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MATEMATIK MED ALKOHOL

UDARBEJDET AF

CLAUS MICHELSEN

INTRODUKTION
Det her foreliggende hæfte Matematik med alkohol som volumen 5
i rækken af læremidler til matematikundervisningen udgivet under
titlen Laboratorium for matematikundervisning af Laboratorium for
Sammenhængende Uddannelse og Læring (LSUL). Laboratorium for
matematikundervisning er et resultat af projektet Laboratorium for
Matematikundervisning (LabMat), der er støttet af en bevilling fra
Region Syddanmarks Uddannelsespulje. LabMat er et fireårigt projekt
med start i 2015, der gennem systematisk og målrettet udviklingsarbejde
skal styrke børn og unges kompetencer og færdigheder i matematik fra
folkeskole til ungdomsuddannelser. Udviklingsarbejdet omfatter både
didaktik, undervisningsforløb med læremidler, workshopaktiviteter og
efteruddannelsestiltag, hvor uddannelsesforskere, fagprofessionelle og
lærerstuderende inden for rammen af autentiske undervisningsmiljøer
afprøver, udveksler og evaluerer nye undervisningsinitiativer matematik i
fællesskab.
LabMat fungerer som en motor for en omfattende nytænkning af
matematikundervisningen med afsæt i en didaktisk ramme, der prioriterer
en undersøgelsesbaseret og anvendelsesorienteret tilgang til matematik
og til matematiks samspil med andre fagområder, herunder naturfagene.
Nytænkningen omfatter en vision om en ophævelse af den faglige
og didaktiske adskillelse af matematik og naturfag i grundskolen og
ungdomsuddannelser. LabMats tiltag skal bringe undervisningen på alle
niveauer i nærmere overensstemmelse med den praktiske anvendelse af
matematiske kompetencer, og derved fremme de unges forudsætninger
og interesse for naturfagene og de tekniske erhvervsuddannelser, hvorved
rekrutteringsgrundlaget for regionens fremtidige arbejdskraft inden
for naturvidenskab kan styrkes. Udviklingsteams af forskere, lærere og
studerende har i fælleskab med afsæt i den såkaldte IBSME1-metode
udviklet konkrete undersøgelsesbaserede og anvendelsesorienterede
undervisningsforløb på tværs af grundskolen og ungdomsuddannelserne til
gavn for de dygtigste elever, middelgruppen og i særdeleshed de elever, som
er i matematikvanskeligheder.
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IBSME er akronym for Inquity Based Science and Mathematics Education. Se fx Michelsen, C. (2011).
IBSME – inquiry-based science and mathematics education. MONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik
6(3), 72-77.

Det her foreliggende materiale er udviklet i forbindelse med et forløb for
gymnasieklaser om anvendelse af matematik til at beskrive, analysere og
forstå virkningen på kroppen af indtagelse af alkohol. Ideen med forløbet
er med udgangspunkt i en for eleverne aktuel og relevant problemstilling,
unge danskeres alkoholforbrug, at involvere eleverne aktivt i matematisk
modellering. Der primære sigte med materialet er, at eleverne udvikler
deres modelleringskompetence og gør sig erfaringer med at matematisere et
fænomen, i dette tilfælde indtagelse af alkohol, i deres omgivelser. Materialet
inviterer også til at matematik indgår i fagsamspil med andre fag, fx biologi,
idræt eller samfundsfag, så eleverne oplever sammenhæng mellem fagene
samt at vigtig erkendelse foregår på tværs af fag.
Matematik med alkohol er bygget op omkring en række aktiviteter, der hver
især har til formål at invitere eleverne til matematisk at modellere et fænomen
knyttet til alkoholindtagelse. Den didaktiske ide er, at eleverne i mindre
grupper aktiv indsamler deres egne data, foretager deres egne undersøgelser
og anvender sprog og redskaber fra matematik til at beskrive data og
observationer. Målet er, at eleverne konstruerer deres egne matematiske
modeller eller analyserer eksisterende matematiske modeller for indtagelse
af alkohol. Modelleringsaktiviteterne og de matematiske modeller fungerer
som et medium, der giver eleverne mulighed for at engagere sig i aktiviteter,
hvor de læringsmæssigt bevæger sig fra konkrete situationer mod mere
generelle ideer både om matematik, matematisk modellering og indtagelse
af alkohol.
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EN LIDET FLATTERENDE DANSK
FØRSTEPLADS

Nationale
og
internationale
undersøgelser
viser, at selvom der ændringer i unges danskere
alkoholforbrug, så indtager de mere alkohol en
end deres jævnaldrende i andre europæiske lande.
Danmark deltager i ’European School Survey on Alcohol and
Other Drugs’ (ESPAD), der hvert fjerde år gennemføres en
undersøgelse arbejde, hvor 15-16 årige fra 37 lande besvarer
spørgsmål om bl.a. deres alkoholvaner.

