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Lærervejlednving

Du kender sikkert godt elefantens gamle  
vuggevise, der starter med “Sov sødt, lille Jumbo, 
og visselul, nu bliver skoven så dunkel”. Den unge 
elefant har hverken elektrisk lys eller iPads. Til 
gengæld har han en moderelefant, der synger 
ham til ro. 
 Vores danske ungdom nyder godt af 
moderne lys, varme, transport og ikke mindst 
elektroniske enheder som computere, tablets og 
mobiltelefoner. Begejstringen for teknologierne 
har ført til, at vi som samfund sover mindre ge-
nerelt og i særlig grad udfordrer vores ungdom. 
Det elektriske lys i mørket påvirker vores krono-
biologi, dvs. indre tidsrytmer i kroppen, der i mil-
lioner af år har fulgt solens lys og nattens mørke.
 Menneskets søvn er ikke kun spildt tid, du kan erstatte med kaffe, chokolade, 
energidrik og vækkeure. Søvnen spiller en helt afgørende rolle for menneskers liv, og 
søvnmangel fører til alvorlige følgevirkninger for menneskets sundhed. 
 Derfor er forskere ikke i tvivl: sover vores unge (og voksne og gamle!) for lidt, går 
det alvorligt ud over sundhed, koncentrationsevne, følelsesmæssig regulering og evnen 
til at indgå konstruktivt i sociale relationer. 

Materialet fra Just Human & Chris Mac-
Donald om “Den tabte time” er et målrettet 
værktøj til at skabe opmærksomhed og 
indsigt hos vores elever om årsagerne til 
søvnmangel, konsekvenserne for dem selv 
og konkrete handlemuligheder for at passe 
på sig selv i både krop og sind.
 I elefantens vuggevise lover moder-
en både morgendagens pligt til at høste 
en sukkerrørsplantage og den fornyede leg 
med en rangle. Som samfund og skole må 
vi synge en sang for vores unge om “Den 
tabte time”.

Vi kan ikke bestemme over vore elevers 
søvnvaner. Det prøver vores materiale om 
“Den tabte time” heller ikke på. Vi læg-
ger op til en indsats, der skaber viden og 
beslutningsvilje hos eleverne og deres 
forældre.  

Derfor er alle materialer frit tilgængelige på www.dentabtetime.dk og 
www.justhuman.dk. Du må meget gerne opfordre forældrene til at gå på opdagelse i 
materialet, også gerne som fælles aktivitet i familien.
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Online kilder

For, at du er godt klædt på til at undervise i emnet, har vi samlet nogle online kilder:

a. Et hurtigt overblik over søvnens funktion og behovet for kvalitetssøvn finder du i en 
kort artikel på videnskab.dk. Gør eventuelt artiklen tilgængelig på læringsplatfor-
men og Aula til elever og forældre.
www.videnskab.dk/krop-sundhed/det-gor-sovnen-ved-kroppen

b. På DR finder du en canadisk dokumentar om den aktuelle viden fra søvnforsknin-
gen om fordelene ved gode søvnvaner og omkostningerne ved søvnmangel og 
dårlig søvn. 
https://www.dr.dk/drtv/se/saadan-narrer-du-doeden_-soevn_86302
Er I tilmeldt CFU film og TV kan den streames direkte fra http://ucl.mitcfu.dk/
TV0000115332

c. Vil du gå mere i dybden, er der en tilgængelig engelsk artikel om forskellige  
menneskers chrono-typer (chronos = tid). Man ved i dag, at mennesker ikke kun 
skelnes mellem A- og B-mennesker på søvnområdet. 
www.tuck.com/chronotypes og på foreningen B-samfundets hjemmeside:  
www.b-society.org/chronobiology

Strukturen i undervisningsforløbet

“Jagten på den tabte time” består af aktiviteter til fire undervisningslektioner på hver 
cirka 45 minutter. Hver lektion starter enten med filmen “3 things” eller ”STUPID” (find-
es på www.dentabtetime.dk) og har én af de tre anbefalinger som tema. Til hver lektion 
hører der yderligere én video til, med en mere omfattende forklaring om dagens tema. 
Undervisningen veksler mellem dialog i 
klassen og individuelle besvarelser.

Hvert undervisningsforløb er struktureret 
som tidsplan med underpunkter. Du kan 
derfor bruge vejledningen nedenfor som 
drejebog, så du kommer sikkert i mål med 
din undervisning. De angivne tider er vores 
overslag over forventet tidsforbrug til de 
enkelte aktiviteter.

