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KAPITEL 3

Du skal lære dit barns 
søvnrytme at kende

Barnets søvn hænger sammen med dets døgnrytme. 
Derfor er det den, I skal kigge på, hvis jeres barn sover sent, 

vågner tidligt eller bare ikke sover. Det handler om den 
cirkadiske rytme – vores indre ur – og det er ikke ligetil at 

ændre. Men når I kender rytmen, er det nemmere at gå ind 
og justere på de uheldige søvnmønstre.

Børns søvn- og vågenmønster varierer, fordi børn er forskellige . Når jeg skri-
ver, at børn eksempelvis sover et vist antal timer til middag eller forventes at 
sove en nattesøvn på for eksempel ti timer, så er det vigtigt at gøre sig klart, 
at dette er gennemsnitlige tal . Det betyder, at nogle børn sover lidt mindre, 
og andre sover lidt mere . Det er også vigtigt at medtænke, at en nattesøvn 
på gennemsnitligt ti timer sagtens kan være afbrudt af mælkeindtag, behov 
for stillingsskift eller andet .

Et helt nyfødt barn sover i gennemsnit cirka 18 timer i døgnet . Barnet 
sover få timer ad gangen, vågner, får mad, bliver skiftet, får eventuelt mad 
igen og sover så igen . I de første uger er der ikke noget mønster i barnets 
søvn cyklus . Der kan være kortere og længere perioder med søvn – barnet 
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sover nogle gange kun 20 minutter, andre gange måske fire-fem timer, og 
det er helt normalt .

Omkring 3-måneders-alderen begynder de fleste børn at sove i en trelurs 
rytme, hvor der er en formiddagslur, en lur over middag og en lur sidst på 
eftermiddagen/først på aftenen . I 3-4-måneders-alderen sover barnet ofte 
kortere lure i løbet af dagen, men sover en længere nattesøvn, og der kommer 
ofte lidt mere overblik og fast rytme og struktur ind over dagen og dermed 
også søvnen . Barnet so ver i denne alder ofte cirka 5 timer samlet i løbet af 
dagen og 10 timer om natten .

Omkring 6-måneders-alderen er barnet ofte i gang med skemaden og tri-
ves godt med dette og mors mælk . Der er god rytme om dagen, og barnet 
sover ofte to lure . Nogle børn har brug for en kort powernap sidst på dagen, 
men mange børn vil begynde at kunne springe denne over i 6-måneders-
alderen . De fleste børn vil sove formiddagslur mellem kl . 9 .30-10 .30 og sove 
middagslur mellem kl . 13-15 i denne alder og vil således begynde at få en 
rytme, hvor de puttes til natten kl . 19 .30-20 – et tidspunkt, der ofte passer 
godt til både barn og forældre . Det er i denne alder, at barnet begynder at 
kunne undvære mælk midt nat . Barnet vil normalt sove cirka 31/2 time sam-
let i løbet af dagen og 11 timer om natten .

I 8-10-måneders-alderen, hvor barnet normalt begynder at kravle, oplever 
man ofte en stor uro og vægring mod at sove . Det handler om, at barnet er 
rigtig godt i gang med separationsfasen og derfor har en både motorisk og 
mental uro . Barnet sover ofte to lure dagligt, hvor formiddagsluren er en 
meget kort lur på måske kun 45 minutter og middagsluren en lidt længere 
lur på 11/2-2 timer . Barnet sover således cirka 21/2 time i løbet af dagen og 
11 timer om natten .

Omkring 13-14-måneders-alderen oplever mange forældre også uro 
om kring søvnen og søvnvaner . Barnet går rundt, afleveres ofte i institution, 
har stadig ikke forståelse for, at mor og far er der, når de er ude af syne . 
Bar net forstår ikke, at mor og far er i stuen, og barnet ligger på værelset, 
barnet føler sig stadig forladt og alene, når det ligger for sig selv . De fleste 
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børn be gynder i denne alder at kunne nøjes med kun en lur på cirka 21/2 time 
dagligt og sover en sammenhængende nattesøvn på måske 11 timer .

I 18-20-måneders-alderen kan der igen komme en æn dring af søvnmøn-
stret . Mange forældre bemærker, at barnet vægrer sig mod at skulle sove . 
Græder utrøsteligt “gå ikke fra mig” og har brug for, at man sidder hos det 
og læser historie, for at det kan sove . Det skyldes, at barnet begynder at få 
mere farefornemmelse . Barnet sover i denne alder ofte 2 timer midt på dagen 
mellem kl . 12-14 og sover 11 timer om natten .

I 2-3-års-alderen stiger mange børn ud af tremmesengen, vil ind til mor 
og far og begynder at være bange for mørke og små dyr . Barnet vil stadig 
sove 11 timer om natten, eventuelt afbrudt af at få lidt vand at drikke og en 
middagslur på godt 11/2 time .

I 4-års-alderen vil mange børn ofte ikke længere have behov for en mid-
dagslur, og barnet sover cirka 111/2 time om natten . Barnet kan godt vågne 
af mareridt, eller fordi det skal tisse .

Tidlig eller sen søvnfase

Det kan frustrere forældre rigtig meget, hvis børn enten går meget sent i 
seng eller står meget tidligt op . For barnet er det ofte uden betydning – 
barnet trives godt med at være længe vågen om aftenen og sove længe om 
morgenen eller med at gå tidligt i seng og stå meget tidligt op . Pro ble mer-
ne opstår, når barnet ikke sover på det tidspunkt, hvor forældrene ønsker, 
barnet skal sove .

