Simulering af binomialforsøg
Introduktion

Beskrivelse af aktiviteten

Didaktiske overvejelser

Modellen understøtter undervisningen i binomialfordelingen
og konfidensintervaller. Modellen understøtter, at man skal
gentage forsøget mange gange før man kan sige noget om
sandsynligheden for succes.

Eleverne skal i par

• det er ikke en svær model at gå til i starten – men fordi den
netop kan udvides til at omhandle mange forskellige ting
kan det godt blive komplekst.
• eleverne kender godt fornemmelsen af, at ”de aldrig slår
seks” – så de kan godt se ideen i at teste det – og at man
ikke kan kassere en terning på baggrund at et spil ludo.
• det vil formentlig være for svært for mange elever at lave
interfacen om til at omhandle et forsøg, hvor noget
gentages et par gange i hvert forsøg – det kan være svært
at få placeret objekterne rigtigt – men statistikken vil stadig
være rigtig.
• de kodemæssige opgaver er simple i denne omgang, da
det er tænkt som en indgang til netlogo. De to udvidelser
indeholder sværere elementer og forudsætter altså et vist
kendskab.
• figuren til venstre viser en del af interfacen fra CT_3_coin
hvor en ærlig mønt kastes tre gange og man tæller antal
krone.
• figuren til højre viser en del af interfacen fra CT_2_dice_d6
hvor to ærlige terninger kastes og summen af øjnene
tælles.

• udforske Interfacen og i steps øge antallet af gentagelser –
undervejs skal de flere gange gætte på hvad
sandsynligheden for krone er.
• rette i koden og ændre farven på krone – og se hvor
mange steder det påvirker koden.
• Selv skrive koden til de to knapper go100 og go1200 – og
få lidt CT-selvtillid.
• benytte modellen til at finde ud af hvor mange
gentagelser der er nødvendige, før man kan udtale sig
fornuftigt om sandsynligheden for succes.
• at knytte ovenstående an til konfidensintervaller.
• ændre sandsynligheden for succes og undersøge om
deres konklusioner fra tidligere holder stik.

Den centrale del af koden
Mål med aktiviteten
• at skabe en kobling mellem deres hverdagserfaring og
teorien.
• at gøre op med udtaleleser som ”NU må der altså komme
en sekser!”.
• at skabe en fornemmelse af, at formlen virker hos
eleverne.
• at anvende ”matematiske værktøjsprogrammer til

eksperimenter og begrebsudvikling samt
symbolbehandling og problemløsning”.
• at lave simuleringer – og at få eleverne til at indse, at
modellen kan bruges til alle binomialforsøg.
• at træne Use-Modify.
• at eleverne lærer at gennemskue små kode-bidder.
• at forberede eleverne på de to udvidelser (i den ene
kastes en mønt tre gange og man tæller antal krone, i den
anden kastes to terninger og summen af øjnene tælles)

Kreditering
Fremtidige perspektiver
• at udvide koden til at lave simuleringer, der kan bruges til
hypotesetest.
• at kunne udvide koden til at omhandle kast med to
mønter samtidigt hvor den ene er vægtet.
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