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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? Efterfølgende arbejdede eleverne med at formidle deres viden
videre til deres jævnaldrende gennem kreative udtryk som dans, sang, tekst og tegninger om emnet. Ét af produkterne fra arbejdet på Frederiksbjerg Skole er dette undervisningsmateriale, der er
målrettet skolerne, 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 eleverne 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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Introduktion
Rækkefølgen af opgaverne er op til den enkelte lærer, men de forudsætter, at eleverne
har en basisviden om søvn eventuelt gennem søvnsangen, Kahooten eller oplæg. Nogle
opgaver vil hele klassen kunne klare, mens andre opgaver skal differentieres.
Som evaluering på emnet kunne man afslutte med en fernisering, hvor elevernes opgaver og produkter bliver vist, læst og fortalt for forældre og/eller andre på skolen.
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SØVNPROJEKT
SAMARBEJDE MELLEM AARHUS KOMMUNE, KOSMOS OG FREDRIKSBJERG SKOLE

FÆLLES MÅL FOR 4.-6.KLASSE

FÆLLES MÅL FOR 7.-9.KLASSE

LIVSSTIL

LIVSSTIL OG LEVEVILKÅR

LIVSSTIL OG LEVEVILKÅR

I III

FÆLLES MÅL FOR 0.-3.KLASSE

VIDEN- OG
KOMPETENCEMÅL

• Eleven kan beskrive anbefalinger for sundhed
• Eleven har viden om anbefalinger for kost, bevægelse, søvn og hygiejne

• Eleven kan analysere,
hvordan levevilkår påvirker
sundhed
• Eleven har viden om samspil
mellem sundhed, trivsel og
levevilkår

• Eleven kan vurdere sundhedsfaktorer i relation til
eget liv
• Eleven har viden om sundhedsfaktorer, som er særligt
relevante for unge

LÆRINGSMÅL

• Eleven kan redegøre for
søvns betydning for sundhed og trivsel

• Eleverne kan benævne
væsentlige faktorer, der
spiller ind i forhold til søvn
og sundhed

•U
 d fra den nye viden kan
eleven komme med bud på
og argumentere for, hvorfor
søvn er vigtig i forhold til
vores sundhed

• Jeg fortæller om faktorer,
der påvirker en god nattesøvn, både ift. mig selv og
ift. andre børn
• Jeg kommer med bud på,
hvad der skal til for at få en
bedre nattesøvn
• Jeg kommer med bud på og
forklarer, hvilke konsekvenser det har for min egen
sundhed og andre børns
sundhed, hvis ikke vi får
søvn nok

• Jeg udpeger væsentlige
faktorer, der kan påvirke
både min og jævnaldrendes
nattesøvn
• Jeg kommer med bud på,
hvad der skal til for at få en
bedre nattesøvn
• Jeg argumenterer for, hvad
manglende søvn gør for
både min egen og andre
børns livskvalitet ift. hverdagen (Hjemme, til fritidsaktiviteter og i skolen)

• Jeg benævner, faktorer der
påvirker søvnen negativt
både ift. mig selv og ift.
jævnaldrende
• Jeg diskuterer, hvad manglende søvn betyder for
sundheden ift. mig selv og
ift. jævnaldrende
• Jeg perspektiverer til mit
eget liv, om hvilke tiltag der
skal/kan gøres, for at jeg
selv og jævnaldrende får et
sundere liv

TEGN PÅ LÆRING
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SAMMEN OM SØVN
”Sammen om søvn” er afprøvet i samarbejde med
Frederiksbjerg skole, hvor elever fra både indskoling,
mellemtrin og udskoling deltog i fællesskab, men hvor
materialet var differentieret efter elevernes niveau og
alder. Dette er dog ikke nødvendigt for at arbejde med
materialet, da der kan arbejdes med det på enkelte
årgange eller klasser.
”Sammen om søvn” er inddelt i én lærerbog og tre
elevbøger til hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling.
Det er meningen, at læreren selv kan differentiere i opgaverne, så der er noget på tværs af fagligt niveau. Alle
opgaverne er derfor samlet i den fælles lærebog.
I lærebogen vil der være forslag til opgaver for alle
elever som omhandler viden om søvn og en sang om
søvn. Via en Kahoot kan børnenes viden om søvn testes
før og efter forløbet.

SÅDAN KOMMER I GODT
I GANG FØR- OG EFTER
EVALUERINGEN ”MIG
SELV OG MINE LÆRINGSMÅL”:
”Mig selv og mine læringsmål” er før- og efter evalueringsredskabet, der kan arbejdes med for at skabe en
systematik i arbejdet med læringsmål. Redskabet er differentieret i indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen.
Skemaet er udarbejdet, så farverne angiver succeskriterier for at nå de enkelte tegn på læring. Dette for at tydeliggøre elevens progression fra før- til efter evaluering.
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FØR - EVALUERING AF LÆRINGSMÅLENE
(TIDSRAMME 30 - 6 0 MIN)
1. Som fælles intro for arbejdet med ”Sammen om søvn” er det
vigtigt at gennemgå de relevante læringsmål for den aktuelle
gruppe af elever. Det aktuelle evalueringsark udleveres og der
skal skrives navn på samt dato.

