Mellemtrin

SAMMEN OM SOVN
I

Forord
”Sammen om Søvn” var i uge 17, 2017 overskriften på en særdeles
kreativ projektuge på Frederiksbjerg Skole, hvor 22 elever fra 1.-7.
klasse og fire lærere sammen med Børn og Unge og Videncenter
for Sundhed, KOSMOS, arbejdede med søvn. Sammen dykkede
elever og lærere ned i viden om søvn – hvad er fup, og hvad er
fakta? Deres nye viden arbejdede eleverne derefter med at formidle videre til deres jævnaldrende gennem kreative udtryk som dans,
sang, tekst og tegninger om emnet. Ét af produkterne er dette
undervisningsmateriale, der er målrettet skolen, og koblet direkte
op på fælles mål.
Ideen bag ”Sammen om Søvn” er et voksende fokus på søvn, som
en vigtig faktor for børn og unges trivsel, sundhed og læring.
I Aarhus Kommunes elevtrivselsundersøgelse fra 2017 svarer 26
procent af eleverne i 0-3 klasse, at de er trætte om morgenen. I
4-6 klasse svarer 56 procent, at de er trætte flere gange om ugen
eller hver dag. Det samme gør sig gældende for 67 procent af ele-

verne i 7-10 klasse. En betydelig andel af eleverne føler sig dermed
ikke friske og veloplagte, når de møder i skolen.
Samtidig viser studier, at utilstrækkelig søvnlængde medfører øget
risiko for mistrivsel, udvikling af overvægt, koncentrationsbesvær,
nedsat skolepræstation, udvikling af stress og depression samt en
øget risiko for skader og involvering i ulykker.
Med ”Sammen om Søvn” får I et undervisningsmateriale, der
omhandler søvn og betydningen af søvn for børn og unges trivsel,
sundhed og læring. Materialet er udarbejdet af de, som ved mest
om det – nemlig børnene og de unge selv! Materialet skal først og
fremmest formidle viden om søvn på en måde, så det taler og bliver relevant for elever i alle aldre. Håbet er, at vi ved at tale direkte
til børnene også får forældrene i tale.
Vi håber I vil tage godt i mod materialet og ønsker jer god arbejdslyst med at få det til at leve!
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I
Skriv en fakta-tekst om sovn

BE SK RIV EL SE AF OP GA VE N:
1.

2.
3.
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Skriv en informerende faktatekst ud fra al den viden, du
har om søvn.
Giv din tekst en overskrift.
Del din tekst ind i mindre afsnit
med overskrifter, der passer til
afsnittenes indhold.

lavet af Freja

en tredjedel af vores liv, det
Søvn er livsvigtigt for os. Søvn har en meget stor indflydelse på vores liv. Vi sover
hormonbalance.
er derfor vigtigt, at man får nok søvn. Søvn påvirker blandt andet også vores
stimuleret. Hos børn og unge
Når du sover meget dybt (også kaldet den dybe søvn), så bliver væksthormonet
fremmer dette udviklingen af krop og hjerne.
systemet blandt andet også
Søvn og immunforsvar går side om side. Søvn stimulerer flere komponenter i immun
Øvn påvirker også ens skoledannelsen af hvide blodlegemer. Søvnen forbedrer hukommelsen og kreativiteten.
blive meget ugidelig og sur.
gang. Hvis man er meget træt og ikke har fået sovet nok, kan man blandt andet
Fakta:
30-40% af befolkningen klager over søvnløshed i løbet af et år.
10-15% har svær og vedvarende søvnløshed.
de depressive.
Mere end 50% af mennesker med psykiske lidelser lider af søvnløshed, 90% af
Alle levende væsner sover på den ene eller den anden måde.
sig til at sove i 8 timer i streg.
Der er meget forskel på, hvordan man sover. Mennesker kan jo trygt bare lægge
Sådan er det også med løver og de andre store rovdyr.
sig til at sove i et par timer.
Men for eksempel kaniner og giraffer, der lever ude i naturen kan ikke bare lægge
De sover ofte kun korte perioder ad gangen, nogle gange kun få minutter...
stadig brug for ilt. For ikke at
De lever i frygt for at blive spist af rovdyr. Delfiner lever i vandet, men de har
luft. Derfor sover delfiner kun
drukne undersøvnen har delfinen brug for at komme op til overfladen for at få
med en hjernehalvdel ad gangen.

eksempel
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Digt om sovn

BE SK RIV EL SE AF OP GA VE N:
vil sige
Du skal lave et digt med enderim det
slutordet på verselinjerne skal rime.

1.

2.

3.

