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Útdráttur 

Tilgangur: Tilgangur þessarar fræðilegu samantektar var að kanna áhrif brjóstagjafar á svefn 

ungbarna, skoða ýmsa þætti hjá börnum á brjósti svo sem svefnmynstur, hvar barnið sefur, 

svefnvandamál og tengsl þessara þátta við brjóstagjöf. Markmiðið var að vekja athygli 

hjúkrunarfræðinga og annarra á mikilvægi fræðslu um tengsl brjóstagjafar og svefnvenja 

ungbarna. 

Bakgrunnur: Ávinningur brjóstagjafar er viðurkenndur víðsvegar um heim og skiptir sköpum 

fyrir afkomu ungbarna en mælt er með að ungbörn séu eingöngu á brjósti fyrstu sex mánuðina. 

Svefn barna er málefni sem snertir alla foreldra og er mikilvægt að þeir fái stuðning og fræðslu er 

stuðlar að góðum svefnvenjum og farsælli brjóstagjöf. 

Rannsóknarspurning: Hefur brjóstagjöf áhrif á svefnvenjur ungbarna? 

Rannsóknaraðferð: Heimildaleit fór að mestu fram á rafrænum gagnasöfnum: Chinal, ProQuest, 

Medline, Ovid, ScienceDirect og PubMed. Einnig var notast við fræðibækur á sviði hjúkrunar. 

Niðurstöður: Niðurstöður voru þær að börn á brjósti sofa frekar uppi í rúmi hjá foreldrum sínum 

og vakna tíðar á næturnar til að drekka samanborið við börn sem nærast á þurrmjólk. Rannsóknir 

bentu til að það séu viðbrögð foreldra ásamt persónuleika barns fremur en brjóstagjöfin sjálf sem 

valda þessu svefnmynstri. Ef foreldrar eru mjög fljótir að sinna börnum sínum þegar þau rumska 

getur það ýtt undir þá hegðun að þau vakni sífellt oftar. Foreldrar ættu því að ganga úr skugga um 

að barnið sé vaknað áður en því er sinnt. Einnig bentu niðurstöður til að auka þyrfti fræðslu til 

foreldra um hvaða aðrir þættir en hungur geti valdið því að barn grætur. 

Ályktun: Rannsakendur draga þá ályktun að auka þurfi fræðslu til foreldra um hvaða þættir 

stuðli að góðum svefnvenjum barna ásamt farsælli brjóstagjöf. Svefnvandamál barna eru algeng 

og þróast yfirleitt á fyrsta hálfa árinu. Með aukinni fræðslu mætti draga verulega úr þeim en þar 

eru hjúkrunarfræðingar í ungbarnavernd í lykilstöðu. Svefnvandamál eru streituvaldandi fyrir 
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fjölskyldur og ekki víst að ungar mæður átti sig á alvarleika ástandsins, því er það skoðun 

rannsakenda að skima ætti fyrir svefnvandamálum á svipaðan hátt og gert er fyrir 

fæðingarþunglyndi, ásamt því að kynna þau úrræði sem í boði eru. Þá er einnig íhugunarefni 

hversu efnið hefur verið lítið rannsakað upp á síðkastið og spyrja rannsakendur sig hvort 

hjúkrunarfræðingar hafi ekki áhuga á málefninu. 

Lykilhugtök: Brjóstagjöf, ungbarn, svefnmynstur, að sofa í rúmi foreldra, svefnvandamál, 

svefníhlutun, fræðsla. 
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Abstract 

Objective: The objective of this report was to examine the influence of breastfeeding on infant 

sleep. Some factors considered with breastfed infants were sleep patterns, where the infant sleeps, 

sleep disorders and the relation of these factors with breastfeeding. The goal was to raise 

awareness of nurses and others to the need of information concerning the relation between 

breastfeeding and infant sleep. 

Background: The advantage of breastfeeding is recognized throughout the world and is an 

important factor in the development of infants, and it is recommended that infants be breastfed 

exclusively for the first six months. Infant sleep is an issue that affects all parents and it is 

important that they receive the support and information that can lead to good infant sleeping 

habits and successful breastfeeding. 

Research Question: Does breastfeeding influence infant sleep? 

Research Method: Sources were obtained mainly through electronic databases: Chinal, 

ProQuest, Medline, Ovid, ScienceDirect and PubMed. Others sources used were textbooks on the 

subject of nursing. 

Results: The results were that breastfed infants sleep more often in the bed of their parents, wake 

more often at night and drink more often than infants receiving formula. Research indicated that 

parental response in conjunction with infant personality, rather than breastfeeding itself, caused 

these sleep patterns. If parents too hastily attend to an infant before the infant is fully awake, the 

behavior of waking more often can be reinforced. Parents therefore should be certain that the 

infant is awake before attempting to attend to the infant. The results also showed that increased 

information to parents was needed: specifically, what factors other than hunger could cause infant 

crying. 
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Conclusion: The researchers conclude that increased information for parents is necessary to 

demonstrate which factors help accomplish good infant sleeping habits together with successful 

breastfeeding. Infant sleep disorders are common and develop over the first six months. The 

researchers postulate that increased information can reduce the problem and that nurses in the 

infant care department are the key to this reduction. Sleep disorders are stress factors for families 

and it is uncertain whether young mothers realize the seriousness of the situation. Therefore, it is 

the opinion of the researchers that infant sleep disorders be investigated in a method similar to 

that used for post partum depression, in addition to introducing available solutions. Consideration 

has also been given to the limited contemporary research conducted on the subject and the 

researchers ask whether nurses have any interest in the relation between breastfeeding and infant 

sleep patterns. 

Keywords: breastfeeding, infant, sleep patterns, co-sleeping, sleep disorders, sleep intervention, 

patient information 
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Kafli 1. Inngangur 

Þessi fræðilega samantekt er unnin sem lokaverkefni til B.S. gráðu í hjúkrunarfræði við 

Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri (HA) 2010. Að verkefninu standa tveir 

hjúkrunarfræðinemar. Leiðbeinandi við verkefnið er Dr. Hermann Óskarsson 

heilsufélagsfræðingur og dósent við HA, ráðgjafi er Sigfríður Inga Karlsdóttir ljósmóðir og lektor 

við HA. 

Í þessum kafla er kynntur bakgrunnur heimildasamantektarinnar og greint frá gildi hennar 

fyrir hjúkrunarfræðina. Rannsóknarspurning er sett fram og skýrt frá helstu hugtökum í 

ritgerðinni. Þá er fjallað um uppbyggingu samantektar og að lokum talin upp helstu gagnasöfn og 

leitarorð sem notuð voru. 

 

1.1. Bakgrunnur 

Ávinningur brjóstagjafar er viðurkenndur víðsvegar um heim og skiptir sköpum fyrir 

afkomu ungbarna. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) mælir með því að ungbörn séu eingöngu 

á brjósti fyrstu sex mánuði barnsins og síðan sé barninu gefinn næringargóður og hollur matur 

með brjóstamjólkinni að tveggja ára aldri (WHO, 2009). 

Þekking mæðra á brjóstagjöf skiptir sköpun fyrir lengd þess tíma sem mæður hafa börn 

sín á brjósti. Einnig er stuðningur og fræðsla frá fagaðilum verðandi mæðrum mjög mikilvægur 

(Kronborg og Væth, 2004). Samkvæmt rannsókn Hayes, Fukumizu, Troese, Sallinen og Gilles 

(2007) er brjóstagjöf yfir nóttina í 65% tilvika framkvæmd uppi í rúmi móður. Hjá Ball (2003) 

kemur fram að 97% barna á brjósti koma upp í rúm foreldra til þess að drekka. Börn á brjósti 

vakna tíðar og drekka oftar á næturnar en börn sem nærð eru á þurrmjólk. Þriggja mánaða börn á 
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brjósti drekka að meðaltali tvisvar til þrisvar sinnum á nóttu sem er sambærilegt við 

mánaðargömul börn er nærast á þurrmjólk. Pinilla og Birch (1993) sýndu fram á að hægt er að 

kenna börnum á brjósti að sofa frá miðnætti til fimm að morgni. Samkvæmt Burnham, Goodlin-

Jones, Gaylor og Anders (2002) er geta ungbarna til þess að sofna sjálf í sínu rúmi að kveldi og 

sofa þar það sem eftir er nætur lykilatriði í þróun á heilbrigðu svefnmynstri. Þá telja Touchette 

o.fl. (2005) að ungabörn sem svæfð eru með nærveru eða ruggi séu í aukinni hættu á að þróa með 

sér svefnvandamál. Einnig að hætta sé á að svefnvandamál barna verði viðvarandi og alvarlegri ef 

ekki er gripið fljótt inn í. Samkvæmt Kronborg og Væth (2004) er stuðningur og fræðsla frá 

fagaðilum mjög mikilvægur varðandi það að móðir læri að meta hvenær barn er svangt. 

 

1.2. Tilgangur heimildasamantektar og gildi fyrir hjúkrunarfræði 

Markmið þessarar fræðilegu samantektar var að kanna áhrif brjóstagjafar á svefn 

ungbarna, skoða ýmsa þætti hjá börnum á brjósti svo sem svefnmynstur, hvar barnið sefur, 

svefnvandamál og tengsl þessara þátta við brjóstagjöf. Með þessu móti viljum við vekja athygli 

hjúkrunarfræðinga og annarra á mikilvægi fræðslu um tengsl brjóstagjafar og svefns í von um að 

það muni verða foreldrum ungra barna til hagsbóta. 

 

1.3. Rannsóknarspurning 

Hefur brjóstagjöf áhrif á svefnvenjur ungbarna? 
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1.4. Skilgreining hugtaka 

Brjóstagjöf: Þegar móðir hefur barn sitt á brjósti og nærir það með brjóstamjólk. Brjóstamjólk er 

ákjósanlegasta næringin fyrir barn fyrstu sex mánuðina (Alden, 2007). 

Svefnmynstur: Hjá ungbörnum skiptast á mörg vöku og svefntímabil yfir sólarhringinn (Thomas 

og Foreman, 2005). Fyrstu sex mánuðina er helmingur svefnsins svokallaður REM svefn eða 

léttur svefn (Rosen, 2008). Léttur svefn einkennist af augnhreyfingum, barnið hreyfir sig og 

jafnvel heyrast frá því hljóð (Al og Renilde, 2003). Í djúpum svefni sefur barnið með lokuð 

augun án augnhreyfinga. Það liggur kyrrt fyrir utan einstaka kippi og öndun er regluleg (Wheeler 

og Wilson, 2007). 

Að sofa í rúmi foreldra: Þegar ungbarn eyðir hluta nætur uppi í rúmi foreldra sinna. Oftast er 

það tengt næturgjöfum eða annarri umönnun sem barnið þarfnast (Ball, 2009).  

Svefnvandamál: Þættir sem skilgreindir eru sem svefnvandamál eru stuttur nætursvefn ásamt því 

þegar börn vakna oft á nóttu, þegar erfitt er að koma börnum niður á kvöldin eða þau eiga erfitt 

með dagsvefn (Skúladóttur og Thome, 2003). 

Svefníhlutun: Íhlutun sem ætlað er að bæta dag og nætursvefn barna er þjást af 

svefnvandamálum (Skúladóttir, Thome og Ramel, 2005). 

Ungbarn: Barn frá fæðingu að tveggja ára aldri (Feldman, 2006). 

Fræðsla: Er ferli þar sem fræðsluþörf er greind og brugðist við til samræmis við hana (Redman, 

2001). 

