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Sørg for at dit barn får det rigtige antal af lure i løbet af dagen. Sørg for at lurene

fordeles jævnt over dagen.

Hvis ikke dit barn får nok med søvn i løbet af dagen kan det påvirke nattesøvnen. 

Der skal tilstrækkelig med tid fra dagens sidste lur og indtil barnet puttes til natten. 

For lange lure og en lur for tæt på sengetid kan være årsagen til mange babyers

søvnproblemer. 

Det kan være, at din baby er svær at putte, fordi at han har taget for lange lure, eller

at den sidste lur ligger for tæt på putningen til natten. Det kan også være, at din

baby står op og er totalt frisk i 1-2 timer om natten. Her kan I arbejde lidt med

timingen af lurene, i løbet af dagen.

Søvn skema (pr. 24 timer):

0-6 måneder : 13 - 17 timer

6-18 måneder : 12 - 15 timer

18 måneder til 2,5 år: 11-13 timer

4 år plus : 10-12 timer.

Lure i løbet af dagen
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Tage en løbetur rundt om huset

Danse og høre musik

Spille boldspil

Hoppe op og ned af trapperne

Hoppe på trampolin

Brydekamp

Børn er sande energibomber, og det er de særligt lige inden sengetid. 

Sidst på dagen er de fuld af spilopper. Når de er det, er det altså ikke nemt at falde i

søvn. De skal ligesom have rystet spilopperne ud af deres system.

I stedet for at stresse over det, eller være bekymret over det, så omfavn den store

energibombe og vær fjollet sammen med dit barn/børn. Det er det som jeg kalder for

fjolle tid.

I kan have fjolle tid alt det I vil efter spisetid, her er det nemlig helt naturlig at børn

bliver lidt fjollede og fuld af energi 

Men lige inden sengetid er det en god idé, at have fokus på de mere stille aktiviteter,

og på den faste putterutine. 

Idéer til fjolle tid: 

For babyerne eller de mindre børn kan I ‘flyve’ rundt med dem, kilde dem, få dem ud

på gulvet, masser af mavetid, trille rundt eller måske en baby forhindringsbane. Hvis

babyen har ældre søskende kan de hjælpe med at lave forhindringsbanen. Ældre

søskende elsker at blive involveret.

Det er også rart for forældrene, som måske har været på arbejde hele dagen, at de

herigennem fjolle tid kan få fyldt børnenes ‘kærligheds tank’ op. Det behøver ikke

være at begge forældre som er med til det, den ene kan sagtens stå for det praktiske

efter aftensmaden, i mens den anden leger med børnene. 

Fjolle tid inden sengetid
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Det er helt normalt at amme/flaske sit barn i søvn. Det er ikke en dårlig vane, på

nogen måder. Det er også helt normalt, hvis barnet ikke falder i søvn ved

amning/flaske, at barnet falder i søvn ovenpå mor eller den anden forældre. Det er

det som jeg kalder for kontaktlure. Det er heller ingen dårlig vane for barnet, på

nogen måder.

Hvis amning/flaske i søvn eller kontaktlur i søvn fungerer hos jer, så bliv endelig ved

med det.

Hvis ikke det fungerer længere, så lyt med her.

At finde noget, som dit barn forbinder med søvn, er alt hvad dit barn behøver for at

falde i søvn.

F.eks. sut, sutteklud, bamse, amning eller flaske, blive vugget eller holdt tæt, blive

vugget frem og tilbage i barnevogn. Særlig ved barnevogn kan det med at få eks.

hue på, futter, dragt mm. på, være med til at forbinde, at nu skal jeg ud at sove. 

Disse ting som dit barn forbinder med, at nu skal jeg sove, er ikke dårlige vaner, men

ofte vil mange børn gerne, at de ting sker igen, når de vågner om natten. 

At støtte dit barn blidt med at falde i søvn i sin seng/eller jeres seng om natten, kan

gøre en stor forskel for natopvågningerne. 

