
Kandidatafhandling i psykologi, psykologisk Institut ved Aarhus Universitet 

 
 

 

   

 

  

”Cry it out”-søvntræning:  Hvordan påvirker 
extinction-baserede søvninterventioner barnet, 

forældrene og tilknytningen imellem dem? 
“Cry it out” sleep training: How do extinction-based sleep 

interventions affect the child, the parents and the attachment 

between them? 

CAMILLA JUHL DORLAND, 20116101                                 

VEJLEDER: PETER KRØJGAARD                              

AFLEVERINGSDATO: 1. JUNI 2018                                       

ANTAL ANSLAG: 155.068                                                      

ANTAL NORMALSIDER: 64,6 



  Camilla Juhl Dorland 
 

1 
 

Abstract 
This thesis examines the effects of the “cry it out” method (CIO) on the child, the parents and 

the attachment between them. It discusses how CIO affects the sleep and emotional wellbeing 

of the child and its parents, whether the child will learn self-soothing and how it affects the 

ability of the child to regulate emotions. It is concluded that CIO may damage the ability of the 

child to regulate emotions if his or her cries are ignored for a long time. CIO might benefit the 

parents since it often results in short term reductions of sleep problems and enhanced emotional 

wellbeing of the parents, but many parents experience the method as stressful. It is suggested 

that CIO might harm the attachment since it results in less responsiveness, but no definitive 

conclusion can be drawn. 
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1. Indledning 
Forældre til babyer og småbørn har ofte svært ved at få barnet til at sove og oplever hyppige 

natopvågninger. Ifølge en oversigtsartikel af Mindell, Kuhn, Lewin, Meltzer & Sadeh (2006) 

oplever 20-30% af forældre til børn i alderen nul til fem år problemer med at lægge barnet i 

seng og/ eller problemer med hyppige natopvågninger. Hos babyer og tumlinger er problemet 

ofte hyppige natopvågninger. Ifølge Mindell et al. (2006) vågner 25-50% af børn over seks 

måneder fortsat om natten. Det er med andre ord normalt, at børn på over seks måneder fortsat 

vågner om natten, men det kan være hårdt for forældrene. Når det føles som en kamp at få 

barnet til at sove, og når barnet vågner gentagne gange, kan forældre komme til at tvivle på, om 

de gør noget forkert. Mange henter hjælp i selvhjælpsbøger om børns søvn, blandt andet bogen 

”Godnat og sov godt” af den spanske børnelæge Eduard Estivill og journalisten Sylvia de Béjar 

(Estivill & de Béjar, 2004). Ifølge en undersøgelse foretaget af YouGov har 42% af danske 

småbørnsforældre prøvet at bruge godnat og sov godt-metoden (Politiken 2012). Denne metode 

går ud på, at forældrene skal indføre en fast aftenrutine, som efterfølges af, at barnet lægges i 

seng, og forældrene forlader værelset. Hvis barnet begynder at græde, skal forældrene vente et 

bestemt antal minutter, før de må gå ind til barnet, og denne ventetid øges gradvist. Man må 

ifølge metoden ikke tage barnet op eller røre ved barnet, men kun tale kortvarigt til barnet. Man 

skal efterfølgende gå ud af værelset igen, også hvis barnet stadig græder (Estivill & de Béjar, 

2004). 

Nogle sundhedsplejersker anbefaler denne eller lignende metoder. Sundhedsplejen i Aarhus 

kommune anbefaler for eksempel Godnat og sov godt på deres hjemmeside (Aarhus kommune, 

2014). I Politikens babybog anbefaler sundhedsplejerske Benedikte Hertel en lignende metode, 

hvor man lader barnet græde alene i 15-20 minutter af gangen (Hertel, 2013). Andre 

sundhedsplejersker, for eksempel netsundhedsplejersken og forfatteren Helen Lyng Hansen, er 

kritiske over for metoder, hvor man skal vente med at gå ind til en ulykkelig baby, og hvor man 

ikke må tage den grædende baby op (Hansen, 2012). Metoder, hvor man forsøger at lære 

barnet at falde i søvn alene, kaldes også søvntræning. Der findes både blide former for 

søvntræning og metoder, hvor man lader barnet græde. Metoder, hvor man lader barnet græde 

i kortere eller længere tid af gangen, kaldes også cry it out (herefter CIO) (Weissbluth, 2015). 