De seneste undersøgelser viser, at Danmark har den største andel af 15-16
årige, som har været fulde inden for de seneste 30 dage. På næste side ser I
resultaterne fra undersøgelsen i 2011.
a)

Hvad kan efter jeres opfattelse være årsagen til de store forskelle
i unges alkoholforbrug på tværs af landegrænser?
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Kilde: ESPAD (2012, p. 78), The 2011 ESPAD Report: Substance Use Among Students in 36 European Countries. Link: http://
www.espad.org/sites/espad.org/files/The_2011_ESPAD_Report_FULL_2012_10_29.pdf
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Tilsvarende undersøgelser viser det samme billede. Den internationale
organisation HBSC (Health Behaviour in Schoolaged Children) har i mere
end 30 år hvert fjerde år i samarbejde med WHO gennemført en undersøgelse
af unges sundhed i 48 lande og regioner i Europa og Nord Amerika. Den
seneste undersøgelse fra HBSC viser, at Danmark har den største andel af
15-årige, som har været fulde to eller flere gange. Undersøgelsen viser også,
at danske 15-årige indtager omkring ni centiliter alkohol til en fest, mens
gennemsnittet for de øvrige lande er cirka det halve nemlig fem centiliter.
Det er i samfundets interesse at ændre dette, da overforbrug af alkohol
er dyrt koster samfundet mange penge. Således viser en ny analyse fra
Trygfonden og Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse
og Forskning (KORA) viser nemlig, at alkohol koster samfundet mindst 13
milliarder kroner om året. Overforbrug af giver sundhedsudgifter, sociale
udgifter til f.eks. anbringelser af børn, færdselsulykker og tabt produktion
for samfundet. Der er derfor i de seneste år taget en række initiativer og
kampagner som fx oplysning og alkoholpolitik for at ændre de danske
alkoholvaner, og ikke mindst blandt unge.
b)

Lav en liste med de initiativer og kampagner rettet mod at
ændre unges alkoholvaner, som I kender til. Noter hvad
hovedbudskaberne er i de forskellige initiativer og kampagner,
og drøft i hvilken udstrækning I følger hovedbudskaberne.

7

Unge er særligt sårbare overfor alkohol og der har i de seneste år i medierne
været fokus på unges drukkultur bl.a. i forbindelse med sidste skoledag,
introfester o.lign. Således kunne man i foråret 2018 finde følgende overskrift
i et medie: Fulde gymnasieelever dansede på bordene trods advarsel: Rektor aflyser
sidste skoledag (se https://tinyurl.com/y85l56xk). Sundhedsstyrelsen og
Danske Gymnasier sendte i 2017 et fælles brev ud til landets rektorer med
en opfordring til, at de enkelte gymnasier skaber sunde rammer, som kan
forebygge et stort alkoholforbrug blandt eleverne. På den baggrund blev der
i 2017 blev der indført nedenstående nye fælles regler på flere gymnasier i
landet:
•

Alkohol er blandt andet forbudt under introture og studieture. Dog kan
der - efter aftale med ledelsen og de deltagende lærere - dispenseres ved
en afsluttende middag, hvor alkohol kan indtages i begrænset omfang.

•

Der afvikles højst fem fester på gymnasierne årligt. Til festerne vil der
være begrænsninger på, hvor meget alkohol man kan købe.

•

Der udskænkes aldrig drikkevarer med en alkoholprocent på mere end
fem procent til fester på gymnasiet.

•

Elever der ved ankomsten til eller ved deres adfærd ved festen viser at
have indtaget for meget alkohol vil blive hjemsendt.

•

Den enkelte skole kan teste eleverne ved indgangen til fester med
alkometer. Har en elev mere end 0,5 i promille, bliver personen sendt
hjem, og hjemmet vil blive kontaktet.
Kilde: Gymnasiefællesskabet

c)

8

Hvilke regler har jeres skole for indtagelse af alkohol, og
hvordan håndhæves de?

d) Hvis I skulle opstille regler for indtagelse af alkohol, hvordan
skulle de så være, og hvordan skulle de håndhæves?

9
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2

FORSKNING
I
ALKOHOLFORBRUG

UNGES

Opmærksomheden på unges alkoholforbrug
har givet anledning til en række videnskabelige
undersøgelser. Således har Lotte VallentinHolbech fra Institut for Sundhedstjenesteforskning
ved SDU i sin ph.d.-afhandling fra 2018 ’The GOOD life – A
social norms intervention to reduice alcohol use and its harmful
consequences among Danish adolescents’ blandt andet undersøgt
unges opfattelser af sociale normer i forbindelse med alkohol.
Afhandlingens resultater viser bl.a. at hver anden i 8. og 9.
klasse overvurderer, hvor mange af deres jævnaldrende der
nogensinde har drukket over fem genstande på en aften. Hvis
de unge har en forestilling om, at andre har et bestemt antal
øl eller shots med, tager de selv et tilsvarende antal med, og
dermed øges risikoen for, at de pågældende selv sætter deres
forbrug op.

