SIR – epidemimodeller med NetLogo
Introduktion

Mål med aktiviteten

Erfaringer fra forløbet

Dette er en model for, hvordan en sygdomsepidemi udvikler
sig (SIR-modellen).
Modellen er tænkt som et supplement til den traditionelle
behandling af SIR-modellen med koblede
differentialligninger.

Eleverne skal i små grupper

• Forløbet er afviklet med et 3g højniveau-hold i matematik
på 18 elever.
• Eleverne tog godt imod NetLogo-modellen og fik en god
forståelse for SIR-modellen gennem simuleringer med
forskellige start-variable.
• Eleverne var ikke bekendte med NetLogo inden dette
forløb, men de fik et indblik i opbygningen af NetLogo
gennem forløbet.
• Skridtet til at opstille de traditionelle koblede
differentialligninger blev mindre, fordi eleverne havde
gennemført forløbet.

• udforske interfacet og få en forståelse for opbygningen af
dette.
• få et indblik i koden og lave små rettelser i denne.
• introduceres til og få et grundlæggende indblik i SIRmodellen.
• gennem simuleringer opnå en forståelse for, hvilke
variable, der har betydning for udviklingen af en epidemi.
• få et indblik i, hvorfor de grundlæggende koblede
differentialligninger ser ud, som de gør.
• evt. udbygge modellen til at kunne håndtere, at
individerne efter en periode igen kan smittes eller dør.

Den centrale del af koden
Materialet består af
• Et word-dokument med introduktion til NetLogo og SIRmodellen. Dokumentet er delvist selvinstruerende og
indeholder udover introduktionen også arbejdsspørgsmål
til forløbet.
• Den færdige NetLogo-model, som eleverne kan arbejde
med og evt. forbedre.

Tanker bag forløbet
• At forløbet skulle virke som en introduktion til
NetLogo og det at lave en computer-simulering.
• At give eleverne et indblik i SIR-modellen gennem
en individ-baseret tilgang – fremfor kun den
traditionelle tilgang med opstilling og løsning af 3
koblede differentialligninger.
• At give eleverne et indblik i, hvilke variable der er i
spil i forhold til at udviklingen af en epidemi – som et
led i at opstille de 3 koblede differentialligninger.

to setup; tryk på knappen "Opsætning”
…
ask turtles [
ifelse (who < AntalSyge)
[set infect 1; syge
set infectStart 0; start-syge-tid
set color red]
[set infect 0; raske
set color blue]
]
end

to go; tryk på knappen "Start"
ask turtles [
if (infect = 1) [; kun de syge
…
set infectedArea true; området inficeres
set infectedAreaStart ticks; starttid for området inficeres
…
set infectedArea true
if ((ticks - infectStart) > Sygetid); ”sygetid" overstået
[set infect 2; immun
set color green]
]
if (infect = 0) [; rask og ikke immun
if (infectedArea = true); udsættes for smitte
[exposedToInfection]; risiko for infektion
]
]
…
end

• Fik eleverne indsigt i kodning og computational
thinking…? Delvist ja: de fik et indblik i det at kode og lave
en computersimulering, men da det for eleverne var første
møde med NetLogo (og for mange ”at kode” generelt),
var der mange nye ting for eleverne, så de kom ikke så
langt i forhold til at forstå og specielt ændre koden bag
modellen.

Fremtidige perspektiver
• Det vil være en stor fordel at starte med et simplere
NetLogo-projekt, hvor fokus i højere grad ligger på det at
lære NetLogo at kende og at lære grundprincipperne i
kodning. Så vil elevernes udbytte af SIR-forløbet
formentlig blive endnu større.
• En udbygning af modellen til også at omfatte SIRD og
SIRDS-modellerne (er en opgave til eleverne i materialet).
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