Det dit barn forbinder
med søvn
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At ændre lidt på disse forestillinger og forbindelser som dit barn har til at nu skal jeg

sove, er muligt at gøre på en meget blid måde, uden at lade dit barn ligger og

græde.

Hvis det er svært for dit barn at ligge selv i sengen, eller jeres seng (hvilket de fleste

børn og babyer ikke synes er rart, eller noget som de forbinder med søvn), kan du gå

rundt og vugge dit barn, i armene. Eller med fordel amme dit barn i søvn, hvis det

fungerer bedst. 

Eller hvis du f.eks. vugger dit barn i søvn, og du gerne vil videre fra det, da det kan

være hårdt at gøre i lang tid hver dag, i mange dage. Så kan du vugge dit barn,

tidligere i putterutinen. Her forbinder dit barn igen det med, at nu skal jeg sove. Når

du har vugget i lidt tid, kan du lægge barnet ned i sengen, du pakke barnet godt ind,

og stryge/ae/klappe dit barn blidt, imens du synger den samme sang. 

Hvis dit barn har meget svært ved at falde i søvn uden at du er der, kan I med fordel

putte til natten i jeres seng. Her kan du ligge tæt med dit barn, indtil dit barn falder i

søvn.
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Dette er henvendt til de lidt større børn. 

Jeg anbefaler at I har nul skærmtid minimum 2 timer inden jeres barn skal puttes til

natten.

Mange børn får lov til at falde i søvn med Ipad/tablet, da de kommer ned i gear og

kobler af.

Lyset fra tablet er ikke godt inden sengetid.

Alternativet kan være at barnet ligger og lytter til en lydbog.

Ingen skærm!
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amning eller flaske

bad 

massage

ble/nattøj

børste tænder

læse en bog

synge en sang

Børn elsker rutiner. Det hjælper dem med at forstå hvad der skal ske i løbet af dagen.

En forudsigelig putterutine kan tage 30-40 minutter (mindre hvis din baby er under 6

måneder). Det vil hjælpe dem med, at mærke, at nu er det snart tid til at sove.

En putterutine kan se såldes ud:

Se om I kan gøre det samme, og i samme rækkefølge hver dag. 

Gentagelser er virkelig nøgleordet når det kommer til putterutine.

For de lidt større børn kan I evt. lave et piktogram med billeder, som I hænger op på

væggen (billeder af hvad der skal ske og i rækkefølgen).

Det kan I bruge som en slags tjekliste. Børn elsker at blive involveret. Lad dit barn

pege på billederne. Pege på det første billede af hvad I skal, når det er gjort kan dit

barn pege på det næste billede osv. 

Dit barn vil få en følelse af at det virkelig hjælper til.

Rutiner som disse kan mindske konflikter og lange forhandlinger, inden sengetid. 

Putterutiner
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Der er ikke noget bestemt tidspunkt for hvornår dit barn skal puttes. Det er meget

individuelt hvornår et barn har brug for at blive puttet til natten.

Mange forældre forestiller sig, at kl. 19.00 er det eneste rigtige tidspunkt. Det er

egentligt de færreste børn som kan sove på præcist det tidspunkt.

Men det er ikke muligt, at sætte et bestemt tidspunkt af, da det passer familien

bedst, og så forvente, at barnet er træt på dette tidspunkt. 

Nogle børn skal puttes kl. 18 andre kl. 22.

Det er klart mest rart for forældrene hvis barnet/børnene sover kl. 19, da der så er ro

til at få ordnet andre ting, eller lige til at lande ovenpå en lang dag på arbejde.

Men hvis ikke barnet er klar til at sove før kl. 22. ja så er der ikke så meget at gøre

ved det.

Den måde I bedst finder ud af det på er ved, at se aftenerne igennem, og se efter

jeres barns signaler.

