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KAPITEL 1. Er din sundhed dit eget valg?
Hvad er sundhed? Og hvordan påvirkes din
sundhed af din familie og dine venners livsstil?
Hvad er sundhed?
Sundhed kan beskrives på mange måder. Her kommer du til at arbejde med fire
forskellige sundhedsbegreber:
1. DET NEGATIVE SUNDHEDSBEGREB
– her bliver vi betragtet som sunde, når
bare vi ikke er syge. Og her er sundhed det
samme som fravær af sygdomme som f.eks.
kræft, hjertekarsygdom og fedme.

3. DET SNÆVRE SUNDHEDSBEGREB
– her handler sundhed udelukkende om
det enkelte menneskes valg af livsstil.
Har man f.eks. valgt en usund livsstil med
for meget alkohol, rygning og usikker sex?

2. DET POSITIVE SUNDHEDSBEGREB
– her er sundhed både fravær af sygdom og
dét at have livskvalitet og velvære – både
fysisk, mentalt og socialt. Det er altså ikke
nok, at man ikke er syg. Man skal f.eks.
også være glad og tilfreds og have gode
relationer til andre mennesker som f.eks.
venner og familie.

4. DET BREDE SUNDHEDSBEGREB
– her handler sundhed både om livsstil og
evevilkår. Det indeholder altså både de valg,
man selv træffer, men også de muligheder
samfundet giver os. Hvor let er det f.eks.
at få en god uddannelse, en god bolig,
mulighed for lægehjælp eller mulighed
for at bo i et område uden forurening?

FIGUR 1.
Fire forskellige sundhedsbegreber

FIGUR 1 viser de fire sundhedsbegreber. Den vandrette akse viser forskellen på det positive og negative
sundhedsbegreb. Den lodrette akse viser forskellen på det brede og snævre sundhedsbegreb.
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Der findes en organisation, som arbejder for at sikre sundhed i hele verden. Den hedder Verdenssundhedsorganisationen eller World Health Organisation (WHO). Ifølge WHO er sundhed en
tilstand af fuldkommen fysisk, mental og social sundhed – ikke kun fravær af sygdom.
Hvor ville du placere WHO’s definition af sundhed i FIGUR 1?
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KAP 1 / OPGAVE 1 / side 17
Hvad tænker du om sundhed?
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FIGUR 2
Forhold, der påvirker din sundhed
Kilde: Dahlgren og Whitehead 1991
FIGURkun
2
Figuren viser også, at livsstil og levevilkår påvirker hinanden. Hvis du f.eks.
kan købe pomfritter og pølser
Kilde: Dahlgren og Whitehead 1991
i sportshallen, så er det ikke så let at vælge sund mad, når du går til sport. Kan du give andre eksempler på,
hvordan livsstil og levevilkår påvirker hinanden?

Hvad påvirker din sundhed?
FIGUR 2 tager udgangspunkt i det positive og brede sundhedsbegreb.

Figuren viser, at din sundhed påvirkes af mange forskellige ting som f.eks.:
• Dit køn.

• Levevilkår – f.eks. hvor du bor,
hvor mange penge du har, og om
du har fået en uddannelse.

• Din alder.
• Din livsstil – altså den måde du lever på.
• Dine sociale relationer – f.eks. hvordan
du har det med din familie og dine venner.
• Lokale netværk – f.eks. om der er personer, der kan hjælpe dig, hvis du kommer
i problemer, i det område, hvor du bor.

• Arbejdsvilkår – f.eks. om du har et
arbejde, hvad du arbejder med,
og hvor mange timer du arbejder.
• Generelle samfundsøkonomiske,
kulturelle og miljømæssige forhold –
bor du f.eks. på landet eller i byen med
meget luftforurening, er der gode fritidstilbud til de unge, dér hvor du bor,
og har du råd til at købe sund mad?
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Sundhed og alkohol
Hvis du drikker alkohol, har det meget stor betydning for din sundhed. Alkohol er nemlig et
giftstof, som påvirker mange af din krops organer – både direkte og indirekte. Jo mere alkohol
man drikker, desto større risiko har man for at få skader.
Alkohol er skyld i ca. 5 % af alle dødsfald i hele verden og knap 5 % af de skader og sygdomme, der opstår rundt om i verden. Så alkohol står højt på listen over årsager til sygdom
og død.