Digtet skal handle om søvn.

4.

Der skal være minimum 2- 3 strofer.

5.

6.

6

njer der skal
Du skal beslutte dig for, hvilke verseli
, eller om
rime for eksempel verselinje 1-3 og 2-4
det skal være 1-2 og 3-4.

Lav et fint layout på computeren og
ind.

sæt digtet

Print det ud og aflever det til læreren.

Søvn digt
Søvnen styres af mit indre ur, og det er noget, som dur.
Skærmen bliver slukket, og øjnene er lukket.
Så dagen i morgen bliver god, og jeg får en masse mod.
Til at være sammen med mine venner
og ikke skabe fjender
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En sovnhistorie
ud fra fiktion

BE SK RIV EL SE AF OP GA VE N:
1.

2.
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Skriv en fortælling om søvn, hvor
du kombinerer fantasi og faktaviden.
Husk at inddele historien i en
begyndelse, midte og afslutning.

Pigen der skriver til mig klokken 01:30 om natten
godnat til de
Klokken er 21:30, og jeg skal til at i seng. Jeg sørger for, at jeg får skrevet
pludselig
fleste inde på snapchat. Da jeg har fået gjort det, lægger jeg mit til at sove. Lige
hvad klokken er
hører jeg en lyd. I starten ved jeg ikke, hvad det er, men da jeg skal til at se,
har skrevet
på min telefon, ser jeg, at klokken er 01:30 om natten, men der er også en, der
01:30 om natten
godnat til mig. Først er jeg lidt sur på pigen, der skrev godnat til mig klokken
-men så tænkglemte jeg at svare tilbage, fordi jeg var så træt. Jeg lagde mig til at sove igen,
skulle i seng.
te jeg, at det var min egen skyld, fordi jeg skrev jo godnat til hende inden, jeg
e pige, der
Så lagde jeg mig til at sove igen. Næste morgen blev jeg vækket igen af den samm
for cirka klokken
havde skrevet godmorgen til mig klokken 06:20. Jeg gad ikke en gang svare,
lyst til at fake,
7:15 er jeg vildt træt, men jeg skal op, fordi jeg jo skal i skole. Jeg havde mest
r blev min
at jeg havde ondt i maven, men min mor vidste godt, at jeg bare fakede. Så derfo
der havde skremor og jeg uvenner. Da jeg kom op i skolen, gik jeg hen til pigen (min kæreste),
slå op. I starten
vet godnat til mig om natten. Da jeg kom hen til hende, sagde jeg, at jeg ville
jeg hende
kunne hun ikke forstå det (fordi jeg ikke havde sagt hvorfor), men så forklarede
fortrudt, at jeg
hvorfor. Hun skal ikke bande og råbe ”fuck dig” efter mig. Nu har jeg virkelig
slog op, fordi hun skrev om natten. Så jeg havde ærligt talt en lortedag.
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Journalisterne

BE SK RIV EL SE AF OP GA VE N:
I skal være sammen to og to og vær
de nysgerrige journalister.

1.

2.

3.

4.
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Bliv enige om, hvilken målgruppe I vil
interviewe – elever, lærere, forældre.
Udvælg minimum 4 spørgsmål om
søvn, som I vil undersøge om målgruppen.
Aftal, hvem der stiller spørgsmålene,
og hvem der noterer deres svar – I
kan eventuelt skiftes.

Spørgsmål til søvn
1) S idder du med din telefon, inden du går i seng?
- 1a) Hvor længe bruger du den, inden du går i seng?
2) H vornår går du i seng?
- 2 a) Er du træt, når du går i seng?
3) H vornår lægger du din telefon fra dig?
- 3 a) Er det samme tidspunkt du lægger din telefon væk?
4) Har du svært ved at komme op om morgenen?
- 4a) Tror du, det har noget med din telefon at gøre?

eksempel
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Kahoot

BE SK RIV EL SE AF OP GA VE N:
bruge
Find på 10 spørgsmål om søvn. Du kan
også
den viden, du allerede har, men du kan
finde ny viden.

1.

12

2.

/klasse, du
Udvælg hvilken målgruppe fx årgang
gerne vil lave Kahooten til.

3.

Lav Kahooten.

4.

Afprøv den på din målgruppe.

Kahoot
1) Hvilken farve er lyset
fra en skærm?
a) rød
b) blå
c) gul
d) grøn

2) Hvor findes melatonin?
a) munden
b) maven
c) hjernen
d) ryggen

3) Hvad er det indre ur?
a) vækkeuret
b) det findes ikke
c) kroppens eget ur
d) når dine forældre
vækker dig
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