2. Eleverne skal introduceres for evalueringssystemet rød - gul
- grøn.
a. Rød = Jeg ved 1 ting om det aktuelle læringsmål
b. Rød/gul - et kryds midt i mellem = Jeg ved 2 ting om det
aktuelle læringsmål
c. Gul = Jeg ved 3 ting om det aktuelle læringsmål
d. Gul/grøn - et kryds midt i mellem = Jeg ved 4 ting om
det aktuelle læringsmål
e. Grøn = Jeg ved 5 eller flere ting om det aktuelle læringsmål

3. 
For at konkretisere mål og viden skal eleverne skrive de ting
ned, som de allerede ved under punkterne. Besvarelsen
laves individuelt men i dialog med læreren og med gode
idéer fra kammerater, hvis der er brug for det.

4. Herefter skal eleverne markere med krydser i selve felterne.

EFTER - EVALUERING AF LÆRINGSMÅLENE
(TIDSRAMME 30 - 60 MIN.)
1. Efter - evalueringen fungerer på samme måde som før
- evalueringen

2. Eleverne får nu udleveret et nyt ark med ”Mig selv og
mine læringsmål”, samt det gamle ark fra før-evalueringen, som ligger i deres eventuelle emnemappe lidt
endnu.

3. Eleverne skal nu skrive det de ved om det konkrete
læringsmål. Indskolingen må gerne kigge på deres før
- evaluering, hvis de har svært ved at komme i gang.

4. Når mellemtrinnet og udskolingen har skrevet alt det
ned, de kan huske, må de se på deres før-evaluering
og tilføje ud fra deres efter-evaluering.

5. Afslutningsvis tages en runde, hvor hver elev evaluerer
ud fra deres før- og efter evaluering.
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INDSKOLING
MIT LÆRINGSMÅL
Eleven kan redegøre for søvns betydning for sundhed og trivsel
SUCCESKRITERIER IFT. TEGN PÅ LÆRING
• Jeg fortæller om faktorer/ting, der påvirker en god nattesøvn, både ift. mig selv og ift. andre børn
• Jeg kommer med bud på, hvad der skal til for at få en bedre nattesøvn
• Jeg kommer med bud på og forklarer, hvilke konsekvenser det har for min egen sundhed og for
andre børns sundhed, hvis ikke vi får søvn nok

II

NIVEAU 1 (RØD)
SUCCESKRITERIER IFT. TEGN PÅ LÆRING
• Jeg fortæller 1 ting om, hvad der kan påvirke min eller andre børns nattesøvn
• Jeg kommer med 1 bud på, hvad der skal til, for at jeg får en bedre nattesøvn og for at børn på
min egen alder får en bedre nattesøvn
• Jeg kommer med 1 bud på samt fortælle, hvad der kan ske med min eller andre børns sundhed,
hvis jeg/vi ikke får sovet nok.

II

NIVEAU 2 (RØD)
SUCCESKRITERIER IFT. TEGN PÅ LÆRING
• Jeg fortæller 3 ting om, hvad der kan påvirke en god nattesøvn, både ift. min egen nattesøvn,
men også ift. andre børns nattesøvn
• Jeg kommer med 3 bud på, hvad der skal til, for at jeg får en bedre nattesøvn og at børn på min
egen alder får en bedre nattesøvn
• Jeg kommer med 3 bud på samt fortælle, hvad der kan ske, med min og andre børns sundhed,
hvis vi ikke får sovet nok.

II

NIVEAU 3 (RØD)
SUCCESKRITERIER IFT. TEGN PÅ LÆRING
• Jeg fortæller 5 eller flere ting om, hvad der kan påvirke en god nattesøvn, både ift. min egen
nattesøvn, men også ift. andre børn på min alder
• Jeg kommer med 5 eller flere bud på, hvad der skal til, for at jeg får en bedre nattesøvn og for at
børn på min egen alder får en bedre nattesøvn
• Jeg kommer med 5 eller flere bud på samt fortælle, hvad der kan ske med både min og andre
børns sundhed, hvis vi ikke får sovet nok
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MELLEMTRIN
MIT LÆRINGSMÅL
Eleverne kan benævne væsentlige faktorer, der spiller ind i forhold til søvn og sundhed
SUCCESKRITERIER IFT. TEGN PÅ LÆRING
• Jeg udpeger væsentlige faktorer, der kan påvirke både min og jævnaldrendes nattesøvn
• Jeg kommer med bud på, hvad der skal til for at få en bedre nattesøvn
• Jeg argumenterer for, hvad manglende søvn gør for både min egen og andre børns livskvalitet ift.
hverdagen (Hjemme, til fritidsaktiviteter og i skolen)

II

NIVEAU 1 (RØD)
SUCCESKRITERIER IFT. TEGN PÅ LÆRING
• Jeg udpeger 1 væsentlig faktor, der kan påvirke både min og jævnaldrendes nattesøvn
• Jeg kommer med 1 bud på, hvad der skal til for at jeg får en bedre nattesøvn og for at jævnaldrende
børn får en bedre nattesøvn
• Jeg kommer med 1 argument for, hvad manglende søvn gør for både min egen og andre børns
livskvalitet ift. hverdagen (Hjemme, til fritidsaktiviteter og i skolen)