I USA benyttes særligt Ferber-metoden og metoden extinction (Ferber, 2006; Weissbluth, 

2015). Ferber-metoden minder om godnat og sov godt-metoden, men intervallerne er længere, 
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så man lader barnet græde alene i længere tid af gangen (Ferber, 2006). Ved extinction lader 

man barnet græde alene på ubestemt tid uden at se til barnet undervejs (Weissbluth, 2015). 

Fortalere for CIO (Estivill & de Béjar, 2004; Ferber, 2006; Weissbluth, 2015) mener ikke, at 

der er nogen skadelige bivirkninger ved metoderne, men at det tværtimod er gavnligt for både 

barnet, forældrene og tilknytningen imellem dem. Fortalerne mener endda, at det er gavnligt 

for barnets evne til selvregulering, da barnet efter sigende lærer at trøste sig selv, når det 

overlades til sig selv (Ferber, 2006; Weissbluth, 2015). CIO-kritiske forældrehåndbøger 

udtrykker derimod bekymring for, at CIO kan skade barnets sociale og emotionelle udvikling 

og dets tilknytning til forældrene, og de mener, at babyer og småbørn har brug for deres forældre 

til at finde ro (Sears & Sears, 2005). Kritikere af CIO henviser blandt andet til tilknytningsteori 

(Sears & Sears, 2005). Ifølge tilknytningsteori er barnets emotionelle bånd til dets 

omsorgspersoner en evolutionært udviklet respons, som er nødvendig for barnets overlevelse. 

Små børn reagerer med gråd, hvis deres forældre går fra dem, fordi adskillelse betyder, at de 

mister deres kilde til beskyttelse og omsorg (Bowlby, 1982 [1969]). Set ud fra dette perspektiv 

er det ikke naturligt for barnet at være adskilt fra sine omsorgspersoner. 

Flere psykologer har udtrykt bekymring omkring brugen af CIO (Femina, 2015; Psychology 

Today, 2011). I Norge ønsker en række pædagoger, læger og psykologer, at det skal være 

forbudt for sundhedsfaglige at anbefale metoder, hvor man lader barnet græde, da stadig mere 

forskning tyder på, at det er skadeligt for små børn at blive efterladt grædende alene 

(Aftenposten, 2012). Også i Danmark har psykologer blandet sig i den offentlige debat, blandt 

andre psykologen Diana Kløvedal, der udtrykker bekymring for, at CIO kan skade 

tilknytningen, da det involverer, at forældrene i perioder ignorerer barnets gråd (Femina, 2015). 

Der er stor uenighed blandt fagfolk, om hvorvidt CIO er en acceptabel metode, og dette 

medfører modsatrettede anbefalinger til forældre. I denne afhandling vil der blive set på 

forskning inden for området med henblik på at besvare følgende problemformulering: 

1.1. Problemformulering 
1. Hvordan påvirker cry it out barnet, dets forældre og tilknytningen imellem dem?  

2. Er cry it out en acceptabel løsning, og hvilke alternativer er der? 
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1.2. Afgrænsning 
I diskussionen af alternativer til CIO vil der udelukkende være fokus på adfærdsmæssige 

søvnproblemer, og medicinske årsager eller behandlinger vil ikke blive diskuteret. Af 

pladshensyn er der udvalgt nogle få adfærdsmæssige tiltag, mens andre tiltag såsom belønning, 

ændring i antallet af eller timing af middagslure og miljømæssige tiltag såsom begrænsning af 

lys og tv udelades. 

