
 

 

	  
Sov	  mit	  barn!	  
	  
De	  fleste	  forældre	  ved,	  at	  deres	  børn	  har	  brug	  for	  rigtig	  meget	  søvn	  for	  at	  fungere	  optimalt.	  
Man	  anbefaler,	  at	  børn	  i	  alderen	  3-‐5	  år	  får	  mellem	  11-‐13	  timers	  søvn,	  mens	  børn	  op	  til	  alderen	  
12	  har	  behov	  for	  10-‐11	  timers	  søvn.	  Og	  her	  taler	  vi	  ikke	  om	  tid	  i	  sengen,	  men	  reel	  tid	  med	  
lukkede	  øjne	  og	  søvn.	  Men	  var	  du	  også	  klar	  over,	  at	  regelmæssigheden	  også	  spiller	  en	  rolle?	  
	  
I	  et	  nyt	  studie,	  som	  er	  blevet	  publiceret	  i	  Pediatrics,	  undersøgte	  man	  effekten	  af	  regelmæssige	  
søvnvaner	  blandt	  børn.	  Mere	  end	  10.000	  børn,	  deres	  forældre	  og	  deres	  lærere	  blev	  fulgt,	  da	  
børnene	  var	  3,	  5	  og	  7	  år.	  Problemer	  med	  regelmæssig	  sengetid	  var	  størst,	  da	  børnene	  var	  3	  år,	  
hvor	  en	  ud	  af	  fem	  havde	  uregelmæssige	  sengetider.	  I	  alderen	  5	  år	  var	  det	  9	  procent	  og	  8,2	  
procent,	  da	  de	  var	  7	  år.	  	  
	  
Resultaterne	  fra	  studiet	  viste,	  at	  de	  børn	  som	  ikke	  havde	  faste	  sengetider,	  var	  mere	  
hyperaktive,	  havde	  adfærdsmæssige	  problemer,	  skabte	  problemer	  med	  andre	  børn	  og	  havde	  
fødselsmæssige	  udfordringer	  sammenlignet	  med	  børn,	  som	  havde	  regelmæssige	  sengetider.	  
Med	  andre	  ord	  havde	  den	  uregelmæssige	  søvn	  en	  effekt	  på	  børnenes	  adfærd.	  Uregelmæssig	  
sengetid	  kan	  også	  være	  årsag	  til	  et	  søvnunderskud,	  som	  er	  uhensigtsmæssig	  for	  både	  børn	  og	  
voksne,	  men	  især	  for	  børn,	  fordi	  søvn	  er	  helt	  essentielt	  for	  hjernens	  udvikling	  i	  de	  tidlige	  år.	  	  	  
	  
Hvad	  betyder	  det	  for	  dig	  (og	  dit	  barn)?	  
Den	  gode	  nyhed	  i	  dette	  studie	  er,	  at	  de	  uhensigtsmæssige	  effekter,	  som	  er	  forbundet	  med	  
uregelmæssige	  søvnvaner	  er	  reversible.	  Det	  vil	  sige,	  at	  et	  barn,	  som	  går	  fra	  uregelmæssig	  søvn	  
til	  regelmæssig	  søvn	  kan	  opleve	  en	  positive	  effekt	  på	  adfærden	  i	  de	  vågne	  timer.	  	  
	  
Det	  er	  naturligvis	  ikke	  således,	  at	  alle	  adfærdsproblemer	  blandt	  børn	  er	  forbundet	  med	  deres	  
sovevaner,	  but	  I	  think	  it´s	  worth	  a	  shot.	  Søvn	  er	  blot	  en	  af	  flere	  elementer,	  som	  påvirker	  børns	  
adfærd	  i	  den	  ene	  eller	  anden	  retning,	  så	  hvis	  nogle	  af	  søvnrutinerne	  kunne	  forbedres,	  er	  det	  
måske	  forsøget	  værd.	  	  
	  



 

 

	  
	  
3	  gode	  råd	  

-‐ Lad	  ikke	  søvn	  være	  til	  forhandling	  med	  dit	  barn.	  Fastsæt	  et	  tidspunkt	  som	  tilgodeser,	  
at	  din	  barn	  både	  får	  regelmæssig	  og	  nok	  søvn	  hver	  nat.	  

-‐ Fjern	  al	  elektronik,	  legetøj	  og	  anden	  stimuli,	  når	  dit	  barn	  skal	  sove.	  
-‐ Den	  totale	  tid	  foran	  fjernsynet	  er	  tæt	  koblet	  til	  uregelmæssig	  søvn.	  Jo	  mere	  tv,	  jo	  større	  

sandsynlighed	  for	  uregelmæssig	  søvn,	  så	  reducer	  skærmtiden	  og	  leg	  i	  stedet	  med	  dit	  
barn.	  	  

	  
Stay	  strong,	  stay	  graceful!	  	  
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