Familien sættes nogle gange på en hård prøve i en travl hverdag, hvor det 
hele skal gå op i en højere enhed, og barnet samtidig skal være veludhvilet 
og parat til at møde dagens udfordringer . Hvis barnet har en rytme, hvor det 
sover på “forkerte” tidspunkter i forhold til, hvordan jeres hverdag fungerer 
bedst, bliver det naturligvis frustrerende .

Hvis forældre har børn, som ikke er trætte om aftenen, og som ikke går 
i seng, når de ønsker det, kan man forsøge at forberede barnet til søvn . Det 
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kan man gøre ved at få barnet til at geare ned ved at tilbyde et bad, varm 
mælk, godnathistorie eller lignende for at vise, at dagen nu slutter og forbere-
de barnet på at sove . Hvis dit barn modsat står meget tidligt op, forsøger du 
sandsynligvis at putte dit barn lidt senere – i håb om, at hvis barnet kommer 
en time senere i seng, så vil barnet også sove en time længere om morgenen . 
Men sådan er det desværre ofte ikke . Det er ikke tilstrækkeligt .

Hvis et barn har en søvnrytme, som gør, at det enten sover meget sent eller 
står meget tidligt op, er man nødt til at ændre på hele dagens rytme .

Når jeg rådgiver forældre om børn og børns søvnvaner, ser jeg altid på 
barnets rytme . Det er vigtigt at vide, hvornår barnet puttes, og hvornår det 
falder i søvn . Jeg spørger også, hvornår barnet vågner om morgenen, og 
hvordan barnet sover i løbet af dagen . Det er vigtigt at vide, om det bliver 
vækket eller vågner af sig selv, om det sover efter samme mønster hjemme 
og i pasningsordningen, og om der er forskel på hverdag, weekend og ferier . 
Forældrenes svar på disse spørgsmål er rigtig vigtige for at vurdere barnets 
søvn, søvnbehov, søvnrytme og eventuel søvnforstyrrelse .

Det handler om at vurdere barnets cirkadiske rytme, dets indre ur, som 
blandt andet bestemmer, hvornår det spi ser, sover, har vandladning og 
afføring . Det indre ur følger en helt bestemt rytme, og det er den, der skal 
ændres på, hvis barnet sover på tidspunkter, hvor I som forældre synes, det 
er uhensigtsmæssigt .

Cirkadisk rytme – barnets indre ur

For at kunne forstå de forskellige søvnproblemer, dit barn og I står i, er det 
nødvendigt at vide lidt om den cirkadiske rytme . Denne rytme er en biologisk 
rytme, som gentages hver 24 . time, altså døgnet rundt . Den inkluderer blandt 
andet, hvor når vi sover og er vågne, aktivitet og hvile, sult og be hov for at 
spise, følelsen af mæthed, vores temperaturstigning og -fald og udskillelse af 
hormoner . Alt dette skal være i harmoni i løbet af dagen for, at vi føler os 
godt tilpas, og vores evne til at sove godt er også afhængig af alt dette . Vi 
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skal føle os mætte, vores temperatur skal være rigtig, vi skal føle os aktiveret, 
stimuleret og have oplevet meget i løbet af dagen for at føle behov for at sove 
og for at sove godt .

Vi forbinder det at sove med mørke og det at stå op med lys . Vi stiller 
vores vækkeur, så det passer med at stå op, når dagen begynder, og vores 
hverdag er tilpasset en helt bestemt rytme . Den kan dog ændre sig i weeken-
der eller i ferier, og vi kan til en vis grad godt være fleksible, så vi, når vi har 
fri, sover lidt længere om morgenen og går lidt senere i seng, og det er ofte 
lidt svært at justere ind til rytmen, når arbejdsdagen / hverdagen begynder 
igen, men vi klarer det normalt uden større problemer .

Sådan er det ikke for børn . Små børn tåler ikke ret godt, at der laves for 
store skift i deres rytme . De kan naturligvis godt være fleksible plus/minus 
en halv times tid, og det er helt naturligt og okay, at rytmen nogle gange 
ændres i løbet af dagen, fordi man skal handle, have gæster, besøge venner 
eller lignende . Men som udgangspunkt har børn det rigtig svært, hvis der 
skiftes rytme dag for dag . De bliver uoplagte og kede af det om dagen, de 
sover dårligt og afbrudt om natten – deres søvnkvalitet bliver ikke, som man 
kunne ønske, og det påvirker naturligt deres humør og deres over skud til at 
udvikle sig på andre områder . Derfor er det en god idé at forsøge at holde 
en nogenlunde fast rytme for barnets søvn om dagen, ikke sådan at forstå at 
børn skal puttes i kasser, for børn er forskellige . Men børn har brug for lidt 
struktur og genkendelighed for at sove godt .

Ugler og Lærker

Selvom vi alle sammen følger en bestemt cirkadisk rytme og vores indre ur, 
så er der naturligvis også her store individuelle forskelle . For nogle er afte-
nerne den bedste tid, for andre er det morgenerne . Hos voksne kalder vi det 
ofte for A- og B-mennesker, og hos børn kalder vi det Ugler og Lærker .

Ugler (B-mennesker): Kan ikke lide at stå op, de har svært ved at vågne og 
svært ved at komme i gang . Der imod elsker de aftener . Aftenen er den bedste 
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tid på dagen, det er der, de er mest årvågne, aktive og effektive . Det er på det 
tidspunkt, de tænker bedst, og der elsker de at lege .