1.3. Litteratursøgning 
Problemformuleringen søges besvaret ved hjælp af videnskabelige artikler fra blandt andet 

PsycINFO og PsycArticles. Der er blevet søgt på blandt andet sleep interventions, extinction, 

graduated extinction, controlled crying, controlled comforting, the Ferber method, ignoring 

procedures og extinction with parental presence i kombination med blandt andet sleep, sleep 

disorder, attachment, cortisol, long term outcome og side effects. Der er desuden anvendt 

kædesøgning. Der er så vidt muligt udvalgt peer reviewed artikler og de nyeste relevante 

studier.  

1.4. Disposition 
Første kapitel består af indledning og problemformulering. I kapitel 2 defineres søvntræning 

kort. I kapitel 3 bliver der redegjort for CIO og de principper, som det bygger på, og tre 

specifikke CIO-metoder bliver beskrevet: Ferber-metoden, godnat og sov godt-metoden og 

extinction. I kapitel 4 vil der blive redegjort for tilknytningsteori. I kapitel 5 vil det blive 

diskuteret, hvorvidt det er normalt og forventeligt, at babyer og småbørn har brug for hjælp til 

at falde i søvn og vækker deres forældre om natten. I kapitel 6 diskuteres det, hvordan CIO 

påvirker barnet, herunder barnets søvn, evne til selvregulering, adfærd om dagen og udvikling 

på længere sigt. I kapitel 7 vil det blive diskuteret, hvordan CIO påvirker forældrene, blandt 

andet forældrenes søvn, psykiske velvære og deres håndtering af barnet. I kapitel 8 vil det blive 

diskuteret, hvordan CIO påvirker tilknytningen imellem barnet og forældrene. I kapitel 9 

diskuteres det, hvorvidt CIO er en acceptabel metode og hvorvidt det i nogle tilfælde bør 

frarådes. I kapitel 10 vil nogle få alternativer til CIO kort blive diskuteret. 

2. Søvntræning 
Søvntræning er en række metoder, der stiler mod at lære barnet at falde i søvn alene 

(Weissbluth, 2015). Ifølge Weissbluth (2015) har mange en opfattelse af, at søvntræning altid 

handler om at lade barnet græde, men han påpeger, at der findes både blide metoder og metoder, 
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hvor man lader barnet græde. Han kalder metoderne no cry, maybe cry og let cry-metoder. 

Weissbluth (2015) nævner ingen eksempler på no cry og maybe cry-metoder, men man kunne 

forestille sig, at et eksempel på en no cry-metode kunne være ”The no-cry sleep solution” af 

Elizabeth Pantley (Pantley, 2002). No cry-metoder er baseret på gradvis tilvænning, hvor man 

tager små skridt af gangen og ikke lader barnet græde. Pantley betragter dog ikke selv sin 

metode som en form for søvntræning, da der er tale om gradvis tilvænning til en ny måde at 

falde i søvn på (Pantley, 2002). Maybe cry-metoder kunne for eksempel være metoder beskrevet 

af ”babyhviskeren” Tracy Hogg, da disse metoder kan involvere gråd, men forældrene er hos 

barnet og trøster det (Hogg & Blau, 2005). Forskellen på de to metoder er, at hvis barnet ikke 

kan trøstes uden for eksempel at blive ammet, vil man ved en no cry-metode vælge at amme 

barnet, mens man ved en maybe cry-metode holder fast i, at man ikke vil amme barnet i søvn, 

men man er hos barnet og trøster det så godt man kan (Hogg & Blau, 2005; Pantley, 2002). Ved 

maybe cry-metoder gør man dermed ikke alt hvad man kan for at stoppe barnets gråd, men de 

adskiller sig alligevel fra let cry-metoder, da man ved maybe cry-metoder ikke ignorerer barnets 

gråd. Let cry-metoder er det samme som CIO, og ved denne form for søvntræning ignoreres 

barnets gråd enten periodisk eller fuldstændigt (Weissbluth, 2015). Det er denne form for 

søvntræning, der vil være i fokus i denne afhandling.  

