
SAMMEN OM SOVNI
Udskoling



”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 formid-

le 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 bli-

ver 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 arbejds-

lyst med at få det til at leve!

Forord 



Du skal nu i gang med at arbejde og undersøge noget om søvn. Du tænker måske 

ikke, det er vigtigt: søvn er noget, du gør, fordi du skal. Men søvn er faktisk livsvigtig 

og afgørende for vores sundhed. Vi håber, at du gennem bogen, og de ting din lærer 

fortæller dig eller som du selv undersøger, bliver meget klogere på, hvor vigtig søvn 

er for os mennesker.

 
I bogen er der forskellige opgaver, der alle handler om søvn på en eller anden måde. 

Opgaverne skulle gerne være med til at vække din nysgerrighed og undren.

 
Rigtig god fornøjelse med arbejdet

Kaere elev
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Gå sammen to og to.

Undersøg og fordyb jer i at finde fakta om, hvad 

søvnen gør for os både fysisk, psykisk og socialt.

Formuler jeres fakta-viden i korte og præcise 

spørgsmål, som der kan findes et svar på.

Svar på spørgsmålene ud fra jeres fakta viden.

I skal nu lave et Memory spil, hvor spørgsmålene 

står på ét kort og svarene står på et andet. Hvor-

dan spillet skal se ud og være, er op til jer. 

Afprøv jeres Memory på jer selv og derefter på 

jeres kammerater.

BESKRIVELSE AF OPGAVEN:

Memory
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Spørgsmål
Hvor meget sover vi gennemsnit 

i vores liv?

Svar
Vi sover ca. 1/3 af vores liv

Spørgsmål
Hvorfor er REM søvnen vigtig 

for os? 

Svar
Den er vigtig, fordi den er med til 

at holde os psykisk stabile gennem 

vores drømme, fordi her er hjer-

nen lige så aktiv som i den vågne 
tilstand

Spørgsmål
Hvad betyder vores skærmbrug  

for søvnen?

Svar
Det mindsker et stof i hjernen, 

der hedder melatolin, som frem-

kalder søvnighed og påvirker 

dermed din søvn i en negativ 
retning.

eksempel

Spørgsmål
Hvad står REM for? 

Svar
Det står for Rapid Eye 

Movements



Du skal skrive en fortælling ud 

fra ét eller flere af de 10 Kahoot 

spørgsmål eller egne erfaringer.

Din fortælling skal ”fange” elever 

på din egen alder, som skal kunne 

genkende det, som du skriver.

BESKRIVELSE AF OPGAVEN:

Sovn og trivsel – en fortaellingI
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Endnu en træls dag i skolen. Jeg var mega træt i skolen i dag, måske fordi jeg endnu 

en gang først slukkede min mobil kl. 01.45 og min lærer blev så sur, at hun skrev 

hjem til mine forældre, at jeg ikke fulgte med i timerne og at jeg svarer igen. Mine 

forældre flippede selvfølgelig på mig, og de truer nu med, at jeg skal i seng tidligere, 

men det værste af det er, at jeg ikke må have min mobil telefon med i seng, da de 

siger, at det er den, der forstyrrer mig, men hvad ved de om det!!!! Åhhh hvor er de 

bare pisse irriterende.

I det store frikvarter kom jeg også op at skændes med Thea og Maria, som sagde, at 

de ikke synes, jeg er til stede og at de synes, jeg er alt for meget på Instagram og 

Snap. Jeg blev mega sur på dem, og fortalte dem, at det faktisk betød rigtig meget 

for mig, at mine venner kunne følge med i, hvad jeg lavede, og at jeg havde et ritual 

med, at jeg først slukkede min mobil, når der ikke var aktivitet i 5 min. i træk på de 

sociale medier. Jeg fatter slet ikke, at de kan slukke deres kl. 22.30 - jeg ville DØ, 

hvis jeg missede noget! Jeg ved ikke, hvad jeg gør med det hele lige nu, synes bare 

det hele er f... up

eksempel
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Du skal nu skrive et dilemma til en brev-

kasse, et blad, Mads og Monopolet eller 

lignende, hvor du skal forestille dig at være 

forældre til en teenager, der har udfordrin-

ger med søvn. Problemet kunne være at få 

sit barn til at gå i seng til tiden, eller bruge 

mobilen efter sengetid.

Når du har skrevet dilemmaet, skal du for-

søge at give et svar ud fra den viden du har 

om søvns påvirkning på os mennesker.

Hvis I er flere der løser opgaven, kunne I 

svare på hinandens dilemmaer.