Lærker (A-mennesker): Falder ofte let i søvn om aftenen, er trætte sidst 
på dagen, har svært ved at koncentrere sig . De elsker at komme i seng . For 
Lærkerne er morgenen den bedste tid på dagen – de vågner, de er udhvilede, 
de føler sig friske – de elsker at komme op og starte dagen, og de vågner ofte 
kl . 5 om morgenen .

Hvis I får et barn, der er som jer selv, spiller det ikke den store rolle . For 
Ugleforældre er det uden større betydning, at barnet elsker at sove længe, 
for det gør man jo også selv . Men hvis man selv er B-menneske, der elsker at 
være oppe om aftenen og gerne sover længe om morgenen, så kan det virke 
som tortur at få en lille Lærke, der er frisk og vil lege og underholdes kl . 5 
om morgenen .

Hvis jeres barn er forskelligt fra jer begge eller den ene af jer, betyder det 
ikke, at I som A-mennesker for evigt er dømt til at sidde oppe til kl . 23, selv 
om I er segnefærdige, for at underholde junior, der er udpræget Ugle . Det 
kan godt lade sig gøre at ændre en lille smule på barnets rytme . Det hører til 
noget af det mere komplekse inden for søvn at skulle ændre på dette, men det 
kan lade sig gøre – i hvert fald så man kan få bare en times søvn ekstra om 
morgenen eller måske lidt mere tid til hinanden om aftenen som par, fordi 
barnet er lagt i seng .

Hvad kan du gøre, når dit barn vågner  
for tidligt om morgenen?

Hvis du er forælder til en lille Lærke, som falder fint i søvn om aftenen, men som 
vågner frisk, udhvilet og med lyst til leg og spilopper tidligt om morgenen, så har du 
måske et ønske om at få barnet til at sove bare en time længere ...

Hvis du selv er morgenmenneske, så er det sikkert dejligt for jer alle, at dagen 
starter tidligt, så barnets rytme fungerer for jer alle.

!
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Men det er problematisk, hvis du oplever, at barnets søvntidspunkter er svære at 
forene med dagsplanen, fordi de måske ikke passer særlig godt med de tidspunkter, 
de andre børn i pasningsordningen sover, spiser eller leger. Så kan det være en god 
idé at arbejde lidt på at få barnet til at sove bare en time længere om morgenen og 
gå en time senere i seng.

Når man vil ændre på et barn, der har en tidlig søvnfase, er man nødt til at se på 
hele barnets rytme. Man kan ikke bare putte barnet senere i seng og regne med, at 
barnet så sover det læn gere om morgenen.

Du skal altså starte med at se på, hvornår dit barn sover formiddagslur. Hvis for-
middagsluren ligger som en morgenlur for eksempel allerede kl. 8, så flytter du denne 
lur med 15 minutter dag for dag. Så i stedet for at blive puttet kl. 8, bliver dit barn 
nu puttet kl. 8.15, dagen efter kl. 8.30, næste dag kl. 8.45 og så videre, indtil du har 
nået det tidspunkt, som er passende for en formiddagslur – ofte omkring kl. 9.30.

På samme måde skal du flytte middagsluren, så hvis dit barn plejer at sove mid-
dagslur allerede kl. 11, så flyttes den nu med 15 minutter ad gangen til klokken for 
eksempel er 12.30. Ved at flytte barnets lure dagen igennem, vil puttetidspunktet 
om aftenen naturligt også blive senere, og hele den ændrede rytme vil påvirke bar-
nets indre ur, så barnet begynder at sove længere om morgenen.

Når man begynder at ændre på barnets rytme og trække puttetidspunkterne til 
senere, vil mange børn naturligt begynde at forlænge deres lur i den anden ende og 
således sove de 15 minutter eller mere ek stra. Det kan derfor være nødvendigt, at 
du vækker dit barn fra lurene om dagen og sørger for, at barnet ikke sover mere, 
end man gennemsnitligt vil forvente i forhold til barnets alder, eller som du ved, at 
dit barn plejer at have behov for at sove.

I kan få nogle dage, hvor barnet bliver lidt mere pylret og ked af det. Men stille 
og roligt vil barnet naturligt begynde at forlænge sin nattesøvn, og du vil således 
ved at flytte på dagslurene og holde mængden af søvn på et rimeligt niveau om 
dagen og på faste tidspunkter kunne sikre dig en times ekstra søvn eller måske to 
om morgenen.

Det er i den forbindelse også meget vigtigt, at du sørger for at tilpasse barnets 
indtag af mad og mælk i forhold til en nogenlunde fast rytme. Rytmen skal følge den 
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rytme, du ønsker, barnet naturligt skal følge – morgenmad, frokost, aftensmad på de 
tidspunkter, hvor det er normalt at spise måltiderne og mel lemmål tider ind imellem. 
Hvis dit barn for eksempel er vant til at få en stor portion morgengrød kl. 5, når det 
vågner og er frisk, så vil barnet godt kunne vågne, fordi det naturligt føler sult på 
dette tidspunkt. Det er derfor vigtigt, at maden serveres der, hvor du ønsker dit barn 
naturligt skal føle behov for mad fremover, og at morgengrøden for eksempel først 
serveres kl. 7, fordi det for eksempel passer fint med, at barnet vågner, får mad og 
afleveres i pasningsordning.

Hvad kan du gøre, når dit barn sover  
for tidligt?