3. Cry it out 
CIO er en form for søvntræning, hvor man lader barnet græde med det formål at lære det at 

falde i søvn alene (Weissbluth, 2015). I videnskabelige artikler omtales CIO som Extinction-

baserede søvninterventioner, og det kan inddeles i tre overordnede typer: extinction, 

kontrolleret gråd og extinction med forældres tilstedeværelse (Etherton, Blunden & Hauck, 

2016). Ved extinction lader man barnet græde alene uden at gå derind undervejs (Weissbluth, 

2015, s. 166). Ved kontrolleret gråd går forældrene ind til barnet efter bestemte intervaller og 

taler kortvarigt til barnet. Kontrolleret gråd kaldes også controlled crying (Weissbluth, 2015, s. 

95), controlled comforting (Hall et al., 2015, s. 4) eller graduated extinction (Weissbluth, 2015, 

s. 96). Godnat og sov godt-metoden og Ferber-metoden er eksempler på kontrolleret gråd 

(Estivill & de Béjar, 2004; Ferber, 2006). Der findes desuden variationer af CIO, hvor 

forældrene er til stede hos barnet, men ignorerer dets gråd, hvilket kaldes extinction med 

forældres tilstedeværelse (Weissbluth, 2015, s. 169).  
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Der er uenighed om, hvorvidt betegnelsen CIO kun dækker over metoder, hvor barnets gråd 

fuldstændigt ignoreres, eller hvorvidt kontrolleret gråd også er en form for CIO (Blunden, 

Etherton & Hauck, 2016; Dubief, 2017, Ockwell-Smith, 2016). I denne afhandling betragtes 

alle metoder, hvor man lader barnet græde i kortere eller længere tid af gangen med det formål 

at lære det at falde i søvn alene, som CIO. Når forældrene er til stede, men med vilje systematisk 

ignorerer barnets gråd, enten fuldstændigt eller periodisk, betragtes metoden også som CIO.  

3.1. Rationalet bag CIO 
Fælles for alle CIO-metoder er, at de stiler imod at lære barnet at falde i søvn alene og vende 

tilbage til søvnen alene efter natopvågninger. Det er normalt for både børn og voksne at vågne 

kortvarigt om natten (Ferber, 2006). Det sker fordi man under søvnen skifter mellem at være i 

de forskellige stadier af søvnen. En periode, hvor man går igennem alle søvnstadier fra let til 

dyb søvn og tilbage til let søvn igen, kaldes en søvncyklus (Ferber, 2006, s. 22). Hos voksne 

varer en søvncyklus omkring 90 minutter. Hos en nyfødt baby er søvnen ikke opdelt i 

søvncykler, men når barnet bliver omkring fire måneder gammelt, vil søvnen ændre karakter 

og blive inddelt i søvncykler, som varer omkring 50 minutter (Ferber, 2006). Jo yngre barnet 

er, jo kortere er dets søvncyklus (Sears & Sears, 2005). Når man går fra én søvncyklus til den 

næste, vågner man let op og skifter ofte position, men vender normalt straks tilbage til søvnen 

og kan ikke huske denne lette opvågning næste morgen. Hvis noget har ændret sig i éns 

omgivelser, kan man dog vågne helt op og have svært ved at falde i søvn igen (Ferber, 2006).  