BESKRIVELSE AF OPGAVEN:

Dilemmaer

1

2

3



9

eksempel

Kære Mads og monopolet

Vi er forældre til en dreng på 15 år, som er begyndt at ændre adfærdsmønster. Han er ofte sur 

og svarer grimt og i starten tænkte vi, at det er nok fordi, at sådan er teenager, men nu synes 

vi, at et har taget overhånd, og derfor har vi brug for gode råd fra jer.

For noget tid siden opdagede vi, at der var en pige, der skrev en sms eller Messenger til ham midt 

om natten på en hver dag. Vi opdagede det, da der var lyd på hans mobil. Vi spurgte ind til næste 

morgen, og han svarede som det mest naturlige i hele verden, at det var en pige, som han snak-

kede med, der skrev. Vi spurgte ind til, om det ikke var underligt, at hun skrev midt om natten kl. 

02.15, hvortil han svarede: ”Nææ det kunne han da ikke se et problem i, de skrev ofte sammen, 

når de ikke kunne sove”. Det kom helt bag på os, at det var normalen for ham.

Så vores dilemma er: Hvad tænker I, at vi som forældre skal gøre? Skal vi blande os i hans pri-

vatliv og tage telefonen fra ham om aftenen? Skal vi være bekymrede, eller er det bare ”typisk” 

for en teenager? 

Hilsen de bekymrede forældre



Du skal begynde med at udvælge, hvem du gerne vil 

interviewe – en kammerat, en lærer, forældre eller en 

anden.

Du skal nu udvælge nogle spørgsmål ud fra det brede 

sundhedsbegreb det vil sige de fysiske, psykiske og 

sociale aspekter, der påvirker os i forhold til søvn.

Spørgsmålene skal tilpasses den, du vil interviewe.

Når du har interviewet din person, skal du skrive en 

artikel.

I din artikel skal du også inddrage fakta-viden om 

søvn, så det kobles sammen med dit interview og de 

svar, du fik.

BESKRIVELSE AF OPGAVEN:

Interview og artikel
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INTERVIEW OG ARTIKEL 

På baggrund af undersø-
gelser omkring teenagers 
søvn på XX skolen, er re-
sultatet skræmmende og 
der må straks strammes 
op på det, hvis ikke det 
skal gå ud over elevernes 
skolegang både fagligt og 
socialt, mener skolelede-
ren på XX skolen.

Vi kan se, at vores udskolingselever på baggrund af undersøgelsen 
gennemsnitlig kun sover 6 timer, hvilket er alt for lidt, når vi nu ved, 
at de unge helst skal have mellem 8-9 timer pr. nat.  Vi ved, at en 
dårlig nattesøvn kan medføre uoplagthed, mistrivsel og ikke mindst 
stress, som vi desværre også oplever flere og flere unge får.

Som skolelederen påpeger, er dette et stort problem på skolen 
blandt udskolingseleverne og vi har forhørt os hos en læge, hvad 
man som skole og forældre kan gøre ved dette. Hun fortæller, at 
der er forskning, der peger i retningen af at lyset fra skærmene er 
med til at forstyrre vores søvnighed pga. at der stoffet melatolin 
sænkes ved det blå skærmlys. Derfor vil det være en god ide, at 
man nedtonede lyset på skærmen til aftenbelysning, men bedst af 
alt at man ikke så på skærmlys min. 1 time før, man skal sove. 

En anden udfordring som læ-
gen påpeger og som flere psy-
kologer oplever, er, at de sociale 
medier har en stor indvirkning 
på de unge og at de identifice-
rer sig med de sociale medier 
og dermed bliver afhængige 
af dem. Dette kan desværre 
være med til at udvikle stress 
symptomer og stress i de værste 
tilfælde, da de unge bliver 
afhængige. Derfor kunne det 
være en ide, at forældre lavede 
aftaler med de unge om, at 
mobilen var i et andet rum, end 
der hvor den unge skal sove, 
så den unge har ro om natten. 
Som minimum skal den i hvert 
fald være på lydløs, lyder det fra 
lægen.

eksempel



1.

 
 
2.

 
3.

4.

Find på 10 spørgsmål om søvn. Du kan bruge 

den viden, du allerede har, men du kan også 

finde ny viden.

Udvælg hvilken målgruppe, du gerne vil lave 

Kahooten til.

Lav Kahooten.

Afprøv den på din målgruppe.

BESKRIVELSE AF OPGAVEN:
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II
til teengere til teengeforaeldre 

Fast aftale om hvornår 
du slukker mobilen 

Læs i en bog inden du 
skal sove

Tænk på mindst 3 gode 
ting der er sket i dag, når 

du er i din seng

Fast aftale om hvornår barnet 
slukker mobilen 

Fast aftale med barnet om, 
hvornår han/hun skal i seng og 

begrund hvorfor

Vær selv en god rollemodel og 
sluk din mobil og gå i seng  

i ordentlig tid

Gode rad
o

eksempel