Der er indlagt lektier mellem under-
visningsgangene.
Det står dig selvfølgelig frit for at ændre 
i omfang og rækkefølge på aktiviteterne, 
så det bedst matcher eleverne og skolens 
vilkår.

Vi fra Just Human takker for, at du vil gøre 
en indsats for dine elevers søvn og trivsel.
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Tekst til forældre på Aula/Intra/forældremøde:

Kære forældre
Som led i arbejdet med klassens trivsel, læring og udvikling, går vi i gang med et forløb 
om børn og unges søvn. Desværre sover danske børn og unge mindre og mindre. 
Det fører til underskud af søvn og har vidtrækkende konsekvenser for børns udvikling, 
sundhed og læring. Derfor har Just Human v. Chris MacDonald med støtte fra 
Sundhedsstyrelsen udviklet et spændende materiale, der giver jeres børn mulighed for 
at forstå omkostningerne ved for lidt søvn i hverdagen.
På hjemmesiden www.justhuman.com/indsatsomraade/til-foraeldre/ har du adgang til 
en kort oversigt over gode råd om, hvordan du sikrer dit barns søvn.
Du må meget gerne se på materialet derhjemme og bakke dit barn op i at vinde “Den 
tabte time” tilbage. Se mere på: www.dentabtetime.dk

Med venlig hilsen
(Lærerteamets navne)
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Lektion 1

Stå op på samme tidspunkt hver dag +/-30 minutter

Ramme

Varighed på 45 minutter.

Formål

Eleverne forholder sig til emnet søvn som både biologisk og samfundsmæssigt 
fænomen, så de får indsigt i, at samfund, teknologi, vækkeure og ens egen krop er tæt 
koblet og en kampplads om forskellige normer for “rigtig” og “forkert” tid.

Arbejdsformer

Fælles filmvisning, fælles dialog, individuelt arbejde, bevægelse.

Materialer

Tavle eller delt dokument, projektor med lyd, 4 poser af stof eller plastik, 1 ark A4-papir 
per elev, 1 print af “klokken slår” elevopgave. 

Lektie til næste gang

Medbring et tæppe til undervisningen, du kan lægge ud på gulvet og ligge på.

Forberedelse

Fremskaf materialerne og print elevopgaven “klokken slår” til hver elev. Du kan med 
fordel se filmene fra www.justhuman.dk om “Den tabte time”, før du går i gang med 
forløbet.

Gennemførsel

1. Introducer eleverne for grunden til at arbejde med den gode søvn som et  
indsatsområde i skolen. Du kan inddrage argumenter om, at god og tilstrækkelig 
søvn giver bedre trivsel, større sundhed og bedre præstationer - og er særligt  
vigtigt for unge i dagens Danmark. Temaet for denne lektion er rådet om at stå op 
på samme tidspunkt - hver dag, også i weekenderne! 
[ 6 min .] 

2. Se filmen “3 Things” med Chris MacDonald i klassen. 
[ 4 min. ]  

3. Tag en fælles drøftelse om råd nummer 1. Start med at skrive Chris’ anbefaling på 
tavlen:  SOSTHDIW+/-30M 
Kan eleverne huske, hvad der gemmer sig bag bogstaverne? Se starten af videoen 
igen, så I sammen kan skrive sætningen ud. 
[ 7 min. ] 
 

4. Fordel de fire poser ud på hvert hjørne i klassen og giv hver elev en printet udgave 
af  elev-opgaven “Klokken slår”. 
[ 2 min. ] 
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5. Eleverne udfylder hver for sig det udleverede skema. Indholdet er privat. 
[ 5 min. ] 

6. Lav en fælles opgørelse mundtligt med klassen.
Hvem har ….
a. Sovet den længste nat?
b. Er gået tidligst i seng?
c. Gået senest i seng?
d. Stået senest op?
e. Stået tidligst op?
f. Været udhvilet flest gange?
g. Været ‘træt om morgenen’ flest gange?
h. Sovet flest timer samlet set? 