I en artikel fra juli 2018 i tidskriftet ny viden fra SDU illustrerer Lotte VallentinHolbech resultater fra sin undersøgelse ved at opstille nedenstående fire
grupper med hver to udsagn, hvoraf kun det ene rigtigt:

1.

•
		
•
		

under halvdelen af eleverne ikke har drukket alkohol de seneste
30 dage.
over halvdelen af eleverne ikke har drukket alkohol i de seneste
30 dage

2.

•
•

3.

•
		
•
		

4.

•

næsten 4 ud af 10 elever aldrig har drukket alkohol.

•

næsten 2 ud af 10 elever aldrig har drukket alkohol.

næsten hver tredje har prøvet at drikke sig fuld.
næsten hver anden har prøvet at drikke sig fuld.
dobbelt så mange i 9. klasse som i 8. klasse har prøvet at drikke
sig fulde.
lige mange i 9. klasse som i 8. klasse har prøvet at drikke sig
fulde.
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a)

Hvilke fire svar er efter jeres opfattelse rigtige? I kan finde de
rigtige svar i det omtalte tidskrift.

b)

Undersøg, hvilke fire svar, der er de rigtige, hvis undersøgelsen
blev foretaget i jeres klasse eller skole.

3

HVAD VED I OM INDTAGELSE
ALKOHOL?
Vi taler meget om alkohol, og konsekvenserne af
indtagelse af alkohol. Men hvad ved vi egentlig
om alkohol, og hvad der sker når vi indtager
alkohol i større eller mindre mængder?

Foto: Claus Michelsen

a)

Opstil en liste over, hvad I ved om alkohol, og hvad der sker, når
vi indtager alkohol. Medtag gode og dårlige råd om indtagelse
af alkohol, som fx at man kan køre bil efter indtagelse af tre
øl.
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b)

14

Når I har opstillet listen, så overvej hvad det er for nogle
størrelser, som fx en genstand, man bruger når man beskriver
effekten af indtagelse af alkohol. Opstil en liste over disse
størrelser, og angiv for hver af dem om, det er en biologisk
effekt, der beskrives, om I mener størrelsen kan måles og i givet
fald hvordan.

4

HVORDAN KAN MAN MED EKSPERIMENTER
UNDERSØGE EFFEKTEN AF INDTAGELSE AF
ALKOHOL?

Forskning er i alkohols sundhedsskadelige
virkninger er vigtig, først og fremmest fordi en
god sundhedstilstand er noget, der har de flestes
interesse. Forskningen er også vigtig, fordi der
er mange myter om både negative og positive virkninger af
alkoholindtagelse.

a)

Opstil en liste med myter om alkohols virkning på kroppen
og sammenlign jeres liste med de andre gruppers lister. Drøft
om, der efter jeres opfattelser er myter, som er bekræftet eller
afkræftet af forskningen.

15

En meget kendt myte om alkohols virkning på kroppen er, at
alkoholindtagelse i begrænsede mængder faktisk kan have en positiv
sundhedseffekt. Denne myte tager websitet videnskab.dk fat i artiklen
”En gang for alle: Er det sundt at drikke en lille smule?” fra 3.10.2018.
I artiklen kan man bl.a. læse: »Hver gang svarer jeg, at når vi ser på alkohols
betydning på helbredet helt generelt, så er det bare mere komplekst end andre ting,«
siger professor Morten Grønbæk, som også er forskningschef ved Center
for Interventionsforskning på Syddansk Universitet og selv har udgivet
adskillige studier om sundhedseffekterne af alkohol. »Hvis du kigger på en
kurve over betydningen af rygning, er det let: Et stigende forbrug medfører stigende
dødelighed. To smøger er farligt, 10 smøger er værre. Det modsatte for fysisk
aktivitet: Du kan næsten ikke blive for fysisk aktiv. Sådan er det med rigtig mange
faktorer. Men ikke med alkohol,« fortsætter han.
I finder artiklen på her: https://tinyurl.com/ybv9a49n
b)
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Læs artiklen og lav en liste over, de nye indsigter i alkoholens
virkning på kroppen, I nu har fået.

c)