Centralnervesystemmet:
Søvnforstyrrelser,
forgiftning,
abstinenser,
kramper

Demens,
og hjerneblødning

Alkoholisk psykose

Kræft i mund
og hals
Blødning,
åreknuder og
kræft i spiserøret

Vækst af bryst
(for mænd)

Brystkræft
Forhøjet blodtryk,
forstyrrelse af
hjerterytmen
og svag
hjertemuskel

Fedtlever,
leverbetændelse,
skrumpelever og
kræft i leveren

Knogleskørhed
med brud

Diarré

Mavesår
og -blødning
Kræft i tykog endetarm

Nerveskader

Menstruationsforstyrrelser,
nedsat fertilitet
og fosterskader

Bugspytkirtelbetændelse,
sukkersyge
og kræft i
bugspytkirtlen

Svækkelse
af muskler

Nedsat potens,
nedsat sædkvalitet

FIGUR 3
Konsekvenser som alkohol kan have for kroppen
Kilde: Alkohol og helbred, Sundhedsstyrelsen 2008
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FIGUR 3

FIGUR 3 viser, hvordan alkohol kan påvirke kroppen.
Kan du komme i tanke om andre konsekvenser ved at drikke alkohol?
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l.d k og hør,
Gå ind på ww w.o ma lko ho
r kroppe n og hjern en.
hvor dan alkohol påvirke

kro ppe n”)
og derefter ”Alkohol og
(Vælg ”Krop & Sundhed”

KAP 1 / OPGAVE 2 / side 17 (se www.omalkohol.dk/kultur-samfund/er-din-sundhed-dit-eget-valg/)
Quiz – test din viden om alkohol

KAP 1 / OPGAVE 3 / side 17
Fordele ved at lade være med at drikke alkohol

VIDSTE DU...
Andelen af 15-årige, der drikker alkohol mindst én gang om ugen er halveret
de sidste ca. 20 år. I 2002 drak 50 % af de 15-årige drenge mindst én gang
om ugen, men i 2018 var det faldet til 26 %. For pigerne er andelen faldet fra
39 % til 18 % fra år 2002 til 2018.

LIVSSTIL OG LEVEVILKÅR
Livsstil er kort fortalt den måde, vi lever på – vores vaner. Levevilkår er til
gengæld de muligheder samfundet giver os. Hvor let er det f.eks. at få en
god uddannelse, en god bolig, mulighed for lægehjælp eller mulighed for at
bo i et område uden forurening? Livsstil og levevilkår indvirker på hinanden.
Hvis du f.eks. ikke har mulighed for at købe sunde fødevarer i butikkerne, så er
det svært at vælge at spise sundt.

HVAD ER ALKOHOL?
Alkohol er et kemisk stof med navnet ethanol. Det fremstilles ved hjælp af gæring,
hvor organiske stoffer nedbrydes. Når man drikker alkohol, bliver det optaget i
blodet gennem maven og tarmene. Via blodet føres alkoholen rundt i kroppen
– bl.a. til hjernen, som bliver påvirket, så man føler sig beruset.

ALKOHOL, SYGDOM OG SOCIALE KONSEKVENSER
Alkohol er et kræftfremkaldende stof, som kan medvirke til mere end 60 forskellige sygdomme. Det gælder bl.a. kræftsygdomme, mave-tarmssygdomme,
hjerte-kar-sygdomme, leversygdomme, forhøjet blodtryk, nedsat immunforsvar, angst, depression mv. Alkohol er også skyld i ulykker som fald, forgiftninger, drukning, trafikulykker, vold og selvmord.
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KAPITEL 2. Opfattelser og virkelighed

Hvor mange unge, tror du, har prøvet at drikke alkohol?
Stemmer din opfattelse med virkeligheden?
Start temaet med at løse OPGAVE 1
Tror du, at de andre er vildere
end dig selv?

Hvad betyder sociale overdrivelser
for vores adfærd?

De fleste har været i den situation, at man
troede, at de andre var meget vildere og
modigere end én selv. Tit finder man ud af,
at de andre er helt almindelige, og at de ikke
for længst har prøvet tusind ting. For eksempel tror du måske, at de fleste andre unge
på din alder drikker alkohol hver uge. Men i
virkeligheden er det de færreste, der gør det.
Man kalder det en social overdrivelse, når
man tror, at der er flere, der mener eller gør
bestemte ting, end der i virkeligheden er.

Vi kan let blive påvirkede af sociale overdrivelser og misforståelser om, hvad andre
mener og gør. Det kan få os til at ændre
opførsel og adfærd. Nogle gange gør vi
f.eks. noget, fordi vi tror, at alle andre gør
det. Vi vil ofte gerne ligne de mennesker,
som vi omgås, fordi det kan føles sårbart
at være anderledes.

Gå ind på
www.omalkohol.dk/kultur-samfund/opfattelser-og-virkelighed/
og hør om andre unges oplevelser af,
om man kan feste uden alkohol.
KAP 2 / OPGAVE 1 / side 18

se www.omalkohol.dk/kultur-samfund/opfattelser-og-virkelighed/

Quiz - Sammenlign din opfattelse med virkeligheden
KAP 2 / OPGAVE 2 / side 18
Hvad tror du, de andre gør?
KAP 2 / OPGAVE 3 / side 18
Hvordan undgår man overdrivelser
og misforståelser om unge og alkohol?
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VIDSTE DU...
Næsten 6 ud af 10 unge, der har prøvet at drikke alkohol, tror at deres jævnaldrende
drikker mere end dem selv, mens færre end hver tiende (8 %) tror, at deres jævnaldrende drikker mindre end dem selv. Resten tror, at de ligger på niveau med deres
jævnaldrende. Det tyder på, at mange unge har en overdrevet forestilling om, hvor meget
alkohol andre unge drikker. Læs eventuelt mere i rapporten ”Unges alkoholvaner
i Danmark 2019”. Se rapporten her: Unges alkoholvaner i Danmark 2019.
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KAPITEL 3. Fællesskab og forskellighed

Læs og hør om unge, der har fravalgt at drikke alkohol,
om deres oplevelse af at skille sig ud og samtidig gerne
ville være en del af et fællesskab.
Der er ikke to mennesker i verden, der er
ens. Vi er bl.a. præget af vores opvækst,
vores erfaringer og de mennesker, vi
omgiver os med. Vi har alle vores helt egne
unikke kendetegn. Vi tænker forskelligt og
ser på verden på vidt forskellige måder.