 

1.5. Uppbygging heimildasamantektar  

Samantektinni er skipt niður í þrjá meginkafla. Í inngangi koma fram ýmsar 

bakgrunnsupplýsingar, tilgangur heimildasamantektar kynntur og hvaða gildi hún hefur fyrir 

hjúkrunarfræði. Annar kafli skiptist í átta undirkafla og er fræðileg samantekt rannsókna er unnar 
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hafa verið um viðfangsefnið og valdar voru með hliðsjón af rannsóknarspurningu. Í lok hvers 

kafla er samantekt á helstu áhersluatriðum. Þriðji kafli inniheldur umræðu og túlkun höfunda á 

niðurstöðum ásamt samantekt. 

 

1.6. Leitarorð  

Heimildaleit fór að mestu fram á gagnasöfnum Chinal, ProQuest, Medline, Ovid, 

ScienceDirect og PubMed. 

Leitarorðin voru íslensk og erlend eftir því sem við átti: Breastfeeding, maternal child 

nursing, infant, early childhood, sleeping patterns, co-sleeping, solitary sleeping, sleep location, 

sleep, night waking, bottle-feeding, sleep disorders, prevalence, sleep intervention, night, 

maternal behavior, parent-child interaction, self-soothing, day sleep, education, nurses, 

knowledge,ungbarnavernd, fræðsla, svefn, brjóstagjöf.  
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Kafli 2. Brjóstagjöf og svefnmynstur ungbarna 

Fæðing barns markar þáttaskil í lífi foreldranna sem þurfa að takast á við ný verkefni sem 

tengjast til dæmis brjóstagjöf og svefnvenjum barnsins. Brjóstagjöf og svefn eru mjög samofnir 

þættir, sennilega sofna flest börn á brjósti á fyrstu vikum lífsins. En hefur brjóstagjöfin sjálf þá 

afgerandi áhrif á svefn barnsins eða eru aðrir þættir að verki? 

Í þessum kafla verður fjallað um samband brjóstagjafar og svefns hjá ungum börnum. 

Áhrif brjóstagjafar á svefn hafa ekki mikið verið rannsökuð og fundum við því fáar rannsóknir 

sem taka beint á efninu. Þær rannsóknir sem skoðaðar voru og valdar með tilliti til 

rannsóknarspurningar fjalla um mikilvægi brjóstagjafar, áhrif á nætursvefn barna sem sofa uppi í 

rúmi hjá foreldrum ásamt þekkingu hjúkrunarfræðinga á brjóstagjöf. Borinn verður saman svefn 

barna á brjósti og svefn barna á þurrmjólk. Einnig verður greint frá svefnmynstri, 

svefnvandamálum og hverjir eru helstu áhrifavaldar í þeim efnum.  

 

2.1. Tilmæli WHO, kostir og tíðni brjóstagjafar 

Brjóstagjöf skiptir sköpum fyrir afkomu ungbarna og er viðurkennd sem hin fullkomna 

næring. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) mælir með því að ungbörn séu eingöngu á brjósti 

fyrstu sex mánuði barnsins og síðan sé barninu gefinn næringargóður og hollur matur með 

brjóstamjólk að tveggja ára aldri (WHO, 2009). 

Tíðni brjóstagjafar er mismunandi eftir löndum. Á Íslandi er tíðni brjóstagjafar há, 

samkvæmt tölum frá árinu 2000 eru 97% mánaðargamalla barna á brjósti og 77% sex mánaða 

barna. Hlutfall barna sem eru eingöngu á brjósti er hátt eða 88% mánaðargamalla barna og 69% 

þriggja mánaða barna. Þá eru 46% barna eingöngu á brjósti við fjögurra mánaða aldur (Atladóttir 

og Thorsdóttir, 2000). Svipaða sögu er að segja á hinum Norðurlöndunum en 94% mæðra í 

Finnlandi hefja brjóstagjöf og 99% mæðra í Noregi (Hasunen, 2001; Lande o.fl., 2003). 
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2.2. Fræðsla og stuðningur við mæður 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) og Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna (UNICEF) 

gáfu út sameiginlega yfirlýsingu um leiðir er stuðla að farsælli brjóstagjöf. Sérhver stofnun sem 

sinnir mæðravernd og umönnun nýfæddra barna ætti að hafa skriflega stefnu varðandi brjóstagjöf 

sem miðlað er reglulega til heilbrigðisstarfsfólks og það hvatt til að framfylgja henni. Fræða ætti 

allar barnshafandi konur um brjóstagjöf, kosti hennar og hvernig best sé að standa að henni. 

Mikilvægt er að mæður séu aðstoðaðar við brjóstagjöf innan hálfrar stundar frá fæðingu. Þeim sé 

sýnt hvernig best sé að leggja barn á brjóst og hvernig hægt sé að viðhalda mjólkurmyndun ef 

móðir og barn eru aðskilin. Fræða ætti mæður um mikilvægi þess að nýfæddum börnum sé ekki 

gefin önnur fæða en brjóstamjólk nema heilsufarsleg rök liggi að baki. Hvetja ætti mæður til að 

vera með börnum sínum allan sólahringinn og gefa þeim brjóst þegar þau vilja. Einnig er talið 

mikilvægt að byggja upp stuðningshópa við brjóstagjöf fyrir mæður (Landlæknisembættið, 

2009). 

Samkvæmt Kronborg og Væth (2004) skipti þekking mæðra á brjóstagjöf sköpun fyrir 

lengd þess tíma sem mæður höfðu börn sín á brjósti. Einnig var stuðningur og fræðsla frá 

fagaðilum mikilvægur svo mæður lærðu að þekkja hvenær barn er satt og hvenær svangt. Lengd 

brjóstagjafar hjá dönskum konum var rannsökuð. Fylgst var með 471 konu í fjóra mánuði. 

Hundrað áttatíu og sjö kvennanna voru að eignast sitt fyrsta barn en 279 áttu börn fyrir. Mæður 

sem áttu börn fyrir voru talsvert eldri og höfðu börn þeirra sjaldan fengið aðra næringu en 

brjóstamjólk. Niðurstöður sýndu að nánast allar mæður eða 98,7% byrjuðu brjóstagjöf strax. 

Sautján vikum eftir fæðingu voru 59% mæðra enn með börn á brjósti. Rúmlega helmingur mæðra 

sem hættu með börn á brjósti meðan á rannsókninni stóð gerðu það fljótlega eftir fæðingu. 

Fimmtíu þeirra voru að eignast sitt fyrsta barn. Þær konur sem áttu börn fyrir voru lengur með 

börn sín á brjósti en frumbyrjur. Einnig kom fram að eftir 17. viku hafði hlutfall kvenna með börn 
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á brjósti einungis lækkað úr 58,8% í 57,1%. Mæður sem áður höfðu verið með barn á brjósti, 

lengur en 17 vikur, höfðu meiri þekkingu á brjóstagjöf og voru líklegri til þess að hafa barn sitt 

lengur á brjósti. 

Hjúkrunarfræðingar gegna mikilvægu hlutverki við heilsueflingu og fræðslu. Geta þeirra 

til að stuðla að brjóstagjöf og veita konum stuðning er einn af mikilvægustu þáttunum í þeirra 

starfi. Í Bandaríkjunum var þekking og viðhorf hjúkrunarfræðinga til brjóstagjafar rannsakað. 

Upplýsingum var safnað frá hjúkrunarfræðingum sem voru í sambandi við konur fyrir og eftir 

fæðingu. Í niðurstöðum kom fram að 73% hjúkrunarfræðinga sem tóku þátt í rannsókninni höfðu 

sjálfir verið með barn á brjósti og 24% þeirra sögðu þá reynslu hafa nýst þeim best. 

Hjúkrunarfræðingar töldu í 95,3% tilvika að hlutverk þeirra væri að mæla með brjóstagjöf fyrir 

verðandi mæður. Samt sem áður fannst rúmum helmingi þeirra það einungis hlutverk þeirra að 

aðstoða mæður við brjóstagjöf meðan þær lágu á sæng. Um 90% þeirra töldu að fræðsla frá 

hjúkrunarfræðingum væri árangursrík og stuðlaði að aukinni brjóstagjöf. Rannsakendur töldu 

mikilvægt fyrir hjúkrunarfræðinga að sækja fræðslunámskeið um brjóstagjöf því ekki væri 

nægilegt að miðla einungis af reynslu sinni í þessum efnum (Hellings og Howe, 2000).  

Sambærilegar niðurstöður fengust í annarri bandarískri rannsókn þegar þekking og 

viðhorf hjúkrunarfræðinga á einkareknum stofnunum var kannað. Áttatíu og þrjú prósent þeirra 

sem tóku þátt í rannsókninni sögðu að efling brjóstagjafar væri mikilvæg og vert að huga að á 

vinnutíma. Meira en helmingur hjúkrunarfræðinga, eða 58%, taldi að brjóstamjólk væri besta 

næringin fyrir ungbörn. Þá töldu 35% þeirra að þurrmjólkurábót fyrstu tvær vikurnar eftir 

fæðingu væri möguleg ástæða þess að brjóstagjöf gengi ekki að óskum. Fram kom að nýbakaðar 

mæður treystu á hjúkrunarfræðinga til að hjálpa og gefa góð ráð við ýmsum vandamálum sem 

upp komu í sambandi við brjóstagjöf. Því töldu rannsakendur það skyldu hjúkrunarfræðinga að 

viðhalda þekkingu sinni á þessu sviði. Einnig töldu þeir jákvætt viðhorf mikilvægt og bar því 
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saman við aðrar rannsóknir sem sýnt höfðu að jákvætt viðhorf hjúkrunarfræðinga stuðlaði að 

árangursríkri brjóstagjöf mæðra (Register, Eren, Lowdermilk, Hammond og Tully, 2000). 

Graffy og Taylor (2005) könnuðu reynslu 654 mæðra af stuðningi við brjóstagjöf 

Mæðurnar svöruðu spurningalista sex vikum eftir fæðingu. Spurt var úti gæði þeirra fræðslu sem 

veitt var í sængurlegunni. Fram kom að flestar mæður hefðu viljað fá frekari upplýsingar um 

brjóstagjöf á meðgöngu og ráðleggingar. Mikilvægt þótti að fá fræðslu um kosti brjóstagjafar og 

mikilvægi hennar fyrir velferð barna. Mæður kunnu vel að meta að fá tækifæri á að ræða um 

tilfinningar sínar og fá hrós og hvatningu. Þá kom fram að mæðrum fannst gott að fá staðfestingu 

á því að brjóstagjöf sé ekki meðfædd og algengt sé að ýmis vandamál skjóti upp kollinum í 

byrjun (Graffy og Taylor, 2005). 

Jafningjastuðningur fyrir nýbakaðar mæður var rannsakaður á spítala í Hong Kong. 

Stuðningur fór fram í gegnum síma eða með húsvitjun. Markmið rannsóknarinnar var að kanna 

hvort jafningjastuðningur stuðlaði að lengri brjóstagjöf mæðra. Úrtakið var 400 konur sem skipt 

var í rannsóknarhóp og viðmiðunarhóp. Mæður í rannsóknarhóp fengu heimsóknir frá konum 

með reynslu af barneignum. Stuðningur fólst í fræðslu um ávinning þess að hafa barn eingöngu á 

brjósti, hvernig best væri að leggja barn á brjóst ásamt fræðslu um eðlilegt mynstur brjóstagafar 

og umræðum um líðan mæðra. Mæður í samanburðarhópnum fengu einungis þá venjubundnu 

fræðslu sem veitt var á meðgöngu. Fylgst var með mæðrum í sex mánuði eftir fæðingu. 

