
Udfasning 
af den vuggende bevægelse

forældre 
oplever, at deres barn sover nemmere og hurtigere, hvis bar-

Mange
i søvn, i armene, barnevognen eller slyngevuggen. Det er dejligt

og hjælper det til at finde smmen, da den bevægelse fak-

beroliger nervesystemet Så dit barn løber ikke om hjørner

med dig og snyder dig til at blive vugget. Dit barn udtrykker et reelt behov,

som er, at det sover nemmere, bedre og længere tid, når du vugger det. Det

er ikke en dårlig vane, fordi det er helt naturligt for små børn at have brug

for bevægelse i forbindelse med søvn og dette behov varer ikke ved.

Men i nogle familier fylder de vuggende bevægelser MEGET. At skulle vug-

ge sit barn i søvn hver eneste gang, det skal sove, kan være ekstremt hårdt og

udmattende. Både fysisk og psykisk.

Det kan være hårdt frsisk for kroppen at vugge sit barn i barnevogn, bære-

sele eller vikle, armene eller på pilatesbolden i timer ad gangen. Det er min

erfaring, at de vuggende bevægelser også psykisk kan give årsag til bekym-

ting, usikkerhed og fmstration hos forældre. Måske kan du nogle gange få en

følelse af, at dit barn aldrig falder i søvn. Eller måske tænker du, at dit barn

aldrig nogensinde kan falde i søvn uden at blive vugget.

Mit korte svar til din bekymring er:JO! Dit barn skal nok falde i søvn på et
tidspunkt og dit barn skal ikke vugges til evig tid. Det løfte kan jeg give dig
med al sikkerhed.

Såfremt dit barn har brug for minutters vuggende bevægelse, så er det en
helt naturlig lille del af det at putte dit barn. Nogle skal vugges både i IO og
60 minutter eller hele søvnen igennem for at sove. Det kan blive en stressfak-
tor eller give bekymring for, om det er en dårlig vane, barnet aldrig vil slippe
af med. Hvis du er helt udmattet og de vuggende bevægelser fylder alt for
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meget i din optik så læs endelig Gdere, for jeg gerne 
introducere

hvordan du langsomt kan udfase de lange vuggeseancer over tid. g for,

En blid og for nogle meget effektfuld måde at udfase eller be
grænse 

gende bevægelser på, kan være, at du gradvist ændrer dit barns
de

Hvor puttetitualet lige nu hovedsagligt består af de vuggende

handler det om at skabe tryghed og ro for barnet på en alternativ måde,
som hele tiden forudsætter, at dit barn kan følge med og ikke Overvældes af
de nye tiltag. Nedtrapning af behovet for vuggende bevægelse handler om
at udfase det langsomt, for det er væsentligt, at du ikke pludselig står medet
barn, der slet ikke vil sove.

Jeg vil anbefale dig at gøre følgende:

l. Begynd lige så stille at introducere nogle ekstra elementer eller såkaldte

overgangsritualer i barnets putteritual, så det også er muligt for dig at

trøste barnet på anden vis på sigt. Det kunne være at indføre en putte-

bamse, en sang, berøring på en bestemt måde, små klap i numsen eller

white noise. Det handler om, at have nogle andre værktøjer til at kun-

ne trøste dit barn med. Se flere eksempler på mulige overgangsritualer

under kapitlet „Elementer i putteritualet." Du kan vælge at indføre disse

nye elementer over en periode på eksempelvis 1-2 uger, hvor du stadig

vugger dit barn, som du plejer. Eller du kan vælge at indføre dem samti-

dig med nedtrapningen af den vuggende bevægelse. Tempoet er helt op

til dig og hvad du mener, at dit barn kan tolerere.

2. Vær bevidst om og forbered dig på barnets putteritual og trøsteplan samt

en plan B. Det vil sige, at du forbereder en plan for, hvordan du helt

konkret putter, trøster og hjælper dit barn. Meget gerne sammen med

din partner. Hvad gør du eller I helt nøjagtigt i situationen? Og i hvilken

rækkefølge? Plan B kunne som udgangspunkt altid være at vugge barnet

i søvn alligevel.
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rne 
putteritualet 

således, at du putter dit barn nærmest som

Opbygge Du vugger det også til sidst, som du plejer, men når du føler,

3. vanlig.

at barnet 
ligger 

roligt og afslappet, så sænker du forsigtigt den vuggende

og holder herefter en pause. vug herefter dit barn lidt igen,

hele tiden med små pauser. Den vuggende bevægelse må gerne

lidt 
forskelligartet. Ideen med disse pauser er, at barnet måske nok

pdager, at det ikke vugges, men at det også oplever at den vuggende

bevægelse 
begynder igen, uden at barnet nødvendigvis behøver at rea-

gere. Ideen med den forskelligartede vuggende bevægelse er at fravænne

barnet til den konstante rytmiske bevægelse.

4. Fra dag til dag, alt afhængig af barnets behov, holder du længere og

længere pauser mellem vugningerne. Formentlig kan du efterhånden blot

igangsætte den vuggende bevægelse, hvis dit barn bliver uroligt.

