter.

• Modellen kan udvides til at gælde ligevægte ved at 
inddrage den modsatrettede reaktion.

to start
ask turtles [
if not Konstant-partikelenergi
[let kollision count turtles-here
if kollision > 1
[kollidere]

]

let reaktion count turtles-here with [color =
green]

if reaktion > 1
[ask turtles-here

[set shape "square"
set color blue
]

]
forward random energi / 100

]
tick

end

STRUER STATSGYMNASIUM

STX - HHX - HTX - HF - EUD/EUX - IB - 10. KLASSE

KOSTSKOLE

Udvidelse af øvelsen

• Data kan eksporteres til en csv-fil fra vinduet Molekyler i 
alt. Disse data kan behandles i Excel eller Logger Pro for at 
finde og sammenligne reaktionshastigheder. 