Niðurstöður rannsóknar sýndu engan tölfræðilegan mun á þessum tveimur hópum þrátt fyrir 

aukinn stuðning annars. Því var ekki hægt að sýna fram á að aukinn stuðningur hefði áhrif á 

lengd brjóstagjafar (Wong o.fl., 2007). 

Þekking og viðhorf mæðra og fjölskyldna þeirra til brjóstagjafar var rannsakað í Vietnam. 

Valdar voru af handahófi 90 mæður með börn á aldrinum 6-12 mánaða. Notast var við 

spurningalista sem hjúkrunarfræðingur lagði fyrir mæður sem gáfu kost á sér til þátttöku í 
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rannsókninni. Skoðað var hvernig gjöfum var háttað og hvernig tengslin voru á milli móður og 

barns meðan á brjóstagjöf stóð, hvort þær sýndu barni sínu tilfinningar með snertingu og 

augnsambandi. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 95,4% fjölskyldna höfðu jákvætt viðhorf 

til brjóstagjafar. Aðeins 18,5% mæðra sóttu námskeið um brjóstagjöf og umönnun ungbarna. 

Jafnvel þó að 94% mæðra teldu að brjóstagjöf væri ákjósanlegasta næringin fyrir barnið var 

þekking þeirra á brjóstagjöf ekki nægjanleg (Li, Lan, Hoa og Ushijima, 2002).  

Í leiðbeiningum sem hjúkrunarfræðingar í ung- og smábarnavernd fylgja hérlendis kemur 

fram að mikilvægt sé að efla skilning foreldra á mikilvægi svefns og gera foreldrum barna sem 

eiga við svefnvandamál að stríða grein fyrir því hvernig þeirra eigið svefnleysi dregur úr hæfni 

þeirra til að takast á við svefnvandamál barns. Þar kemur fram að hjúkrunarfræðingar eiga að 

spyrja út í svefnmynstur barns, hvort það sofni sjálft og hvort báðir foreldrar geti lagt barnið til 

svefns. Bent er á að fræða eigi foreldra um þörf barna fyrir reglur og venjur og gott sé að hafa 

háttatíma með svipuðu sniði. Einnig er ítrekað að börn þurfi að læra að gera greinarmun á nóttu 

og degi og foreldrar þurfi því að draga úr allri umönnun á næturnar. Skýra þurfi foreldrum frá 

mikilvægi þess að barn sofni sjálft ásamt því að fræða þá um að barn kallar eftir því sama og það 

sofnar út frá á kvöldin. Þá kemur fram að foreldrar þurfi viðurkenningu á því að eðlilegt sé að 

leita sér aðstoðar og hjúkrunarfræðingar þurfi að hafa í huga að vandamálið geti haft áhrif á alla 

fjölskylduna. Þar kemur fram að gagnlegt sé að fræða foreldra um þroska og svefnmynstur ásamt 

því að sníða íhlutun að hverju barni (Landlæknisembættið, 2009). 

Þekking mæðra og jákvætt viðhorf hjúkrunarfræðinga stuðlar að lengri brjóstagjöf. Fræða 

á allar barnshafandi konur um svefn barna, ávinning brjóstagjafar og mikilvægi þess að börnum 

sé gefið brjóst þegar þau vilja. Mikilvægt er að mæður geri sér grein fyrir að grátur er ekki 

eingöngu ábending um hungur.  
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2.3. Svefnmynstur barna á brjósti  

Í samantektargrein kemur fram að þróun svefnmynsturs barna byrjar þegar í móðurkviði 

en svefnhringir hafa uppgötvast hjá 36 vikna fóstrum. Þeir verða þó ekki fullþróaðir fyrr en á 

fjórða til sjötta mánuði. Heilbrigðir fullburða nýburar sofa 16-18 tíma á sólarhring og um þrjá til 

fjóra tíma í einu. Fyrstu sex mánuðina er helmingur svefnsins svokallaður REM svefn eða léttur 

svefn (Rosen, 2008). Samkvæmt samantektargrein þeirra Peirano, Algarin, og Uauy (2003) gera 

hvítvoðungar ekki greinarmun á nóttu og degi og vaka því alveg eins á nóttunni og sofa á daginn. 

Á fyrsta mánuði fer svefninn að þróast í það horf að þau sofa meira nóttunni. Þessi áhrif eru að 

hluta til félagsleg og að hluta vegna þess að dimma næturinnar hvetur til svefns. Öfugt við 

fullorðna er fyrsti hluti svefnsins eftir að barnið sofnar léttur svefn, síðan tekur djúpur svefn við 

og eyðir barnið um 50 mínútum á hvoru svefnstigi. Frá þriðja til sjötta mánuði dregur úr hlutfalli 

létts svefns á daginn en helst hins vegar nokkur veginn eins yfir nóttina. Hlutfall djúpa svefnsins 

helst hins vegar mjög svipað.  

Burnham o.fl. (2002) skoðuðu langtímaþróun svefnmynsturs barna í Kaliforníu, frá fyrsta 

mánuði til eins árs. Niðurstöður voru að á fyrsta árinu dró úr hlutfalli létts svefns hjá börnum og 

hlutfall djúpa svefnsins jókst, ásamt heildarsvefni yfir nóttina. Frá fyrsta til þriðja mánuði varð 

mikil þróun hjá börnum og lengsta svefntímabil næturinnar lengdist verulega. Börn vöknuðu 

sjaldnar á næturnar til að drekka og vörðu meiri tíma í sínu rúmi. Eftir að þriggja mánaða aldri 

var náð héldust þessir þættir hinsvegar nokkurn veginn eins út fyrsta árið. Hlutfall þess tíma sem 

börnin voru vakandi í sínu rúmi breyttist ekki stórkostlega fyrsta árið.  

Í rannsókn þeirra Goodlin-Jones, Burnham, Gaylor og Anders (2001) voru 80 ungabörn í 

fjórum aldurshópum skoðuð; þriggja, sex, níu og tólf mánaða. Af þriggja mánaða börnum voru 

97% á brjósti en 67% sex og níu mánaða barna. Þar af voru 79,2 % þriggja mánaða barna 

eingöngu á brjósti. Í hópi eins árs barna voru hins vegar 12 af 18 börnum hætt á brjósti eða 67%. 
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Notuð var myndbandsupptökuvél og atferli barna tekið upp í fjórar nætur til að greina hve oft þau 

vöknuðu og inngrip foreldra til að svæfa þau aftur athuguð. Misjafnt var hvort börnin voru sett í 

rúmið vakandi eða sofandi. Einnig voru viðbrögð foreldra við því þegar barnið vaknaði á 

næturnar misjöfn. Flest börn vöknuðu á næturnar óháð aldri og vöknuðu eins árs börn að 

meðaltali jafn oft og þriggja mánaða börn. Yngri börn fengu frekar aðstoð foreldra við að sofna á 

meðan eldri börn sofnuðu aftur sjálf og töldu rannsakendur það tengjast því að yngri börnin voru 

flest á brjósti. 

Í rannsókn þeirra Eaton-Evans og Dugdale (1998) var svefnmynstur barna á fyrsta ári 

skoðað. Fylgst var með 117 börnum í tólf mánuði. Á fyrsta mánuði vöknuðu 62% barnanna oftar 

en einu sinni á nóttu. Við sex mánaða aldur hafði börnum sem vöknuðu oftar en einu sinni á nóttu 

fækkað í 13%. Á fyrsta og öðrum mánuði vöknuðu börnin að meðaltali einu sinni á nóttu. Þau 

börn sem voru á brjósti eingöngu eða fengu ábót með brjóstinu vöknuðu oftar en þau börn sem 

voru aðeins nærð á þurrmjólk.  

Ball (2003) skoðaði næturumönnun barna hjá 245 fjölskyldum frá fæðingu til fjögra 

mánaða, 112 börn voru á brjósti, 128 nærð á þurrmjólk og 13 börn fengu ábót með brjóstinu. 

Brjóstabörnin vöknuðu tíðar og drukku oftar á næturnar en börn sem nærð voru á þurrmjólk. 

Þriggja mánaða börn á brjósti drukku að meðaltali tvisvar til þrisvar sinnum á nóttu sem var 

sambærilegt við það sem gerðist hjá mánaðargömlum börnum sem nærð voru á þurrmjólk. 

Þriggja mánaða börn sem nærð voru á þurrmjólk vöknuðu að meðaltali sjaldnar en einu sinni á 

nóttu til að drekka en þriggja mánaða brjóstabörn mun oftar. Ekki munaði þó miklu á þeim tíma 

sem börnin vöktu yfir nóttina. Á fyrsta mánuði voru 18 börn sem vöknuðu ekki til að drekka á 

nóttunni, þau voru öll nærð á þurrmjólk. Á þriðja mánuði sváfu 66% barna alla nóttina og voru 

96% þeirra nærð á þurrmjólk. Einungis sjö þeirra barna sem eingöngu voru á brjósti sváfu alla 

nóttina þegar þau voru þriggja mánaða. 
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Í rannsókn Sievers, Oldigs, Santer og Schaub (2002) var sólarhrings-mjólkurneysla 10 

barna sem voru á brjósti og 14 barna sem voru á þurrmjólk mæld á þriðju, sjöttu, níundu, og 

þrettándu viku. Þegar börnin voru sex vikna kom í ljós mismunur á dag- og næturneyslu hjá 

báðum hópum en eftir það dró mjög úr mjólkurneyslu á nóttunni hjá þeim börnum sem voru á 

þurrmjólk. Í byrjun var meðal tíðni gjafa hjá brjóstabörnunum 4,5 gjafir á dag á meðan börn á 

þurrmjólk voru að drekka sex sinnum á dag. Eftir sex vikna aldur drukku börn á þurrmjólk meira 

magn í einu. Fjögurra mánaða börn á brjósti drukku að meðaltali 5,5 sinnum á dag á meðan 

fjögurra mánaða börn sem nærðust á þurrmjólk drukku að meðaltali 4,8 sinnum. Í báðum hópum 

dró úr næturdrykkju upp að níundu viku og hjá börnum sem nærðust á þurrmjólk hélt þessi þróun 

áfram. Næturgjafir frá miðnætti til fimm að morgni komu aðeins fyrir hjá einu barni sem nærðist 

á þurrmjólk en hjá sjö brjóstabörnum við fjögurra mánaða aldur. 

Niðurstöður rannsóknar þeirra Pinilla og Birch (1993) voru þær að þrátt fyrir að 

næturgjafir tengdust venjulega brjóstagjöf var hægt að kenna börnum að sofa yfir nóttina. Miðað 

var við að barnið svæfi frá miðnætti til klukkan fimm að morgni. Rannsóknin náði yfir síðasta 

hluta meðgöngu og þar til börnin voru átta vikna. Úrtakið var 26 foreldrar sem allir voru að 

eignast sitt fyrsta barn valdir af handhófi, 13 í rannsóknarhópi og 13 í viðmiðunarhópi. Allir 

foreldrar héldu dagbók um brjóstagjöf og svefnmynstur fyrstu átta vikurnar. 

