
Toksikologi med agenter – et forløb i matematik (og 
bioteknologi)

Introduktion Beskrivelse af aktiviteten

Lærerrefleksioner

Mål med aktiviteten

Hvad siger eleverne?

Den centrale del af koden

Forløbet er her udelukkende gennemført i matematikfaget: 

Eleverne opstiller to modeller for udskillelse af giftigt stof, som 

befinder sig i blodbanen og nedbrydes i vævet. I systemet 

blod-væv bliver giften introduceret gennem maven enten på 

én gang eller løbende som funktion af tiden.

Model 1 er koblede differentialligninger, hvor giften er jævnt 

fordelt i blodet og dermed vævet.

Model 2 som ses nedenunder, er agentbaseret stokastisk 

computersimulering, hvor gift (agent 1, de grønne) bliver 

transporteret af blodlegemer (agent 2, de røde) til det statiske i 

rummet væv (agent 3, de gule). Giftmolekylerne forbindes til 

blodlegemer og senere til væv kun, når to agenter mødes. 

Derfor er der yderligere komplekserne (to agenter) blod+gift

(mobile), væv+gift (statiske) - sammenhængende grøn-røde 

hhv. gul-grønne

Eleverne skal gennem forløbet få indsigt i

• forbindelsen mellem matematik og bioteknologi,

• anvendelsen af compartment-modellering som effektiv 

matematisk modelleringsredskab for opstilling af 

differentialligninger og computeralgoritme,

• koblede differentialligninger,

• simuleringer til løsninger af komplekse problemstillinger,

Endvidere skal eleverne lære

• at bruge enkelte kodeelementer herunder algoritmer,

• at træne matematikmodellering ud fra et ”computational

thinking” synspunkt.

Eleverne i grupper á tre skal

• under vejledning opstille compartment-model for nedbrydning 

af gift i kroppen (uden og med mave-input),

• på baggrund af compartment-modellen opstille de koblede 

differentialligninger for systemet,

• foretage numerisk løsning af ligningerne i Excel - først den 

simple model og derefter den model, hvor giftkoncentrationen 

introduceres som funktion af tiden,

• undersøge den numeriske løsning ved tidskridtlængder, samt 

forskellige scenarier afhængigt af startgiftkoncentration,

• få introduktion til NetLogo simulering, samt elementerne deri 

(graf og agenter).

• Præsenteres for NetLogo-eksempel – sammenhæng mellem 

interface og kildekode ved læsning af koden (Læse-forstå 

øvelse, som ses i sprogfagene), 

• lave ændringer i NetLogo-koden under vejledning,

• indsamle data fra computereksperimenter (dvs. simulering),

• lave en plakat indeholdende deres ændringer i koden og 

simuleringsresultater.

• Ved tilegnelse af et programmeringssprog inddrages 

fagdidaktiske erfaringer fra både sprogfag og matematik. 

• Eleverne har mulighed for at opstille hypoteser og forhandle 

sig frem til løsninger, der bliver afprøvet med hurtig 

tilbagemelding.

• Algoritmer er i fokus og der kan evt. laves transfer mellem 

programmering og matematik.

• Altså gøre det klart at man nedbryder et komplekst problem til 

mindre problemer (algoritmer).

• Eleverne skal hjælpes til at forstå at de samme algoritmer kan 

beskrive forskellige virkelighedsudsnit. 

• Elevtyper, der normalt ikke er aktive i undervisningen, tager 

initiativ og arbejder kontinuerligt.
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Den valgte del af koden er central, idet den beskriver processen, 

hvor et giftmolekyle bindes til et blodlegeme. Dvs. omdannelse fra 

de separate blodlegeme- og giftmolekyle-agenter til komplekset 

blod+gift, som sker med en vis sandsynlighed K1 (som svarer til 

raten for ændring i differentialligningsmodellen) ved ”møde”

En af elevernes opgaver ved læsning af koden var at finde 

konstanten K1og beskrive dens betydning.

”(Jeg) har lært en ny matematikmodel og programmeret i 

NetLogo. Især interessant omkring programmet og fremtiden 

(SRP)”

”Vi har lært noget om differentialligninger og deres funktion + 

NetLogo”

”Jeg har lært compartment modellen og at programmere. 

Det har været sjovt at prøve NetLogo”

Didaktiske overvejelser

Gennem forløbet observerede vi:

• høj aktivitet blandt eleverne

• andre elevtyper kom i spil (motivationsfaktor).

• agentbaseret algoritmer og stokastiske processer i rummet 

kræver en anden tankegang, end den som eleverne bliver 

trænet i gennem matematik.

• det er ikke svært at sætte sig ind i NetLogo.

• der er et stort bibliotek af færdige forløb samt forklaringer på 

NetLogos hjemmeside.