Det rigtige putte
tidspunkt
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Prøv om du kan tænke lidt tilbage på de forrige aftener, hvordan gik det? Hvis

putningen tog alt for lang tid, kan det så være at I skal rykke tidspunktet en halv til

en hel time?

Jeres barns signaler. Nogle signaler kan virke som ‘jeg er træt signaler’, men kan

det have været noget andet som var på spil. Når I begynder at holde ekstra øje

med signalerne, så vil I også hurtigt lære dem.

Split nights. Mange babyer og børn kan have en tendens til, at have vågne

øjeblikke (det kan være en halv time til flere timer), i løbet af natten. Her vil jeg

anbefale at prøve at eksperimentere med, at putte barnet lidt senere, til natten.

Split nights kan nemlig forekomme hvis barnet bliver puttet for tidligt.

Hvis barnet skal meget tidligt op og i institution, vil jeg anbefale en tidlig

sengetid. De fleste børn har brug for omkring 10-12 timer om natten. 

Dit barn kan også komme for sent i seng.

Hvis dit barn kommer for sent i seng kan det være sværere for dem at falde i søvn.

At blive for træt til at sove, kan egentligt have modsatte effekt og gøre, at dit

barn står alt for tidligt op.

Hvis dit barn virker vild eller er meget oppe at køre inden sengetid, kan det være,

at I skal prøve at eksperimentere med en tidligere sengetid næste dag.

Det rigtige putte
tidspunkt
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Et roligt og afslappende sovemiljø er en vigtig ting for at hjælpe dit barn til at falde i

søvn.

Hvis dit barn er lidt større så se om I kan pakke det fristende legetøj væk. Det kan

distrahere jeres barn når det skal til at sove.

Se om ikke I kan gøre barnets værelse helt mørkt. Ingen små lys, telefoner eller

natlamper. Selv det helt mindste lys kan være med til, at dit barn ikke kan falde i søvn.

Men, hvis jeres barn er begyndt at blive mere bevidst (det kommer an på alderen) så

kan det være, at det er begyndt at være bange når det skal falde i søvn. Det er en

helt normal ting, og det er en fase som de fleste børn gennemgår. Her kan det være

en stor hjælp, hvis der er lidt lys inde i rummet.

Lille side bemærkning; Hvis jeres barn er bange for f.eks. monstre eller spøgelser, så

imødekom deres frygt. Men se om ikke I kan forsikre dem om, at der ikke er noget

farligt, og at I er lige ved siden af/nedenunder og I passer på dem. I må ikke lede

efter spøgelser/monstre, for at vise, at der f.eks. ikke er nogen inden i skabet eller

under sengen, så bekræfter i jeres barn i, at de muligvis er der. 

Ellers kan I prøve med white noise.

Om jeres barn sover i samme rum som jer, på eget værelse eller sammen med

søskende er det vigtigt, at barnet bliver puttet det samme sted hver gang, til natten.

Det kan give dem i følelse af genkendelighed, og en følelse af at nu er det tid til at

jeg skal sove. 

Sovemiljøet

9.
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At stå op på samme tid hver morgen.

At spise på de samme tidspunkter i løbet af dagen

At blive puttet til lur og nat på de samme tidspunkter.

Se om ikke I kan være vedholdende, når I bruger nogle af de punkter som vi er

kommet ind på i dag. Jeg siger ikke at I skal være strikse og konsekvente, men kærlig

vedholdende. 

Jeg kan sagtens forstå, at det kan være rigtig hårdt, når I som forældre selv er i

meget søvn underskud. Men at være vedholdende når det gælder ændringer og

indføring af nye rutiner så kan det faktisk få dit barn til at føle sig tryg, og jeres barn

vil opleve, at det ved hvad der skal ske. 

Jeg anbefaler ikke strikse skemaer, men at have nogenlunde de samme tidspunkter

for de samme ting hver dag. 

Dette vil også hjælpe dem med, at regulere deres døgnrytme, deres indre ur.

Jeg anbefaler at tiderne ikke ændres for meget på, og ikke mere end omkring en halv

time.