3.2. Søvnassociationer 
For at barnet kan vende tilbage til søvnen alene efter natopvågninger, er det ifølge Ferber (2006) 

nødvendigt, at forholdene ikke har ændret sig. Hvis barnet for eksempel bliver vugget i søvn 

om aftenen, vil barnet reagere på, at forældrene og den vuggende fornemmelse mangler, når det 

vågner om natten. De elementer, som barnet forbinder med det at falde i søvn, kaldes 

søvnassociationer (Ferber, 2006, s. 65). Søvnassociationer kan for eksempel være vugning, 

amning eller en sut. Formålet med søvntræning er at slippe af med søvnassociationer, der 

kræver forældres tilstedeværelse, og i stedet gøre barnet vant til at falde i søvn på egen hånd, 

evt. med en bamse eller en sut (Mindell, 2005). Mindell (2005) skelner mellem positive og 

negative søvnassociationer. Positive søvnassociationer definerer hun som elementer, der ikke 

kræver forældrenes tilstedeværelse, som for eksempel en bamse, mørke, lukket dør og eventuelt 

lyden af en ventilator, der kører hele natten (Mindell, 2005, s. 97). Mindell betragter det 

derimod som negative søvnassociationer, hvis barnet bliver ammet eller vugget i søvn, sunget 
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for, krammet eller lignende, da det kræver forældrenes tilstedeværelse (Mindell 2005, s. 97). 

Dette betyder dog ikke, at forældre og børn ikke skal tilbringe tid sammen om aftenen, det skal 

blot foregå inden barnet lægges i seng (Mindell, 2005). 

3.3. Aftenrutine 
De fleste bøger om babyers og børns søvn går ind for indførelse af en aftenrutine, og dette 

gælder både CIO-fortalere (Estivill & de Béjar, 2004, Dubief, 2017, Ferber, 2006; Mindell, 

2005, Weissbluth, 2015) og CIO-modstandere (Pantley, 2002, Sears & Sears, 2005). En 

aftenrutine skal ifølge Ferber (2006) bestå af en fast række af behagelige, rolige aktiviteter, som 

forbereder barnet på at komme i seng. Det kan for eksempel være bad, nattøj, tandbørstning og 

højtlæsning. For babyer vil aftenrutinen derudover typisk indebære, at man skifter til natble, og 

at barnet får en natflaske eller bliver ammet (Ferber, 2006). Man kan indføre en aftenrutine 

allerede når babyen er nyfødt, eller man kan vente til babyen er lidt ældre. Ifølge CIO-fortalere 

er det vigtigt at være konsekvent med aftenrutinen og aldrig give efter for plagerier om en ekstra 

historie eller et ekstra glas vand, da det kan gøre, at barnet forventer dette hver aften, og det kan 

trække aftenrutinen i langdrag (Estivill & de Béjar, 2004, Ferber, 2006). Når aftenrutinen er 

slut, lægges barnet i seng, og forældrene forlader værelset (Estivill & de Béjar, 2004, Ferber, 

2006). 

3.4. Behavioristiske principper 
Udover at lære barnet nye søvnassociationer, har CIO også til formål at lære barnet, at det ikke 

bliver belønnet for at græde. Adfærdsmæssige principper som belønning og fjernelse af 

belønning har rod i behaviorismen, som er en gren af psykologien, hvor forudsigelse og kontrol 

af adfærd er i fokus (Watson, 2000 [1913]). CIO er baseret på det behavioristiske princip 

operant betingning (Gradisar et al., 2016, s. 2). Teorien om operant betingning blev udformet 

af behavioristen B. F. Skinner, og teorien går ud på, at bestemte typer adfærd kan gøres 

hyppigere eller sjældnere alt efter, hvilke konsekvenser, der følger efter handlingen (Berk, 

2012, s. 17). Forstærkning i form af ros, mad eller et nyt stykke legetøj vil øge hyppigheden af 

en bestemt type adfærd, mens straf i form af for eksempel misbilligelse eller inddragelse af 

privilegier, vil mindske sandsynligheden for, at denne adfærd optræder igen (Berk, 2012).  