Nogle børn sover deres formiddagslur som en morgenlur. Det kan være, at barnet 
sover allerede kl. 8 i stedet for kl. 9.30-10. Det er helt okay for de mindste børn, 
men nogle gange betyder den tidlige lur, at barnet naturligt også sover middagslur 
tidligt, og den sidste lur på dagen ender så med at ligge mange timer før den egent-
lige sengetid. Det kan give et langt spænd sidst på dagen, hvor barnet naturligt vil 
være træt, måske overtræt, og have svært ved at sove yderligere, og det kan gøre 
eftermiddagen og tidlig aften frustrerende for både børn og forældre.

Man kan også risikere, at barnet ved at sove sine lure meget tidligt ender med at 
sove for mange små lure i løbet af dagen. Det vil naturligt påvirke nattesøvnen, at 
barnet sover så afbrudt i dagtimerne, og nogle gange vil de mange små lure også 
samlet fylde så meget, at de kommer til at påvirke nattesøvnen uhensigtsmæssigt.

Hvis dit barn trives med sin rytme og sover fint både dag og aften, så behøver 
det ikke være et problem, at barnet sover tidligt. Men hvis det medfører, at dit barn 
får en vågenperiode sidst på dagen, hvor det tydeligt bliver overtræt, græder rigtig 
meget og er utilfreds, så kan det være en god idé at ændre lidt på barnets rytme.

Du kan vælge at putte barnet lidt senere hele dagen igennem, så du er nødt til 
at se på hele dagens rytme. Start med at flytte rytmen cirka 15 minutter ad gangen, 
så barnets morgenlur i stedet for at ligge for eksempel kl. 8 ligger 8.15. Dagen efter 
8.30, så 8.45 og så videre, indtil tidspunktet er passende. Flyt på samme måde de 

!
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øvrige lure lidt hele dagen igennem, så hele rytmen skubber sig, og barnets vågen-
periode om eftermiddagen na turligt bliver kortere, fordi barnet sover senere.

Det er ofte også vigtigt at aktivere barnet mere og sørge for at holde barnet mere 
vågen imellem lurene om dagen. Nogle gange kan man som forældre komme til at 
tro, at når barnet gaber, så skal det puttes og er træt. Men når barnet gaber, kan 
det også være tegn på, at barnet keder sig og har brug for at blive leget med og 
stimuleret. Sørg derfor for, at barnets vågne perioder varer lidt længere og er aktive 
perioder, hvor barnet stimuleres både fysisk og mentalt.

Hvad kan du gøre, når dit barn sover  
for sent om aftenen?

Hvis du er forælder til en lille Ugle, der er aktiv og elsker at være vågen om aftenen, 
og du selv har behov for at komme tidligt i seng, så har du måske et ønske om at få 
dit barn til at ændre rytme.

Hvis I alle trives med at have aftener, hvor I leger, hygger jer og har det rart 
sammen som familie, så behøver det ikke betyde noget, at barnet går sent i seng. I 
princippet sker der ikke spor ved, at barnet har en sen søvnfase, hvis det passer ind 
i familien og i dagligdagen. Husk her på, at de små børn på 3-4 måneder ofte har 
en naturlig vågenperiode om aftenen. Her er der ikke tale om, at barnet skal have 
ændret rytme.

Men det kan være en god idé at gøre noget, hvis dit barns sene sovetid medfø-
rer, at barnet har svært ved at komme op om morgenen, falder i søvn i bilen, når I 
kører hen, hvor det skal passes, har svært ved at lege og være aktiv sammen med de 
andre børn, fordi det er for træt eller måske begynder at sove alt for mange timer 
om dagen.

Når man vil ændre på rytmen hos et barn, der falder meget sent i søvn og sover 
længe om morgenen, er løsningen at putte barnet meget sent i begyndelsen. Det vil 
sige, at hvis barnet først plejer at falde i søvn kl. 22.30, så putter du først barnet kl. 
22.30, hvor det plejer at falde i søvn.

Dit barn skal lære at få fornemmelsen af, hvad det vil sige at være træt, når det 

!
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går i seng. Hvis du har haft et ønske om, at dit barn skulle sove tidligt, så har du 
sandsynligvis forsøgt at putte barnet til natten for eksempel kl. 20, og barnet har 
derfor højst sandsynligt fået en rutine med, at det at skulle puttes er noget, der tager 
meget lang tid. Dette ændrer du på ved først at putte barnet på det tidspunkt, hvor 
du ved, at jeres barn er træt nok til at sove.

Efter et par dage putter du dit barn 15 minutter tidligere – altså kl. 22.15 – efter 
fuldstændig samme princip som de foregående aftener. Efter et par aftener puttes 
barnet så kl. 22, derefter kl. 21.45, så 21.30 og så videre, indtil klokken er et pas-
sende puttetidspunkt for jeres barn, og det er naturligt, at nattesøvnen starter.

Samtidig er det meget vigtigt, at dagssøvnen ligger der, hvor du ønsker, den skal 
ligge. Det er uhyre vigtigt, at I har en fast plan for dagen, og at der er bestemte 
tidspunkter for, hvornår man står op og sover om dagen, og hvornår man spiser og 
er aktiv.

For at søvnen om dagen ikke forlænges, kan det være nødvendigt, at du vækker 
dit barn. Hvis du ved, at det gennemsnitligt vil være passende for dit barn at sove en 
middagslur på for eksempel to timer, så lader du dit barn sove to timer, men vækker 
det på en god måde herefter.

Det vil naturligvis være hårdt for barnet at skulle ændre rytme, og derfor vil dit 
barn naturligt blive mere træt. Derfor skal du også forberede dig på, at det tager tid 
at ændre en søvnrytme. Det er altid svært at sætte tid på nye ændringer, men du skal 
regne med at bruge måske tre uger på dette, og det er her vigtigt at samarbejde med 
pasningsordningen – det er ikke noget, du kan gøre over en weekend.

