
Introduktion til kemiske reaktioner

Introduktion Beskrivelse af aktiviteten Didaktiske overvejelser

Mål med aktiviteten

Fremtidige perspektiver

Den centrale del af koden

Tanken med modellen er at den kan bruges som introduktion 
til forståelse af kemiske reaktioner, reaktionsskemaer og 
støkiometri. Derudover kan der skabes grobund for en snak 
om reaktionshastigheder og hvad disse kan afhænge af.

At skabe en forståelse af:
- at der kræves sammenstød mellem molekyler hvis der skal 

ske en reaktion
- støkiometrien i en kemisk reaktion
- hvad en begrænsende faktor er
- at hastigheden hvormed produkt dannes ikke er konstant
- Nogle basale sammenhænge mellem kode i NetLogo og 

effekt i interface

Eleverne skal i par med udgangspunkt i et arbejdsark

• Se på interface og lære denne del at kende
• Finde udvalgte elementer i koden og ændre dem for så at 

se effekten i interface
• Bruge modellen til at finde ud af hvor meget produkt der 

kan dannes når der benyttes bestemte mængder reaktant
• Ændre i modellen så støkiometrien og reaktionen ændres
• På baggrund af output i interface gøre sig overvejelser 

omkring reaktionshastighed
• lave en aflevering hvor de svarer på arbejdsspørgsmålene 

og afleverer deres ændrede kode

• Øvelsen er nem at gå til og kræver ikke nogen 
forhåndsviden, hverken kemifagligt eller 
programmeringsmæssigt

• Udbyttet i forhold til at få en forståelse af de dynamiske 
processer der ligger til grund for kemiske processer er højt

• Der skabes en god intuitiv forståelse for støkiometrien bag 
reaktioner

• Der skabes et godt grundlag for at kunne snakke om 
reaktionshastigheder

• En udfordring vil for nogen være at forstå springet fra 
prikker der støder sammen og ændrer farve til reaktion 
mellem molekyler

• Den svære del af opgaven er for eleverne at ændre på 
hvordan reaktionen forløber, altså hvad der skal reagere 
med hvad og hvor meget der så skal dannes
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• Man kunne forsøge at dele reaktionen op i 
elementarreaktioner

• Man kunne indføre et ligevægtssystem
• Man kunne forsøge at få eleverne til at konstruere en 

funktion hvor hastigheden til et givent tidspunkt blev 
angivet