Herunder finder du en artikel om en ung,
der har valgt at gøre noget andet end
de fleste af hendes venner.
Find artiklen og løs OPGAVE 1.

Derfor er det også vigtigt at være åbne
overfor hinanden og acceptere vores
forskelligheder fremfor at fordømme dem.
Vi behøver ikke at være enige om alt.

KAP 3 / OPGAVE 1 / side 19
At gå egne veje

ARTIKEL FRA BERLI
NGSKE TIDENDE:
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KAP 3 / OPGAVE 2 / side 19
Accept og anerkendelse
Sig nej og respektér et nej

Der kan nemt opstå en situation, hvor man
føler sig presset til at gøre noget, som ikke
føles rigtigt. Se herunder og få tips til, hvordan
du kan sige nej til alkohol på en god måde.

GIV EN
GRUND

SIG DET
LIGEUD

Nej tak, det er
vigtigt, at jeg er
frisk i morgen.

Nej tak!

SNAK OM
NOGET ANDET

GÅ DIN VEJ

Nej tak!
Har du hørt den
nye sang med
Billie Elish?

Gå din vej fra
dem, der bliver
ved med at
presse dig.

Det kan f.eks. være, hvis nogen spørger, om
du vil være med til at drikke alkohol, og du ikke
har lyst. Derfor er det en god idé at overveje
med sig selv, hvordan man på en god måde
kan sige nej i den slags situationer.
GEN
TAG
Bliv v
ed m
sige n e d a t
ej,
til du
ikke b
live
spurg
t mer r
e.

KOM MED
ALTERNATIVER
Nej tak!
Skal vi danse
eller spille pool?

SNAK OM
NOGET ANDET
Nej tak!
Hvem vandt
fodboldkampen
i går?

BRUG DINE
FORÆLDRE SOM
UNDSKYLDNING
Jeg har en aftale
med min forældre
om ikke at drikke
i aften.

Gå ind på

www.omalkohol.dk/kultur-samfund/faellesskab-og-forskellighed/

og hør hvorfor nogle unge vælger alkohol fra.

VIDSTE DU...
8 ud af 10 unge ønsker en alkoholkultur, hvor alle accepterer et ”nej tak” til alkohol.
Alligevel har næsten halvdelen (47%) af 15-20-årige én eller flere gange oplevet, at
deres venner har forsøgt at få dem til at drikke mere alkohol, selvom de har sagt ”nej tak”.
Samtidigt drikker hver fjerde (24%) ofte eller nogle gange mere alkohol, end de har lyst
til, fordi de føler, at det forventes. Læs eventuelt mere i rapporten ”Unges alkoholvaner i Danmark 2019”. Se rapporten her: Unges alkoholvaner i Danmark 2019.
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KAP 3 / OPGAVE 3 / side 19
Sig nej
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KAPITEL 4. Alkohol og reklamer

Hvilke virkemidler bruges i reklamer og markedsføringen af alkohol?
Hvordan virker de på os, og hvad er skjult markedsføring?
Hver dag bliver vi udsat for et hav af reklamer lige fra hængeskilte i busser, webbannere på
internetsider til helsides annoncer i aviser. Reklamerne konkurrerer om vores opmærksomhed
og forsøger at få os til at købe bestemte produkter ved hjælp af forskellige virkemidler.

Virkemidler i reklamer kan f.eks. være:
• Blikfang f.eks. med dristige billeder eller
fængende overskrifter.

• Skabe troværdighed for at få os til
at tro på budskabet i reklamen.

• Bruge kendte mennesker til at reklamere
for et produkt. På den måde kobles
produktet indirekte til en bestemt livsstil
og til kvalitet.

• Spille på drømme, vaner, idealforestillinger og forbrug ved at sætte
produktet ind i en livsstilsammenhæng
med personer, der ligner målgruppen.

• Lade tekst og billede understøtte
hinanden for at underbygge budskabet
og troværdigheden i reklamen.

• Bruge musik- og lydeffekter til at
understøtte reklamens budskab
og fange målgruppen.

• Appellere til målgruppens ønske om
at være en del af et fællesskab.

• Bruge positive ord og knytte gode 		
værdier til produktet.

• Henvende sig til målgruppens følelser
og drømme.