[ 6 min. ] 

7. Del nu et A4 ark ud til alle elever. De skal skrive deres navn på arket og det tidspunkt, 
deres vækkeur normalt ringer for første gang på en almindelig hverdag. Svinger det 
meget, så lad dem tage dags dato. Det er fx. 05:45. Bagefter beder du dem lægge 
deres navne ind i posen med deres stå-op-tid noteret. 
Pose 1 = 04:00 - 04:59 
Pose 2 = 05:00 - 05:59 
Pose 3 = 06:00 - 06:59 
Pose 4 = 07:00 - 08:00 
Bagefter samler du poserne ind. De skal bruges inkl. indhold i 3. lektion i dette un-
dervisningsforløb. 
[ 5 min ] 

8. Se filmen “eksperter samlet”. (findes på dentabtetime.dk) 
[ 5 min.] 

9. Jens Hannibal forklarer i videoen, at kunstigt lys om natten “stresser vores biologi” 
og, at vi har et “naturligt indre ur”. Camilla Kring fortæller, at vores biologiske ur og 
samfundets normer for søvn måske ikke passer sammen for teenagere. 
Eksempler på spørgsmål til eleverne: 
Hvordan mærker man, når det indre ur bliver forvirret? 
Hvordan føles det, når man rejser til Kina og krydser mange tidszoner? 
Hvordan føles det, når man rejser til USA og krydser mange tidszoner? 
Jetlagger skolen dit indre ur? 
[ 6 min. ] 

10. Afslut med at stille lektien til næste gang. Næste lektion handler om råd nummer 2. 
[ 1 min. ]

Evt:  se filmen “3 Things” igen. Kan eleverne huske, hvad SOSTHDIW+/-30M betyder?
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Elevopgave: 

Klokken slår

Navn

Udfyldt d.

Dag Stod op kl. Gik i seng kl. Jeg vågnede...

(Udhvilet, træt, 
udmattet, osv.)

Søvn

(antal timer)

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Timers søvn ialt: 
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Lektion 2

Gå i seng på samme tidspunkt hver dag inklusiv weekend +/- 30 
minutter

Ramme

Varighed på ca. 45 minutter.

Formål

Eleverne mærker efter på egen krop, at søvn er en vigtig faktor i deres liv.

Indhold

Lektionen bygger på elevernes egne overvejelser og erfaringer om, hvordan de bedst 
falder i søvn og sover godt. Deres erfaringer udfordres af Chris MacDonalds råd 
nummer 2 og søvneksperten Jens Hannibals oplæg.

Arbejdsformer

Fælles filmvisning, fælles dialog på klassen, kropslig øvelse.

Materialer

Tavle eller delt dokument, projektor med lyd, evt. tæpper.

Forberedelse

Bed eleverne medbringe et tæppe til timen, der kan tåle at ligge på gulvet. Kontrollér, 
om du kan afspille film med lyd i lokalet.
Print evt. vejledningen “klar, parat, sov!” til eleverne eller læg den på læringsplatformen 
(findes på dentabtetime.dk)

Lektie til næste gang

Afprøve øvelsen “klar, parat, sov!” hver aften i 1 uge.

Gennemførsel

I mødes i et passende lokale.

1. Introducer eleverne for grunden til at arbejde med den gode søvn som et  
indsatsområde i skolen. Du kan inddrage argumenter om, at god og tilstrækkelig 
søvn giver bedre trivsel, større sundhed og bedre præstationer - og er særligt  
vigtigt for unge i dagens Danmark. 
Temaet for denne lektion er rådet om at gå i seng på samme tidspunkt - hver dag, 
også i weekenderne. 
[ 6 min ] 

2. Tag en fælles drøftelse i klassen om at falde i søvn. Hvad er elevernes praksis om 
aftenen, når de skal sove? Notér elevernes forslag på klassens tavle. 
[ 10 min ] 

3. Vis filmen med Chris MacDonald om “3 things” (findes på dentabtetime.dk) 
[ 4 min ] 
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4. Tag en fælles drøftelse om råd nummer 2. Start med at skrive Chris’ anbefaling på 
tavlen: GISPSTHDIW+/-30M 
[ 7 min ] 

5. Kan eleverne huske, hvad der gemmer sig bag bogstaverne? Se starten af videoen 
igen, så I sammen kan skrive sætningen ud. 
Tag derefter en drøftelse om holdninger. Har Chris ret i, at vi ikke kommer til at følge 
hans råd nummer 2? 

