En historie
om søvn

Et av de største sjokkene ved å bli foreldre er hvor slitsomt det er å ikke få
sove nok! Det finnes mange råd om hvordan vi kan få en god natts søvn
– og kanskje litt for mange. Hva med å se hvor de ulike rådene kommer
fra før du velger hva som passer for din familie?
Tekst: FamilieForsk/Trine Eikrem, Gun-Mette Røsand, Tonje Holt og Maren Sand Helland llustrasjon: Hanne Løvdal
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SØVN | FAMILIEFORSK

HVEM: Familieforsk er

en forskergruppe tilknyttet
avdeling for barns utvikling
ved Folkehelseinstituttet. De
studerer og kartlegger hvordan
barn og foreldre har det i ulike
familier i Norge, og hvordan vi
kan forebygge konflikter og andre
vansker i familier. Innleggene
i denne spalten skrives av fire
forskere og psykologer i denne
gruppa: Trine Eikrem, GunMette Røsand, Tonje Holt
og Maren Sand Helland.

B

arn blir født med en søvnrytme
som er helt forskjellig fra den vi
voksne har, og det er store forskjeller i hvor lang tid spedbarn
bruker på å tilpasse seg søvnmønsteret til resten av familien. Den
første tiden våkner de fleste spedbarn
mange ganger hver natt, og 70 prosent
våkner fortsatt en eller flere ganger hver
natt når de er 6 måneder gamle. Ved ett
års alder har langt flere lært seg å sove
gjennom natten, men en fjerdedel av alle
barn våkner fortsatt en eller flere ganger
hver natt når de er halvannet år (se faktaboks). Det er altså ganske vanlig at små
barn våkner mange ganger hver natt, og
vi snakker derfor sjelden om at spedbarn
har et søvnproblem det første leveåret.
I desperasjonen over uker og måneder
med dårlig søvn vil mange lengte etter
en bruksanvisning for hvordan en skal få
barnet til å sove mer. Men det kan være
vanskelig å navigere i hvilken metode
man skal velge og hvorfor. Samtidig er
det ikke tilfeldig hvilke råd foreldre til
enhver tid får. De gjenspeiler samfunnets syn på barn og sosialisering, og de
har røtter i ulike teorier. En viktig
grunn til at debatten om barn og søvn
kan bli så opphetet kan derfor være at

Ved 1 ½ års alder våkner 23
prosent 1–2 ganger pr. natt.
man er uenige om hva det viktigste målet med sosialiseringen er.

MAGEFØLELSE ELLER FAGFOLK?

Temaer som handler om barn og søvn
kan vekke sterke følelser og opphetede
diskusjoner på de fleste arenaer der småbarnsforeldre omgås, blant annet fordi
dette er mange foreldres første møte
med det å sosialisere barn. Skal vi søke
svar hos fagfolk, familie, venner eller på
nettet? Eller skal vi stole på at vi selv har
en magefølelse som vi kan navigere etter? I tillegg kan uenigheter om hvilken
metode som bør velges altså stikke dypere enn man tenker ved første øyekast,
fordi de ulike metodene har sitt utspring
i svært ulike ideer om barns utvikling og
hva som er sosialiseringens viktigste
mål. Ikke rart det kan være vanskelig å
navigere seg fram til en bra kurs! Og
fordi det å ikke få sove oppleves som en
så desperat situasjon kan det også oppleves ekstra viktig hvilke valg man tar.
Det er store historiske, kulturelle og
teoretiske forskjeller i hvordan de ulike
punktene vektlegges og hvilket innhold
de gis. På begynnelsen av 1900-tallet var
det i Norge som det fortsatt er mange
steder i verden i dag: Hele familien, eller

i alle fall alle søsken, sov gjerne
sammen. Og døgnet var i mindre grad
styrt av klokka. I dag har de fleste småbarnsfamilier i Norge barnehage og jobb
de skal rekke, og barna sover ofte på
hvert sitt rom. Det har skapt nye utfordringer med å sosialisere barna inn i
samfunnets døgnrytme. I en artikkel fra
1992 beskriver Maccoby hvordan synet
på sosialisering har vært ulikt gjennom
tidene og i ulike teoretiske modeller. På
midten av 1900-tallet sto to hovedteorier
i psykologien for svært ulike syn på hva
sosialisering handler om: Behaviorismen
og Psykoanalysen. Disse er med og danner bakteppet for ulike syn på barns utvikling i moderne psykologi.

