Computational thinking i fysikfaget – henfaldsloven
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adgang til koden bag computermodellen
(ikke tilfældet for de fleste online simuleringsværktøjer). Ideelt set skal eleverne på sigt blive i stand til at lave deres
egne computermodeller. De skal rykkes
fra at være brugere til at være skabere
(eller medskabere) af de digitale værktøjer, som de arbejder med.

Indledning
Computermodeller spiller en stadig større rolle i naturvidenskab og i den moderne naturvidenskabelige forskning. Vi er
rykket fra tiden, hvor nye naturvidenskabelige erkendelser nås alene med labudstyr, en blok og en kuglepen.

At foretage ændringer i koden af en computermodel og tilpasse den til nye problemstillinger kræver en dyb faglig forståelse for de fysiske fænomener og processer, der arbejdes med i computermodellen, og de faglige modeller, der inddrages. Denne måde at arbejde med computermodeller på, hvor eleverne skal arbejde med koden bag computermodellen,
kan derfor give eleverne en grundigere
og dybere forståelse af den fysik og de
fysikmodeller, der arbejdes med.

Tag for eksempel den sensationelle måling
af gravitationsbølger i 2015. Her kunne
man ved at sammenligne det målte signal
med omkring 20.000 modellerede signaler fra en computermodel fastslå, at signalet kom fra to sammensmeltende sorte huller med masser på hhv. 36 og 29
solmasser (Pedersen 2016). Ved at inddrage computermodellering kunne man
altså opnå en dybere indsigt i fænomenet og give en fysisk forklaring (en ”mikroskopisk” model) på det observerede.
Computermodeller/simuleringer er for
længe siden blevet et væsentligt naturvidenskabeligt værktøj til at opnå ny viden, og denne afgørende udvikling i fysikfagets metoder bør også afspejles i
den måde, der undervises på i gymnasiet. Det er vigtigt for elevernes faglige
dannelse, at de opnår en basal forståelse
for, (1) hvordan computermodeller benyttes i moderne naturvidenskab, og (2)
hvad der foregår i ”maskinrummet” af
en computermodel.
En fornuftig anvendelse af computermodeller og data fra computermodeller forudsætter, at eleverne er i stand til at vurdere muligheder og begrænsninger ved
en given model. Skal de kunne dette, er
det nødvendigt med et grundlæggende
kendskab til programmering og en forståelse for algoritmer, og de skal arbejde med computermodeller, hvor de har

Eleverne skal altså ikke lære at programmere for programmeringens skyld, men
fordi at et basalt kendskab til kode og algoritmer sætter dem i stand til bedre at
forstå fagets metoder og giver dem mulighed for at arbejde med fysikfaget på
en anderledes måde og til at undersøge andre fysikfaglige problemstillinger
end normalt.
Forløbet
Baggrunden for forløbet beskrevet i
denne artikel er, at jeg ville undersøge,
hvordan jeg kunne arbejde med CT i fysikfaget, så det udover at styrke elevernes CT–kompetencer (se side 13) også
understøtter elevernes læringsproces og
bidrager til et øget fysikfagligt udbytte.
Med dette udgangspunkt planlagde jeg
et induktivt forløb, hvor eleverne med
udgangspunkt i computermodeller i programmeringsmiljøet NetLogo (se boksen
side 11) arbejder med henfaldsloven og
modelbegrebet i fysik samt arbejder med
programmering og centrale CT–kompetencer. Jeg har skitseret forløbet og dets
aktiviteter i Figur 1. Udviklingen af forløbet tog udgangspunkt i CMC–tilgangen (se side 10).