NB hvis I skal noget en aften, moster Hannes fødselsdag, og det er helt anderledes

end normalt, fred være med det.

Alle ændringer tager tid. Det kan tage mellem 6-8 uger.

Kærlig vedholdenhed
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Se om ikke I kan have ekstra fokus på jeres barn inden det skal puttes til natten.

Sådan en 1:1 tid med jeres barn kan gøre en kæmpe forskel.

10 minutters leg inden sengetid, eller fjolle tid kan have en stor gavnlig effekt og er

med til at fylde dit barns kærlighedstank op.

Det får dem til at føle sig trygge og i kontakt med jer.

Se også om ikke I kan finde små øjeblikke i løbet af dagen hvor I giver jeres fulde

fokus til jeres barn. 

Dette er særligt vigtigt hvis I har været adskilt i løbet af dagen. Arbejde og institution. 

Se om ikke du kan have fokus på, at have en masse øjenkontakt med dit barn, når I

taler sammen. Oftest kommer forældrene til at tale til børnene, imens de ordner

praktiske ting, og får derfor ikke set dem i dybt i øjnene. 

Lyt til jeres barn, hvad de har på hjerte. Hvis det er lidt større børn, har de oftest

behov for at fortælle om en eller flere oplevelser fra børnehaven eller skolen. Her er

det vigtigt at forældrene giver sig tid til dette. Så må alt andet vente lidt. I har været

separeret fra hinanden en hel dag, og i løbet af natten skal I også være separeret. 

Børn har oftest brug for forældrene omkring sengetid. Hvis du synes at dit barn er lidt

ekstra svær at putte en aften, hvis dit barn går ud af sengen og ind/ned til jer nogle

gange, kan det være, at det lige har lidt ekstra brug for jer inden det skal sove. 

Brug god tid på at læse og synge for dit barn, HVER aften. Brug gerne ekstra tid på

de rolige aktiviter inden sengetid, hvor det fulde fokus er hos barnet. 

Tryghed og ekstra
nærvær
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Kan du huske den gamle fortælling om, at du skal sørge for, at tage din egen iltmaske

på, i flyvet, inden du hjælper andre?

Det er lidt det samme når det gælder børn og familie. Du er ikke i stand til at hjælpe

dine børn, hvis ikke du hjælper dig selv først.

Husk jer selv som forældre, hvis I gennemgår en svær periode. Sørg for at spørge om

hjælp. Hvad enten det er familie, venner eller en professionel. Især hvis I er i virkelig

slem søvnunderskud. 

Husk på, at du er ikke en dårlig forældre, selvom dit barn ikke sover ordentligt/godt. 

Sørg for at have dig selv og din partner (hvis du har en) i fokus. Det at fokusere lidt på

sig selv, og gøre gode ting for en selv, kan virkelig gøre underværker. Hvad enten det

er et ekstra langt bad, en løbetur i skoven, en cafe tur med en veninde eller noget

helt andet. 

DU kan ikke hælde fra en tom kop!

Vær god ved dig selv.

Husk dig selv!
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Søvnskema

13.

4-5

Varierer

2-3

3-4

Op til 2

2-3

-

Op til 2

13-15

14-17

11-14

12-15

10-13

11-14

9-11

10-13

9-10

Varierer

10-11

10-11

10-12

10-11

9-11

10-13

ANTAL LURE SØVN TOTAL I
DAGSTIMERNE

SØVN TOTAL I
NATTETIMERNE

SØVN TOTAL
(24 TIMER)

3-6 mdr.

ALDER

0-3 mdr.

9-16 mdr.

6-9 mdr.

2-2,5 år

16-24 mdr.

6-13 år

2,5-5 år

4

Spredt ud
over dagen

2

3

1

1

-

0-1

(TIMER) (TIMER)
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Hookway, L. (2020) Let’s talk about your new family’s sleep.

Kildehenvisning
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