Bemærk, at der i artiklen er en J-formet graf, der viser, hvor
meget dødeligheden stiger eller falder, alt efter hvor meget man
drikker. Hvilke indsigter i alkoholens skadelige virkninger giver
grafen?
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Når man i videnskaben fx vil undersøge et biologisk fænomen som kroppens
reaktion på indtagelse af alkohol anvender man ofte et eksperiment, hvor der
indsamles data, som efterfølgende undersøges systematisk med henblik på at
kunne fremsætte en generel beskrivelse af effekten på indtagelse af alkohol.
Den generelle beskrivelse kan være i form at et matematisk udtryk som fx
den J-formede graf eller en formel, der beskriver en sammenhæng mellem de
størrelser, man har undersøgt i eksperimentet. I det tilfælde kalder man det
matematiske udtryk en matematisk model.
Med udgangspunkt i myten om, at indtagelse en lille mængde
alkohol ikke nedsætter reaktionsevnen testede en forskergruppe
ved Olin Neuropsychiatry Research Center på Hartford Hospital,
USA, i 2011, hvad alkohol gør ved reaktionsevnen, ved at give 38
frivillige forskellige alkoholdoser og skiftevis præsentere ”K” eller
”X” på en skærm med en instruktion om, kun at trykke på en knap,
hvis der blev vist ”X” på skærmen. Testen, som I kan læse om her
https://tinyurl.com/ya99xh2z, viste at indtagelse af alkohol øger
reaktionstiden og antallet af fejl.
d) Hvis I ligesom forskerne ovenfor ville undersøge
sammenhængen mellem indtagelse af alkohol og reaktionstid,
hvilke eksperimenter ville I så gennemføre?

18

Forskningsbaseret viden om alkohols virkning på kroppen giver også
et grundlag for at tage kvalificerede beslutninger, fx i forbindelse med
lovgivning. Fx har en øget reaktionstid betydning, hvis man kører på cykel
eller i bil. Som bekendt, indeholder Færdselsloven et forbud mod at føre
eller forsøge at føre motordrevet køretøj, hvis føreren har indtaget spiritus
i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter
kørslen overstiger en bestemt grænse, eller den pågældende efter indtagelse
af spiritus ikke kan føre køretøjet på betryggende måde. Grænsen for
alkoholkoncentrationen i blodet er i øjeblikket 0,50 promille, og den kaldes
promillegrænsen.
e)

Undersøg ved søgning på nettet promillegrænsen i andre
lande, og diskuter hvilke grunde der kan være til de forskellige
promillegrænser på tværs af landegrænser.

19
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5
prøvet.

UD AT GÅ MED ALKOHOL I BLODET
I videnskab anvender man ofte simuleringer
til at undersøge, forstå og forudsige ting. Vi vil
nu simulere en situation, som vi vist alle har
observeret - og måske nogen få af os også har

Efter en hyggelig aften i byen med alkoholindtagelse er det på tide at gå
den lige vej hjem. Med en lidt for høj alkoholpromille bliver det imidlertid
ikke altid den lige vej hjem, men lidt mere frem og tilbage inden endemålet
er nået. Denne bevægelse vil vi nu simulere med en tallinje og en mønt.
Vi forestiller os, at en beruset person starter i nulpunktet på tallinjen, og
at personen bevæger sig med en skridtlængde, der er lig med enheden på
tallinjen. Mønten kastes, hvis den viser plat, bevæger personen sig er skridt
til højre, og hvis den viser krone, bevæger personen sig et skridt til venstre.
Sådan fortsættes der, og efter fem skridt kan personen være på 1, -1, 3, -3, 5
eller -5 på tallinjen.

21

22

a)

Illustrer grafisk på hvor mange forskellige måder personen
være på 1, -1, 3, -3, 5 eller -5 på tallinjen efter fem skridt.

b)

Simuler i grupper den berusede persons bevægelse jf.
ovenstående. Lav en tabel, hvor hver gruppe noterer, hvor på
tallinjen personen befinder sig efter 5, 10, 20, 30, 40 og 50 skridt.
Sammenlign resultater fra grupperne.

c)

Forestil jer at N er et naturligt tal, der angiver hvor mange skridt
den berusede person har taget, og prøv at givet et begrundet
bud på, hvor man kan forvente sig, personen befinder sig på
tallinjen efter N skridt. Kan man forestille sig, at den berusede
person aldrig kommer hjem fra byturen?

Her har vi udviklet en meget simpel model, som i matematik omtales som
Random walk. Modellen har dette navn, fordi den beskriver en bevægelse,
hvor der tilbagelægges ved at tage en række lige lange tilfældige skridt.
Modellen bruges bl.a. til at beskrive molekylers bevægelser i gasser eller
væsker, og fødesøgende dyrs bevægelser.
d) Kunne I forestille jer andre ting, der kan beskrives med Random
Walk? Begrund, hvorfor I mener, modellen kan anvendes til
beskrive jeres valgte eksempler.

Random Walk (Jgn1055 - Wikipedia - https://tinyurl.com/yabuza7b) /
Creative Commons
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Jonathan Ginsburg har udvilket en 2 dimentionel simulator til at illusterer
Ramdon Walk. Her kan man sætte forskellige parametre, såsom grænse og
antal simulation:
https://tinyurl.com/yd5eqw7x
e)

Prøv at brug similatoren tre gange med forskellige parametre
til hver 20 simulationer. Hvor stor er sandsynligheden for
at man bliver indenfor grænsen I har sat ved de forskellige
simulationer? Hvor forskellige jeres tre simulationer?

d) Giver simulationerne jer flere idéer til hvad Random walk kan
bruges til? Begrund og beskriv jeres valgte eksempler.