I takt med at intervallet bliver større, og rytmen ændrer sig mere og mere, og bar-
net for eksempel begynder at kunne falde i søvn kl. 21 i stedet for kl. 22.30, så vil 
dagssøvnen naturligt også blive kortere, og dit barn vil begynde at vågne af sig selv, 
når det er parat til det. Men i begyndelsen kan du være nødt til at vække dit barn og 
holde dagssøvnen på et minimum.

Det kan naturligt betyde, at barnet i en periode kommer i søvnunderskud om 
dagen, men netop dette skulle jo gerne gøre, at dit barn begynder at føle sig træt 
om aftenen og netop derfor selv begynder at foretrække at komme i seng – “jeg er 
træt, og jeg vil gerne sove”.
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Hvad kan du gøre, når dit barn sover  
for sent hele dagen?

For nogle børn starter dagen så sent, at den sidste lur på dagen ligger, så den påvir-
ker puttetidspunktet for natten uhensigtsmæssigt. En god tommelfingerregel er, at 
de lure, som ligger senere end kl. 16, naturligt vil “æde” af nattesøvnen. Det betyder, 
at barnet enten ikke er til at drive i seng om aftenen, at det vågner alt for tidligt om 
morgenen, eller den tredje mulighed, at barnet begynder at have en længerevarende 
opvågning midt om natten, hvor det bestemt ikke har lyst til at sove, men hellere vil 
lege og underholde.

For børn under 6 måneder er det helt naturligt at sove en tredje lur sidst på dagen, 
altså efter kl. 16, men efter 6-måneders-alderen vil de fleste børn ikke længere 
behøve denne power nap, og hvis barnet har behov – for eksempel fordi det er et 
barn, som kommer meget tidligt op hver dag, – så skal man være opmærksom på, at 
luren her naturligt vil påvirke længden af nattesøvnen.

I nogle familier kan det være rigtig dejligt, hvis barnet sover længe om morgenen 
og går meget sent i seng. Hvis man som forældre for eksempel arbejder i aftenvagt, 
så kan det være dejligt, at ens barn har en sen søvnrytme, hvor barnet for eksempel 
først står op kl. 9, sover sent hele dagen igennem og er vågen om aftenen. Har man 
det sådan, så behøver man naturligvis ikke ændre på dagens rytme.

Men det kan være nødvendigt, hvis den sene soverytme betyder, at barnet begyn-
der at afkorte sin nattesøvn for meget eller for eksempel vågner om natten og er til 
leg og underholdning i stedet for at sove.

Hvis du ønsker at ændre på dit barns søvnrytme, så dit barn sover tidligere dagen 
igennem, vil du normalt være nødt til at vække barnet om morgenen og lade dagen 
starte tidligt. På den måde vil du naturligt kunne putte dit barn til en tidligere mid-
dagslur, så dit barn vågner fra lur før kl. 16, og du vil således også bedre kunne putte 
barnet i seng kl. 19.30-20 om aftenen, fordi barnet her naturligt vil være parat til at 
sove.

!
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Hvad kan du gøre, når dit barn sover for lidt om dagen 
og for meget om natten?

Små børn, som sover meget lidt om dagen og har svært ved at sove længere lure, vil 
ofte sove længere om natten. Måske sover barnet regelmæssigt helt op til 11 timer 
eller mere om natten kun afbrudt af at få mælk. Hvis barnet sover en så lang nat-
tesøvn, vil lurene om dagen naturligt være kortere, og det vil være helt normalt, at 
barnet måske kun sover en længere lur midt på dagen, en kort formiddagslur på for 
eksempel 40-45 minutter og en powernap sidst på dagen på 20-30 minutter.

Det behøver ikke være noget problem, for samlet set får dit barn sit søvnbehov 
dækket og trives med det. Det bliver først frustrerende, når de andre forældre i 
mødregruppen fortæller, at deres barn sover tre timer eller mere sammenlagt i løbet 
af da gen. Du bliver i tvivl og tænker, at dit barn måske fejler noget, at noget er galt, 
eller at barnet kan tage skade af at sove så lidt. Men husk på, at disse børn sand-
synligvis sover en kortere nattesøvn, så samlet set får børnene ofte samme mængde 
søvn set over et døgn.

Hvis barnet samlet set får sit søvnbehov dækket på den måde, må du som forælder 
tro på, at barnet har en naturlig evne til at regulere sit behov. De ting, der fungerer, 
skal man som udgangspunkt ikke ændre ved.

Men det kan være en god idé at gøre noget, hvis dit barn mistrives med sin rytme 
og stadig efter en kort lur virker træt, ked af det, mangler overskud til at undersøge 
og opleve verden og har svært ved at koncentrere sig om at spise som tydeligt tegn 
på, at barnet mangler søvn.

Løsningen er at afkorte barnets nattesøvn. Ofte kan det være godt at starte 
dagen, netop når dagen begynder. Stå op i god tid, udnyt, at lyset naturligt kommer 
og påvirker til vågenhed. Hvis I kommer op i god tid, og starter dagen med aktivitet 
og mad, vil du kunne putte barnet til en god lur, når det er parat.

Du kan også prøve at trække puttetidspunktet lidt, indføre et bad om aftenen eller 
andet, som trækker tiden og gør, at du kan putte barnet senere til ro og dermed få 
afkortet nattesøvnen.