II

NIVEAU 2 (RØD)
SUCCESKRITERIER IFT. TEGN PÅ LÆRING
• Jeg udpeger 3 væsentlige faktorer, der kan påvirke både min og jævnaldrendes nattesøvn
• Jeg kommer med 1 bud på, hvad der skal til for at jeg får en bedre nattesøvn og for at jævnaldrende
børn får en bedre nattesøvn
• Jeg kommer med 3 argumenter for, hvad manglende søvn gør for både min egen og andre børns
livskvalitet ift. hverdagen (Hjemme, til fritidsaktiviteter og i skolen)

II

NIVEAU 3 (RØD)
SUCCESKRITERIER IFT. TEGN PÅ LÆRING
• Jeg udpeger mere end 5 væsentlige faktorer, der kan påvirke både min og jævnaldrendes nattesøvn
• Jeg kommer med 1 bud på, hvad der skal til for at jeg får en bedre nattesøvn og for at jævnaldrende
børn får en god nattesøvn
• Jeg kommer med 5 argumenter for, hvad manglende søvn gør for både min egen og andre børns
livskvalitet ift. hverdagen (Hjemme, til fritidsaktiviteter og i skolen)
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UDSKOLING
MIT LÆRINGSMÅL
Eleven kan komme med bud på og begrunde, ud fra den nye viden, hvorfor søvn er vigtig i forhold til
vores sundhed
SUCCESKRITERIER IFT. TEGN PÅ LÆRING
• Jeg benævner, faktorer der påvirker søvnen negativt både ift. mig selv og ift. jævnaldrende
• Jeg diskuterer, hvad manglende søvn betyder for sundheden ift. mig selv og ift. jævnaldrende
• Jeg perspektiverer til mit eget liv, om hvilke tiltag der skal/kan gøres, for at jeg selv og jævnaldrende
får et sundere liv

II

NIVEAU 1 (RØD)
SUCCESKRITERIER IFT. TEGN PÅ LÆRING
• Jeg benævner 1 faktor, der kan påvirke søvn negativt både ift. mig selv og ift. jævnaldrende
• Jeg kommer med 1 udsagn samt begrunde, hvad manglende søvn kan betyde for min og jævnaldrendes
sundhed
• Jeg kommer med 1 bud på et tiltag ift. hvad der skal/kan gøres, for at jeg selv og jævnaldrende, kan få
en bedre nattesøvn og dermed også et sundere liv

II

NIVEAU 2 (RØD)
SUCCESKRITERIER IFT. TEGN PÅ LÆRING
• Jeg benævner 3 faktorer, der kan påvirke søvnen negativt både ift. mig selv og ift. jævnaldrende
• Jeg kommer med 3 udsagn samt begrunde, hvad manglende søvn kan betyde for min og jævnaldrendes
sundhed
• Jeg kommer med 3 bud på tiltag ift. hvad der skal/kan gøres, for at jeg selv og jævnaldrende, kan få en
bedre nattesøvn og dermed også et sundere liv

II

NIVEAU 3 (RØD)
SUCCESKRITERIER IFT. TEGN PÅ LÆRING
• Jeg benævner 5 eller flere ting, der kan påvirke en god nattesøvn, både ift. min egen nattesøvn og ift.
jævnaldrendes nattesøvn
• Jeg kommer med 5 eller flere udsagn samt begrunde, hvad manglende søvn kan betyde for min og
jævnaldrendes sundhed
• Jeg kommer med 5 bud eller flere på tiltag ift. hvad der skal/kan gøres, for at jeg selv og jævnaldrende,
kan få en bedre nattesøvn og dermed også et sundere liv
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GUL/RØD = 2 TING
GUL = 3 TING

GUL/GRØN = 4 TING

I I I I

II II II II
II II II II

RØD = 1 TING

GRØN = 5 TING ELLER FLERE
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SØVNSANGEN: ”SØVNEN GIVER
DIG RO”
Inden der arbejdes med sangen som en intro til emnet
kan det være en fordel at tage en fælles snak om fagord, som eleverne kan være udfordret på for eksempel
at forankre. Dette begreb går igen i Kahooten, som de
eventuelt kan arbejde med bagefter.
Hvis I ønsker at arbejde med sangen og musikvideoen,
kan den findes på følgende link: www.youtube.com/
watch?v=3JGi7sIbyzk
Sangen er skrevet af Mette Frank fra Frederiksbjerg Skole

Sovnen
giver dig ro
I
Sang og melodi: Mette Frank

1.

Tid til at stå op det er morgen
Stræk din dovne krop, det er morgen
Natten er slut min ven,
Nu er dagen her igen

2.

Ku du ikke sove i nat du
Blev det igen alt for sent nu
Ku du ik få skærmen lagt
Var der ting du ik fik sagt

Søvnen gir’ dig ro til at forankre
Alle de tanker, du har haft
Alt hvad du har lært af både let og svært
Skal sætte sig i nat
3.

Søvnen gir’ dig ro til at forankre
Alle de tanker, du har haft
Alt hvad du har lært af både let og svært
Skal sætte sig i nat

4.

kan du ikke sove, er der rod i dit sind?
sæt tanken på pause træk vejret langsomt ind
mærk dit hjerte slå, luk øjet i
tænk på det sted du bedst kan li,

Søvnen gir’ dig ro til at forankre
Alle de tanker, du har haft
Alt hvad du har lært af både let og svært
Skal sætte sig i nat

Er der modgang over det hele
Har du ting du gerne vil dele
Er din lunte pludselig kort
kan det skyldes
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KAHOOTEN: SKAB EN FORFORSTÅELSE OM SØVN
OG INDDRAG SØVNSANGEN
Eleverne kan lave Kahooten sammen to og to eller individuelt. Gennem besvarelserne kan læreren vurdere, hvilken
forforståelse eleverne har og hvad der evt. skal tages udgangspunkt i og hvor der skal være tid til fordybelse. Kahooten er lavet ud fra teksten til ”Søvnen giver dig ro” og viden på området.