Hele forløbet strakte sig over 10 moduler af 75 minutters varighed. Heraf gik
knap halvdelen til aktiviteter i NetLogo
(i alt fire forskellige aktiviteter). Det er
disse NetLogo–aktiviteter, som er fokus
for denne artikel. Ønsker man et kortere forløb, er der intet i vejen for kun at
medtage dele af det her skitserede forløb (man kunne fx udelade den induktive tilgang, kulstof 14–metoden eller
Tjernobyl–eksemplet).
I forløbet skal eleverne udlede henfaldsloven ud fra ”eksperimenter” lavet med
computermodellen og efterfølgende vurdere styrken af den mikroskopiske model for radioaktivt henfald, som er skrevet ind i computermodellens kode. Det
gøres ved at sammenligne resultater fra
computermodellen med resultater fra et
eksperiment (henfaldstiden for 137Ba*),
som eleverne selv udfører. Der arbejdes
med sammenhængen mellem den mikroskopiske model (at hver radioaktiv kerne
for hver tidsenhed har en vis sandsynlighed for at henfalde) og den makroskopiske model (henfaldsloven – formlen og
grafen, der beskriver, hvordan antallet af
radioaktive kerner aftager med tiden). I
de sidste aktiviteter skal eleverne undersøge nogle mere komplekse situationer
(kulstof 14–datering og henfaldskæder),
og lave ændringer i koden af den udleverede computermodel, så den kan anvendes til at undersøge disse processer.
Arbejdet med at ændre computermodellen tager udgangspunkt i use–modify–
create–tilgangen beskrevet på side 11,
hvor programmeringsaktiviteterne starter simpelt og gradvist bliver mere omfattende og komplekse.

De anvendte NetLogo–modeller og
undervisningsmaterialer kan findes
på library.ct-denmark.org/lmfk.

Målet med de første NetLogo–aktiviteter
(aktivitet 1b) er, at eleverne bliver fortrolige med at bruge computermodellen
og med det fysiske fænomen, der mo-
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Denne artikel er én af fem artikler i
dette nummer, der behandler emnet
Computational Thinking (CT) i gymnasiefag. Denne artikel giver et konkret bud
på, hvordan CT kan inddrages meningsfuldt i fysikundervisningen – i et forløb,
der kombinerer fysikfagligt indhold, modellering og arbejde med computerkode.
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Figur 1
Oversigt over forløbets aktiviteter (ikke
en moduloversigt). Under ”Progression
og fane” kan det ses, hvor i progressionen (use–modify–create) vi arbejder, samt
hvilke faner i NetLogo, der arbejdes med
(Interface, Info eller Code). I den sidste
kolonne har jeg forsøgt at angive, hvilke
CT–kompetencer der kommer i spil.
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delleres (radioaktivt henfald). Eleverne
er brugere af computermodellen (use),
se Figur 2.
Derefter skal eleverne i gang med at lave
simple ændringer af koden i computermodellen (modify). Eleverne starter med
at ændre de radioaktive kerners udseende (form og farve) og computermodellens startværdier (aktivitet 1c–2b). Her
er målet, at eleverne får en klar ide om,
at der er en sammenhæng mellem, hvad
der står i koden, og hvad der sker i computermodellen. De får snust til koden og
ændret i den, uden at de forstår alle dele af koden.

De næste opgaver (aktivitet 3b–4b) kræver mere komplicerede og omfattende ændringer af koden og en dybere forståelse
for algoritmerne i computermodellen og
fysikken bag. I disse aktiviteter ændrer
eleverne på selve modellerne i computermodellen – de bliver modellerende.
Forud for aktiviteterne gik en analyse af
algoritmerne i den udleverede kode vha.
rutediagrammer.
I dette forløb når eleverne kun til modify–fasen. De kommer ikke til at lave en
computermodel fra bunden (create). Det
kan dog diskuteres, hvor grænsen mellem modify og create går, da den computermodel, eleverne slutter med, kan no-
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get helt andet end den, de startede med.
Mange elever føler et meget stort ejerskab over den færdige computermodel.
I de sidste kodeaktiviteter (aktivitet 3c
og 4b) kommer eleverne til at udføre
test–analyse–refine–cykler, som vist på
Figur 2, side 12. De støder på nogle udfordringer, der gør, at deres computermodel i første omgang vil fejle. De må derfor af flere omgange analysere, fejlfinde,
forbedre og teste deres computermodel.