6. Se film med Prof. Jens Hannibal og de 7 anbefalinger fra søvnforskeren (findes på 
dentabtetime.dk) 
[ 5 min ] 

7. Det sidste råd fra Jens Hannibal er, at man skal mærke efter i sin egen krop.  
Det skal eleverne prøve nu. De skal brede deres tæpper ud og lægge sig på dem. 
Alternativt kan de flytte stolene ud til væggen og sætte sig afslappet tilbage med 
hovedet lænet mod væggen. 
Guide dem nu gennem opgaven klar, parat, sov! En kort intro til dig som lærer kan 
du finde på https://youtu.be/u5NEV5N1VAw 
Brug med fordel en meget langsom, rolig og afslappende stemmeføring. Du må 
gerne tænde for rolig musik eller naturlyde. 
Forslag: https://youtu.be/_Vq8yJOBMb0 eller https://youtu.be/d0tU18Ybcvk 
[ 12 min ] 
 
Når eleverne har prøvet at mærke efter på egen krop, skal de blive liggende på 
tæppet. 

8. Mens  eleverne ligger på tæpperne: Afslut ved at drøfte, om eleverne vil følge Chris’ 
første anbefaling om at gå i seng på samme tid i de næste 7 dage. Hvis de ikke 
“føler” sig trætte om aftenen, kan de bruge den teknik, de lige har prøvet. Måske har 
Chris, Jens og øvelsen fået dem til at genoverveje deres måde at gå i seng på? 
[ 3 min ] 

9. Afslut med at stille lektien til næste gang. Næste lektion handler om råd nummer 3. 
[ 1 min ]

Eventuelt kan I afslutte med at se “3 Things” igen. Kan eleverne huske, hvad GISPSTHDI-
W+/-30M står for?
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Elevopgaven “Klar, parat, sov!”

Trin 1

Slap af i hele dit ansigt. Det gælder også 
din tunge, kæbe og musklerne rundt om 
dine øjne.

Trin 2

Lad dine skuldre hænge helt ned langs 
kroppen. Når skuldrene er afslappet, slap af 
i din højre overarm, så din underarm og til 
sidst din hånd. Slap nu af i venstre overarm, 
underarm og hånd.

Trin 3 

Træk vejret langsomt og dybt. Slap af i bry-
stkassen og halsen.

Trin 4

Så er turen kommet til dine ben. Slap af i højre lår, så din læg og til sidst din fod og tæer. 
Slap nu af i venstre lår, læg, fod og til sidst tæerne. 

Trin 5

Som sidste muskel kommer din hjerne. Tøm din hjerne for tanker og følg dit åndedræt. 
Prøv at mærke luften vandre ned i kroppen, vende rundt og undslippe med små krus-
ninger i næseborene.

Tillæg til trin 5
Hvis du har svært ved at følge dit åndedræt, så prøv at forestille dig, at du ligger på en 
båd en herlig sommerdag. Bølgerne skvulper roligt langs siderne og vugger dig sagte, 
imens solen varmer dit ansigt.

Hvis gyngende både heller ikke er noget for dig, så prøv at forestille dig, at du ligger 
behageligt i en hængekøje i et helt mørkt rum, der vugger sagte fra side til side.

Hvis hængekøjer ikke er noget for dig, så gentag remsen “don’t think, don’t think, don’t 
think” i 10 sekunder. På dansk virker “nej tak, nej tak, nej tak, nej tak”.

Vejledningen er baseret på bogen Lloyd Bud Winter: Relax and Win, Championship 
performance, Oak Tree, Bedfordshire 1981
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Lektion 3

Luk og sluk alle ting 2 timer før man skal sove.

Ramme

Varighed på ca. 45 minutter.

Formål

Eleverne beslutter sig for et individuelt 
tiltag til at styrke deres søvn. 

Arbejdsformer

Fælles filmvisning, fælles dialog på 
klassen, kropslig øvelse.

Materialer

Tavle eller delt dokument, projektor 
med lyd, de fire poser fra 1. lektion, 
post-its.

Forberedelse

Du må gerne minde eleverne løbende om at løse opgaven “klar, parat, sov!” Kontrollér, 
om du kan afspille film med lyd i lokalet.
Del artiklen med anbefalinger til eleverne på læringsplatformen:
www.justhuman.com/indsatsomraade/til-dig-der-er-ung

Lektie til næste gang

Ingen

Gennemførsel

I mødes i et passende lokale.

1. Introducer eleverne for grunden til at arbejde med den gode søvn som et  
indsatsområde i skolen. Du kan inddrage argumenter om, at god og tilstrækkelig 
søvn giver bedre trivsel, større sundhed og bedre præstationer - og er særligt  
vigtigt for unge i dagens Danmark. 
Temaet for denne lektion er rådet om at slukke alle elektroniske enheder 2 timer 
før du går i seng - hver dag, også i weekenderne. 
[ 4 min.] 