Hvorfor behoI ver
man at sove ?

Det giver
hjernen ro

Det gør mig mindre
aktiv om dagen

Det gør, at jeg bedre forankrer det,
som jeg har lært i løbet af dagen

Det skal man, fordi kroppen
også skal sove

KORREKT SVAR

I vn en
I r so
Hv ad go

ve d mi t hu moI r ?

Den gør mig
mere sur

Den gør, at jeg nemt
bliver ked af det

Den gør, at min
lunte er kort

Den gør mig glad og
giver mig overskud

KORREKT SVAR
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rn
Hvor lang tid skal boI
pa 6-9 ar helst sove ?
o

10-11 timer

o

7-8 timer

9 timer

9-10 timer

KORREKT SVAR

I rn
Hvor lang tid skal bo
o

?
pa 1o-11 ar helst sove

10-11 timer

o

7-8 timer

9 timer

9-10 timer

KORREKT SVAR

I rn
Hvor lang tid skal bo

?
pa 12-14 ar helst sove
o

10-11 timer

9 timer

o

7-8 timer

9-10 timer

KORREKT SVAR
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Hvordan sty res
I vn ?
vores so

Af et indre ur

Af fuglene

Af solens stråler

Der er ingenting, der styrer det?

KORREKT SVAR

Hvor vigtigt
I vn ?
er so

Det er kun lidt vigtigt

Det er livsvigtigt

Det er ikke vigtigt overhovedet

Det er vigtigt

KORREKT SVAR

o

hj er ne n
Hv ilk en pa vir kn ing pa
o

fr a fx
ha r sk aer mb ely sn ing en
e os v. ?
mo bil er , Ipa d, co mp ut er

Skærmlyset gør, at dit indre
ur tror, at det er dag

Skærmlyset gør
dig træt

Skærmlyset gør, at du
husker bedre, når du sover

Skærmlyset giver dig en
bedre og roligere nattesøvn

KORREKT SVAR
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ermbelysningen, de
Hvad er det ved ska
vn ?
er vores so
I
I r, at de n fo rs ty rr
go

Det er ikke lyset, men indholdet
jeg ser, der påvirker mig

Det er det blå lys, som
skærmen afgiver

Det er, at jeg kigger så meget ned i
skærmen, at jeg får ondt i nakken

r

At jeg bliver
distraheret

KORREKT SVAR

is du ikke
Hvad kan der ske, hv
re tid ?
I vn no k i laen ge
far so
o

Jeg bliver endnu mere
træt om dagen

Jeg kan blive fysisk
og psykisk syg

Jeg kan drikke energidrink
for at blive frisk

Jeg skal nok falde i søvn på et
tidspunkt og indhente søvnen

KORREKT SVAR
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BRAINSTORM PÅ DET BREDE
SUNDHEDSBEGREB (FYSISKE,
PSYKISKE OG SOCIALE FAKTORER)
Lav enfælles brainstorm over det brede sundhedsbegreb, hvor det både handler
om fysiske, psykiske og sociale faktorer. Spørgsmålene laves på plancher, som
hænges op i lokalet.
Spørgsmål til inspiration:
• Hvad er sundhed for dig?
• Hvornår er man sund?
• Hvad skal der til for at være sund?
• Hvad påvirker sundheden?
• Hvad kan vi gøre for at forbedre sundheden?
Efter brainstormøvelsen skriver eleverne alle de ting ned, som de ved har betydning for sundhed. Hæng svarene under hvert spørgsmål – øvelsen laves igen, når
forløbet slutter for at se, om det har ændret/påvirket elevens syn på det brede
sundhedsbegreb.
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OPLÆG OMKRING SØVN
For at give eleverne en fælles viden om søvn kan det være en fordel at holde et lille
”oplæg”. I de små klasser kan det være små faktaudsagn, der tages udgangspunkt
i, og som man fælles har en snak om. I de større klasser kan man med fordel holde
et oplæg, hvor det er elevernes opgave at tage noter. Her kan det igen hjælpe, hvis
læreren er skarp på, hvad det er de skal lytte efter. Det kunne også være en fordel, at
nogle elever lyttede efter og skrev, hvad fx REM-søvn var, mens andre skrev noter til
den dybe søvn og en gruppe skrev noter til det psykiske aspekt. Metoden kan bruges
for at imødekomme, at det kan være svært for mange elever at overskue, hvad der
er vigtigt at få med, og hvad der er mindre vigtigt.
Mangler læreren viden om søvn, kan man kigge i litteraturlisten og eventuelt bruge
noget derfra.

I
Sovnlek
ti e
Når der arbejdes med søvnemnet kan det være sjovt og lærerigt for eleverne, at få søvnlektier for, som de skal afprøve på
egen krop i løbet af ugen(erne)/
perioden, hvor der arbejdes med
søvn.