5. Hvis dit barn på noget som helst tidspunkt bliver utrygt eller ked af det,

så må du vugge eller tage barnet op, til barnet igen er trygt eller sover.

Her bruger du selvfølgelig din trøsteplan.

For at gøre det let tilgængeligt og konkret for dig vil jeg i det følgende præ-

sentere to konkrete eksempler på putteritualer, hvor den vuggende bevægelse

lige så stille mindskes.

Det første putteritual kan bruges, hvis de vuggende bevægelser i barnevogn
eller slyngevugge fylder for meget. Det kan være, at du er vant til at køre
lange ture med dit barn i barnevognen, holde slyngevuggen i gang med
håndkraft eller motor, eller at du ønsker at forberede dit barn på at sove med
mindre bevægelse på grund af institutionsstart.

Der er selvfølgelig en ide med, at eksemplet er et større spædbarn, fordi hvis
de vuggende bevægelser for dit 3-5-måneders spædbarn, eller for den sags
skyld ældre spædbarn, fungerer lige nu, så lad det blive ved det for nu.
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For nogle spædbørn er det den vuggende bevægelse, der gør, at detilstrækkeligt eller de vil acceptere barnevognen. For mange spædb sove
trappes behovet for den konstante vuggende bevægelse lige så stille 

ørn 

af
ned.

selv med tiden. Ellers kan du her finde inspiration til, hVordan du 
hjælper 

dit
barn til mindre vuggende bevægelse.

Det næste eksempel tager udgangspunkt i en puttesituation til en lur i en
barnevogn. Det kan sagtens ændres og bruges til at udfase den VUggende
bevægelse i en slyngevugge i stedet.
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Putteritual dag
Laura 8 måneder

O

1. Varmt tøj
Laura får ren ble, eventuelt varm trøje oghue på.

2. Tale
Laura får at vide: "Nu er det lurputtetid.
Åhh, hvor bliver det dejligt min skat"

3. Mælk
Laura får mælk og får efterfølgende sin sut.

4. Barnevogn
Laura lægges efterfølgende i barnevognen.
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Jo

Trøsteplan

5. Sang
Laura får at vide: "Sov godt Laura-skat" og

forælder synger "Elefantens vuggevise," mens

Laura med pauser vugges i søvn.

6. Barnevogn
Barnevognen vugges med pauser ind

imellem. Den vugges med forskelligartede

vuggende bevægelser, indtil Laura sover.

Eksempelvis: Vug op og ned nogle gange,

pause i vuggende bevægelser, vug så hårdt

og så blidt, pause i vuggende bevægelser,

vug lidt til siden og så den anden side osv.
Dvs. asymmetrisk eller bevægelse uden

rytme.

7a. Hvis Laura ikke falder til ro
Hun vugges blidt rytmisk til ro i barnevognen.

• Hun får eventuelt at vide, hvordan hun har det og at mor eller far
hjælper hende: "Ja, du er helt træt. Jeg hjælper dig, shhh...."
Får sutten ved behov.

• Når hun ligger roligt så punkt 5 og derefter punkt 6.

Fortsættes næste sidæ
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„.fortsat

7b. Hvis Laura forbliver ked af det og grceder
• Laura trøstes ved at vugge mere rytmisk.

• Hvis muligt, går forælder en tur med barnevogn.
• Hun får at vide: "Ja, duer helt ked afdet. Jeg hjælperdig. Shhh• Hun tages op og trøstes i forælders favn og vugges også her vedbehov, hvis hun ikke falder til ro ved den vuggende bevægelse ivogn eller vugge.

Når Laura er faldet til ro i armene, gentages alle punkterne 2, (3), 45 og 6.

Når Laura sover, står barnevognen stille.

Plan B

Laura vugges rytmisk helt i søvn og eventuelt under hele søvnen.

Opvågninger

Hvis Laura vågner eksempelvis efter 20, 30, eller 45 minutter og plejer

at skulle vugges i søvn igen, benyttes putteritualet med fordel også her.

Ved først at trøste hende ved hjælp af punkt 7a og ved behov 7b og

derefter puttes hun eventuelt igen.
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dler om, at turde stoppe den konstante vuggende rytmiske bevægel-

barnet er i ro, men begynde den igen ind i mellem eller hvis barnet

uroligt. 
Pauserne ved vuggende bevægelser kan gøres længere og læn-

1• takt med, at barnet hurtigere finder ro ved det nye ritual, fordi barnet

gere 

har 
vænnet sig til det.

Det kan godt give mindre dagssøvn de første dage og måske lykkes det heller

ikke at få dit barn til at falde i søvn (igen) uden at vugge det helt i søvn, da

du måske synes det tager for lang tid. Det er helt okay, så benytter du plan

B. Så længe du prøver og hele tiden tilpasser dig barnets behov for hjælp,

samtidig med at du prøver at skabe lidt progression, så kan den konstante

vuggende bevægelse godt nedtrappes.

Det næste eksempel tager udgangspunkt i en aftenputning, hvor du også

langsomt kan udfase de lange seancer med vuggende bevægelser.
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