Du kan lave forandringerne stille og roligt over flere dage, eller du kan forsøge at 
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afkorte nattesøvnen både aften og morgen på en gang for at se, om det vil ændre 
noget. Du skal ikke være bange for at gøre noget galt – husk, at du jo ikke prøver at 
fjerne søvn fra barnet, men netop prøver at afkorte nattesøvnen i håb om, at barnet 
naturligt vil sove længere om dagen, når det har mulighed for det. Læs også afsnittet 
om middagslure, side 192.

Hvad kan du gøre, når dit barn sover for meget om 
dagen og for lidt om natten?

Nogle forældre oplever, at deres barn sover rigtig meget om da gen og mindre om 
natten, og ofte siger forældre, at det er naturligt, at barnet sover bedre om dagen, 
for her skal det jo indhente den manglende nattesøvn. Det er til dels rigtigt, men den 
store mængde søvn om dagen kan godt påvirke nattesøvnen.

Børn kan nemlig godt sove for meget om dagen. Det er mest hensigtsmæssigt, at 
barnet indtager størstedelen af sin mad og væske og bruger sig selv fysisk og men-
talt om dagen. Det er her, barnet skal udvikle sig, bruge sin krop, mærke og opleve 
verden, og tiden bør ikke soves væk. Så selv om barnet har brug for at få sine lure 
om dagen, er det vigtigt, at barnet stadig sover mere om natten, og at lurene ikke er 
så lange, at det går ud over barnets udvikling og dermed trivsel.

Det er stort set altid et problem, hvis barnet vender op og ned på nat og dag. Det 
er vigtigt, at barnet er vågent og aktivt, når det er dag, og vi naturligt i vores samfund 
er aktive, og at barnet lærer at sove om natten.

Børn, der sover lange lure i løbet af dagen på måske fire-seks ti  mer, sover ofte for 
meget. Det er langt bedre for de fleste børn at sove to-tre timer ad gangen, have en 
vågenperiode, hvor de spi  ser og er aktive og så sover igen. Den lange lur på fem-seks 
ti mer er til gengæld rigtig dejlig for både barn og forældre om nat ten. Der er naturlig-
vis her forskel på, hvor gammelt barnet er, men som udgangspunkt bør ingen børns 
lure om dagen vare mere end fire timer, hvis dit barn også skal nå at spise og være 
ak  tivt, og du gerne vil arbejde på en mere sammenhængende nattesøvn.

Løsningen er at afkorte barnets dagssøvn, så barnet naturligt er nødt til at sove en 
længere nattesøvn for at kompensere for den manglende dagssøvn. Dit barn tager ikke 
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skade af at blive vækket efter to-tre timers lur, komme op, lege og få mad. Husk, du 
gør det for at hjælpe barnet til at sove en længere nattesøvn og netop udnytte de lyse 
og de naturligt vågne timer til leg og udvikling.

Vær derfor ekstra opmærksom på, at barnet skal aktiveres, tumles med, leges med 
i de vågne timer. Barnet skal bruge sig selv både mentalt og fysisk i dagens lyse timer.

Det er også en god idé at medtænke barnets rytme hele da gen igennem. Hvad 
er det for en dagsrytme, I gerne vil have? Sørg for at give barnet mad på faste tids-
punkter, det vil hjælpe med til at give dagen mere struktur, der vil påvirke dit barns 
indre rytme, barnets indre ur og dermed søvn-vågenrytme. Læs også afsnittet om 
middagslure, side 192.

Hvad kan du gøre, når dit barn sover for mange gange i 
løbet af dagen?

Nogle børn sover også for mange lure på en dag. Det kan for ek sempel være barnet 
på 18 måneder, som fortsat sover to lure dag ligt. Den sene lur vil ofte ligge så sent, at 
barnet naturligt går me get sent i seng om aftenen, og det kan være uhensigtsmæs-
sigt, når barnet skal op og i pasningsordning næste morgen tidlig.

Dit barn må i princippet sove, som det gør, hvis både du og barnet trives med 
det. Hvis barnet ikke skal møde i pasningsordning til en bestemt tid, og I alle har det 
bedst med at lade barnet følge sin egen rytme, så er det fint.

Men der skal gøres noget, hvis dit barn mistrives med sin rytme, og dagligdagen 
ikke kan fungere, fordi de mange lure går ud over sengetid, og barnet ikke kan være 
aktivt og lege med andre børn i dagtimerne.

Så er det en god idé at flytte barnets første lur, så den kommer til at ligge lidt 
senere og så forsøge at holde barnet aktivt, så den sidste lur helt springes over.

!
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Hvad kan du gøre, når dit barn sover for lidt både dag 
og nat?

Når jeg angiver søvnbehov, er det altid et gennemsnitligt forslag til, hvad børn kan 
sove. Når jeg skriver, at barnet sover for ek sempel 14 timer i døgnet, så sover nogle 
børn måske kun 121/2, og andre måske 15 timer.

Hvis du har et barn, som sover meget lidt i forhold til gennemsnittet, kan det 
stadig være det behov, barnet har for at udvikle sig og trives. Det er ikke nok at se 
på timer og læse skemaer. Du er nødt til at se på, hvordan dit barn har det. Børn, 
som sover lure på halve timer i løbet af dagen, kan trives med det, men kan også 
mistrives med det.

Hvis du har et barn, der vågner efter en halv times middagslur, tydeligt er vågen 
og giver signal om at ville op, er glad og smilende og fuld af hopla, – ja, så må du 
sandsynligvis accep tere dette. Du kan ikke få sådan et barn til at sove. Så trives dit 
barn tilsyneladende med sin søvn – også selv om dit barns udregnede søvnbehov er 
under gennemsnittet.