Hvad fik eleverne ud af det?
Det var mit ønske, at eleverne gennem
aktiviteterne i forløbet skulle opleve, at
modeller er noget, man kan ændre og videreudvikle, og få mod på at lege og eksperimentere med computerkode. Målet
var ikke at gøre eleverne til eksperter i
programmering, men at gøre dem i stand
til at løse simple programmeringsopgaver i NetLogo.
Alle grupper fik løst de stillede opgaver
med at implementere fagligt begrundede ændringer i koden og fik lavet velkørende computermodeller, der viste de
rigtige grafer og fysiske sammenhænge.
Eleverne kunne redegøre for, hvordan
forskellige dele af koden styrer modellens opførsel, og de kunne efterfølgende
anvende de nye computermodeller til at
løse de stillede fysikfaglige opgaver in-

den for emnet. 86 % af eleverne svarer,
at de er blevet lidt eller meget bedre til
programmering under forløbet. Eleverne
har desuden fået en grundlæggende forståelse for, hvad en computermodel er.
For eksempel skriver en elev:
”En simulering består af en computerkode og nogle modeller/antagelser. Der skal være et input,
en algoritme og et output. Det er
en efterligning af virkeligheden/en
virkelig proces.”
Og en anden:
”Vi har lært, hvorfor computeren
forstår det, vi fortæller den, og at
de følger en bestemt fremgangsmåde (algoritmer). Vi har lært at
forholde os kritisk til computerprogrammer, og at computermodeller
kun er så gode som antagelserne.”
I arbejdet med at forstå hvad en computermodel er, tog vi udgangspunkt i Figur 3.
Eleverne har generelt meldt positivt tilbage på forløbet. Arbejdet med at lave ændringer i computermodellen i NetLogo
blev set som en udfordrende, men relevant og afvekslende aktivitet. Eleverne

Figur 2
Figuren viser interfacet i NetLogo–modellen. Til venstre ses atomkernerne (moderkernerne er cyan og datterkernerne er
røde). Til højre ses grafer, der viser hhv.
hvor mange moder– og datterkerner, der
er tilstede. Info–fanen og Code–fanen kan
ses i materialerne online.

var – til trods for øjeblikke med frustration – meget motiverede og engagerede.
Det var dejligt at opleve, at de ret hurtigt
tog ejerskab over computermodellerne og
følte, at det var deres værk. Det var tydeligt, at de følte sig som skabere nærmere end brugere af computermodellen.
Eleverne var generelt meget underholdt
af at ændre atomkernernes udseende (aktivitet 1c) og fandt på mange sjove måder at vise atomkernerne på. De sidste
opgaver (aktivitet 3c og 4b) var de sværeste. Et par af grupperne blev forbløffende hurtigt færdige, hvilket vidner om
et godt overblik over koden, algoritmerne og den fysiske model. Andre grupper
havde brug for mere hjælp til analysen af
algoritmerne og nedbrydningen af problemet i mindre dele (vi lavede en fælles
strategi), men kunne dernæst også implementere de rette ændringer i koden. Figur
4 viser et eksempel på en løsning af aktivitet 4b, som den kunne se ud.
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Da programmering er helt nyt for de fleste elever – og mange af eleverne desuden udtrykker en forventning om, at det
er meget svært at programmere – er programmeringsaktiviteterne planlagt med
henblik på at give eleverne nogle hurtige
mestringsoplevelser. Desuden er emnet
valgt, så koden i computermodellen kan
holdes kort og forholdsvis simpel, så eleverne kan arbejde med koden i modellen uden programmeringserfaring eller
andre forudsætninger end deres faglige
viden. De ændringer, eleverne skal lave i
computermodellen, er desuden udtænkt,
så de kan realiseres ved at kopiere eksisterende dele af koden og rette dem lidt
til (se Figur 4).