Hvis man ønsker at svække eller fjerne en bestemt type adfærd, kan man i stedet fjerne 

forstærkningen. Dette kaldes udslukning, eller extinction (Nielsen & Tanggaard, 2011, s. 31-

33). Det er dette princip, der er på spil i CIO. Den uønskede adfærd er gråd, skrig og kalden, og 
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forstærkningen, som man fjerner, er forældrenes opmærksomhed. Ved hjælp af enten total eller 

periodisk ignorering af barnets gråd, vil gråden med tiden blive udslukket (Gradisar et al., 2016, 

s. 2). Mindell (2005) påpeger, at det er vigtigt at være konsekvent under CIO. Hvis man blot af 

og til giver efter og tager barnet op, lærer barnet, at hvis det græder længe nok, kommer mor 

og far tilbage og tager det op. Hvis man af og til tager barnet op, er der tale om delvis 

forstærkning, og det vil gøre, at udslukning af gråden vil vare længere (Mindell, 2005, s. 47). 

3.5. Selvberoligelse 
Ifølge CIO-fortalere lærer barnet med tiden at trøste og berolige sig selv, hvis forældrene 

stopper eller venter med at trøste det (Ferber, 2006; Mindell, 2005, Weissbluth, 2015). Denne 

evne til at berolige sig selv og falde i søvn på egen hånd refereres ofte til som self-soothing eller 

selvberoligelse (Weissbluth, 2015, s. 103). Evnen til at berolige sig selv kan ses som et aspekt 

af emotionel selvregulering, hvilket vil sige strategier til at justere intensiteten af følelser (Berk, 

2012, s. 409). Tilegnelse af denne evne fremhæves ofte som målet med CIO (Weissbluth, 2015). 

I det følgende vil der blive redegjort for tre specifikke CIO-metoder: Ferber-metoden, Godnat 

og sov godt-metoden og extinction.  

3.6. Ferber-metoden 
Bogen ”Solve your child’s sleep problems” af den amerikanske børnelæge Richard Ferber 

udkom første gang i 1985. Ifølge Ferber har barnet et søvnproblem, hvis dets søvnmønster 

skaber problemer for barnet eller for forældrene (Ferber, 2006, s. 7). Nogle af de hyppigste 

søvnproblemer er ifølge Ferber manglende evne til at falde i søvn alene om aftenen samt efter 

natopvågninger, og disse problemer foreslår han, at man kan løse ved den metode, som han 

kalder the progressive waiting approach (Ferber, 2006, s. 71). Metoden kaldes også Ferber-

metoden eller Ferberizing (Dubief, 2017, s. 114). Ferber anbefaler, at man begynder at bruge 

metoden, når barnet er fem til seks måneder gammelt, eller tidligst når barnet er tre måneder 

gammelt. Før denne alder mener han ikke, at der er noget galt i at amme eller vugge babyen i 

søvn, men han mener, at det er forstyrrende for barnets søvn, hvis man fortsætter med dette 

efter, at barnet er fyldt seks måneder. Ferber-metoden har kun til formål at lære barnet at falde 

i søvn alene og vende tilbage til søvnen alene efter natopvågninger, og det er således ikke en 

velegnet metode til at ændre barnets døgnrytme, afvænne barnet fra bryst eller flaske eller andre 

formål. Til natafvænning fra bryst eller flaske foreslår han i stedet gradvis fortynding af flasken 

eller gradvis reduktion af amning (Ferber, 2006). 
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Ved Ferber-metoden udføres først en fast aftenrutine, og derefter placeres barnet i sengen eller 

tremmesengen, og forældrene forlader værelset, mens barnet stadig er vågent. Ferber opfordrer 

til, at man de første par nætter lægger barnet i seng en halv til en hel time senere end barnet 

sædvanligvis falder i søvn, for at barnet hurtigere falder i søvn. Barnet kan have et 

overgangsobjekt hos sig, det vil sige en genstand, der giver barnet tryghed, når forældrene ikke 

er der (Ferber, 2006, s. 52). Et overgangsobjekt kan for eksempel være en bamse, en sutteklud, 

eller en sut. Ferber fraråder dog sutter, da barnet sjældent er i stand til selv at genfinde sutten 

om natten, og han mener derfor, at det er bedst at tage sutten fra barnet, når man begynder 

søvntræningen (Ferber, 2006). 