24
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VI UNDERSØGER EFFEKTEN AF
INDTAGELSE AF ALKOHOL

I skal nu tilrettelægge nogle eksperimenter,
der kan give indsigt i effekten af indtagelse af
alkohol. Ligesom det er tilfældet i de ovenfor
omtalte videnskabelige undersøgelser, skal I
indsamle data og opstille matematiske modeller. I har også
adgang til forskellige laboratorieremedier, som fx alkometer,
promillebriller, målebånd, forsøgspersoner, drikkevarer
mm.

Foto: Claus Michelsen

a)

Tilrettelæg og gennemfør undersøgelser, hvor I efter eget valg
undersøger fænomener knyttet til indtagelse af alkohol.

25

b)

26

Planlæg en præsentation af en af jeres undersøgelser i form af
en poster, hvor I begrunder valget af fænomen og præsenterer
jeres resultater i form af en matematisk model.

I har gennem dette hæfte fået indsigter i alkohol og matematik og nu skal
vi undersøge indtagelse af alkohol koblet med matematik. I skal nu opstille
modeller og definition.

c)

Hvad er en genstand? (Opstil en definition)

d) Hvis man drikker en liter alm pilsner, hvor mange genstande
har man så fået?

e)

Opstil en model der beskriver antallet af genstande (f(x)) når
man har drukket x liter øl.

f)

Hvis man drikker en liter vin, hvor mange genstande har man
så fået?

e)

Opstil en model der beskriver antallet af genstande (f(x)) når
man har drukket x liter vin.

27
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f)

Hvis man drikker en liter spiritus, hvor mange genstande har
man så fået?

g)

Opstil en model der beskriver antallet af genstande (f(x)) når
man har drukket x liter spiritus.

h)

Hvad kaldes de tre sammenhænge? Hvad adskiller dem?
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WIDMARK-FORMLEN

I kapitel 6 har vi arbejdet med matematiske
modeller til beskrivelse af effekterne af indtagelse
af alkohol. Videnskabsfolk har i tidens løb udviklet
forskellige matematiske modeller til at beskrive
disse effekter. Der findes forskellige matematiske modeller, der
kan beskrive optagelse og nedbrydning af alkohol i kroppen.
En udbredt og relativ simpel model er Widmark-formlen, der
baseret på empirisk materiale blev udviklet af den svenske
kemiprofessor Erik Widmark (1899-1945) i 1932. Modellen
beskriver koncentrationen af alkohol i blodet efter indtagelse af
alkohol, og den anvendes stadig i retsmedicinsk forskning.

Inden vi skal se på Widmark-formlen noterer vi lige, at det kan
være en stor fordel at vide, hvor meget alkohol man har i blodet
et bestemt stykke tid efter, man har indtaget alkohol. Da alkohol
er vandopløselig væske, kan det kun fordeles i kroppens vand.
Hvis man vil udregne alkoholpromillen i blodet, må man derfor
først kende til, hvor meget af personens kropsmasse, der udgøres
af vand. Widmark fremstillede derfor en såkaldt reduktionsfaktor
r, hvormed man kan udregne, hvor meget vand en persons krop
består af. Denne faktor er forskellig alt efter køn:

Erik Widmark
Foto: Krister Gierow (1940)/
Public domain

rmænd = 0,3161 - 0,0048 · v + 0,0046 · h

rkvinder = 0,3122 - 0,0064 · v + 0,0045 · h
Her er v personens vægt i kg, og h er personens højde i cm.
a)

Udregn hver især
ovenstående udtryk.

jeres

egen

reduktionsfaktor

ud

fra
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b)

Find en passende måde at repræsentere klassens udregninger
af reduktionsfaktoren, så I kan uddrage de efter jeres opfattelse
vigtigste informationer fra reduktionsfaktoren.

Mænd indeholder mere væske end kvinder, da deres muskler er større,
og de har mindre fedt. Desuden nedbryder mænd en større del alkohol i
mavesækken end kvinder. På grund af forskel i nedbrydning, kroppens
væskeindhold og vægt er kvinder derfor meget mere følsomme over for
alkohol end mænd.
c)

Undersøg hvordan kvinders større følsomhed over for alkohol
har betydning for anbefalinger vedrørende indtagelse af
alkohol.

