
Binomialfordelinger i NetLogo

Introduktion Fase 1: problemløsning vha. simulationer Fase 3: modifikation af program

Formål med aktiviteterne

Fase 2: programmering

I et forløb om sandsynlighed og kombinatorik har NetLogo

programmer været anvendt til at simulere 

binomialfordelinger med en rimelig grad af nøjagtighed. 

Eleverne har brugt simulationerne til at løse standardopgaver 

der involverer binomialfordelinger/tests. For at gøre eleverne i 

stand til at modificere koden for et Galton bræt har der været 

indlagt et programmeringsforløb i NetLogo.

(i) I form af simulationer ser eleverne en anden tilgang til 

løsning af matematiske problemer end den normale 

formelbaserede fremgangsmåde.

(ii) Større forståelse for statistisk konvergens og usikkerhed.

(iii) Større forståelse for at et problem kan brydes ned i mindre 

delproblemer og løses vha. algoritmer.

(iv) Programmeringskompetence i NetLogo.

Eleverne løser binomialproblemer vha. programmet i Figur 1 som 

f.eks. at bestemme sandsynligheden for at få fem seksere i tyve 

terningekast eller om 10 defekte elpærer ud af 50 elpærer er 

signifikant når sandsynligheden for en defekt elpære er 6%. 

Eleverne får et program der simulerer binomialfordelinger som et 

Galton bræt. De skal læse og forstå programmet og forklare det 

til deres makker. Dernæst skal de ændre koden så Galton brættet 

spejles i x-aksen.
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Eleverne får et lille kursus i NetLogo. Vi starter med ”Hello world” og 

kigger på nogle af de programelementer som anvendes i Fase 3.

Figur 1. Hændelser, stolpediagram og trappekurve for en 

binomialfordeling. Hændelserne dukker op i øverste linje, 

bevæger sig nedad og forsvinder når ”antal røde” i hændelsen 

rammer den pågældende røde stolpe.

Figur 2. ”Hello world” og setup af et Dannebrog-

koordinatsystem.

Figur 3. Den store skildpaddevandring. De gule og grønne 

skildpadder samler sig i hvert sit hjørne.

Figur 4. Før og efter elevernes ændring af programmet.