Søvnlektien kunne være følgende:

30 min. skærm lige inden man skal sove:

II

Alle skal se på deres mobiltelefon eller ipad i 30 min.,
lige inden de skal sove og tage tid på, hvor lang tid de
cirka tager om at falde i søvn, eller bede deres forældre
om at hjælpe dem.

Ingen skærm lige inden de skal sove:
Alle skal lade mobiler og andre skærme være slukket
efter kl. 19.00 det vil sige INGEN må kigge på mobilen
som ikke må være inde på værelset om natten. Igen
tages der tid på, hvor hurtigt de falder i søvn, efter at
de er gået i seng.
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Mobilen skal være på lyd hele natten:

II

Mobilen skal ligge med lyd på i deres værelse hele
natten (mellemtrin og udskoling). Hvis man som lærer
tænker, det kunne være en ide, kan man sende eleverne en til tre smsér efter kl. 20.00 og evt. til en gang
over midnat.

Skærmlyset ændres til natlys på mobilen:
Alle skal skrue ned for lyset på deres mobiler, så
skærmlyset ikke er så kraftigt fra kl. 18.00 og indtil
næste dag. Igen tages der tid på, hvor længe det tager
at falde i søvn (mellemtrin og udskoling).

Dagen(e)/ugen efter at de har afprøvet deres
lektie (afhængig af hvor længe det skal
afprøves), følges der op på lektien med fx
følgende spørgsmål i deres logbog, og der
snakkes om deres svar i mindre grupper og
eller plenum:
• Går der længere tid end normalt, inden du
faldt i søvn?
• Går det hurtigere med at falde i søvn?
• Er noget forandret?
• Hvad forstyrrede dig?
• Hvad var fordelen/ulempen?
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VIDENSBANK
BØGER:

I

”Søvn” af Jes Gerlach, Udgivet af Psykiatrifonden, 2003

”Lad hjernen styre i skolen” af Martin Ingvar og Gunilla
Eldh, Dansk Psykologisk Forlag

ARTIKLER:

I

”Sluk skærmen – og red din søvn”af Gorm Palmgren,
I Form 18, 2015

”Vi sover for lidt og for dårligt” af Christian Garde,
Samvirke, Maj 2017

HJEMMESIDER:

I

videnskab.dk/krop-sundhed/det-gor-sovnen-ved-kroppen

www.sst.dk/da/rationel-farmakoterapi/maanedsbladet/2017/rationel-farmakoterapi-4,-2017/kort-om-melatonin-og-soevnforstyrrelser-hos-boern
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INDSKOLINGEN
Intro: Rækkefølgen af opgaverne er op til den enkelte lærer, men de
forudsætter, at eleverne har en basisviden om søvn eventuelt gennem
søvnsangen, Kathooten eller oplæg. Nogle opgaver vil hele klassen
kunne klare, mens andre opgaver skal differentieres.
Som evaluering på emnet kunne man afslutte med en fernisering, hvor
elevernes opgaver og produkter bliver vist, læst og fortalt for forældre
og/eller andre på skolen.
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Tegneserie
BESKRIVELSE AF OPGAVEN:
I

I I

I I I

I I I I

Du skal tegne en tegneserie om søvn.

Der skal være minimum 4 felter på dit A3-ark.

Du skal gøre dig umage med tegningen og teksten.

Herefter skal du farvelægge din tegning.

DIDAKTISKE OVERVEJELSER
Inden børnene går i gang med at producere deres tegneserie, vil det være givtigt at introducere følgende om tegneseriens indhold og opbygning:
• Hvad en tanke- og en taleboble er. Det er ikke teksten, der fylder – men tegningerne.
• Man inddeler papiret i 4-8 felter og tegner tegningerne i læseretningen.
• Inden der tegnes, skal eleverne overveje, hvad de vil tegne og skrive i hvert felt, så der sikres sammenhæng i tegneseriens historie.
• Alt tegnes først med blyant og farvelægges til sidst. For at få den bedste effekt farvelægges hele
feltet.
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Tegning
BESKRIVELSE AF OPGAVEN:
I
I I
I I I
I I I I
I I I I I
I I I I I I

Du skal først snakke med din makker om, hvad der overraskede dig ved Kathooten.
Tal sammen om tegningen her på siden – hvad tror I, eleven var overrasket over?
Tegn en tegning om det, der overraskede dig mest i Kathoot-spørgsmålene.
Du skal gøre dig umage med tegningen.
Giv din tegning en overskrift.
Farvelæg din tegning, når læreren har godkendt den.

DIDAKTISKE OVERVEJELSER
På baggrund af Kahooten eller anden viden om søvn, skal eleverne udvælge en ting, der optog dem
og som de vil tegne. Krav til tegningen kan være:
• Tegn med blyant
• Tegn så det fylder hele papiret
• Farvelæg til sidst
I denne opgave kan man differentiere ved at lade eleverne bytte tegninger. De skal herefter gætte,
hvad der optog dem fra Kahooten.
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o

Gode rad
BESKRIVELSE AF OPGAVEN:
I

I I

I I I

I I I I

Skriv 5-10 gode råd til dine klassekammerater om, hvad der gør, at du får en god nattesøvn.

Du skal skrive dem pænt på et stykke papir.

Tag dine gode råd med hjem og præsenter dem for dine forældre.

Når du har gjort det, skal de op at hænge i klassen.