Bemærk, at i udtrykket for Widmarks reduktionsfaktor indgår netop de to
størrelser vægt og højde, som man anvender til at bestemme en persons BMItal. BMI er en forkortelse for ”Body Mass Index” og bruges til at beskrive
forholdet mellem en persons vægt og højde. BMI-tallet kan give et groft
billede af, om ens vægt er sund og normal, eller om man vejer for lidt eller er
overvægtig og udregnes ved at personens vægt i kg divideres med kvadratet
på personens højde i m.
d) Udregn hver især jeres eget BMI-tal, og undersøg på baggrund
klassens udregninger af BMI-tallet og a) og b), om der er en
sammenhæng mellem reduktionsfaktoren og BMI-tallet:
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Nu kan vi så kaste blikket på Widmark-formlen, der beskriver
sammenhængen blodalkoholkoncentrationen og tiden efter indtagelse af et
bestemt antal genstande og har følgende form:
Ct =

Her er

n·D -β·t
r·w

Ct:

alkoholpromillen i blodet i g/l til tiden t,

n:

antal genstande

D:

alkohol i en genstand i g (man siger, at en genstand er 12 g alkohol, det svarer til det, der er i en
almindelig øl)

r:

Widmarks reduktionsfaktor

w:

legemesvægt i kg

β:

stofskifterate i g/l/time (for mænd: 0,15; for kvinder: 0,18)

t:

tid i timer

e)

Widmark-formlen viser en sammenhæng, og er en funktion.
Hvilken type funktion er det, og hvad er henholdsvis den
uafhængige og afhængige variabel?

f)

Normalt regner man med, at der er 12 g alkohol i en
genstand. Tegn hver især grafer, der beskriver udviklingen af
alkoholpromillen i jeres blod, ved indtagelse af henholdsvis 3,
5 og 8 genstande. Hvor stor er alkoholpromillen i blodet i de tre
tilfælde efter 4, 6 og 8 timer?
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g)

32

En ung mand, der vejer 80 kg og er 178 cm høj, bliver en dag
stoppet på sin scooter af politiet, der beder ham om at blæse i
et alkometer. Promillen bliver målt til at være 0,93. Den unge
mand oplyser politiet om, at det er 3 timer siden, at han sidst
drak alkohol. Hvor mange genstande har han som minimum
drukket for 3 timer siden, hvis han taler sandt?
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MODEL FOR OMSÆTNING
AF ALKOHOL I LEVEREN

Som nævnt i kapitel 7. findes der flere forskellige
matematiske modeller for optagelse og omsætning
af alkohol i kroppen. En ligesom Widmark-formlen
udbredt matematisk model tager udgangspunkt
i, at den procentdel af alkoholen der er nedbrudt af leveren
afhænger af mængden af alkohol i kroppen.

Det betyder, at efterhånden mængden af alkohol i kroppen øges, vil den
brøkdel af alkoholen, der er nedbrudt af leveren i løbet af en time blive
mindre. Dette beskrives ofte ved hjælp af nedenstående model, som beskriver
brøkdelen af den indtagne alkoholmængde, der forbrændes på en time:
p=
Her er

10
4,2 · a

p:

brøkdel af alkoholmængde forbrændt i løbet af en given time.

a:

alkoholmængde i kroppen i gram i starten af den betragtede time.

Modellen beskriver såkaldt kapacitet begrænset stofomsætning, idet leveren
har en begrænset kapacitet til at omsætte alkohol. Det bør også bemærkes, at
de to konstanter 10 og 4.2 er personafhængige, dvs. de kan variere fra person
til person.
Nedenstående tabel viser resultaterne af målinger over en længere
tidsperiode af en persons alkoholmængde i kroppen efter indtagelse af
alkohol:
Timer efter alkoholkoncentrationen
i kroppen har opnået maksimumværdien

1

2

3

4

5

Alkoholmængde i kroppen i gram

42.00

32.91

24.04

15.53

7.66
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a)

Fremstil på baggrund af ovenstående tabel en graf, der viser
mængden af alkohol i kroppen som funktion af tiden. Opstil
en formel der viser denne sammenhæng og sammenlign med
Widmark-formlen.

b)

Fremstil på baggrund af ovenstående tabel en graf, der viser
brøkdelen af forbrændt alkoholmængde som funktion af tiden.
Opstil en formel der viser denne sammenhæng og drøft, hvilken
information grafen og formlen giver os.
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EN SIMPEL MATEMATISK MODEL
ER BEDRE END INGEN MODEL

Vi har nu både selv opstillet modeller og
undersøgt matematiske modeller, der er fremstillet
af videnskabsfolk. Vi skal imidlertid være
opmærksomme på, at modellerne ikke omfatter
alle de faktorer, der har betydning for, hvordan alkohollen
udskilles i kroppen.