Analyse af reklamer

Reklamens argumenter

Du kan bruge kommunikationsmodellen
på næste side (FIGUR 4), når du skal
analysere, hvilke virkemidler en
reklame bruger til at formidle et budskab.

Reklamer bruger forskellige argumenter
for at overbevise modtageren om,
at et produkt er godt:

Sæt reklamen ind i modellen samtidig
med, at du stiller spørgsmålene:
1. Hvem siger hvad til hvem og hvor?
2. Hvordan siges det?
3. Og hvorfor?

• Afsenderargumenter – i reklamen 		
lovpriser afsenderen produktet,
der reklameres for f.eks. via
troværdige personer.
• Modtagerargumenter – reklamen 		
fokuserer på modtagerens fordele ved
at købe det produkt, der reklameres for.
• Sagargumenter – reklamen
præsenterer produktet med tal, analyse af
fortiden, forudsigelser om fremtiden eller
sammenligninger med andre produkter.
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Reklamer kan endvidere groft
inddeles i to kategorier:

Produktplacering
og sponsorering

• Reklamer, der appellerer
til modtagerens følelser.

Alkoholindustrien markedsfører også alkohol
via andre kanaler end reklamer. Det kan
f.eks. være ved at få vist et produkt i et
reality-program, hvor unge drikker et bestemt
alkoholprodukt, som en del af handlingen.

• Reklamer, der appellerer til
modtagerens fornuft.

Alkoholindustrien reklamerer også for deres
produkter, når de sponsorerer store sportsog musikarrangementer. Her bliver alkohol
koblet til de positive værdier i sporten
og musikken – som f.eks. fællesskab,
begejstring og succes.

FIGUR 4
KOMMUNIKATIONSMODEL

Klik på videoen på
w w w. om al ko ho l.d
k/ ku ltu r- sa m fu nd
/
al ko ho l-o g- re kl am
er /
og hø r om , hv or da
n al ko ho lre kl am er på vi rk er
bø rn og un ge .
Fi lm, der fo rt
æller:

Alkoholreklamer på
virker børn og unge
s
alkoholvaner. Det ka
n skyldes, at reklame
rn
e
ofte bruger følelse
sladede virkemidle
r
til at give det indtry
k, at alkohol fører
til
succes blandt venn
erne og en følelse
af fællesskab.

Besøg Alkohol & Samfunds website
www.alkohologsamfund.dk/
alkopedia/danmark-forstaar-atmarkedsfoere-alkohol
og bliv klogere på:
• Hvordan alkohol markedsføres.
• Hvordan markedsføringen har
indflydelse på unges forbrug.
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Markedsføring af alkohol
I Danmark må man ikke markedsføre rusmidler som alkohol til unge. Det står i § 11
i Markedsføringsloven. Det betyder, at det
er ulovligt at omtale og markedsføre alkohol
til børn og unge under 18 år i f.eks. reklamer,
kampagner og rejsebeskrivelser.
§ 11 i Markedsføringsloven handler om al
markedsføring over for børn og unge, og
hvis man overtræder den, kan man blive
straffet f.eks. med en bøde.
Der findes også regler for alkoholmarkedsføring i al almindelighed. Disse regler er
ikke en lov, men et frivilligt regelsæt,

som alkoholproducenter og -forhandlere
har vedtaget sammen med blandt andre
Erhvervsministeriet og reklamebranchen
for at forpligte sig til ansvarlig markedsføring.
Reglerne siger blandt andet, at man ikke
må markedsføre produkter med alkohol på
en påtrængende eller provokerende måde,
og man må heller ikke kæde sex og alkohol
sammen eller være kønsdiskriminerende.
Klager over alkoholmarkedsføring behandles i Alkoholreklamenævnet, og hvis de
vurderer, at reglerne er brudt, får afsenderen
af reklamen en påtale.

Se det frivillige sæt af retningslinjer for markedsføring
af alkohol på Alkoholreklamenævnets hjemmeside

www.alkoholreklamenaevnet.dk/retningslinjerne/

KAP 4 / OPGAVE 1 / side 20
Analyse af alkoholreklamer

KAP 4 / OPGAVE 2 / side 20
Markedsføring af alkohol i Danmark

HVAD ER EN LIVSSTIL?

Din livsstil handler om dine vaner og dit forbrug. Det kan være den måde du bor på,
hvad du bruger din fritid til, hvilken mad du spiser, hvilken musik du spiller, og hvilke
tv programmer du ser. Dine forældre og venner påvirker din livsstil. Når man laver
reklamer til unge, undersøger man også, hvilken livsstil unge har.

HVAD ER EN MÅLGRUPPE?

En målgruppe er en gruppe af personer, som man henvender sig til med et budskab
eller en indsats. Man kan beskrive en målgruppe ud fra forskellige kendetegn som
f.eks. køn, alder og en bestemt livsstil.
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KAPITEL 5. Forbrug og forebyggelse

Hvor meget alkohol drikker danskerne? Og hvor meget drikker
unge i Danmark sammenlignet med andre europæiske lande?
Hvor meget alkohol drikker danskerne?
Alkohol spiller en væsentlig rolle for sygdom
og død i hele verden - det vil sige både i lande
med lav og høj indkomst.