Hvis barnet begynder at græde, når forældrene har forladt værelset, skal forældrene periodisk 

vende tilbage til barnet efter et bestemt antal minutter, og ventetiden øges gradvist. Ferber 

foreslår, at man den første aften går derind efter tre minutter første gang, efter fem minutter 

anden gang og efterfølgende går derind hvert tiende minut. Ventetiden øges med fem minutter 

for hver aften, og på den syvende aften skal man vente 20 minutter før man går derind første 

gang, 25 minutter før anden gang og efterfølgende skal man vente 30 minutter mellem hvert 

besøg (Ferber, 2006). 

Ved hvert check må forældrene højst tilbringe et til to minutter hos barnet. Formålet med at gå 

ind til barnet er ikke at få barnet til at stoppe med at græde, men at sikre sig, at barnet er ok og 

forsikre barnet om, at forældrene stadig er i nærheden. Forældrene kan prøve at berolige barnet 

ved at tale til det, og hvis barnet har kastet sin bamse eller sutteklud ud af tremmesengen, kan 

forældrene evt. give den tilbage til barnet. Barnet vil med stor sandsynlighed fortsætte med at 

græde, selvom forældrene er hos det, men forældrene må ikke tage barnet op eller røre ved 

barnet. Barnet vil ofte græde voldsommere, når forældrene forlader det igen, men forældrene 

opfordres til at overholde tidsfristen på et til to minutter (Ferber, 2006). 

Ved natopvågninger skal forældrene se til barnet med det samme og efterfølgende følge de 

samme intervaller som om aftenen, indtil barnet falder i søvn igen eller ikke længere græder 

(Ferber, 2006). Man fortsætter denne rutine indtil et fastlagt tidspunkt næste morgen, for 

eksempel klokken fem eller seks. Hvis barnet er vågent efter dette tidspunkt, tager man barnet 

op og begynder dagen (Ferber, 2006). Ved middagslure opfordrer Ferber til, at man benytter 

samme procedure som om aftenen, bortset fra, at man tager barnet op igen, hvis det stadig 

græder efter en halv time. Dermed droppes luren, og man prøver samme metode igen næste 
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gang, det er tid til at sove (Ferber, 2006). Hvis metoden ikke begynder at virke efter en uge, 

mener Ferber, at det kan være nødvendigt at opgive kampen ved middagslure og i stedet kun 

benytte metoden om aftenen, da barnet ellers kan begynde at hade sit værelse og søvn (Ferber, 

2006). 

Ifølge Ferber lærer barnet med tiden, at mor og far altid kommer tilbage. Barnet kan være vred 

på mor og far over, at det ikke bliver vugget eller ammet, men barnet er ifølge Ferber ikke 

bange, da det hurtigt lærer, at mor og far kommer tilbage igen, og det lærer at føle sig godt 

tilpas i sin seng alene (Ferber, 2006). Hvis det ikke er blevet lettere for barnet at falde i søvn 

efter at have benyttet metoden i en uge, opfordrer Ferber til, at man stopper op og genovervejer 

metoden. Typiske fejl er, at forældrene af og til giver efter og går tilbage til at vugge eller amme 

barnet i søvn. Der kan dog også være tale om et medicinsk problem, og barnet kan have smerter, 

som forstyrrer dets søvn. Hvis barnet lider af separationsangst, opfordrer Ferber ligeledes til, at 

man stopper med at bruge metoden (Ferber, 2006). Hvis barnet bliver sygt, holder man pause 

med metoden og starter forfra, når barnet er blevet raskt igen. Det kan være nødvendigt at 

gentage metoden efter sygdom, rejser og tandfrembrud (Ferber, 2006). 