2. Vis filmen med Chris MacDonald om “3 things” (https://www.facebook.com/
watch/?v=416539679030060) 
[ 4 min. ] 

3. Tag en fælles drøftelse om råd nummer 3. Start med at skrive Chris’ anbefaling på 
tavlen: LOSAT2TFMSS 
[ 7 min ] 
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4. Kan eleverne huske, hvad der gemmer sig bag bogstaverne? Se midten af videoen 
igen, så I sammen kan skrive sætningen ud. 
Tag derefter en drøftelse om holdninger. Har Chris ret i, at vi ikke kommer til at 
følge hans råd nummer 3? 

5. Se filmen med Chris på gaden i dialog med unge om deres søvnvaner. 
link: www.facebook.com/watch/?v=1206601829441855 
Drøft i klassen,
a. Hvad de tror, de unge alt sammen skal nå, så de ikke har tid til at sove?
b. Hvad tager din tid fra at sove de 9 timer, som du har brug for?
c. Hvad taber man som menneske, hvis man slukker sine enheder klokken 20:00 

- hver dag, også i weekenden? 
[ 8 min. ] 

6. Gense filmen Søvneksperten [https://www.facebook.com/
watch/?v=2524638040983615] og lad eleverne læse artiklen fra Just Human. www.
justhuman.com/indsatsomraade/til-dig-der-er-ung 
Imens lægger du de fire poser ud i hver deres hjørne af lokalet. 
[ 10 min. ] 

7. Del klassen op i fire lige store grupper, og lad dem gå ud til hver deres pose. Posen 
forbliver lukket, for det er ikke vigtigt for andre end en selv, i hvilken pose ens navn 
ligger. Hvert hold skriver nu så mange anbefalinger til posens skjulte navne, om 
hvordan de får den bedste søvn 9 timer. 
Eksempler på elevers anbefalinger: 
Du bør gå i seng kl. 21:00. 
Sluk for dine enheder kl. 20:00 
Prøv at flytte aktiviteter fra morgenen til om eftermiddagen, så du kan stå senere 
op. 
….. find selv på flere. 
[ 10 min. ] 

8. Afslut forløbet om “Den tabte time” med at bede eleverne beslutte sig for at gøre 
én ting bedre for deres egen søvn. Eleverne skriver en besked til dig på læring-
splatformen. Du samler op til et kommende skole-hjem samarbejdsmøde eller en 
evalueringssamtale med eleven. 
[ 2 min. ]
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Lektion 4: 

Vil du være S.T.U.P.I.D. til eksamen?

Ramme

Varighed på op til 45 minutter

Formål

Eleverne træffer sunde beslutninger om tid, opgaver og søvn frem til en vigtig  
eksamen.

Indhold

Verden er et spændende sted, fyldt med krav og forventninger til unge  
mennesker. Denne undervisningslektion tager udgangspunkt i, at man hverken som 
voksen eller ung kan opfylde alle krav og forventninger, uden at det fører til meget 
usunde beslutninger. Modulet lægger stor vægt på din styring af diskussionen på 
klassen. Kun dialogen kan opnå den personlige kobling mellem temaet om søvn og 
elevens hverdagsprioriteringer.

Arbejdsformer

Fælles filmvisning, fælles dialog på klassen, individuel opfølgning 

Materialer

Digital tavle med lyd, elev-PC (alternativt: tablet eller mobiltelefon)

Forberedelser

Kontrollér, om du kan afspille film med lyd i lokalet.
Print elevopgaven “Don’t be S.T.U.P.I.D.”  til hver elev (se nedenfor)
Sørg for at eleverne kan bruge PC, tablet eller mobiltelefon til spørgeskemaet.
Se videoen STUPID med Chris MacDonald (https://www.facebook.com/
watch/?v=2524638040983615)

Du behøver ikke at gennemføre opgaven ved mindhelper før timen.