?

?

Men hvor meget alkohol drikker den danske
befolkning egentlig?

KAP 5 / OPGAVE 1 / side 21
Beregn, hvor meget alkohol danskerne drikker?
Hvor meget drikker danskerne – og hvem drikker mest?
I Danmarks Statistik kan man finde tal over, hvor meget alkohol, der bliver
købt i Danmark. Men det er svært helt præcist at beregne, hvor meget den
danske befolkning drikker ud fra disse tal.
Noget alkohol bliver nemlig købt, men ikke drukket. Noget alkohol bliver
købt i udlandet. Og der er stor forskel på, hvor meget alkohol, der bliver
drukket i forskellige grupper i befolkningen.
Derfor gennemfører man også spørgeskemaundersøgelser, hvor man
spørger et udsnit af den danske befolkning om, hvor meget de drikker
hver især. På denne måde kan vi få viden om, hvilke befolkningsgrupper,
der drikker mere alkohol end andre.

KAP 5 / OPGAVE 2 / side 22
Danskernes alkoholvaner
Hvor meget alkohol drikker danske unge sammenlignet
med andre europæiske unge?
Der er forskel på, hvor meget alkohol, man drikker i forskellige lande.
Der bliver drukket mest alkohol pr. indbygger i Europa sammenlignet med
de andre verdensdele.
Danske unge har i medierne fået overskrifter som ”Guldmedalje i druk
går igen til danske unge” og ”Danske unge giver ikke druk-rekorden
fra sig”. Men er det rigtigt, at unge i Danmark drikker mere end deres
jævnaldrende europæiske naboer?
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?

KAP 5 / OPGAVE 3 / side 23
Alkoholvaner blandt unge i Europa
Alkohol er ikke en almindelig forbrugsvare
Man kan købe alkohol i helt almindelige butikker, selv om alkohol er et giftstof, som direkte
og indirekte påvirker mange af kroppens organer og funktioner. Derfor påvirker alkohol
kroppens sundhed og øger risikoen for en lang række sygdomme (se FIGUR 3). Når man
i længere tid – og jævnligt – drikker sig beruset, kan man blive afhængig af alkohol.
Afhængighed kan påvirke ens adfærd og evne til at koncentrere sig.

Demens,
og hjerneblødning

Alkoholisk psykose

Centralnervesystemmet:
Søvnforstyrrelser,
forgiftning,
abstinenser,
kramper
Kræft i mund
og hals

Blødning,
åreknuder og
kræft i spiserøret

Vækst af bryst
(for mænd)

Brystkræft

Fedtlever,
leverbetændelse,
skrumpelever og
kræft i leveren

Forhøjet blodtryk,
forstyrrelse af
hjerterytmen
og svag
hjertemuskel

Knogleskørhed
med brud

Diarré

Mavesår
og -blødning
Kræft i tykog endetarm

Nerveskader

Menstruationsforstyrrelser,
nedsat fertilitet
og fosterskader

Svækkelse
af muskler

Bugspytkirtelbetændelse,
sukkersyge
og kræft i
bugspytkirtlen
Nedsat potens,
nedsat sædkvalitet

FIGUR 3

FIGUR 3
Konsekvenser som alkohol kan have for kroppen
Kilde: Alkohol og helbred, Sundhedsstyrelsen 2008
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Hvordan kan man nedsætte alkoholforbruget?
Man kan f.eks. nedsætte danskernes forbrug af alkohol ved at indføre regler,
der gør det besværligt eller ulovligt at købe/drikke alkohol. Det kalder man
også politiske værktøjer.
MAN KAN F.EKS.:
• Hæve prisen på alkohol, da prisen har betydning for forbruget
• Gøre det sværere at få fat i alkohol. Butikkerne kunne have et mindre udvalg
af alkohol og åbningstiderne for salg af alkohol kunne være kortere. Man kunne
også hæve aldersgrænsen for køb af alkohol og slå mere effektivt ned, når
aldersgrænsen ikke bliver overholdt.
• Begrænse markedsføringen af alkohol, fordi reklamer for alkohol
kan påvirke unge til at drikke tidligere og mere alkohol.
Har du andre bud på politiske værktøjer, der kan nedsætte forbruget af alkohol?
Og hvorfor tror du, at de danske politikere ikke gør brug af de værktøjer, som kan
være med til at mindske forbruget af alkohol i den danske befolkning?