Selvom de modeller, vi har arbejdet med er meget simple, så giver de os
faktisk på en eller anden måde indsigt i alkoholens virkning på kroppen.
Fx er Widmark-formlen en meget simpel lineær model, men som nævnt
anvendes den stadig. Dette understreger, at en simpel model er bedre en slet
ingen model. Har vi opstillet en matematisk model, kan vi undersøge om den
er i stand til at give os de indsigter eller forudsigelser, vi har brug for, når vi
anvender den. Er vi ikke tilfredse med modellen, kan vi forsøge at forbedre
den, og undersøge om den reviderede model giver os de indsigter eller
forudsigelser, vi ønsker. Er det ikke tilfældet, må vi endnu en gang prøve at
revidere modellen. Derfor betegner man ofte matematisk modellering, som
en iterativ proces.
a)

Opstil en liste over faktorer, som I mener, har betydning for,
hvordan alkohollen udskilles i kroppen, og som ikke er omfattet
af de modeller, vi har arbejdet med.
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Alkohol optages primært fra mavesækken (90 %) og resten i tyndtarmen.
Herfra transporteres det over i blodbanen. Optagelsen sker hurtigt. Allerede
fem minutter efter indtagelse kan man måle det i blodet. Det er leveren,
der er det centrale organ, når alkoholen forbrændes. Omkring 95 % af den
indtagne alkoholmængde forbrændes med konstant hastighed af leveren,
mens de resterende 5 % forbrændes ved udånding, sved, afføring og urin.
b)

36

I hvilken udstrækning afspejler de matematiske modeller, som I
har arbejdet med, ovenstående?

Det er ikke uden grund, at man altid har fået at vide, at det er vigtigt, at maven
har noget at arbejde med, når man indtager alkohol. 20-25 % af den indtagne
alkohol nedbrydes i maven og 75-80 % i tydtarmen. Hvis alkohol indtages
på tom mave, så vil der gå 30-45 minutter før alkoholkoncentrationen opnår
maksimumværdien, mens maksimum værdien ved indtagelse på fuld mave
først opnås efter 60-75 minutter.
c)

Kan vi revidere vores modeller, så de også omfatter betydningen
af, om alkohol indtages på tom eller fuld mave?

37
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DANSKERNE DRIKKER OGSÅ KAFFE – OG
ANDRE KOFFEINHOLDIGE DRIKKE

Det er ikke kun alkohol danskerne nyder at
indtage. Ifølge en rapport fra European Coffee
Federation har danskerne med et gennemsnitligt
årligt kaffeforbrug på 8,6 kg per indbygger det
tredjestørste forbrug i efter finlænderne (12 kg) og østrigerne
(9 kg). På den danske kaffebranches hjemmeside kaffeinfo.dk
kan læse, at godt tre ud af fire danskere drikker kaffe, lidt flere
mænd (86 %) end kvinder (76 %).

Kaffedrikkere indtager i snit 4 kopper kaffe om dagen. Forbruget har været
konstant for mænd de seneste år, mens forbruget for kvinder er let faldende,
skriver kaffebranchen på sin hjemmeside kaffeinfo.dk. Ved pludseligt
ophør efter længere tids indtagelse af store doser kaffe kan der være milde
abstinenssymptomer. Kaffe indeholder det organiske stof koffein, der
også findes i te, cola og kakao. I modsætning til forbrænding af alkohol er
nedbrydningen af koffein ret enkel at beskrive. Nedbrydningen foregår i
leveren, hvor enzymer fjerner omkring 13 % af kroppens koffein på en time.
a)

Antag at leveren fjerne præcis 13 % af kroppens koffein på
en time og opstil en model, der beskriver sammenhængen
mellem mængden af koffein i kroppen og tid efter indtagelse af
koffein.
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Ifølge sundhed.dk har koffein en række positive effekter, og indtag på
maksimalt 400 mg daglig har primært positive effekter. Koffein har en
centralstimulerende effekt som bevirker opkvikkende, hvilket indebærer at
koffein øger årvågenheden og opmærksomheden. Det er også kendt at koffein
kan påvirke idrætspræstationer, ved at øget udholdenhed samt reducere
opfattelsen af udmattelse. På grund af sin præstationsfremmende effekt,
har koffein tidligere været på dopinglisten i idrætsverdenen, men koffein
har siden 2004 været fjernet fra dopinglisten. Koffein er dog i et såkaldt
monitoreringsprogram, hvor der måles idrætsatleters koffein til internt brug.
En række studier har vist at kaffe kan reducere alzheimers og udvikling af
Parkinsons sygdom. Der er ikke påvist skadelige langtidseffekter af koffein,
men indtag af meget høje doser vil, i lighed med meget andet, formentlig
være skadeligt. Der er lidt mere koffein i en kop filter- og kogekaffe (125 mL)
end i en lille espresso (30 mL) eller en kop pulverkaffe. Som regel indeholder
en kop filterkaffe ca. 85 mg koffein (125 mL). Andre koffeinholdige drikke
indeholder mindre mængder koffein; te indeholder i gennemsnit 25 mg/dL,
cola må i Danmark indeholde maksimalt 15 mg/dL koffein, mens koffeinfri
kaffe, kakao og chokolademælk normalt indeholder 3-5 mg/dL. Der findes
også en række andre energidrikke, som indeholder koffein, men indholdet
i disse er sjældent højere end koffeinindholdet i kaffe. I Danmark er det
maksimalt lovligt at tilsætte 32 mg/dL koffein i energidrikke.
b)
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Tre personer indtager henholdsvis en normal kop kaffe, te og
kakao. Fremstil i samme koordinatsystem tre grafer, der viser
mængden af koffein i kroppen for hver af de tre personer som
funktion af tiden. Angiv for hver af de tre personer den tid, der
skal til for, at mængden af koffein i kroppen halveres.

