
Climate Change, STX Fysik C

Introduktion

Beskrivelse af aktiviteten

Mål 

Hvordan kan en fysisk model fungere som middel til at give 

en kvalitativ og kvantitativ forklaring på fysiske fænomener?

Formålet med undervisningsforløbet er at få eleverne til at få 

øjnene op for de muligheder der ligger i at kunne simulere 

over en fysisk model, og stimulere deres lyst til at arbejde 

med fysiske modeller ved at opleve muligheden for selv at 

kunne påvirke en konkret simulering ved parameteranalyse.

Øvelsen er med til at aktivere en anden type elever, der har 

en eksperimenterende tilgang til viden.

Øvelsen har et element af computerspil over sig, hvor 

eleverne selv er med til at lave spillereglerne.Man kan med fordel inden forløbet, have bedt eleverne om 

selv at installere NetLogo. Derudover er det en god idé at 

have installationskoden til både MAC og PC på et par usb-

memory sticks, så de sidste elever hurtigt kan få det 

installeret. 

Dette undervisningsforløb er anvendt som led i et 4 timers 

undervisningsforløb om klima på STX Fysik C. Eleverne har 

ingen forudgående erfaringer med NetLogo.

Der er taget udgangspunkt i 

NetLogo à Models Library à Earth Scienceà Climate

Change.

Forløb:

1. Efter at eleverne har lært lidt om global opvarmning og 

drivhusgasser, introduceres eleverne til programmet, 

NetLogo, idet de ser et par eksempler fra sample-

biblioteket.

2. De får herefter udleveret et arbejdsark, hvor de bliver 

bedt om at variere én parameter af gangen, og for hver 

parameter notere, hvad der sker med temperaturen.
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Didaktiske overvejelser

simpel

model

Målet for undervisningsforløbet er, at eleven skal opnå en 

bedre forståelse for:

• hvilke parametre, der har betydning for temperaturen (og 

dermed klimaet) på jorden. 

• det naturvidenskabelige princip i kun at variere én 

parameter af gangen.

• at selv et komplekst system, som jordens klima, kan 

simplificeres i en model.

• simulering igennem kodning. 

3. De skal nu med udgangspunkt i en meget simpel model, 

hvor der kun bliver set på albedoeffekten, prøve at 

ændre på ’albedo’ i koden, for at se, hvilken konsekvens 

dette har. De skal også prøve at ændre på nogle af 

farverne.

4. Der laves en opsamling, hvor eleverne udveksler 

erfaringer med modellen, og får mulighed for at 

reflektere over, hvilke konsekvenser en ændring i albedo 

og drivhusgasser kan have på klimaet.