OVERFORBRUG AF ALKOHOL

g drikker alkohol – men forbruget er
Størstedelen af den voksne danske befolknin
meget stort alkoholforbrug, mens andre
skævt fordelt. Det betyder, at nogle har et
har et ret beskedent forbrug.
hedsstyrelsens anbefalede grænse på
Over 800.000 danskere drikker over Sund
er og maksimalt 14 genstande om ugen for
maksimalt 7 genstande om ugen for kvind
holder man sig inden for den, har man en
mænd. Dette kaldes lavrisikogrænsen, og
Hvis man derimod drikker over højrisikolav risiko for at blive syg på grund af alkohol.
for kvinder og maksimalt 21 genstande
grænsen på maksimalt 14 genstande om ugen
for at blive syg på grund af alkohol.
om ugen for mænd, så har man en høj risiko

ALKOHOL I ET HISTORISK PERSPEKTIV

Danskerne har siden 1500-tallet haft et stort forbrug af alkoho
l. I 1500-tallet
drak danskerne øl i stedet for vand. Men det var fordi øl var mere
hygiejnisk
end drikkevandet, som kunne være meget forurenet. Dengang
var det normalt
at drikke op til 10 liter øl om dagen. Alkoholprocenten var dog
lavere sammenlignet med den øl, vi drikker i dag.
Alkoholforbruget har ændret sig meget i løbet af 1900-tallet. F.eks.
faldt alkoholforbruget markant, da man i 1917 hævede skatterne på alkoho
l, men særligt
i løbet af 1960erne og 1970erne steg alkoholforbruget meget
igen. De senere
år er alkoholforbruget faldet lidt igen, men det er fortsat langt
højere end det
var efter 1917 og frem til 1960erne.
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OPGAVER
KAPITEL 1. Er din sundhed dit eget valg?
Hvad er sundhed? Og hvordan påvirkes din
sundhed af din familie og dine venners livsstil?
KAP 1 / OPGAVE 1 / læs side 4 - 7
Hvad tænker du om sundhed?
Hvad betyder ordet sundhed for dig? Skriv dine tanker ned på en post-it.

Tænk over, hvor meget du selv kan vælge din sundhed. Og se, hvor i FIGUR 1
du vil placere din opfattelse af sundhed.

Fremlæg din opfattelse af sundhed for klassen. Placer så din ”sundheds-post-it”
i forhold til dine klassekammeraters på FIGUR 1 , som din lærer har tegnet
en kopi af på tavlen.

KAP 1 / OPGAVE 2 / læs side 4 - 7

se www.omalkohol.dk/kultur-samfund/er-din-sundhed-dit-eget-valg/

Quiz – test din viden om alkohol

KAP 1 / OPGAVE 3 / læs side 4 - 7
Fordele ved at vente med alkohol
Hvilke fordele er der, hvis du venter med at drikke alkohol?

Brug 5 minutter på at skrive dine bud ned på et stykke papir.
Udvælg de tre vigtigste fordele ved at vente med at drikke alkohol.
Skriv dem op på tavlen og forbered dig på at præsentere dem
for klassen.
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KAPITEL 2. Opfattelser og virkelighed

Hvor mange unge, tror du, har prøvet at drikke alkohol?
Stemmer din opfattelse med virkeligheden?

KAP 2 / OPGAVE 1 / læs side 8

se www.omalkohol.dk/kultur-samfund/opfattelser-og-virkelighed/

Quiz - Sammenlign din opfattelse med virkeligheden
KAP 2 / OPGAVE 2 / læs side 8
Hvad tror du, de andre gør?
Mange unge tror, at andre unge har prøvet meget mere
end de selv har. Men passer det? Og hvorfor tror vi,
at de andre har prøvet meget mere - eller mener noget
helt bestemt?
• Skriv dine forklaringer på, hvorfor virkeligheden ikke
altid hænger sammen med det, som vi tror om de andre.
• Del jer op i grupper med tre-fem elever i hver gruppe
og præsenter hver jeres forklaringer for de andre i gruppen.
• Når I bliver enige om en forklaring, så skriv den ned
og fremlæg den for klassen.

KAP 2 / OPGAVE 3 / læs side 8
Hvordan undgår man overdrivelser og
misforståelser om unge og alkohol?
• Del jer op i grupper med tre-fem elever i hver gruppe.
• Diskutér nu, hvordan I kan undgå, at der opstår overdrivelser og misforståelser om, hvad andre mener og gør.
• Skriv alle jeres ideer ned og fremlæg dem for klassen.
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KAPITEL 3. Fællesskab og forskellighed

Læs og hør om unge, der har fravalgt at drikke alkohol, om deres
oplevelse af at skille sig ud og samtidig gerne ville være en del af
et fællesskab.
KAP 3 / OPGAVE 1 / læs side 9 - 10
At gå egne veje
Læs artiklen ”Derfor ser vi skævt til afholdsfolket”.
Når I har læst artiklen, kan I dele jer op i grupper og diskutere følgende:
www.b.dk/personlig-udvikling/derfor-ser-vi-skaevt-til-afholdsfolket
• Hvorfor vælger Susan i artiklen at lade være med at drikke?
• Hvilke argumenter giver Susan for sit valg?
• Hvorfor er det svært at have truffet denne beslutning?
• Hvordan kan vi i klassen arbejde for, at man kan være forskellig uden
at blive holdt uden for fællesskabet?