DIDAKTISKE OVERVEJELSER
Til denne opgave vil det være en fordel at tale med eleverne om, hvad det vil sige at give et godt råd.
For eksempel at man formulerer gode råd i bydeform: ”Læs en god bog, inden du skal sove”, ”Sluk din
telefon i god tid, inden du skal sove”.

VARIATION
En variation kan være, at man skriver sine råd på computer fremfor i hånden.
En differentiering kan være, at eleverne skal begrunde deres gode råd efterfølgende, eksempelvis:
”Læs en god bog, inden du skal sove, fordi den gør dig naturlig træt”.
”Sluk din telefon i god tid, inden du skal sove, fordi skærmlyset holder dit indre ur vågen”.
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Fakta tekst
BESKRIVELSE AF OPGAVEN:
I

Du skal skrive en tekst, der besvarer de fire spørgsmål:
• Hvad kan der ske, hvis du ikke får søvn nok?
• Hvor lang tid anbefales det, at et barn i din alder
skal sove?
• Hvad er det indre ur?
• Hvad gør skærmlyset ved din søvn?

I I

I I I

Når du har gjort det, skal du finde en makker, som
du fremlægger din tekst for.

Herefter skal du aflevere den til din lærer.

DIDAKTISKE
OVERVEJELSER
Lav en fælles gennemgang af spørgsmålene, så
alle ved, hvad de skal svare på. Tal om, hvordan
spørgsmålene er en overskrift til den tekst, de
skal skrive.
Der er differentieringsmuligheder i at lade
nogle elever tegne deres svar, skrive stikord som
svar eller skrive i hele sætninger.
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Puslespil
BESKRIVELSE AF OPGAVEN:
I
I I
I I I
I I I I
I I I I I
I I I I I I
I I I I I I I

Du skal tegne en tegning eller tegneserie om søvn på A4 i pap.
Du skal gøre dig umage.
Du skal farve den.
Du skal få din lærer til at kopiere den.
Klip tegningen på pap i puslespilsbrikker, men du skal tænke over størrelsen og formen,
så andre bagefter kan samle dit puslespil.
Læg tegningen og puslespilsbrikkerne i en plastiklomme, og dit puslespil er færdigt.
Du skal nu bytte med en af dine kammerater og lægge puslespillet.

DIDAKTISKE OVERVEJELSER
Inden eleverne når til punkt fem, kan det være en fordel at vise dem, hvordan man klipper et puslespil, så det kan samles af andre. Et godt råd kan være at tegne puslespilsbrikkerne på bagsiden af
tegningen for at sikre, at størrelsesforholdene og formerne på brikkerne er realistiske.

VARIATION
Man kan også anvende andre produkter (tegninger eller tegneserien), kopiere dem på karton eller
laminere dem og derved springe de første trin i opgaven over.
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MELLEMTRIN
Intro: Rækkefølgen af opgaverne er op til den enkelte lærer, men de
forudsætter, at eleverne har en basisviden om søvn eventuelt gennem
søvnsangen, Kathooten eller oplæg. Nogle opgaver vil hele klassen
kunne klare, mens andre opgaver skal differentieres.
Som evaluering på emnet kan man afslutte med en fernisering, hvor
elevernes opgaver og produkter bliver vist, læst og fortalt for forældre
og/eller andre på skolen.

Skriv en fakta-tekst om sovn
I

BESKRIVELSE AF OPGAVEN:

I

I I

I I I

Skriv en informerende fakta-tekst 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.

DIDAKTISKE OVERVEJELSER
Det kan være en rigtig god ide at begynde opgaven med at repetere, hvad en fakta-tekst er.
Inden tekstproduktionen giver det eleven overblik at udarbejde et mindmap over begrebet søvn. Gennem mindmappen vil eleverne få struktureret deres tekst med mulige underoverskrifter og indhold til
teksten.
Overvej også hvilke krav, der stilles til den enkelte elev i forhold til tekstmængde og grammatisk opmærksomhed.
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I
Digt om sovn

BESKRIVELSE AF OPGAVEN:
I
I I
I I I
I I I I
I I I I I
I I I I I I

Du skal lave et digt med enderim dvs. slutordet på verselinjerne skal rime.
Du skal beslutte dig for, hvilke af verselinjerne der skal rime fx verselinje 1-3 og 2-4, eller om det skal
være 1-2 og 3-4.
Digtet skal handle om søvn.
Der skal være minimum 2- 3 strofer.
Lav et fint layout på computeren og sæt digtet ind.
Print det ud og aflever det til læreren.

DIDAKTISKE OVERVEJELSER
Denne opgave forudsætter, at eleverne allerede har færdigheder og viden om, hvad digte med enderim er.
En fælles opstart på opgaven kan være sammen på klassen at finde rimpar ud fra begrebet søvn.
Eksempelvis: sove – love, glad – mad, ro – tro, ven – igen, hjerne – stjerne, sur – ur, lur – ur osv…
Overvej kravene til layout, som f.eks. at stroferne er opstillet over hinanden, og verselinjerne passer med
enderimene.
En ekstra variation til denne opgave kunne være, at man læser digtet højt og dermed sætter krav til
præsentationen (oplæsning) af digtet.
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I
En sovnhistorie
ud fra fiktion

BESKRIVELSE AF OPGAVEN:

I

I I

Skriv en fortælling om søvn, hvor
du bruger din fantasi sammen
med din fakta-viden.

Husk at inddele historien i en
begyndelse, midte og afslutning.

