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Lærerveiledning: 
Medikamentkonsentrasjon 

http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/22038 
 
Denne aktiviteten er beregnet for 16 år gamle elever (10. klasse) som introduksjon til 
differensiallikninger i matematikk. Det er en aktivitet som går over to leksjoner. 

Eksempel på leksjonsplan: 
Leksjon 1: 
10 minutter: Etablere grupper, presentere problemet og arbeidsplanen samt fordele oppgavene 
10 minutter: Elevene arbeider med oppgaven i grupper 
10 minutter: Diskutere med hele klassen om alle gruppene har en forståelse av hvordan de skal komme i 
gang og hvordan de skal gå videre. Utveksle strategier og sørge for at alle forståer av hva som er forventet. 
15 minutter: Elevene arbeider med oppgaven, gjør ferdig beregningene og forbereder elementene for 
brosjyren sin. 

Leksjon 2: 
20 minutter: Elevene gjør ferdig brosjyren sin 
20 minutter: Noen få eksempler presenteres 
10 minutter: Gå gjennom erfaringene fra oppgaven (og sette den inn i sammenhengen for det videre 
arbeidet) 

 
 

En lege presenterer følgende opplysninger om bruken av et bestemt legemiddel: 
 I løpet av én dag vil gjennomsnittlig 25 % av medikamentet utsondres fra kroppen. 
 Medikamentet blir først effektivt når det når et visst nivå. 
 Derfor tar det noen dager før et medikament som inntas hver dag blir effektivt. 
 Ikke hopp over en dag. 
 Det kan være uheldig å kompensere med en dobbel dose neste dag dersom du har 

glemt å ta medikamentet en dag. 
 
NB: Denne fremstillingen er en forenkling av hvordan det er i virkeligheten. 

Undersøkelse 
 Bruk beregninger for å undersøke hvordan nivået av medikamentet endres når 

noen begynner å ta medikamentet i en daglig dose på 1500 mg, for eksempel 
fordelt med tre ganger 500 mg. 

 Er konsekvensene av å hoppe over en dag og/eller å ta en dobbel dose virkelig så 
dramatiske? 

 Kan hvert av medikamentnivåene oppnås? Forklar og begrunn svaret ditt. 
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Produkt 
Lag en brosjyre for pasienter med svar på spørsmålene ovenfor. Ta med grafer og/eller 
tabeller som illustrerer hvordan nivået av medikamentet endres over flere dager. 

 

Forslag 
Oppgaven kan utvides ved å spørre elevene hva som skjer når man varierer den daglige 
dosen og/eller prosentandelen av medikamentet som forsvinner ut av kroppen hver 
dag. Hva er effekten på det resulterende (konvergerende) medikamentnivået? Slike 
spørsmål kan også benyttes for å differensiere innen en klasse, og for å utfordre de 
dyktigste elevene. 

Eksempel på elevarbeid 
Illustrasjonene nedenfor viser deler av noen elevers løsninger. De illustrerer hvordan 
elevene har resonnert med gjentatte beregninger ved hjelp av tabeller og grafer. Dette 
arbeidet kan brukes for å introdusere differensiallikninger. Som det fremgår har 
forskjellige elever kommet frem til svært forskjellige resultater, selv om de har hatt 
samme informasjon som utgangspunkt. Dette er viktig for å tenke gjennom hvor 
relevant det er å forstå slike matematiske prosesser i arbeidslivet. 
Løsning 3 (på nederlandsk) viser arbeidet fra en liten gruppe som virkelig laget en slags 
brosjyre. Disse elevenes lærer verdsatte høyt realismen i løsningen. 
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Løsning 1 
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Løsning 2 
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Løsning 3 
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Nederlandsk prosjekt "Profi", diskret analyse (1997). Oppfølgingsoppdrag er inkludert i pakken 
DDM (1998, eksperimentell versjon 2): 
http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/00669/ 
Også publisert i: Wageningse Methode VWO4, del 2 (s. 23, utgave 2000) 
 
Nederlandsk versjon (medicijnspiegel): 
http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/28001/ 