IDEEN OM SKRIKEKUREN

Dagens atferds-teoretiske tilnærmingene
til barn og søvn kan spores tilbake til det
synet Behaviorismen hadde på barneoppdragelse på 50- og 60- tallet. Her sto
målet om å unngå atferd som ødelegger
for andre særlig sterkt og lydighet ble sett
på som et sentralt mål på om oppdragelsen var vellykket. Det var ansett som
viktig at foreldrene ikke skjemte bort
barna, heller ikke spedbarna. Her kan vi
lett kjenne igjen ideene bak såkalte «skriFORELDRE & BARN
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SOSIALISERING
I historisk sammenheng er fokuset
på søvn som en del av sosialiseringen relativt nytt. Sosialisering
er det som gjør at vi som voksne
er tilpasset det samfunnet vi lever
i. Dette innebærer både at man
unngår atferd som ødelegger
for andre; bidrar positivt til

samfunnet og er i stand til å
danne og beholde nære relasjoner
til andre (Maccoby). Dersom vi
tenker etter, tillegger vi kanskje
ulik vekt til hvert av punktene,
eller fyller dem med et innhold
som er annerledes fra det andre
fyller dem med.

kekurer», hvor barns gråt ofte tolkes som
«protest» som det må lære seg å undertrykke. I dag har man gått bort fra tankegangen om at ulydighet må straffes, og
det synes å være stadig større enighet
blant eksperter om at ekstreme skrikekurer kan være uheldige for små barn.
Fokuset på å endre uønsket atferd er like
fullt et bindeledd mellom denne tilnærmingen til sosialisering og mer milde varianter av skrikekurene, der foreldrene for
eksempel er i rommet sammen med barnet og stryker tøy eller gjør noe annet
uten å vie oppmerksomhet til det som
anses som den negative atferden til barnet, som gråt eller leking i senga.
I psykoanalysen var man mindre
opptatt av barnets atferd og mer opptatt
av deres indre opplevelsesverden. En
rekke teorier om barns utvikling, som
tilknytningsteori og objektrelasjonsteori, bygger på ideer fra psykoanalysen om
barnets indre opplevelsesverden, men
med et sterkere fokus på relasjonell utvikling. Målet om å kunne danne og beholde nære relasjoner står sentralt her,
og emosjonell utvikling blir sett på som
sentralt for å utvikle relasjons-ferdigheter. Her er man altså mindre opptatt av
barnets atferd, og mer fokusert på hvordan foreldrene skal ivareta barnas emosjonelle utvikling.

GRÅT SOM UTTRYKK FOR BEHOV

Dagens tilknytningsteoretiske tilnærminger til barn og søvn fokusere ofte på
at spedbarnet – i likhet med alle andre
pattedyr – naturlig vil søke mot om54

FORELDRE & BARN

sorgspersonen når det skal sove. Eksperter med denne tilnærmingen er opptatt
av at barn som gråter uttrykker et behov,
og at det er viktig at foreldrene prøver å
finne ut av hva dette behovet er, og
hvordan de kan hjelpe barnet med å ivareta det. Innenfor denne tilnærmingen
vil man gjerne fokusere på at det er viktig med en gradvis tilvenning til livet
utenfor mors mage. Ekspertene vil i
større grad anbefale samsoving eller de
vil oppfordre foreldre til å spørre seg
hvilket behov barnet uttrykker dersom
det har vansker med å få sove.

HVA ER VIKTIGST?

Nå er det selvsagt ikke slik at hvilken
metode vi velger for å få barnet til å
sove definerer oss som foreldre. Ofte er
det ikke så bevisste valg som ligger bak
– vi bare gjør det vi føler at vi må, og
mange prøver gjerne ut ulike metoder
til man finner noe som fungerer! Det er
ikke slik at de som bruker såkalte skrikekurer bekjenner seg til atferds-teoretisk tenkning i ett og alt, eller at de
som praktiserer samsoving generelt er
imot å sette grenser for barna sine. Like
fullt kan kanskje kunnskap om hvilket
idégrunnlag de ulike rådene har, hjelpe
til å forstå hvorfor noen metoder tiltaler
oss mer enn andre, eller hjelpe
oss til å navigere
i hvilke typer
råd vi ønsker å
opp-søke framover.