Figur 3
En generel illustration af hvad en computermodel er, med nogle konkrete eksempler fra
den NetLogo–model eleverne arbejder med.
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Det er min klare opfattelse, at eleverne
har fået en dybere forståelse af henfalds
loven ved at arbejde med den på denne
måde, end de ville have fået ved en mere traditionel gennemgang. Der er for de
fleste elever etableret en klar forståelse
for sammenhængen (og forskellen) mellem mikroskopiske og makroskopiske
modeller og mere konkret, for hvordan
henfaldsloven skyldes, at de radioaktive kerner har en bestemt sandsynlighed
for at henfalde per tidsenhed. Eleverne
har desuden kunnet undersøge mere
komplekse processer, end vi ellers ville have kunnet, da den fysikfaglige forståelse nemt ville drukne i matematiske
udfordringer.
Vi diskuterede i klassen, hvordan vi ved
hjælp af eksperimentet med 137Ba* kunne argumentere for, at antagelsen i modellen (den mikroskopiske model for en
radioaktiv kernes opførsel) sandsynligvis er korrekt, idet resultaterne fra computermodellen og eksperimentet stemte
overens. Dette illustrerer et mere generelt princip for, hvordan brugen af computermodeller kan bruges til at kaste lys
over ”mikroskopiske” modeller, der ikke kan studeres direkte – som i eksemplet i indledningen med de sorte huller.
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De ændringer, som eleverne implementerede i computermodellen, forudsætter,
at de har et grundlæggende kendskab til
det at læse, forstå og skrive computerkode. Men det kræver mere end blot det. De
skal kunne analysere det fysikfaglige og
det programmeringsmæssige i opgaven
og dele opgaven op i mindre, veldefinerede dele, som kan løses hver for sig (fx
Hvilke dele af den eksi-sterende kode
skal kopieres? Hvorhen i koden skal det
kopieres? Hvad skal efterfølgende rettes
til?). For at kunne løse opgaven må de
også have en god forståelse for den fysik, der er skrevet ind i koden. De skal
også kunne forstå algoritmerne i computermodellen (fx hvordan tiden avancerer, og hvordan rækkefølgen af de forskellige handlinger er), identificere dem
i koden og tilføje de rette trin de rigtige
steder. De skal kunne kæde den virkelige verden sammen med modellen, og
modellen sammen med computerkoden.
Det kræver et højt niveau af abstraktion.
Og er der noget, der ikke virker, som det
skal, så skal de analysere koden og finde frem til, hvor fejlen er. Det er centrale CT–kompetencer, der kommer i spil
og trænes i denne proces, og den er meget givende for den fysikfaglige forståelse af fænomenet.

Der var undervejs mange gode, konstruktive og lærerige diskussioner om koden,
algoritmerne og fysikken i computermodellen, og der blev foreslået mange løsninger, som blev diskuteret, afprøvet og
analyseret. En af fordelene ved at anvende computermodeller på denne måde er,
at der er meget hurtig feedback på elevernes løsning og deres faglige forståelse.
Kan computermodellen køre? Er resultaterne fornuftige? Hvis ikke, skyldes det
så en fejl i implementeringen eller fejl
i den fysiske forståelse af fænomenet?
Eleverne kan spejle deres mentale modeller med computermodellen og se, om
der er overensstemmelse. Denne måde at
arbejde med henfaldsloven på stimulerer
elevernes nysgerrighed og lyst til at udforske det faglige fænomen i stor detalje.
Eleverne arbejdede i dybden med en fysikfaglig computermodel og fik derigennem en forståelse for hvad en computermodel er, og hvad det vil sige at modellere et fysisk fænomen. Dette blev brugt
som et naturligt afsæt til at perspektivere
til computermodellers rolle og betydning
for naturvidenskaben og samfundet mere
generelt. Vi kom kort ind på samfundsøkonomiske modeller som DREAM og
ADAM, vejr– og klimamodeller, finite–
element–modeller til at beregne styrken
af bygningskonstruktioner og modeller
anvendt i sundhedsvæsenet). Og det ledte til en diskussion af, at det i samfundet – som i fysik – er vigtigt at være opmærksom på de antagelser, forsimplinger, valg og fravalg der er gjort i computermodellen.
Denne artikel giver et konkret bud på,
hvordan der kan arbejdes med CT og
modellering i fysikundervisningen. Der
er andre måder at arbejde med CT–kompetencer på i undervisningen (fx Scratch,
Arduino eller ultra:bit). Men tilgangen be-

på sådanne forløb inden for forskellige
fysikfaglige emner kan findes på library.
ct-denmark.org.

Forløbet beskrevet i denne artikel er et
forholdsvist langt forløb, hvor vi kom
vidt omkring. Man kan sagtens arbejde
med modellering og CT i fysikundervisningen i kortere forløb. Eksempler
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Figur 4
Figuren viser, hvordan de ændringer, der
skal laves i aktivitet 4b, kunne se ud. to go
er computermodellen hovedløkke, der gentages indtil simuleringen stoppes. Løsninger
til alle forløbets aktiviteter er vist og uddybet i materialerne online.
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skrevet i denne artikel med fokus på modelleringskompetencen og med værktøjet
NetLogo, har vist sig meget anvendelig.