Gennemførsel

I et passende lokale

1. Du introducerer emnet for eleverne: mindre søvn = mere s.t.u.p.i.d.
Du kan tage udgangspunkt i vinklingen: Eleverne er blevet snydt for den  
nødvendige støtte i de voksnes verden. I stedet er de udsat for en liste af krav, der 
flyder ud i en uendelig række af uopfyldelige krav. Eksamener presser yderligere på, 
og så har man da slet ikke tid til at sove?!
[ 3 min. ] 

2. Se video 1: Stupid - den tabte time (https://www.facebook.com/
watch/?v=2524638040983615)
[ 5 min. ]  
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3. Skriv bogstaverne S.T.U.P.I.D. over hinanden på tavlen. Drøft med klassen, om de 
kan genkalde, hvad STUPID egentlig står egentlig for?
Løsning: Stresset, Træt, Usympatisk, Pessimistisk, Irriteret, Deprimeret.
[ 7 min. ]  

4. Se video 2: Voxpop (https://www.facebook.com/watch/?v=1206601829441855)
[ 5 min. ] 

5. Tag en dialog sammen i klassen, om de kan genkende sig selv i de unges 
fortællinger i videoklippet? Hvorfor er det mon sådan, at vi ikke har tid til at sove. Er 
vi gået i krig mod vores egen søvn?
Forslag til emner:
Hvor længe sover dine elever egentligt?
Hvor mange energidrikke drikker eleverne i klassen i gennemsnit?
Hvad er minimum og maximum på søvn og energidrik/kaffe-forbrug?
[7 min. ] 

6. Lad eleverne løse opgaven på mindhelper. Hvad ved de faktisk om søvn?!  
www.mindhelper.dk/quiz/soevn

Eller følgende QR kode.

Når eleverne er færdige, kan I lave den fælles på tavlen som opfølgning.
[ 7 min. ]

7. Lad eleverne lave elevopgaven: Don’t become S.T.U.P.I.D.
[ 8 min.] 

 
Lyt evt. i fællesskab til Scott Hamiltons indspilning: You Can’t Be in Love with a Fool. 
Tilgængelig på Youtube: https://youtu.be/ISzGD4EUvjs

8. Afslut modulet “Vil du være S.T.U.P.I.D. til eksamen” ved at opfordre eleverne til at 
følge deres prioriterede liste. Måske vil man lave en fælles reminder, der bakker 
klassen op i at komme rettidigt i seng?
[ 2 min. ] 
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Elevopgave: 

Don’t become S.T.U.P.I.D.

Du kender det sikkert: Der er snart eksamen og du mangler liiige at få læst op på de 
vigtigste emner, så er du klar. 

Igennem dette forløb har du nok erfaret, hvor vigtig søvnen er for at kunne præstere og 
lære. Forestil dig, at du har brug for 2 timer hver dag frem til eksamen. Hvordan finder 
du tiden til at læse op, og hvor skal du tage dem fra i løbet af dagen? 

Opgave

I skemaet nedenfor skal du udfylde, hvor meget tid du bruger på forskellige aktiviteter 
i hverdagen. Start med kolonnen ”Nuværende timefordeling”, skriv det antal timer du 
bruger på aktiviteterne i løbet af et typisk døgn. Du kan tilføje ekstra aktiviteter, hvis der 
er nogle, der mangler.

Hvordan ser din timefordeling ud? Får du sovet nok? Bruger du tid på de ting, der er 
vigtige for dig?

Du skal nu udfylde kolonnen ”Ny timefordeling”, hvor du skal finde tid til en 
tilstrækkelig nattesøvn, samt minimum to timer til eksamenslæsning.

Målet er, at du får skabt dig et overblik over dit tidsforbrug på forskellige 
dagligdagsaktiviteter og finder frem til dine prioriteringer. 

Fakta - Hvad gør for lidt søvn ved børn og unge?

Forringer vores evne til at aflæse andres følelser.

Påvirker indlæringsevnen.

Én times tabt søvn koster mere end to års kognitiv udvikling, altså to 
klassetrin.

Mindre end seks timer søvn pr. nat øger risikoen for depression.

Kroppens stressrespons påvirkes og bliver hyperaktiv.

Vi bliver mere og nemt irritable.

En søvnberøvet hjerne bliver en sindsforvirret hjerne.

kilde: www.justhuman.com/indsatsomraader/soevn
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Elevopgave: 

Aktivitet Nuværende timefordeling Ny timefordeling

Søvn

Skole

Gå i bad/gøre sig klar

Venner/veninder

Sociale arrangementer

Sociale medier

Computerspil

Fjernsyn/streaming

Sport/fritidsaktivitet

Lektier/eksamenslæsning

Transport

I ALT 24 timer 24 timer