DIDAKTISKE OVERVEJELSER
Det kan være en rigtig god ide at begynde opgaven
med at repetere, hvad en fakta-tekst er.
Inden tekstproduktionen vil det give eleven overblik at
udarbejde et mindmap over begrebet søvn. Gennem
mindmappen får eleverne struktureret deres tekst med
mulige underoverskrifter og indhold til teksten.
Overvej også hvilke krav, der stilles til den enkelte elev
i forhold til tekstmængde og grammatisk opmærksomhed.
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o

Gode rad
BESKRIVELSE AF OPGAVEN:
I

I I

I I I

I I I I

Skriv 5-10 gode råd til dine klassekammerater om, hvad der gør, at du får en god nattesøvn.

Du skal skrive dem pænt på et stykke papir.

Tag dine gode råd med hjem og præsenter dem for dine forældre.

Når du har gjort det, skal de op at hænge i klassen.

DIDAKTISKE OVERVEJELSER
Til denne opgave vil det være en fordel at tale med eleverne om, hvad det vil sige at give et godt råd.
For eksempel at man formulerer gode råd i bydeform: ”Læs en god bog, inden du skal sove”, ”Sluk din
telefon i god tid, inden du skal sove”.

VARIATION
En variation kan være, at man skriver sine råd på computer fremfor i hånden.
En differentiering kan være, at eleverne skal begrunde deres gode råd efterfølgende eksempelvis:
”Læs en god bog, inden du skal sove, fordi den gør dig naturlig træt”.
”Sluk din telefon i god tid, inden du skal sove, fordi skærmlyset holder dit indre ur vågen”.
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Journalisterne
BESKRIVELSE AF OPGAVEN:
I

I I

I I I

I I I I

I skal være sammen to og to og nu være de nysgerrige journalister.

Bliv enige om, hvilken målgruppe I vil interviewe fx elever, lærere, forældre.

Udvælg minimum 5 spørgsmål om søvn, som I vil undersøge om målgruppen.

Aftal, hvem der stiller spørgsmålene, og hvem der noterer deres svar – I kan evt. skiftes.

DIDAKTISKE OVERVEJELSER
Det overordnede formål med opgaven er at øve sig
i at stille åbne spørgsmål enten ved at interviewe
mundtligt eller via spørgeskema.
En måde at begynde opgaven på, kan være at lave
”dobbelt cirkel” (jf CL-struktur). Læreren stiller
spørgsmål, som eleverne på skift besvarer. Spørgsmålene kunne være: ”Hvad er en journalist?”, ”Hvordan
indsamler en journalist viden?”, ”Hvordan stiller en
journalist gode spørgsmål?” (hv-spørgsmål, der giver
anledning til åbne svar).
Efter dobbeltcirklen samles klassen og spørgsmålene
stilles igen, og der svares i plenum. Alle journalisterne
noterer de vigtige pointer om en journalists arbejde.

Inden eleverne i makkerpar går i gang med at lege
journalister, skal de beslutte, hvilken målgruppe de
vil interviewe og derefter udarbejder åbne spørgsmål.
Der er indbygget store differentieringsmuligheder
i denne opgave. En kunne være, at nogle elever
udarbejder en søvnundersøgelse af hele skolen og
på den måde danner et fyldestgørende indblik i alle
elevers søvnmønstre. En anden kunne være, at man
undersøger en enkelt klasses eller årgangs søvnmønstre. Og en tredje kunne være at journalisterne stiller
enkelte elever spørgsmål.
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Kahoot
BESKRIVELSE AF OPGAVEN:
I

I I

I I I

I I I I

Find på 10 spørgsmål om søvn. Du kan bruge den viden, du allerede har, men du kan også finde ny viden.

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

Lav Kahooten.

Afprøv den på din målgruppe.

DIDAKTISKE OVERVEJELSER
Eventuelt kort forklaring til udarbejdelse af Kahoot.
Inden eleverne går i gang med at udarbejde Kahooten, skal eleverne vide, at spørgsmålene stilles
på baggrund af fakta-viden om søvn – jf. evt. fælles ”Kahooten”.

SAMMEN OM SØVN

34

UDSKOLINGEN
Intro: Rækkefølgen af opgaverne er op til den enkelte lærer, men de
forudsætter, at eleverne har en basisviden om søvn eventuelt gennem
søvnsangen, Kathooten eller oplæg. Nogle opgaver vil hele klassen
kunne klare, mens andre opgaver skal differentieres.
Som evaluering på emnet kunne man afslutte med en fernisering, hvor
elevernes opgaver og produkter bliver vist, læst og fortalt for f.eks. forældre og/eller andre på skolen.
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Memory

BESKRIVELSE AF OPGAVEN:
I
I I
I I I
I I I I
I I I I I
I I I I I I

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, således at spørgsmålene står på et kort og svarene står på et andet.
Hvordan spillet skal se ud og være, er op til jer.
Afprøv jeres Memory på jer selv og derefter på jeres kammerater.

DIDAKTISKE OVERVEJELSER
Inden eleverne går i gang med denne opgave, kan det være en fordel at hjælpe dem med at
finde relevant litteratur som artiklerne ”Sluk skærmen og red søvnen” eller ”Vi sover for lidt og
for dårligt”, som er i litteraturlisten.
Det kan også være en fordel, at du som lærer, har snakket med eleverne om det brede sundhedsbegreb, så de er med på, hvad det betyder i forhold til opgavens indhold.
Det kan for nogle elever være nødvendigt at stille krav til skriften, da det skal kunne læses og
dermed spilles af andre.
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I
Sovn
og trivsel – en fortaelling

BESKRIVELSE AF OPGAVEN:

I

I I

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 dvs. de skal
kunne genkende det, som du
skriver.