Foreldrum í rannsóknarhópnum voru gefnar leiðbeiningar um að gefa börnunum á milli 

klukkan tíu og tólf á kvöldin, varast að rugga þeim í svefn, ganga með þau um gólf eða svæfa á 

brjósti. Þeir fengu einnig fyrirmæli um að draga úr allri þjónustu á nóttunni og ganga úr skugga 

um að barnið væri í alvöru að kvarta áður en því var sinnt. Markmiðið var að lengja smátt og 

smátt þann tíma sem börn sváfu fram að næturgjöf og að hámarka mun dags og nætur. Þegar 

barnið var þriggja vikna og hafði uppfyllt ákveðin skilyrði tengd vexti og þroska var foreldrum 

ráðlagt að reyna fyrst að hagræða, strjúka, rugga eða skipta á barni þegar það vaknaði áður en því 
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var boðið brjóst. Markmiðið með þessu var að fá barn til að hætta að tengja saman að vakna á 

nóttunni og fá að drekka ásamt því að efla sjálfsefjunarhæfni þess þannig að barnið héldi áfram 

að sofa ef það vaknaði. Börnum var þó gefið ef þau sofnuðu ekki við þessa íhlutun (Pinilla og 

Birch, 1993). 

Eftir þrjár vikur sváfu börnin í rannsóknarhópnum mun lengri dúra á nóttunni miðað við 

samanburðarhópinn. Þegar börnin í rannsóknarhópnum voru fjögurra vikna sváfu 38% þeirra alla 

nóttina en einungis 7% í viðmiðunarhópnum. Átta vikna sváfu öll börnin í rannsóknarhópnum 

alla nóttina en einungis 23% barna í viðmiðunarhópnum. Niðurstöður sýndu að foreldrar spila 

stórt hlutverk í þróun svefnmynsturs barna. Það að gefa börnum á milli klukkan tíu og tólf á 

kvöldin og að halda dagbók eru þó þættir sem einir og sér voru ekki álitnir nægjanlegir og 

kannski ónauðsynlegir. En sú fræðsla sem foreldrarnir fengu um að gefa barni ekki strax og það 

rumskaði yfir nóttina, heldur reyna aðrar leiðir fyrst, virtist vera það sem mest hafði að segja í 

sambandi við hvort barnið svæfi alla nóttina (Pinilla og Birch, 1993).  

Um helmingur svefns nýbura er léttur svefn en smám saman dregur úr honum og börn fara 

að sofa lengur í einu yfir nóttina. Flest börn vakna á næturnar en brjóstabörn vakna oftar til að 

drekka. Að skil dags og nætur séu skýr, að gefa barni ekki strax og það rumskar, heldur reyna 

aðrar leiðir fyrst, virðist stuðla að lengri nætursvefni í einu. 

 

2.4. Brjóstagjöf og nætursvefn barna í rúmi foreldra 

Fyrsta rannsóknin sem kannaði næturgjöf kvenna með börn á brjósti var framkvæmd árið 

1996. Markmið hennar var að kanna hvort börn sem sváfu uppi í rúmi foreldra vörðu lengri tíma 

á brjósti en börn sem sváfu í sínu rúmi. Börnum var skipt í tvo hópa. Í öðrum hópnum voru 20 

ungbörn sem vön voru að sofa uppi í rúmi foreldra í að minnsta kosti fjóra tíma yfir nóttina fimm 
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daga vikunnar. Hinn hópurinn samanstóð af 15 börnum sem sváfu í mesta lagi einu sinni í viku 

uppi í rúmi foreldra einhvern hluta nætur. Fylgst var með móður og barni með upptökuvél sem 

sýndi hversu oft og lengi barnið var á brjósti yfir nóttina. Tíminn frá því að munnur barns snerti 

geirvörtu móður og þar til það sleppti henni var mældur. Niðurstöður sýndu fram á að börn sem 

sváfu reglulega uppi í rúmi foreldra voru þrisvar sinnum lengur á brjósti yfir nóttina en börn sem 

sváfu í sínu rúmi. Einnig kom í ljós að þegar móðir og barn deildu sama rúmi stuðlaði það að 

tíðari næturgjöfum (McKenna, Mosko og Richard, 1997). 

Ball (2003) rannsakaði hvernig ungir foreldrar stóðu að næturgjöfum barna fyrstu fjóra 

mánuðina. Næturumönnun barna á brjósti var skoðuð hjá 253 fjölskyldum fyrstu fjóra mánuðina 

eftir fæðingu barns og skoðað var hvort börnin sváfu uppi í rúmi foreldra. Gögnum var safnað frá 

júlí 1998 til febrúar 2000 á sjúkrahúsi í North Tees í Bandaríkjunum. Skilyrði fyrir þátttöku var 

að eiga heilbrigt barn, fætt eftir að minnstakosti 36 vikna meðgöngu. Rannsóknin var kynnt fyrir 

foreldrum en ekki minnst á að verið væri að skoða hvort börn svæfu uppi í. Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar fengu 62% barna næturgjöf uppi í rúmi foreldra, 85% þeirra voru á 

brjósti og 43% nærð á þurrmjólk. Þá fengu einungis 42% barna sem nærð voru á þurrmjólk að 

drekka í rúmi foreldra en allt að 97% barna á brjósti (Ball, 2003). 

Í rannsókn Hayes o.fl. (2007) sem gerð var í Bandaríkjunum var markmiðið að kanna 

hvort nálægð barna við rúm mæðra hefði einhver áhrif á það að mæður tækju börn sín upp í til að 

gefa þeim. Skoðað var svefnfyrirkomulag barna. Í úrtaki rannsóknarinnar voru börn á aldrinum 

þriggja til fimm mánaða, 51% þeirra voru stúlkur. Sjötíu og þrjú prósent barnanna voru eingöngu 

á brjósti fyrstu mánuðina eftir fæðingu. Foreldrar fengu sendan spurningarlista um 

svefnfyrirkomulag barna sem þeir áttu að svara. Einnig var spurt um aldur barna, svefnstað, 

hvernig svefnvenjum væri háttað, næturgjafir og hvers vegna börnum var leyft að sofa uppi í 

rúmi foreldra. 
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Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að einungis eitt barn úr úrtakinu svaf heila nótt uppi í 

rúmi móður sinnar, 44% barna sváfu í sama herbergi og móðirin en 53% í öðru herbergi. 

Brjóstagjöf yfir nóttina var í 65% tilvika framkvæmd uppi í rúmi móður. Um helmingur ungbarna 

svaf yfirleitt í nokkra mánuði eftir fæðingu í rúmi foreldra sinna. Þegar börn sem vön voru að 

sofa ein alla nóttina og börn sem sváfu reglulega upp í rúmi foreldra sinna voru borin saman kom 

í ljós að þau sem sváfu ein áttu frekar huggara sem þau tóku með sér í rúmið á kvöldin. Ef þau 

börn vöknuðu á nóttunni fóru þau ekki upp í rúm til foreldra sinna heldur róuðu þau sig sjálf aftur 

í svefn. Aftur á móti voru börnin sem sváfu reglulega upp í rúmi foreldra sinna ósjálfstæðari, þau 

sofnuðu ekki sjálf aftur heldur fóru upp í rúm til foreldra sinna og fengu aðstoð við að sofna. 

Rannsakendur töldu ástæðu þess að börn sváfu upp í rúmi foreldra sinna vera þá að foreldar 

veittu góða þjónustu þegar þau vöknuðu á nóttunni. Þeir ályktuðu að nálægð við rúm móður við 

eins árs aldur tengdist því að tveggja til fjögra ára börn voru gjörn á að sofa uppi í rúmi hjá 

foreldrum sínum. Rannsakendur töldu að foreldrar ættu fljótlega að hafa í huga að sinna börnum 

sínum ekki strax og þau rumskuðu heldur að doka aðeins við til að ganga úr skugga um að þau 

væru raunverulega að vakna (Hayes o.fl., 2007).  

Í rannsókn Baddocks, Gallands, Taylors og Boltons (2006) sem nánar verður kynnt síðar í 

kaflanum sváfu 90% foreldra sem tóku þátt í rannsókninni með börn uppi í rúmi hjá sér allar 

nætur vikunnar og höfðu annaðhvort byrjað á því strax við fæðingu eða innan tveggja vikna. 

Meirihluti foreldra eða 26 af 31 hugðist halda því áfram eftir að rannsókn lyki. Flestir foreldra 

áttu börn fyrir sem einnig höfðu sofið uppi í rúmi foreldra sinna. Mæður skýrðu frá mismunandi 

ástæðum þess að þær sváfu með barn uppi í rúmi hjá sér. Algengustu ástæðurnar voru að þeim 

fannst það veita barninu hlýju, fannst það náttúrulegt, það hjálpaði til við brjóstagjöf og skapaði 

aukin tengsl milli móður og barns. Aðrar ástæður voru að það væri þægilegt fyrir móðurina, hún 

fengi aukinn svefn ásamt því að halda hita á barninu. Móðir og barn snéru að hvoru öðru 
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meirihluta nætur í snertingu við hvort annað. Börn eyddu mestum tíma svefns með höfuð sitt að 

brjósti móður. Meðaltími brjóstagjafar á nóttu var 40,5 mínútur og að meðaltali þrjú skipti. Börn 

sofnuðu mjög gjarnan við brjóstagjöf og sváfu þar en þegar þau losuðu svefn byrjuðu þau aftur að 

sjúga. Mæður voru mjög syfjaðar og stundum virtust þær setja börn á brjóst hálf sofandi og gáfu 

nánast alltaf barni sínu brjóst í liggjandi stöðu. 

 

2.4.1. Áhrif brjóstagjafar á nætursvefn mæðra. Quillin og Glenn (2004) fengu þær 

niðurstöður í rannsókn sinni að börn á brjósti svæfu minna og í styttri dúrum en börn sem nærð 

voru á þurrmjólk. Einnig sýndi rannsókn þeirra fram á að mæður sem gáfu brjóst uppi í rúmi hjá 

sér fengu meiri nætursvefn. Þeir töldu óhætt að mæla með því að börn svæfu uppi í rúmi foreldra 

ef þau vöknuðu oft á nóttunni vegna þess að ekki hefði verið sýnt fram á með nægjanlega 

sterkum rökum að það væri barninu skaðlegt. Hins vegar töldu þeir að foreldrar ættu að fá 

fræðslu um áhættu og ávinning þess að börn sofi uppí. Mikilvægt væri að hjúkrunarfræðingar 

með þekkingu á efninu fræddu fjölskyldur um nætursvefn barna í rúmi foreldra, því flest börn á 

brjósti sofa einhvern hluta nætur í rúmi foreldra fjórum vikum eftir fæðingu. Einnig væri 

nauðsynlegt að fræða foreldra um ólíkt svefn og dagmynstur barna á brjósti og þeirra sem 

nærðust á þurrmjólk. Ráðleggja ætti mæðrum með börn á brjósti að leggja sig þegar barnið sefur 

vegna þess að rannsóknir hafa sýnt að konur með börn á brjósti fengu mun slitróttari svefn en 

mæður barna sem nærðust á þurrmjólk. Rannsakendur töldu að hjúkrunarfræðingar gætu mælt 

með því að börn svæfu uppi í rúmi hjá móður svo hún fengi nægilega hvíld og gæti sinnt 

hlutverki sínu eftir bestu getu. 

Í rannsókn þeirra Thomas og Foreman (2005) voru áhrif svefns og fæðumynsturs barna á 

svefn mæðra skoðuð. Gögnum var safnað frá 37 mæðrum og börnum þeirra, á aldrinum fjögurra 

til tíu vikna. Meirihluti barnanna eða 81% var eingöngu á brjósti. Flest börnin, eða 81%, sváfu í 



17 

 

 

sama herbergi og móðir þeirra og þar af 51,4% í sama rúmi. Af þeim 30 börnum sem voru 

eingöngu á brjósti sváfu 80% inni hjá móður og sex börn af sjö sem eingöngu nærðust á 

þurrmjólk eða fengu ábót með brjóstinu sváfu einnig inni hjá móður. Börnin sváfu að meðaltali 

9,35 svefnkafla á sólarhring. Fjöldi gjafa hafði áhrif á svefn mæðra en um það bil 30% barna 

drukku 13 sinnum eða oftar á sólarhring. Þau börn sem voru lengur að drekka sváfu minna. 

