
Kemisk Ligevægt

Introduktion Beskrivelse af aktiviteten

Mål med aktiviteten

Den centrale del af koden

Modellen tjener til understøttelse af indlæring og kobling af 
viden, i kemi på B-niveau, i sammenhæng med øvelsen: 
”Indgreb i en ligevægt”. Der arbejdes samtidigt med 
modellering og praktiske færdigheder og dette faciliterer 
koblingen mellem det der sker i laboratoriet og de allerede 
kendte faglige begreber.

- Generelt kendskab til ligevægte
- Fortrolighed med Le Chateliers princip
- Ligevægtes egenskaber
- Forudsigelse af effekten af et indgreb i en ligevægt
- Træne use-modify
- Træne fortrolighed med NetLogo
- Træne spirende bevidsthed omkring algoritmik

Eleverne skal i par eller trioer: 
Dag1:
- Afprøve modellen
- Reparerer/færdiggøre modellen
- Anvende modellen til hypotesedannelse
- Gennemføre eksperimentet
- Overveje hvorfor modellen ikke kan hjælpe med visse 
hypoteser

Dag2:
- Arbejde med sandsynlighed for reaktion
- Introduktion af elementarreaktioner
- Indførsel af reaktionsbrøken
- Mulighed for indførsel af variabel (normalfordelt) molekyle   
hastighed

Kreditering
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Didaktiske overvejelser

Fremtidige perspektiver

Arbejdsspørgsmålene til selve kode delen er opbygget 
således at de svageste elever kan bruge simple opgaver til at 
stilladsere deres viden om ligevægte. Det er ikke hensigten at 
de svageste elever skal gennemfører hele arbejdsarket. Man 
kan evt. have 2 separate arbejdsark, et til svage elever og et 
til stærke elever.

Arbejdsarket er udformet således af opgaverne stiger i 
sværhedsgrad gennem hele arket. Dette er ensbetydende 
med at de første opgaver kan udløse tiltrængte 
succesoplevelser for de svageste, men de stærke elever 
hurtigt kommer igennem de lettere opgaver og kan fordybe 
sig i de større udfordringer som findes i de sidste opgaver.

Det våde laboratorie og computersimuleringen i samspil 
bidrager til at øge elevernes fagfaglige udbytte af øvelsen. 
Dette gøres både igennem gentagelsens kraft idet eleverne 
fastholdes i at gennemtænke, hvad det lige er der sker når de 
blander kemikalierne. Samt ved at give en visualisering af 
hvad det er der sker på det mikroskopiske niveau.

Det er muligt ar arbejde med denne model igen og igen i 
forbindelse med både ligevægtskemi og syre/base kemi. I 
den modelklasse hvor modellen er afprøvet har eleverne ikke 
kun arbejdet med modellen i forbindelse med øvelsen, men 
også modificeret modellen til at fungerer med en 
opløseligheds ligevægt og en gasligevægt med 
volumenændring. Derudover har eleverne modificeret 
modellen til at virke med en syre/base ligevægt.

;; Turtles wiggle then check for a reaction. Turtles that
have a ready-timer also reduce it by one tick.
to go
ask turtles [
if ready-timer > 0 [

set ready-timer ready-timer - 1
]

wiggle

;; If a white meets 26 they react
check-for-reaction white 26 red

;; If a some red molecules dissociate
check-for-reaction2 red white 26

]
tick
end

;; turtles are given a slight random twist to their
heading.
to wiggle ;; turtle procedure
forward speed
right random-float 2
left random-float 2
end

Modellen tjener til at illustrer koncentrationerne af øvelsens 3 
reagenser og et plot illustrere molekylernes bevægelse og 
antal i stor forstørrelse.