KAP 3 / OPGAVE 2 / læs side 9 - 10
Accept og anerkendelse
Jeres lærer deler jer op i grupper på fem elever, husk at tage
blyanter og post-it med, når I går ud i grupperne.
I har nu 10 minutter til at forberede jer på at skrive to gode egenskaber
ned ved de fire andre i gruppen. Tænk godt over det I vælger at skrive,
I skal nemlig begrunde det, I har skrevet.
Når de 10 minutter er gået, vælger I én, der skal ”op at flyve”. I skiftes til
at sætte jeres post-it på personen, og imens I gør det, forklarer I, hvorfor
I har valgt at anerkende netop denne egenskab. Sådan fortsætter I, indtil
alle har fået sat post-it på tøjet.

KAP 3 / OPGAVE 3 / læs side 9 - 10
Sig nej
Del jer op i grupper med tre-fem elever i hver gruppe.
• Diskutér nu, hvor det er mest sandsynligt, at I møder personer,
som vil forsøge at få jer til at drikke alkohol?
• Hvordan kunne I sige nej tak til alkohol i den slags situationer?
Skriv jeres forslag ned.
• Diskuter også fordele og ulemper ved at sige nej på de forskellige måder.
• Fremlæg rollespil for klassen, hvor I viser forskellige måder at sige nej
til alkohol i en presset situation.

OM ALKOHOL Et undervisningsmateriale til unge
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KAPITEL 4. Alkohol og reklamer

Hvilke virkemidler bruges i reklamer og markedsføringen af alkohol?
Hvordan virker de på os, og hvad er skjult markedsføring?

KAP 4 / OPGAVE 1 / læs side 11 - 13
Analyse af alkoholreklamer
Del jer op i grupper med tre-fem elever i hver gruppe.
Find en alkoholreklame på internettet og diskutér:
• Hvem er afsenderen af reklamen?
• Hvem henvender reklamen sig til (modtager) – og hvordan kan
man se det på billedet og evt. tekstens ordvalg og sætninger?
• Hvilken livsstil og hvilke drømme forudsætter reklamen,
at modtageren har?
• Hvad er budskabet i reklamen? Dvs. hvad vil reklamen have
modtageren til at gøre – og hvordan begrunder reklamen det?
• Hvilken type argumentation bruges der i reklamen?
• Er reklamen troværdig? Understøtter tekst og billeder hinanden?
Skriv de svar ned, som I bliver enige om i gruppen, og fremlæg dem for klassen.

KAP 4 / OPGAVE 2 / læs side 11 - 13
Markedsføring af alkohol i Danmark
Del jer op i grupper med to-tre elever i hver gruppe og læs:
• Alkohol & Samfunds side ”Danmark forstår at markedsføre alkohol”
www.alkohologsamfund.dk/alkopedia/danmark-forstaar-at-markedsfoere-alkohol
DISKUTÉR I GRUPPERNE:
• Hvordan markedsfører alkoholindustrien alkohol?
Se evt. Alkohol & Samfunds hjemmeside
www.alkohologsamfund.dk/alkopedia/danmark-forstaar-at-markedsfoere-alkohol
• Følger alkoholindustrien retningslinjerne for markedsføring
af alkohol i Danmark? Se evt. retningslinjerne her:
www.alkoholreklamenaevnet.dk/retningslinjerne/retningslinjerne/
• Hvordan kan man i endnu højere grad beskytte børn og unge
i Danmark mod alkoholreklamer og -markedsføring?
Skriv de svar ned, som I bliver enige om i gruppen, og fremlæg dem for klassen.
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KAPITEL 5. Forbrug og forebyggelse

Hvor meget alkohol drikker danskerne? Og hvor meget drikker
unge i Danmark sammenlignet med andre europæiske lande?

KAP 5 / OPGAVE 1 / læs side 14 - 16
Beregn, hvor meget alkohol danskerne drikker?
Man kan undersøge, hvor meget alkohol danskerne drikker på flere måder. Man kan f.eks.
registrere, hvor meget alkohol, der sælges per indbygger i Danmark. Den registrering sker
i det, der hedder Danmarks Statistik. Og Danmarks Statistik indsamler, bearbejder og
offentliggør statistiske oplysninger om det danske samfund.
Del jer op i grupper med to elever i hver gruppe.
• Gå ind på Danmarks Statistisk´s hjemmeside via linket
www.statistikbanken.dk/ALKO2
Her kan I finde oplysninger om forbrug og salg af alkohol og tobak.
• Beregn, hvor mange liter ren alkohol, der blev solgt i 2019
(eller eventuelt nyere år) pr. indbygger over 18 år.
Det gør I ved at vælge ”Salg af ren alkohol, pr. indbygger
over 18 år (gnsntl. antal liter)” og år ”2019”.
• Tag udgangspunkt i svaret på forrige spørgsmål
(liter ren alkohol pr. indbygger over 18 år),
og regn ud, hvad det svarer til i hhv.:
1. øl
2. flasker vin
3. flasker spiritus
For at beregne det, skal I bruge boksen nedenfor.