Einnig fengu mæður sveinbarna heldur minni heildarsvefn og styttri svefn í einu. Þar sem drengir 

sváfu almennt styttri dúra, drukku oftar og sváfu í heildina minna en stúlkur.  

Svefn móður stjórnaðist af því hvenær barnið vaknaði til að drekka, hve oft það vaknaði 

og hve lengi það vakti. Því oftar sem börn vöknuðu til að drekka því fleiri stutta lúra sváfu þau og 

heildarnætursvefninn styttist ásamt lengsta svefntímabili næturinnar. Ef barn var lengi að drekka 

styttist bæði heildarsvefn móður og barns. Bein tengsl voru milli lengsta svefntímabils barns yfir 

nóttina og lengsta svefntímabils móður. Einnig var heildarsvefn barna sem þyngdust mikið lengri 

og þau sváfu lengur í einu. Þá var athyglisvert að eldri mæður sváfu minna og sömuleiðis börn 

þeirra (Thomas og Foreman, 2005). 

Drengir drukku oftar eða 12,29 sinnum á sólarhring en stúlkur sem drukku 9,63 sinnum á 

sólarhring. Þeir sváfu styttra í heildina og að meðaltali styttra í einu en stúlkur. Lengsta 

svefntímabil stúlkna var að meðaltali 4,66 klukkustundir en 3,81 klukkustund hjá drengjum. Þá 

var heildarsvefn drengja að meðaltali 13,07 klukkustundir á meðan stúlkur sváfu að meðaltali 

14,0 klukkustundir í heildina. Meðal heildarsvefn mæðra var 7,18 klukkustundir en þó sagðist 

helmingur þeirra sofa minna en sjö tíma á sólarhring. Lengsta svefntímabil þeirra var að meðaltali 

3,57 klukkustundir. Tæplega 80% barna sváfu lengsta dúrinn yfir nóttina eða á tímabilinu frá tíu 

að kvöldi til sex að morgni. Þrátt fyrir þetta var einungis í 46% tilfella sem bæði móðir og barn 

sváfu lengsta svefntímabilið yfir nóttina (Thomas og Foreman, 2005).  
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Í rannsókn Ball voru tekin viðtöl við 40 konur sem hættu með börn sín á brjósti og skiptu 

yfir í þurrmjólk þegar barnið var á aldrinum eins til þriggja mánaða. Spurt var út í ástæður þess 

að hætt var með börnin á brjósti. Ástæður sem fram komu voru að barnið væri of krefjandi og 

þyrfti að drekka mjög oft ásamt því að börn sem nærist á þurrmjólk sofi alla nóttina. Einnig vildu 

þær að faðirinn tæki þátt í næturgjöfum (Ball, 2003). 

 

2.4.2. Áhættuþættir. Á Nýja-Sjálandi voru svefnfyrirkomulag barna og 

hegðunarmynstur foreldra barna sem deildu með þeim rúmi rannsökuð. Mæður sem tóku þátt í 

rannsókninni voru allar með börn sín á brjósti, meðalaldur þeirra var 28,2 ár og 88% þeirra voru 

með menntun á háskólastigi. Kannaðir voru þættir eins og hvernig móðir og barn lágu í rúminu, 

áhrif koltvísýrings í útöndunarlofti móður á barn, hvort höfuð barns var hulið eða ekki, áhyggjur 

móður af barni ásamt stærð og hlutdeild fjölskyldunnar. Þessi faraldsfræðilega rannsókn átti að 

auka skilning á áhættu og ávinningi þess að barn sofi í rúmi foreldra. Úrtakið var 40 ungbörn að 

sex mánaða aldri fædd eftir 37 vikna meðgöngu sem sváfu reglulega uppi í rúmi foreldra í að 

minnsta kosti fimm klukkustundir að nóttu. Fylgst var með börnunum í tvær samfelldar nætur á 

heimili þeirra. Aðra nóttina var eingöngu notast við upptökutæki en seinni nóttina var notast við 

upptökutæki ásamt því að fylgst var með lífeðlisfræðilegum þáttum. Rafskautum var komið fyrir 

á barninu til að fylgjast með lífsmörkum, öndunarhreyfingum, loftstreymi um nef og magni af 

koltvísýringi við andlit barns (Baddock o.fl., 2006). 

Niðurstöður rannsóknar leiddu í ljós að áttatíu prósent barna fengu sæng upp að augum 

eða ofar þegar foreldri skipti um stöðu sem í  15% tilvika tengdust því að móðir snéri sér í rúmi 

eftir brjóstagjöf. Mæður eyddu að meðaltali 10,7 mínútum í að kanna lífsmörk barna með því að 

koma við þau. Með hækkuðum aldri barna hættu mæður að kanna lífsmörk með snertingu og 

bregðast við hljóðum og hreyfingu. Ályktun rannsakenda var að brjóstagjöf hafði mikil áhrif á 
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það hvernig móðir og barn lágu í rúminu. Hitastig svefnherbergis hafði engin áhrif á fjölda gjafa 

en þegar kalt var í herberginu höfðu ungbörn tilhneigingu til þess að hylja andlit sitt í 

sængurfatnaði. Hvorki sængurfatnaður né koltvísýringur frá móður hafði áhrif á súrefnismettun 

barna (Baddock o.fl., 2006). 

Ball (2009) rannsakaði áhrif sængurfatnaðar á öndun barna. Haft var samband við 20 

fjölskyldur sem buðu sig fram til þátttöku. Skilyrði voru að börnin væru yngri en þriggja mánaða, 

væru á brjósti, ættu reyklausar mæður og svæfu reglulega uppi í rúmi hjá foreldrum eða í vöggu 

sem var staðsett við rúm þeirra. Rannsóknin var framkvæmd á svefnrannsóknarstofu í Durham 

University. Gist var í þrjár samfelldar nætur. Fylgst var með foreldrum og barni sofandi uppi í 

rúmi foreldra og einnig meðan það svaf í vöggu við hlið foreldra sinna. Rýmið sem notað var til 

rannsóknarinnar var útbúið eins og heimili svo fjölskyldan gæti haldið sínum vanalegu hefðum. 

Þegar barnið var háttað að kveldi var eftirlitsskynjurum komið fyrir á kvið og brjósti þess til að 

hægt væri að fylgjast með hjartslætti og súrefnismettun. Upplýsingar um brjóstagjafir og 

svefnmynstur voru fengnar með upptökutæki (Ball 2009). 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að meirihluti barna eða 14 af 20 eyddu hluta af 

nóttinni með rúmföt fyrir öndunarvegi, bæði munni og nefi, þegar þau sváfu í sama rúmi og 

foreldrar. Einungis tvö af 20 börnum gerðu slíkt hið sama þegar þau sváfu í vöggu við hlið 

foreldra. Átta ungbörn af 20 eyddu 30% nætur í rúmi foreldra með rúmföt fyrir vitum sem 

foreldri hafði dregið yfir andlit þeirra. Einungis eitt barn eyddi heilli nótt með rúmföt fyrir vitum 

sem foreldri hafði dregið yfir andlit barnsins. Enginn marktækur munur var á hjartslætti og 

súrefnismettun barna þegar borin voru saman börn sem sváfu með rúmföt fyrir vitum og þau sem 

ekki voru með rúmföt fyrir vitunum. Einnig kom í ljós að þó foreldri legði handlegg ofan á 

brjóstkassa barns breyttist súrefnismettun ekki svo munaði. Rannsakendur komust að þeirri 

niðurstöðu að ekki væri aukin hætta á ungbarnadauða þegar sængurföt eða útlimur foreldra 
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hindraði öndun barna og ekki væri aukin hætta á ungbarnadauða þó barn svæfi í rúmi foreldra ef 

foreldrar hvorki reyktu né væru undir áhrifum áfengis eða annarra vímuefna (Ball, 2009). 

Flest börn á brjósti koma upp í rúm foreldra til að drekka. Því oftar sem börn vakna til að 

drekka því fleiri stutta lúra sofa þau og heildarnætursvefn styttist. Ekki er talin vera aukin hætta á 

ungbarnadauða þó barn sofi í rúmi foreldra ef foreldrar reykja ekki eða eru undir áhrifum áfengis 

eða annarra vímuefna. 

 

2.5. Hæfileiki barna til að sofna sjálf  

Geta ungbarna til þess að sofna sjálf í sínu rúmi að kvöldi og sofa þar það sem eftir er 

nætur virðist vera lykilatriði í þróun heilbrigðs svefnmynsturs. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar 

til þess að kanna þá þætti sem tengjast því að börn nái sjálf að róa sig í svefn, að þau geti jafnað 

sig sjálf af gráti og legið ein vakandi án þess að fá aðstoð frá foreldri til að sofna. Burnham o.fl. 

rannsökuðu langtímaþróun svefnmynsturs barna á aldrinum eins til tólf mánaða í Kaliforníu. Að 

auki var greint hvaða þættir hefðu áhrif á og spáðu fyrir um hvort börn hefðu þróað með sér 

hæfileikann til að sofna sjálf um eins árs aldur. Vökumynstur 80 ungbarna og þeir þættir sem 

áhrif hafa á það var rannsakað fimm sinnum fyrsta árið með myndbandsupptökuvél og 

spurningalista. Flest mánaðargömlu börnin voru eingöngu á brjósti eða, 81% þeirra, en við eins 

árs aldurinn voru 44% þeirra enn á brjósti og þá einungis lítillega (Burnham o.fl., 2002). 

Mánaðargömul sofnuðu 27,6% barna sjálf en þó að hæfileikinn þróaðist með aldrinum 

hafði aðeins tæpur helmingur barna eða 46,6% lært að sofna aftur sjálf ef þau vöknuðu á næturnar 

um eins árs aldur. Börn sem lögð voru vakandi til svefns höfðu frekar lært að sofna sjálf um eins 

árs aldur og einnig þau börn sem höfð voru í sér herbergi. Þá virtust börn sem enn voru á brjósti 

við eins árs aldur síður hafa þróað með sér þennan hæfileika. Þrír þættir virtust helstu 
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áhrifavaldar í sambandi við þróun þess að barn læri að sofna sjálft: Barnið var meira í sínu rúmi, 

hátt hlutfall djúps svefns strax eftir fæðingu og að þrjár mínútur liðu að meðaltali þar til barninu 

var sinnt þegar það vaknaði á næturnar um þriggja mánaða aldur. Niðurstöður studdu þá 

kenningu að persónulegir eiginleikar hjá barninu sjálfu ásamt viðbrögðum foreldra hefðu áhrif á 

að barnið lærði að róa sig sjálft í svefn (Burnham o.fl., 2002). 

Samkvæmt rannsókn Goodlin-Jones o.fl. (2001) vöknuðu þau börn sem kunnu að sofna 

sjálf oftar á næturnar en hin en voru síður líkleg til að láta í sér heyra þannig að mæður þeirra 

urðu ekki varar við að þau vöknuðu. Þá kom í ljós að börn sem yfirleitt voru lögð vakandi í rúm 

sitt virtust frekar hafa lært sofna sjálf. Einnig var líklegra að þau börn sem svæfð voru á kvöldin 

þörfnuðust aðstoðar foreldra við að sofna aftur ef þau vöknuðu um nótt. 