DIDAKTISKE OVERVEJELSER
Det er en forudsætning, at eleverne er klar over, hvad
en fortælling er og hvilke krav der er til fortællingen,
som fortællingen i elevbogen.
Eleverne skal fra begyndelsen gøre sig et bevidst valg
om, hvad der optager ham/hende i forhold til Kahoot
spørgsmålene og skrive fiktionstekst om denne.
Eleven kan eventuelt tage udgangspunkt i eget liv i
forhold til, hvad der er svært/udfordrende ved det med
søvn. Er det, at han/hun ikke får sovet nok, at han/hun
bliver forstyrret af skærmlyset, sms´er, snap, facebook.

SAMMEN OM SØVN

37

Dilemmaer

BESKRIVELSE AF OPGAVEN:

I

I I

I I I

Du skal nu skrive et dilemma til en brevkasse, et blad, Mads og Monopolet eller
lignende, hvor du skal forestille dig at være forældre til en teenager, der har udfordringer med søvn. Det kunne være at få sit barn til at gå i seng til tiden eller have
mobilen efter sengetid.

Giv din tekst en overskrift.

Del din tekst ind i mindre afsnit med overskrifter, der passer til afsnittenes indhold.

DIDAKTISKE OVERVEJELSER
Det kan være en fordel, at lade eleverne læse eksempler fra brevkasser eller lytte til podcast fra
Mads og Monopolet, så de kender rammer og indhold og kan spore sig ind på opgavens krav og
formuleringer, som at den skal skrives, som en jeg-fortæller.
Til opgave 2 kræver det, at eleven kan sætte sig ind i forældrenes sted og besvare dilemmaet ud
fra deres viden fra fx artikler og litteratur jf. litteraturlisten.
Lad gerne eleverne læse hinandens dilemmaer og lave en quiz, så de øver sig i at begrunde
deres svar mundtligt overfor hinanden.

SAMMEN OM SØVN

38

Interview og artikel

BESKRIVELSE AF OPGAVEN:
I

I I
I I I
I I I I
I I I I I

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 dvs. det fysiske, psykiske
og sociale, der påvirker os i forhold til søvn.
Spørgsmålene skal tilpasse den, som du vil interviewe.
Når du har interviewet din person, skal du skrive en artikel ud fra dine svar.
I din artikel skal du også inddrage fakta-viden om søvn, så det kobles sammen med dit interview
og de svar, du fik.

DIDAKTISKE OVERVEJELSER
Det overordnede formål med opgaven er, at eleverne
lærer at søge den relevante fakta-viden og er skarpe
på, hvad de vil med opgaven og hvilken viden, der er
relevant for deres artikel.
Inden eleverne går i gang med opgaven, kan det
være en fordel at hjælpe dem med at finde relevant
litteratur som artiklerne ”Sluk skærmen og red søvnen” eller ”Vi sover for lidt og for dårligt”, som er i
litteraturlisten.

greb, så de er med på, hvad det betyder i forhold til
opgavens indhold.
Udover eleverne skal være bekendt med at skrive
en baggrundsartikel, skal eleverne også forberedes
på, hvordan man stiller åbne og lukkede spørgsmål
i forhold til at lave et interview for eksempel – hvspørgsmål såsom:
På hvilken måde påvirker det dig…?
Hvordan har du det, når…?

Det kan også være en fordel, at du som lærer, har
snakket med eleverne om det brede sundhedsbe-
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o

Gode rad til teenagere og
teenageforaeldre

BESKRIVELSE AF OPGAVEN:
I

Du skal starte med at vælge, om du vil lave gode råd til en teenager eller forældre til teenager
omkring søvn.

I I

Du skal ud fra den viden, du har omkring søvn skrive minimum 5 gode råd til en teenager eller
forældre, som de kan tage højde for i forhold til deres egen søvn eller deres teenagers.

I I I

I I I I

Når du skriver dine råd, skal det være råd, som du selv ville efterleve, hvis det var dig selv eller
dine forældre, der skulle følge dem. Det er vigtigt, at du bruger den faktaviden, du har om søvn i
forhold til det brede sundhedsbegreb herunder det fysiske, sociale og psykiske.

Hvis du kan, vil det være en god ide at skrive begrundelsen for dine råd, så en teenager eller forældrene er ”klædt bedre på” i forhold til at få en god nattesøvn eller støtte deres teenager i at få
en god nattesøvn.

DIDAKTISKE OVERVEJELSER
Eleverne skal inden de går i gang med opgaven læse litteratur om søvn og vælge de ting ud,
som optager/undrer dem mest og som de mener, de kan gøre noget ved.
Det er vigtigt, at eleverne ved, at de råd som de giver, skal de selv kunne efterleve. I perioden,
hvor der arbejdes med emnet kan de eventuelt afprøve deres egne råd, eller afprøve deres råd
på en kammerat eller forældre.
Som differentieringsmulighed kan man sætte krav til begrundelsen, at den skal være fyldestgørende og faglig begrundet.
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