EN GENSTAND ER 1,5 CL.
.
ELLER 15 ML REN ALKOHOL
• En almindelig øl svarer til
én genstand.
• 1 flaske vin (75 cl) indeholder
ca. 6 genstande.
•

er
1 flaske spiritus (70 cl) indehold
ken
styr
r
efte
alt
de
stan
ca. 18-20 gen
.
af spiritussen
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KAP 5 / OPGAVE 2 / læs side 14 - 16
Danskernes alkoholvaner
Danskernes Sundhed er en national database, der indeholder data
om den voksne befolknings sundhedstilstand. Det er muligt at foretage
analyser i forhold til danskernes sundhedsadfærd, og det er f.eks. oplagt
for kommuner og regioner at benytte den til sundhedsplanlægning.
Del jer op i seks grupper og gå ind på www.danskernessundhed.dk
Vælg kategorien ”Alkoholforbrug” under ”Sundhedsadfærd”.
Så kommer der seks forskellige drikke-profiler frem. Fordel de seks profiler
for alkoholforbrug mellem jer, så hver gruppe kommer til at arbejde med
én af nedenstående profiler. Fokuser på det nyeste år, der er data fra:
1. Overskrider højrisikogrænsen
(14 genstande for kvinder og 21 for mænd)
2. Overskrider lavrisikogrænsen
(7 genstande for kvinder og 14 for mænd)
3. Binge-drinking
(5 genstande eller flere ved samme lejlighed, f.eks. fest)
4. Tegn på problematisk alkoholforbrug
5. Intet alkoholforbrug de seneste år
6. Vil nedsætte alkoholforbrug

BESVAR DEREFTER FØLGENDE SPØRGSMÅL I HVER GRUPPE:
• Hvor mange procent af danskerne er i jeres profil for alkoholforbrug?
(Hvor mange procent af danskerne overskrider f.eks. 			
højrisikogrænsen (profil 1))?
Er der forskel blandt de forskellige regioner
(kryds af i de forskellige regioner næst-øverst)?
Og hvordan ser det evt. ud i jeres kommune
(vælg ”kommune” i øverste bjælke)?
• Hvordan er fordelingen i forhold til køn, alder, og evt. uddannelse
i jeres profil (vælg ”uddannelse” i øverste bjælke)?
Hvad kendetegner de personer, som især passer til jeres profil
(f.eks. især overskrider højrisikogrænsen hvis I arbejder med (profil 1),
især vil nedsætte alkoholforbruget (hvis I arbejder med profil 6))?
• Diskuter i gruppen, hvorfor nogle personer (f.eks. mænd eller kvinder
eller bestemte aldersgrupper) i højere grad har den adfærd, som jeres
profiler handler om, end andre personer (f.eks. hvorfor I tror, at disse 		
befolkningsgrupper drikker mere eller mindre end andre befolkningsgrupper, hvis I arbejder med profil 1).
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• Er der sket en udvikling fra 2010 til det nyeste år, der er data fra?
• Fremlæg jeres resultater for klassen.
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KAP 5 / OPGAVE 3 / læs side 14 - 16
Alkoholvaner blandt unge i Europa
Hvert fjerde år undersøger man 15-16-åriges brug af alkohol, røg og stoffer.
Det sker via en spørgeskemaundersøgelse, og den foretages af det, der hedder
Det Europæiske Skoleprojekt for Alkohol og Andre Stoffer (ESPAD).
Det er en international forskningsenhed, der arbejder på tværs af en lang række
europæiske lande. Den seneste ESPAD-spørgeskemaundersøgelse
er fra 2019. Den indeholder mere end 100.000 besvarelser fra unge på
tværs af 37 europæiske lande. I undersøgelsen fra 2019 spurgte man bl.a.,
hvor meget og hvor ofte de unge drikker..
Del jer op i seks grupper og gå ind på ESPADs hjemmeside
www.espad.org/espad-report-2019 og åben rapporten fra 2019.
Gå til tabel 7 på side 47, hvor der er en tabel med følgende tre forskellige
mål for alkoholforbrug:
1. Lifetime use (%)
(andelen, der nogensinde har drukket alkohol)
2. 30-day use (%)
(andelen, der har drukket alkohol inden for de sidste 30 dage)
3. Intoxication the last 30 days (%)
(andelen, der har været fulde inden for de sidste 30 dage)

Fordel de forskellige mål for alkoholforbrug på de seks grupper,
så to grupper kommer til at arbejde med det samme mål for
alkoholforbrug. Med udgangspunkt i jeres mål skal I:
• Fokusere på Danmark i forhold til de øvrige
nordiske lande (Sverige, Norge, Irland,
Finland og Island). Hvordan ser forbruget
ud i Danmark sammenlignet med forbruget
i vores nabolande?
• Kig på, hvordan piger og drenge fordeler sig
i forhold til jeres mål for alkohol. Er der forskelle
eller ligheder i piger og drenges alkoholforbrug
i de forskellige lande?
• Fremlæg jeres resultater for klassen og diskuter,
hvad der kan være årsag til, at der er forskel på
alkoholforbruget blandt unge i Danmark og unge
i andre europæiske lande.
• Diskuter i klassen, hvordan man kan nedbringe
alkoholforbruget blandt unge i Danmark.
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