Men hvis du har et barn, der efter en halv times søvn vågner, er tydeligt pylret, 
træt og ked af det, så er situationen en anden. Det tyder på, at barnet har svært ved 
at komme videre i sine søvnstadier og skal hjælpes med dette.

Løsningen afhænger helt af, hvorvidt dit barn trives med at sove meget lidt eller 
ikke har det godt. Hvis dit barn hører til de børn, som generelt ikke behøver særlig 
meget søvn hverken dag eller nat, og barnet faktisk trives med det, så er det bare 
sådan. Så kan du kun håbe på, at nattesøvnen bliver længere, i takt med at barnet 
bliver ældre, og dagslurene afkortes og forsvinder.

 Nogle børn sover meget lidt både dag og nat, og barnet kan faktisk sove så få 
timer om natten, at du ikke finder det ønskeligt at afkorte nattesøvnen for at for-
længe dagssøvnen (Det ville man for eksempel gøre, hvis dit barn sov meget om nat-
ten og lidt om dagen – jf. “Hvad kan du gøre, hvis dit barn sover for lidt om dagen 
og for meget om natten?”, side 44). Derfor er løsningen altså nogle gange at lade 
barnets søvn være som søvnen den er og acceptere at tiden arbejder for jer. Læs også 
afsnittet om middagslure, side 192.

!
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Hvad kan du gøre, hvis dit barn ikke trives med de 
meget korte lure?

Nogle forældre oplever, at deres børn sover meget kortvarigt, vågner op og er kede 
af det. Hvis barnet altid sover meget korte lure hele dagen igennem og tydeligt ikke 
er udhvilet, når det vågner, så kan det tyde på, at barnet har svært ved over gangen 
fra et søvnstadie til et andet, og at skiftet bringer barnet op i nærheden af vågen 
bevidsthed. Hvis du har et barn, der om dagen altid sover kortvarigt og tydeligt 
virker træt og  til at have brug for mere søvn, så kan det være en hjælp for både dig 
og barnet, at I forsøger at udvide barnets søvnperioder.

Der er i princippet ikke noget i vejen for, at dit barn har en til to lure i løbet af dagen, 
der kun varer 20-30 minutter. Det er na tur  ligt, at små børn powernapper – hvor meget 
søvn barnet, samlet set har behov for, varierer i forhold til barnets alder. Helt spæ de 
børn kan for eksempel godt powernappe en halv time, mens de am   mes, derefter vågne 
lidt op og være aktive i en lille times tid, hvor   efter de så sover en lidt længere lur. Børn 
i 5-måneders-al de  ren vil naturligt ofte sove to lidt længere lure dagligt og der ud over 
tage en powernap på cirka 20 minutter. Det er også helt normalt.

Men hvis dit barn konsekvent vågner efter 20-30 minutter, tydeligt ikke har sovet 
nok, græder, pylrer, mangler overskud til at opleve verden og udvikle sig, så er det 
et problem. Små børn har brug for søvn og også lidt længerevarende lure i løbet 
af dagen for at trives og udvikle sig. Når barnet sover, bliver alle dagens oplevelser 
bearbejdet. Læs om middagslure, side 192.

Put barnet med et fast ritual, klud, beroligende ord, kærtegn el ler lignende, så 
barnet genkender adfærden og forbinder det med at skulle sove. Barnets putteritual 
skal gå igen, så du bruger det, både når barnet puttes, og når du ønsker, det skal 
sove videre.

Brug gerne dine hænder på barnets krop, så barnet kan mærke, at du er der. Lad 
dine hænder have lidt tyngde på barnet, hold eventuelt barnets hænder og arme 
samlet ind til kroppen og hjælp på den måde dit barn til fysisk ro.

Vågner barnet, vil første skridt som regel ikke være at tage barnet op, men at 
forsøge at få barnet til at sove videre der, hvor det i første omgang er puttet. Ligger 
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dit barn i barnevognen, så kør eventuelt barnevognen lidt, vug barnet lidt og lul dit 
barn i søvn ved at bruge vuggende bevægelser. Indlæg eventuelt som fast rytme i 
løbet af dagen, at mindst en af dagens lure skal være en lang lur og lad dette være 
for eksempel middagsluren. Tril her barnet i barnevognen og forsøg at holde barnet 
sovende, så barnet stille og roligt får en rytme, en påvirkning af sit indre ur, hvor 
barnet naturligt føler behov for at sove længere midt på dagen.

Vær opmærksom på, at barnet stille og roligt skal vænnes fra ikke længere at 
skulle køres i sin barnevogn for at sove. Hold dig i stedet i nærheden og vug/tril 
barnet lige der, hvor du erfaringsmæssigt ved, at dit barn er ved at vågne op.

Tril barnevognen, hold pause, afvent, hør, om barnet klynker og tril igen. Hvis bar-
net ikke siger noget, holder du vognen stille, hvis barnet klynker, triller du lidt igen, 
beroliger, vugger og hol der atter pause. Ved hele tiden at trille lidt, holde pause, 
af vente, så lærer du dit barn, at det ikke behøver være i bevægelse for at sove.

Hvad kan du gøre, hvis dit barn sover meget både dag 
og nat?