Som nævnt indeholder energidrikke koffein. Fødevareinstitutet ved
DTU lavede i 2014 en undersøgelse med titlen ”Energidrikke i Danmark.
Undersøgelse af indtaget blandt 10-35-årige”. Ifølge undersøgelsen drikker 27 %
af danskere mellem 10 og 35 år mindst en gang om måneden. Energidrikke
er især populære i aldersgruppen 15-26 årige, hvor 34-38 % hver måned
drikker mindst en energidrik. Størst tørst på energidrikke har unge mænd
mellem 15-26 år. I en rapport fra det britiske firma Euromonitor, der bl.a.
laver statistikker og fremskrivninger af danskernes forbrug af energidrikke,
oplyses det, at i perioden 2010-2016 steg forbruget fra 4 millioner liter om
året til 16 millioner liter om året, samt at det forventede forbrug i Danmark
vil være på 25 millioner liter om året i 2021.
c)

Opstil en matematisk model både i form af en formel og en graf,
der viser udviklingen i danskernes forbrug af energidrik. Brug
modellen til at give et bud på danskernes forbrug af energidrik i
2025 og drøft anvendeligheden og relevansen af buddet.
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Jeppe Matthiessen, der er seniorrådgiver på Fødevareinstituttet udtaler til
Samvirke i forbindelse med undersøgelsen, at ”... energidrikke indeholder mere
sukker end sodavand. Fra et ernæringsmæssigt synspunkt er energidrikke tomme
kalorier og ikke egnet til børn pga. det høje koffeinindhold. Vi ser også, at brugen af
energidrik-drikke hænger sammen med en mindre sund livsstil, ligesom der er flere
overvægtige blandt brugere af energidrikke end i gruppen af ikke-brugere.”

d) Antag at en person hver time i otte timer indtager en energidrik
tilsat den i Danmark maksimale mængde koffein 32 mg/dL.
Opstil en matematisk model både i form af en graf og en formel,
der viser koffeinmængden i personens krop som funktion af
tiden.
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Det her foreliggende materiale har fokus på indtagelse af alkohol, men
i dette tema har vi set på andre drikkevarer som kaffe, te, kakao og
energidrik. Udbuddet af drikkevarer er stort og udvides hele tiden. Vores
forbrugsmønster ændrer sig hele tiden, og vi har alle vores helt personlige
drikkevaner – nogen foretrækker postevand fremfor cola, mens andre ikke
kan starte dagen uden et glas mælk.

e)

Planlæg og gennemfør en undersøgelse i klassen af, hvilke
drikkevarer I indtager, hvor meget og hvor ofte. Drøft hvilke
generelle træk ved jeres forbrug af drikkevarer, der kan
identificeres fra jeres undersøgelse, og hvad det kan fortælle os
om sundhedstilstanden i klassen.
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på kroppen.

HVAD VED VI NU OM ALKOHOL OG
MATEMATISKE MODELLER?
I har nu i gennem eksperimenter og matematiske
beskrivelser søgt indsigt i indtagelse af alkohol,
herunder problemer med stort forbrug og virkning

Som afslutning på jeres undersøgelser skal I drøfte, hvilken viden om
alkohol og matematiske modeller, I har opnået. Forbered i grupper med
udgangspunkt i nedenstående spørgsmål en fælles drøftelse i klassen om
udbyttet af jeres undersøgelser:
a)

Er der noget af den viden I inden jeres undersøgelser havde om
alkoholforbrug og alkoholens virkning på kroppen, der er nu er
ændret, og har I fået ny viden om dette?

b)

Forventer I at jeres undersøgelser får betydning til jeres
fremtidige forbrug af og holdninger til alkohol?

c)

I har i jeres undersøgelser anvendt resultater fra forskning,
eksperimenter og matematiske modeller. Beskriv hvordan
matematiske modeller anvendes til at få indsigt alkoholforbrug
og alkoholens virkning på kroppen og drøft derefter styrker og
svagheder ved at anvende matematik.

d) Hvilken ny matematisk viden har jeres undersøgelser givet
jer, og forventer I at kunne anvende denne viden i skolen og
dagligdagen?

e)

Hvilke to ting var de mest interessante i dette forløb?

45

Alle grupper præsenterer resultatet af deres drøftelser med powerpoint,
poster e.lign. for klassen.
f)
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På baggrund præsentationerne opstiller klassen i fællesskab
en liste over de vigtigste nye indsigter om alkoholforbrug,
alkoholens virkning på kroppen og matematiske modeller, samt
de to mest interessante ting ved forløbet.