Börn sem lögð eru vakandi til svefns læra frekar að sofna sjálf og stuðlar það að góðum 

svefnvenjum. Hátt hlutfall djúpa svefnsins strax eftir fæðingu, að meðaltali líði þrjár mínútur þar 

til barni er sinnt á næturnar og að barn sofi í sínu rúmi eru þættir sem hvetja til þess að börn læri 

að sofna sjálf.  

 

2.6. Ástæður þess að börn sofa stutt í einu 

Touchette og félagar rannsökuðu í Kanada þá þætti sem helst tengdust því að ungbörn á 

aldrinum fimm, 17 og 29 mánaða sofi skemur en sex klukkustundir á nóttu. Úrtakið var 1741 

barn fætt á árunum 1997-1998. Börnin voru valin af handahófi og gögnum safnað með 

spurningum og viðtölum við mæður þeirra. Spurt var um lengd samfellds svefns yfir nóttina, hve 

lengi þau sváfu í heildina og hvernig dagsvefni var háttað. Spurningum var einnig ætlað að varpa 

ljósi á samskipti móður og barns, hvernig foreldrar svæfðu barnið og hvernig þeir brugðust við 

þegar það vaknaði á nóttunni (Touchette o.fl., 2005).  
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Af fimm mánaða börnunum sváfu 23,5% skemur en sex tíma samfleytt, 7,2% 17 mánaða 

barna og 10,3% þeirra barna sem voru 29 mánaða. Af þeim börnum sem sváfu skemur en sex 

klukkustundir samfleytt yfir nóttina þegar þau voru fimm mánaða voru 17,8% sem héldu því 

áfram. Af þeim börnum sem sváfu styttra en sex tíma bæði þegar þau voru fimm og 17 mánaða 

voru 32% sem héldu því áfram um 29 mánaða aldur (Touchette o.fl., 2005).  

Sá þáttur sem sýndi hvað mesta fylgni við það að fimm mánaða börn svæfu skemur en sex 

tíma á nóttu samfleytt var atferli foreldra þegar börnin vöknuðu á næturnar. Rúmlega helmingi 

meiri líkur voru á að börn sem fengu að drekka á næturnar svæfu styttra en sex tíma samfellt yfir 

nóttina en þau sem ekkert fengu að drekka. Líkurnar voru tæplega helmingi meiri hjá börnum 

sem vaggað var í svefn eða þau tekin upp í rúm til foreldranna miðað við börn sem var einungis 

hagrætt í sínu rúmi til að þau sofnuðu aftur. Einnig var fylgni milli þess að barn væri á brjósti, 

svæfi uppi í hjá foreldrum og svæfi styttra en sex tíma á nóttu. Hjá 17 og 29 mánaða börnum voru 

það hins vegar þættir eins og að svæfa barnið áður en það var sett í sitt rúm eða nærvera foreldris 

hjá barninu meðan það var að sofna, ef barninu var gefið að drekka ef það vaknað á nóttunni, ef 

því var ruggað eða það tekið upp í rúm foreldra sem áhrif höfðu á lengd svefns (Touchette o.fl., 

2005).  

Hlutfall barna sem sváfu í minnsta kosti sex klukkustundir á nóttu jókst verulega á milli 

fimm og 17 mánaða en hélst síðan stöðugt frá 17 til 29 mánaða sem styður þá ályktun að 

svefnvenjur þróist snemma á ævinni. Niðurstöðurnar gáfu til kynna að þau börn sem sofa skemur 

en sex tíma samfleytt um 17 mánaða aldur halda því frekar áfram um 29 mánaða aldur. Einnig 

staðfestu þær að hætta er á að svefnvandamál barna verði erfiðari viðureignar ef ekki er gripið 

fljótt inn í (Touchette o.fl., 2005).  

Nikolopoulou og Roberts (2003) leituðust í rannsókn sinni við að greina þá þætti hjá 

vikugömlum börnum sem spá fyrir um hvort þau sofi alla nóttina við fjögra mánaða aldur. 
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Úrtakið var 316 nýburar. Notast var við dagbók til að meta atferli móður og barns í þrjá samfellda 

sólarhringa þegar börnin voru þriggja, sex, níu og tólf vikna. Niðurstöður sýndu fram á að börn 

sem nærðust oftar en 11 sinnum á sólarhring fyrstu vikuna voru mun ólíklegri til að sofa alla 

nóttina við fjögurra mánaða aldur en börn sem nærðust sjaldnar á fyrstu viku. 

Aðaláhættuþátturinn var talinn vera tíðar gjafir á fyrstu viku. Um það bil 25% barna fengu fleiri 

en 11 gjafir á sólahring við fyrstu aldursviku, þau börn voru tæplega þrisvar sinnum líklegri en 

önnur börn að ná ekki að sofa heila nótt við fjögra mánaða aldur (Nikolopoulou og Roberts, 

2003) 

Mennella, Yourshaw og Morgan (2007) komust að því í rannsókn sinni að börn mæðra 

sem reykja sofa skemur í einu en börn mæðra sem ekki reykja. Til þess að meta áhrif reykinga á 

svefnvenjur ungbarna voru 15 mæður rannsakaðar. Fylgst var með þeim í tvo daga með viku 

millibili. Mæðurnar reyktu annan daginn, þó ekki yfir barninu, seinni daginn reyktu þær ekki. 

Fylgst var með svefnmynstri með mælitæki sem var staðsett á fæti barns. Einnig voru börnin 

vigtuð fyrir og eftir gjöf til þess að meta heildar mjólkurinntöku. Nikótínmagn í mjólkinni var 

mælt rétt fyrir hverja gjöf til þess að finna út hversu mikið barst til barns. Tengsl milli 

nikótínmagns í móðurmjólk og svefns barns voru könnuð. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu 

fram á að báða rannsóknardagana var fjöldi gjafa og mjólkurmagn það sama. Börn eyddu mun 

minni tíma í svefn eftir brjóstagjöf þegar mæður þeirra höfðu reykt samanborið við börn mæðra 

sem slepptu því að reykja. Því meira nikótín sem barst með móðurmjólkinni því minni tíma 

eyddu börn í djúpum svefni og vöknuðu fyrr upp af blundi sínum. Það sýndi sig því að reykingar 

höfðu mikil áhrif á svefnmynstur ungbarna. 

Börnum sem vaggað er í svefn, tekin eru upp í rúm foreldra og fá að drekka á næturnar 

eru líklegri til að sofa styttra í einu yfir nóttina. Börn sem nærast oftar en 11 sinnum á sólarhring 
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fyrstu vikuna eru ólíklegri til að sofa alla nóttina við fjögurra mánaða aldur. Börn mæðra sem 

reykja sofa styttri dúra og eyða minni tíma í djúpum svefni. 

 

2.7. Svefnvandamál  

Í samantektargrein þeirra Blums og Careys (1996) kemur fram að algengi svefnvandamála 

er misjafnt eftir einkennum þeirra. Um það bil 25% barna á aldrinum sex mánaða til eins árs 

vakna grátandi á næturnar einu sinni eða oftar allar nætur vikunnar og hafa gert það að minnst að 

kosti fjórar undanfarnar vikur. Ef barnið er á brjósti fer hlutfallið hins vegar upp í 50%. 

Svefnvandamál barna er algengt umkvörtunarefni foreldra. Thunström (1999) kannaði 

tíðni svefnvandamála hjá börnum á aldrinum 16-18 mánaða í Uppsölum í Svíþjóð. Foreldrar allra 

barna á aldrinum 16-18 mánaða fengu sendan spurningalista. Alls voru börnin 2518 og 

svarhlutfall 83%. Þar kom fram að 16% foreldra áttu í erfiðleikum með að svæfa börn sín á 

kvöldin og 30% barna vaknaði oft á næturnar. 

Samkvæmt Jenni, Fuhrer, Iglowstein og Molinari (2005) hafa stálpuð börn sem vakna á 

næturnar tilhneigingu til að halda þeim vana áfram en erfiðleikar við að koma barninu í svefn á 

kvöldin eru yfirleitt tímabundið ástand. Fylgst var með 493 börnum í Sviss á árunum 1974 – 2001 

með viðtölum við foreldra þegar börnin voru eins, þriggja, sex, níu, 18 og 24 mánaða. Eftir það 

voru árleg viðtöl til tíu ára aldurs. Spurt var hvort börnin væru erfið að fara að sofa á kvöldin og 

hvort þau vöknuðu á næturnar. Það taldist að vakna ef foreldrarnir þurftu að aðstoða barnið við að 

sofna aftur. Við tveggja ára aldur vöknuðu 22,2% barnanna á hverri nóttu en í heildina voru færri 

en 10% barna sem áttu í erfiðleikum með að sofna á kvöldin. 

Í þversniðsrannsókn þeirra Jiang o.fl. (2007) var svefn kínverskra barna skoðaður ásamt 

algengi svefnvandmála. Notast var við skýrslur frá foreldrum til að skoða svefnvenjur 1129 barna 
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á aldrinum eins til tuttugu og þriggja mánaða, valin af handahófi frá fimm mismunandi hverfum í 

Shanghai í Kína. Af börnunum voru 586 drengir og 543 stúlkur. Foreldrar voru spurðir út í 

svefnmynstur barna sinna undanfarna viku og ef eitthvað óvenjulegt kom í ljós voru þeir beðnir 

um að segja frá síðastliðnum mánuði. Spurt var út í lengd svefns á daginn og á nóttunni, hve oft 

börnin vöknuðu og hvernig þau sofnuðu. Athugað var hvort börnin vöknuðu á nóttunni og 

kölluðu margendurtekið á foreldra sína eða þörfnuðust þeirra til að geta sofnað aftur að minnsta 

kosti fjórar nætur í viku. Einnig hvort þau vöktu lengur en 30 mínútur þegar þau vöknuðu. Barn 

var talið eiga við svefnvandamál að stríða ef svefnmynstur þess féll að einhverjum ofangreindra 

þátta. Vegna þess að taugafræðilegur þroski barna er mestur fyrsta hálfa árið er erfitt að greina 

svefnvandamál á þeim aldri, því voru börn undir sex mánaða aldri ekki tekin með í greiningunni 

um svefnvandamál. 

Fram kom í niðurstöðum að um það bil 66% barnanna áttu við svefnvandamál að stríða. 

Hvorki fannst fylgni milli þjóðfélagsstöðu og svefnvandamála né aldurs móður. Tengsl fundust 

hins vegar milli svefnvandamála og þess að barnið var á þurrmjólk fyrstu fjóra mánuðina. Þá 

voru tengsl milli hegðunarvandamála barna og svefnvandamála en börn með svefnvandamál voru 

líklegri til að eiga í vandræðum með að nærast og hafa erfitt skap (Jiang o.fl., 2007). 

 

2.7.1. Hvenær þróast svefnvandamál? Í rannsókn þeirra Örnu Skúladóttur og Mörgu 

Thome voru 33 börn á aldrinum sex til 23 mánaða sem lögð voru inn á Landspítalann í Reykjavík 

vegna svefnvandamála á árunum 1997 og 1998 skoðuð. Ríflega helmingur barnanna, eða 60%, 

voru drengir. Svefnmynstur barna var skoðað með svefndagbók frá foreldrum í eina viku og með 

viðtölum við foreldra. Stuttur nætursvefn, það að vakna oft á nóttu og ef erfitt var að koma 

börnunum niður á kvöldin ásamt/eða erfiðleikar með dagsvefninn voru þættir sem skilgreindir 
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voru sem svefnvandamál. Hjá 64% barna hafði vandamálið byrjað á fyrstu sex mánuðunum en 

hjá 43% barna byrjaði vandamálið á fyrsta mánuði. (Skúladóttir og Thome, 2003). 