Hvis dit barn både sover en rigtig lang nattesøvn og tager meget lange lure i løbet af 
dagen, kan det være nødvendigt at vække barnet fra lurene om dagen og hjælpe det 
til at være vågen og aktiv. Det handler om at sikre barnet mad og væske nok i løbet 
af dagtimerne og samtidig lære barnet, at det er om dagen, man skal være aktiv, og 
om natten, man skal sove.

Den første tid er det begrænset, hvor meget du kan styre dit barns søvn, men det 
er stadig vigtigt, at du sikrer dig, at dit barn får mad cirka hver tredje-fjerde time i 
løbet af dagen. Har barnet brug for, og kan barnet sove et lidt længere stræk på for 
eksempel fem timer, så er det hensigtsmæssigt, at disse timer ligger mellem kl. 24 og 
5 – det giver også dig lidt ekstra søvn, men om dagen skal der lidt mere aktivitet til.

Hvis dit barn trods et stort søvnbehov indtager væske og mad nok, udvikler sig 
motorisk og mentalt, som man kan forvente af barnets alder, behøver det ikke være 
et problem, at barnet sover meget.

Men der kan være brug for at undersøge barnet nærmere, hvis dit barn tager 
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sparsomt på, og hvis det ikke udvikler sig, som man kan forvente. Hvis dit barn for 
eksempel i 3-4-måneders-alderen sover 11-12 timer om natten og fem-seks timer 
samlet om dagen, så sover dit barn for meget, og det vil være relevant, at du kon-
takter en læge. Der kan være en fysiologisk årsag til, at barnet har så stort et behov 
for at sove.

Du kan vække barnet i løbet af dagen og hjælpe det til at være vågen og aktiv. 
Helt små børn, som kun er få måneder gamle, skal have mælk minimum seks gange i 
døgnet, og det er vigtigt, at barnet stimuleres fysisk og mentalt dagen igennem. Det 
samme gælder de lidt ældre børn, som sover meget, og her kan det også være nød-
vendigt at vække barnet for at sikre væske, mad og stimulation/aktivitet.

Hvor meget dit barn gennemsnitlig har behov for at sove, kan du se på søvnhju-
lene efter kapitlerne 5, 6, 7 og 8, som tager udgangspunkt i dit barns alder.

Må du vække dit barn?

Mange familier spørger, om man må vække sovende børn . Jeg oplever ofte, 
at dette er et stort diskussionsemne mellem forskellige fagpersoner og foræl-
dre, og at der i visse in stitutioner er nedskrevne regler om, at børn ikke må 
væk kes midt i deres middagslur, men skal have lov til at sove, lige så længe 
de vil .

Jeg er som udgangspunkt helt enig i, at børn naturligvis ikke skal vækkes . 
Børn sover, når de er trætte, og derfor har de behov for at sove, når de sover . 
Helt overordnet set er der ingen tvivl om, at dette er rigtigt og vigtigt . MEN 
der er forskellige situationer, hvor det kan være nødvendigt at vække barnet .

Når det handler om de mindste børn, er man naturligt nødt til at sikre 
barnets indtag af mad, og nogle børn kan sove så længe, at de mister et 
måltid eller to på et døgn, og det tåler de ikke . For at sikre barnets trivsel 
vil det derfor være helt relevant at tage barnet op, skifte det og lægge det til 
brystet, så det får den mængde mælk, det har behov for og kan sove videre 
igen derefter . Selv om det spæde barn som udgangspunkt har sin egen rytme, 
og man er nødt til at være fleksibel og følge barnets behov, så kan det være 
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ganske fornuftigt at holde barnet i gang ved brystet i løbet af dagen, og hvis 
barnet så vil sove en ekstra lang lur, vil den for de flestes vedkommende ligge 
bedst om natten .

Det kan også være, at man som mor er nødt til at øge sin mælkemængde, 
og at natamningen derfor skal udnyttes . Her kan det være nødvendigt at 
vække barnet om natten for at få det til at die . Om natten produceres mere 
af det mælkestimulerende hormon, og derfor øger det mælkemængden at 
amme om natten .

Der er altså tidspunkter, hvor det er nødvendigt at væk ke barnet af hen-
syn til dets trivsel – også det helt lille barn . Men når det ikke drejer sig om 
barnets behov, er situationen en anden . Det kan for eksempel være, hvis den 
lille baby ligger i vuggen og sover, og gæsterne vil så gerne væk ke barnet for 
at prøve at holde, nusse og kærtegne lidt . Her skal barnet have lov til at sove, 
og her skal man ikke forstyrre .

Det sker også, at børn har en søvnrytme, som passer rigtig dårligt med 
familiens rytme, og hvor man naturligt er nødt til at holde barnets dagssøvn 
på et vist niveau for også at få barnet til at sove en nogenlunde lang natte-
søvn . Der er her flere hensyn at tage, men det kan for eksempel være et barn, 
som sover så sent om aftenen, at det naturligt er træt og svært at få op om 
morgenen, som halvsover på vej til vuggestuen og har svært ved at deltage i 
legen med de andre børn . I vuggestuen sover barnet dog rigtig me get, så det 
indhenter naturligt den manglende nattesøvn, og så er det igen svært at få 
barnet til at sove om aftenen .

Det kan også være et barn, der begynder at sove så me get om dagen, at 
nattesøvn og dagssøvn næsten bliver ens . Det sker, at børn måske sover otte 
timer om natten og seks timer om dagen, og det er naturligvis uhensigtsmæs-
sigt, da dagen skal bruges til leg og udfoldelser og natten til at sove i . I en 
sådan situation kan man naturligt være nødt til at vække barnet om dagen, 
så nattesøvnen bliver gjort længere .
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