Til sjuende og sist er det ingen rette
eller gale svar på når og hvordan vi skal
lære barn å sove gjennom natten i egen
seng. Barn er jo like ulike som oss!
Forskning på foreldrestiler har vist at
barnets temperament har mye å si for
hvordan foreldre «ender opp» med å
oppdra barnet sitt. Og foreldrene selv
er de første til å vite om barnet er klart
for å lære seg å sove alene når det er
under et år, eller om det trenger litt
mer hjelp til denne overgangen i lengre
tid. Og så er det viktig å spørre seg: Er
barnets søvnmønster nå virkelig et problem for barnet selv eller for oss foreldre, og i så fall på hvilke måter? Dersom
søvnmønsteret over tid har gått ut over
livskvaliteten for enten dere foreldre eller barnet selv, bør dere oppsøke hjelp.
Å skulle lære barnet å sove gjennom
natten blir kanskje deres første fartsdump i sosialiseringsjobben, men det
blir definitivt ikke den siste! Desto viktigere at foreldre tenker gjennom og
snakker sammen om hva som er viktigst for dere i sosialiseringen av barnet
deres. Kanskje vil det bringe dere nærmere en løsning om hvordan akkurat
dere vil løse utfordringene knyttet søvn
– og alle senere utfordringer vi møter i
jobben med å sosialisere barna våre.

Det er ingen rette eller
gale svar på når og hvordan
vi skal lære barn å sove
gjennom natten i egen seng.

Barns søvnmønster:
VED 6 MÅNEDERS ALDER:
20 prosent våkner tre eller flere ganger i løpet
av natten; 50 prosent våkner 1–2 ganger om
natten; 14 prosent våkner noen ganger i uken.
Kun 16 prosent våkner sjelden eller aldri i løpet av natten.

VED 1 ½ ÅRS ALDER:

Ved 1 ½ års alder
våkner i overkant av
3 prosent mer enn tre
ganger om natten;
23 prosent våkner 1–2
ganger pr. natt; 36
prosent våkner noen
ganger i uken.

Søvnproblemer?
 Barn i alderen 0–3 år våkner ofte opp på natten – det er et
normalfenomen.
 Barn som er over 1–2 år kan ha søvnproblemer hvis det har
ett eller flere av følgende vansker:
 Barnet våkner opp tre eller flere ganger i løpet av en natt
minst fire netter i uken.
 Barnet våkner opp og er våken mer enn 20 minutter hver
natt, og er oppe og går i løpet av natten.
 Barnet nekter å legge seg, kan ha raserianfall ved sengetid eller det tar veldig lang tid å få lagt barnet.
 Problemer med mareritt, nattskrekk og søvngjengeri.

HVA SKAL VI GJØRE?
Dersom barnet har ett eller flere av disse problemene og dette
går utover livskvaliteten til barnet eller dere foreldre bør dere
oppsøke hjelp! Det kan dere for eksempel gjøre:
 På helsestasjonen
 Hos en venn eller et familiemedlem som dere har tillit til
og opplever har lignende holdninger som dere til barn og barneoppdragelse – kanskje noen som har eldre barn og som du
opplever som en god rollemodell som forelder.

I overkant av 3 prosent våkner mer enn tre
ganger om natten; 23 prosent våkner 1–2 ganger pr. natt; 36 prosent våkner noen ganger i
uken.
21 prosent har noen ganger problemer med å
roe barnet ved leggetid; 2 prosent bruker ofte
mer enn en time på å roe barnet.
24 prosent sover noen ganger i foreldrenes
seng; 6 prosent sover ofte i foreldrenes seng
fordi de er urolige og ikke vil sove alene.

VED 2 ½ ÅRS ALDER:
56 prosent våkner noen ganger på nettene;
2 prosent våkner ofte og er ofte vanskelige
å roe igjen.
20 prosent har noen ganger problemer med
å roe barna ved legge tid; 3 prosent bruker
ofte mer enn en time på å roe barnet.
32 prosent sover noen ganger i foreldrenes
seng; 9 prosent sover ofte i foreldrenes seng
fordi de er urolige og ikke vil sove alene.

VED 4 ÅRS ALDER:
54 prosent våkner noen ganger på nettene;
15 prosent våkner ofte og er ofte vanskelige
å roe igjen.
23 prosent har noen ganger problemer med
å roe barna ved legge tid; 5 prosent bruker
ofte mer enn en time på å roe barnet.
38 prosent sover noen ganger i foreldrenes
seng; 6 prosent sover ofte i foreldrenes seng
fordi de er urolige og ikke vil sove alene.
Kilder: Eivind Ystrøm m.fl. (2017). Tall fra Trivsel og Oppvekststudien (TOPP); Mari Hysing m.fl. (2014). Tall fra Den norske
mor og barn-undersøkelsen (MoBa).
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FORELDRE & BARN

55