 

2.7.2. Ástæður svefnvandamála. Í rannsókn Thunström (1999) komu fram tengsl milli 

alvarlegra svefnvandamála barna og kvíða og streitu foreldra. Rannsóknin sýndi að börn foreldra 

sem sögðust hafa áhyggjur af heilsu barna sinna þjáðust frekar af alvarlegum svefnvandamálum 

en börn áhyggjulausra foreldra. Þess má geta að öll börnin í rannsókninni voru heilbrigð þannig 

að um einhverskonar óöryggi foreldra var að ræða.  

Thomas og Foreman (2005) bentu á að þrátt fyrir að börnum sé eðlilegt að taka tímabil 

þar sem þau eru mikið á brjóstinu geti þetta mynstur bent til sogvandamála eða þess að barnið fái 

ekki nóg. Einnig geti ástæðan verið að móðirin átti sig ekki á því hvenær barnið er raunverulega 

svangt. Niðurstöður rannsóknar Touchette o.fl. (2005) voru þær að líkur á svefnvandamálum hjá 

17 og 29 mánaða börnum jukust um rúmlega helming ef barni var ruggað í svefn eða ef foreldrar 

voru hjá því meðan það var að sofna í samanburði við þau börn sem voru látin sofna ein. Sautján 

mánaða gömul börn sem foreldarnir svæfðu með nærveru eða rugguðu í svefn voru 4,6 sinnum 

líklegri til að eiga við svefnvandamál að stríða og 29 mánaða gömul börn sem svæfð voru með 

sömu aðferðum voru rúmlega helmingi líklegri að eiga við svefnvandamál að stríða en þau börn 

sem lögð voru ein til svefns. 

Í Svíþjóð var svefnmynstur 21.700 barna frá fæðingu til sex ára aldurs skoðað á árunum 

1997-1999. Notaðir voru spurningalistar sem foreldrar fylltu út um svefn barna sinna. Spurt var 

út í hve oft á nóttu barnið vaknaði, hvenær barnið færi að sofa og hvenær það vaknaði að morgni. 

Einnig var spurt út í hver foreldrarnir héldu að væri orsök þess að barnið vaknaði á næturnar og 
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hvort því væri gefið á nóttunni ásamt aldri foreldra, hjúskaparstöðu og menntun (Palmstierna, 

Sepa og Ludvigsson, 2008).  

Börnin vöknuðu sjaldnar eftir því sem þau urðu eldri og þá töldu foreldrarnir gæði 

svefnsins meiri. Yfir 95% fimm ára barna vöknuðu aðeins einu sinni eða sjaldnar yfir nóttina. 

Algengast var að foreldrar töldu barnið vakna vegna hræðslu en næst á eftir kom hungur. Börn 

sem vöknuðu oft þegar þau voru lítil voru líklegri til að gera það áfram. Börn einstæðra foreldra 

reyndust ekki sofa verr á nóttunni eða vakna oftar en önnur börn. Meira menntaðir foreldrar voru 

hins vegar líklegri til að tala um að börn sín vöknuðu oft á nóttunni. Þeir voru einnig líklegri til 

að tilgreina ekki neina ástæðu fyrir því að barnið vaknaði. Þá voru þau börn sem fengu að drekka 

á nóttunni ekki líklegri til að vakna oft eða sofa illa seinna meir, þó þau fengju að drekka í hvert 

skipti sem þau vöknuðu (Palmstierna o.fl., 2008) .  

Foreldrar nota ýmsar aðferðir til að svæfa börn sín á kvöldin og þegar þau vakna á 

næturnar. Samkvæmt rannsókn Thunström (1999) sem gerð var á sænskum börnum var algengast 

að foreldrar gæfu börnum snuð eða rugguðu þeim í örmum sér. Yfir nóttina var algengast að 

foreldrar tækju barnið upp í sitt rúm og gæfu brjóst eða pela. Mikill munur var á atferli foreldra 

þeirra barna sem áttu við svefnvandamál að stríða og hinna. Foreldrar barna með svefnvandamál 

létu þau sjaldnar sofna ein. Þeir sungu oftar fyrir börnin, keyrðu þau um í barnavagni til að svæfa 

þau eða gáfu þeim brjóst eða pela. Þessir foreldrar gerðu einnig meira þegar barnið vaknaði á 

nóttunni eins og að rugga vöggunni, taka barnið upp í og gefa brjóst eða pela. 

Talið er að um helmingur brjóstabarna á aldrinum sex til 12 mánaða þjáist af 

svefnvandamálum og að algengi þeirra sé á bilinu 16-30%. Svefnvandamál byrja í 64% tilvika á 

fyrstu sex mánuðunum. Tengsl eru á milli kvíða foreldranna og svefnvandamála barna. Ástæða 

þess að börn eru mikið á brjósti getur verið sú að móðirin þekki ekki hvenær barnið er svangt. 
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Börn sem fá að drekka á nóttunni eru ekki líklegri til að þjást af svefnvandamálum síðar meir en 

börn sem vakna oft þegar þau eru lítil eru líkleg til að halda því áfram. 

 

2.8. Svefníhlutun 

Ekki hafði áður verið rannsakað hvort lengd eða tímasetning fyrsta og síðasta 

vökutímabils dagsins hefði áhrif á svefn barna yfir nóttina. Rannsókn sem framkvæmd var á 

Landspítalanum í Reykjavík, þar sem gögnum var safnað frá því í september 1999 til febrúar 

2000, hafði að markmiði að rannsaka þennan þátt. Þýðið var slembiúrtak 115 barna foreldra sem 

höfðu leitað eftir svefnráðgjöf á Landspítalanum. Börnin voru á aldrinum þriggja mánaða til 

tveggja og hálfs árs. Sjötíu og níu börn sem áttu við svefnvandamál að stríða tóku þátt í 

rannsókninni. Þau voru skoðuð fyrir og eftir stutta íhlutun í formi svefnráðgjafar. Gögnum var 

safnað með viðtölum við foreldra og spurt út í sólarhrings svefnmynstur barna. Mælt var hve 

langur nætursvefninn var, hve oft börnin vöknuðu og hve lengi þau vöktu (Skúladóttir o.fl., 

2005). 

 Svefníhlutunin náði yfir þriggja vikna tímabil. Í byrjun var tekið viðtal við foreldra og 

aftur eftir 15 daga en hringt var í þá á áttunda og 21. degi. Foreldrum var kennt að koma 

ákveðinni reglu á dagsvefninn. Þeim var ráðlagt að hafa börnin vakandi í að minnst að kosti fjóra 

tíma fyrir nóttina ef barnið lagði sig tvisvar yfir daginn og í fimm til sex tíma ef barnið tók einn 

lúr. Auk þess var til dæmis ráðlagt að setja barnið í sér herbergi og hafa reglulegar máltíðir á 

sama stað í húsinu (Skúladóttir o.fl., 2005). 

Svefnráðgjöf var sniðin að hverju og einu barni en gekk í heildina út á það að foreldrarnir 

minnkuðu íhlutun sína smátt og smátt frá snertingu til þess að tala einungis við barnið og færa sig 

fjær rúminu. Þessu var ætlað að efla getu barnsins til að róa sig sjálft í svefn. Einnig yfirgaf 
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foreldrið herbergið í stutta stund til að byrja með og kom svo aftur áður en barnið fór að gráta. 

Tilgangurinn var að barnið lærði að treysta því að foreldri kæmi aftur og efla þannig þol þess 

fyrir því að vera eitt. Foreldrið yfirgaf síðan herbergið eftir að barnið var sofnað. Ef barnið 

vaknaði um nótt var foreldrum ráðlagt að leyfa því að róa sig í 1-3 mínútur áður en reynt var að 

svæfa það aftur og nota þá sömu aðferðir og þeir notuðu til að koma barninu í háttinn (Skúladóttir 

o.fl., 2005). 

Eftir íhlutunina jókst samfelldur svefntími bæði á daginn og nóttunni og börnin vöknuðu 

sjaldnar. Sá tími sem börn vöktu á morgnana hélst óbreyttur en varð reglulegri og vökutími 

seinnipart dags lengdist. Stuttum og óreglulegum dúrum yfir daginn fækkaði og þeim börnum 

fækkaði sem þurfti að svæfa. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að hægt er að mæla með því að 

vökutími barna seinnipart dags sé lengdur til að rétta af svefnvandamál barna hvort sem um er að 

ræða dag- eða nætursvefn. Eftir svefnráðgjöf sváfu fjögur börn óreglulega á daginn miðað við 61 

áður. Þeim börnum sem sváfu stutta dúra eða undir 45 mínútum hafði fækkað úr 59 í 21 og 

einungis níu börn þurfti að svæfa samanborið við 31fyrir íhlutun. Meðallengd svefns yfir nóttina 

jókst úr 10,2 klukkustundum í 10,5 klukkustundir og þeim skiptum sem börnin vöknuðu yfir 

nóttina fækkaði að meðaltali úr 4,5 skiptum í 1,5 skipti. Niðurstöðurnar sýna að við 

svefnvandamál að næturlagi ætti fyrst að huga að því að gera dagsvefninn reglulegan (Skúladóttir 

o.fl., 2005). 

 Hiscock og Wake (2002) báru í rannsókn sinni saman árangurinn af atferlismiðaðri 

svefníhlutun og svefníhlutun þar sem foreldrar fengu skriflegar upplýsingar um eðlilegan svefn 

ungbarna. Skoðað var hvaða áhrif báðar þessar íhlutanir höfðu á svefnvandamál og þunglyndi 

mæðra. Rannsóknin var gerð í Melbourne í Ástralíu. Úrtakið var 156 mæður sem áttu börn á 

aldrinum sex til 12 mánaða. Börnin þjáðust samkvæmt foreldrunum af svefnvandamálum. Mæður 

voru spurðar út í svefn barna sinna undanfarnar tvær vikur. Spurt var hvort barnið vaknaði fimm 
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nætur vikunnar, hvort það vaknaði oftar en þrisvar á nóttu, hvort það tæki barnið yfir hálfa 

klukkustund að sofna og hvort foreldrarnir þyrftu að vera hjá barninu á meðan það var að sofna. 

Ef mæður svöruðu einu atriði játandi þóttu þær hæfar í rannsóknina. Þær mæður sem voru í 

meðferð vegna fæðingarþunglyndis eða svefnvandamála barns og þær sem áttu veik börn voru 

útilokaðar frá rannsókn. Tilviljun réði hvort mæður lentu í íhlutunarhóp eða samanburðarhóp. 

Mæður í íhlutunarhópnum hittu svefnráðgjafa þrisvar sinnum og var svefníhlutunin sniðin 

að hverju barni fyrir sig. Foreldrar í báðum hópum voru fræddir um eðlilegt svefnmynstur. Í 

megindráttum gekk íhlutunin út á að kenna barninu að sofna sjálft. Sumir kusu að sitja hjá 

barninu á meðan það sofnaði á kvöldin en aðrir gættu að barninu með vissu millibili. Ef barnið 

vaknaði oft á nóttunni til að drekka þá var brugðið á það ráð að ákvarða mjólkurskammtinn sem 

barnið fékk yfir nóttina eða takmarka þann tíma sem barnið fékk að vera á brjósti. 

Edinborgarskalinn var notaður til að meta hvort um fæðingarþunglyndi væri að ræða hjá 

mæðrunum (Hiscock og Wake, 2002). 

Eftir tvo mánuði sváfu börnin í íhlutunarhópnum betur, en 53 börn af 76 voru laus við 

svefnvandamál og í samanburðarhópnum hafði svefninn lagast mikið, 36 börn af 76 voru laus við 

svefnvandamál. Eftir tvo mánuði hafði dregið úr fæðingarþunglyndi hjá báðum hópum en mun 

meira hjá íhlutunarhópnum (Hiscock og Wake, 2002). 

Til leiðréttingar svefnvandamála að næturlagi ætti fyrst að huga að því að gera 

dagsvefninn reglulegan. Hægt er að mæla með því að vökutími barna seinnipart dags sé lengdur 

til að rétta af svefnvandamál barna hvort sem um er að ræða dag- eða nætursvefn. Bættur 

nætursvefn barna dregur úr fæðingarþunglyndi. 
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Samantekt 

Þekking mæðra og jákvætt viðhorf hjúkrunarfræðinga stuðlar að lengri brjóstagjöf. Fræða 

á allar mæður um svefn barna, ávinning brjóstagjafar og mikilvægi þess að börnum sé gefið 

brjóst þegar þau vilja. Þó er mikilvægt að mæður geri sér grein fyrir að grátur er ekki eingöngu 

ábending um hungur. Um helmingur svefns nýbura er léttur svefn en smám saman dregur úr 

honum og börn fara að sofa lengur í einu yfir nóttina. Flest börn vakna á næturnar en brjóstabörn 

vakna oftar til að drekka. Að skil dags og nætur séu skýr og að barni sé ekki gefið strax og það 

rumskar heldur að aðrar leiðir séu reyndar fyrst virtist stuðla að lengri nætursvefni í einu. 

Flest börn á brjósti koma upp í rúm foreldra til að drekka. Ekki er talin vera aukin hætta á 

ungbarnadauða þó barn sofi í rúmi foreldra ef foreldrar reykja ekki eða eru ekki undir áhrifum 

áfengis eða annarra vímuefna. Börn sem lögð eru vakandi til svefns læra frekar að sofna sjálf og 

stuðlar það að góðum svefnvenjum. Hátt hlutfall djúpa svefnsins strax eftir fæðingu, að meðaltali 

líði um þrjár mínútur þar til barni er sinnt á næturnar og að barn sofi í sínu rúmi eru þættir sem 

hvetja til þess að barn læri að sofna sjálft. Börn sem vaggað er í svefn, tekin eru upp í rúm 

foreldra og fá að drekka á næturnar eru líklegri til að sofa styttra í einu. Tengsl eru milli þess að 

börn drekka oft og sofa stutt í einu. Börn mæðra sem reykja sofa styttri dúra og eyða minni tíma í 

djúpum svefni.  

Talið er að um helmingur brjóstabarna á aldrinum sex til 12 mánaða þjáist af 

svefnvandamálum og að algengi þeirra hjá sex til tveggja ára börnum sé á bilinu 16-30% 

Svefnvandamál byrja yfirleitt á fyrstu sex mánuðunum. Tengsl eru á milli kvíða foreldra og 

svefnvandamála barna. Ástæða þess að börn eru mikið á brjósti getur verið sú að móðirin þekki 

ekki hvenær barnið er svangt. Börn sem vakna oft þegar þau eru lítil eru líkleg til að halda því 

áfram. Börn sem fá að drekka á nóttunni eru ekki líklegri til að þjást af svefnvandamálum síðar 
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meir en til leiðréttingar svefnvandamála að næturlagi ætti fyrst að huga að því að gera 

dagsvefninn reglulegan en mælt er með að vökutími barna seinnipart dags sé lengdur til að rétta 

af svefnvandamál, hvort sem um er að ræða dag- eða nætursvefn.  
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Kafli 3. Umræður 

Í þessum kafla verður fjallað um og túlkaðar þær niðurstöður er fengust við 

rannsóknarspurningunni: Hefur brjóstagjöf áhrif á svefn ungbarna? Rannsóknir verða bornar 

saman og rætt um gildi þeirra fyrir hjúkrunarfræðina. 

Niðurstöður okkar voru þær að þó brjóstagjöf hafi áhrif á svefnvenjur barna séu áhrif 

foreldra þó jafnvel enn meiri. Af umfjöllun um svefn barna á brjósti hér að framan má ráða að 

börn á brjósti vakna oftar á næturnar til að drekka en börn sem nærast á þurrmjólk. Þó getur 

ákveðið atferli foreldra lengt lengsta svefntímabil nætur. Virðist þá skipta mestu máli að skil dags 

og nætur séu skýr og að veita litla þjónustu á nóttunni. Foreldrar ættu að ganga úr skugga um að 

barnið sé raunverulega vaknað áður en því er gefið, ásamt því að reyna aðrar leiðir fyrst áður en 

barninu er boðið brjóst. Í kaflanum um brjóstagjöf og nætursvefn barna í rúmi foreldra kemur 

fram að flest börn á brjósti koma upp í rúm foreldra til að drekka en einungis tæpur helmingur 

þeirra barna sem ekki eru á brjósti.  

Hæfileiki barna til að sofna sjálf er mikilvægur fyrir þróun heilbrigðra svefnvenja. Atferli 

foreldra ásamt persónulegum eiginleikum barns eru þættir sem árif hafa á að barn lærir að sofna 

sjálft. Börn sem lögð eru vakandi til svefns í sitt rúm og þau börn sem sofa í sér herbergi læra 

frekar að sofna sjálf. Það að meðaltali líði um þrjár mínútur þar til barni er sinnt þegar það vaknar 

á næturnar hvetur einnig til þeirra þróunar. Flest börn vakna á næturnar óháð aldri og vakna börn 

sem kunna að róa sig sjálf í svefn jafnvel oftar á nóttu en önnur börn en foreldrarnir verða ekki 

varir við það (Burnham o.fl., 2002; Goodlin-Jones o.fl. ,2001; Hayes o.fl., 2007).  

Í umfjöllun um svefníhlutun kemur fram að til að koma reglu á nætursvefn sé ráðlegt að 

huga fyrst að því að gera dagsvefninn reglulegan og hægt er að mæla með því að vökutími barna 

seinnipart dags sé lengdur til að rétta af svefnvandamál barna hvort sem um er að ræða dag- eða 

nætursvefn. Af þessu drógum við þá ályktun að þegar foreldrar huga ekki að reglu á dagsvefni 
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barna og háttatíma sé meiri hætta á að barn þrói með sér svefnvandamál. Einnig kemur fram að 

tengsl eru milli alvarlegra svefnvandamála barna og kvíða og streitu foreldra. Bent er á að þrátt 

fyrir að börnum sé eðlilegt að taka tímabil þar sem þau eru mikið á brjósti geti ástæðan verið sú 

að móðirin átti sig ekki á því hvenær barnið er raunverulega svangt. Þá kemur fram í umfjöllun 

um svefnmynstur að um helmingur svefns ungbarna fyrst eftir fæðingu er léttur svefn. Af þessu 

drógu rannsakendur þá ályktun að ástæðu svefnvandamála megi rekja til ónógrar þekkingar á 

eðlilegu svefnmynstri barns ásamt óöryggis foreldra. Hugsanlegt er að óöruggar mæður sinni 

börnum sínum of snemma, leggi þau á brjóst þrátt fyrir það að þau séu ekki svöng og ýti þannig 

undir að börnin vakni oftar og fari að líta á brjóstið sem svar við allri vanlíðan. Niðurstaða 

Palmstierna o.fl. (2008) er hinsvegar sú að börn sem fá að drekka á nóttunni séu ekki líklegri til 

að vakna oft eða sofa illa seinna meir, þó þau fái að drekka í hvert skipti sem þau vakna. 

Umhugsunarefni er hversu lítið tengsl brjóstagjafar og svefnvenja barna hafa verið 

rannsökuð, rannsakendur fundu til dæmis engar rannsóknir er fjölluðu um fræðslu 

hjúkrunarfræðinga um svefn en margar um svefníhlutun. Í tilmælum Landlæknisembættisins 

kemur fram að fræða skuli foreldra um nauðsyn þess að leyfa barni stundum að sofna sjálft og 

samrýmist það þeim niðurstöðum er fjallað hefur verið um hér að framan. Í tilmælum WHO 

kemur fram að hjúkrunarfræðingar skuli fræða mæður um að gefa börnum sínum þegar þau séu 

svöng, þar kemur hins vegar ekki fram að leiðbeina þurfi mæðrum um það hvenær börn séu 

svöng. 

Okkar niðurstöður voru þær að vegna þess hve svefnvenjur barna þróast snemma á ævinni 

þurfi hjúkrunarfræðingar hafa í huga að fræða foreldra snemma um þá þætti er stuðla að góðum 

svefnvenjum eða fljótlega eftir fæðingu barns En samkvæmt Goodlin-Jones o.fl. (2001) lengist 

lengsta svefntímabil næturinnar fyrstu þrjá mánuðina og börn vakna sjaldnar á næturnar til að 
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drekka en þetta tvennt helst síðan svipað út fyrsta árið. Í umfjöllun um svefnvandamál kemur 

einnig í ljós að flest þeirra þróuðust frá fyrsta til sjötta mánaðar. 

 

Samantekt  

Þó brjóstagjöf hafi áhrif á svefnvenjur barna vegur atferli foreldra þyngra. En þættir eins 

og að skil dags og nætur séu skýr, að barn sé stundum látið sofna sjálft ásamt því að veita litla 

þjónustu á næturnar og sinna barni ekki strax og það rumskar stuðla að heilbrigðum svefnvenjum. 

Börn sem fá að drekka á nóttunni eru ekki líklegri til að vakna oft eða sofa illa seinna meir. Hins 

vegar getur atferli foreldra ýtt undir þróun svefnvandamáls en foreldrar barna með 

svefnvandamál veita meiri þjónustu þegar barn er svæft og þegar barn vaknar á næturnar. Fræða 

þarf foreldra snemma um lífeðlisfræði svefnsins, eðlilegar svefnvenjur og að grátur getur þýtt 

annað en að barnið sé svangt.  
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Lokaorð 

Svarið við þeirri spurningu er lagt var upp með hér í byrjun kom skýrt fram í niðurstöðum 

og telja rannsakendur að henni hafi verið svarað eins vel og kostur var þrátt fyrir skort á nýlegum 

heimildum um efnið. Fram kom að þó brjóstagjöf hafi áhrif þá eiga foreldrar eiga stóran þátt í 

mótun svefnvenja barna sinna og telja rannsakendur þörf á frekari fræðslu varðandi efnið. Þá er 

það álit þeirra að hjúkrunarfræðingar í ungbarnavernd séu í lykilaðstöðu til þess að fylgjast með 

og fræða foreldra um svefnvenjur ungbarna og þau vandamál sem upp geta komið.  

Rannsakendur telja að sú innsýn sem þeir hafa öðlast við gerð þessarar samantektar muni 

nýtast þeim í starfi til að þess að veita heildræna fjölskylduhjúkrun með auknum skilningi á 

svefnvenjum barna og þeir verði betur í stakk búnir til að veita foreldrum fræðslu og ráðgjöf sem 

stuðli að góðum svefnvenjum. Markmið hjúkrunarfræðinga er að veita faglega fræðslu og 

þjónustu sem miðar fyrst og fremst að því að fyrirbyggja vandamál. Rannsakendur vonast einnig 

til þess að niðurstöðurnar muni hjálpa öðru heilbrigðisstarfsfólki og foreldrum að skilja þá þætti 

sem áhrif hafa á svefn barna. 
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