Hvis barnet sover i en seng, og ikke i tremmeseng, kan det ske, at barnet forlader sin seng. I 

dette tilfælde opfordrer Ferber til, at man sætter en låge for barnets dør, så det ikke kan forlade 

værelset. Hvis barnet er over tre år gammelt, kan dette eventuelt kombineres med et 

belønningssystem (Ferber, 2006). Hvis barnet sover sammen med forældrene, kan forældrene 

benytte en særlig version af Ferber-metoden for samsovende familier. De kan ligge sammen 

med barnet i sengen og ignorere barnets gråd i et bestemt antal minutter. Med fastlagte 

intervaller trøster man barnet, ligesom i den klassiske version af Ferber-metoden.  

3.7. Godnat og sov godt-metoden 
Bogen ”Godnat og sov godt” af den spanske børnelæge Eduard Estivill og journalisten Sylvia 

de Béjar udkom første gang i Danmark i år 2000. Metoden er som nævnt meget udbredt i 

Danmark, hvor 42% af alle forældre har prøvet at bruge metoden (Politiken, 2012). 

Godnat og sov godt-metoden minder meget om Ferber-metoden, men intervallerne er kortere, 

og barnet får lov at have både en bamse og en sut hos sig (Estivill & de Béjar, 2004). Ifølge 

Estivill og de Béjar (2004) er det ikke normalt, at børn på over seks måneder fortsat vågner om 

natten. De mener, at et barn på højst syv måneder bør være i stand til at sove alene på sit eget 

værelse hele natten. Hvis dette ikke er tilfældet, mener de, at det er nødvendigt at starte forfra 



  Camilla Juhl Dorland 
 

14 
 

og begynde at putte barnet på en ny måde for at genoptræne sovevanen. Når man starter forfra, 

skal man forestille sig, at barnet er nyfødt og at man skal putte det i seng for første gang, uanset 

hvor gammelt barnet er. Forfatterne giver ikke noget klart svar på, hvor tidligt man kan starte 

med at bruge metoden, men de anbefaler dog, at man går i gang med at benytte metoden, hvis 

barnet endnu ikke har lært gode sovevaner, når det er seks til syv måneder gammelt. Metoden 

kan bruges helt op til barnet er fem år gammelt (Estivill & de Béjar, 2004). 

Metoden går blandt andet ud på, at forældrene skal vælge en række ydre elementer, såsom en 

plakat og en bamse, eller en uro og en sut til yngre børn, som barnet skal lære at forbinde med 

søvn. Barnet skal lære at falde i søvn alene med disse elementer hos sig, og når det vågner om 

natten, vil det i teorien være lettere for barnet at falde i søvn igen, fordi det for eksempel stadig 

har sin sut og bamse hos sig. Forfatterne mener, at det er vigtigt, at det er forældrene, der vælger 

hvilken bamse barnet skal sove med, da alle deres handlinger fra nu af skal vise, at de overtager 

kontrollen. Hvis barnet bruger sut, foreslår forfatterne, at man lægger nogle stykker ned i 

sengen, så barnet selv kan finde en sut, når det vågner om natten. Udover at finde frem til en 

række ydre elementer, skal forældrene også arbejde med deres attitude. De skal virke helt 

afklarede og målrettede og udstråle ro og selvsikkerhed (Estivill & de Béjar, 2004). 

Under aftenrutinen forklarer forældrene, at fra nu af skal barnet sove alene i sin seng, og de skal 

påpege, at barnet har sin plakat/uro/ bamse/ sut hos sig, som vil være hos barnet hele natten. 

Barnet vil sandsynligvis græde for at få tingene til at vende tilbage til det gamle, men denne 

fortid eksisterer ikke længere for forældrene, og de skal derfor lade som ingenting (Estivill & 

de Béjar, 2004). Forfatterne forbereder forældrene på, at der kan komme meget voldsomme 

reaktioner:   

Den naturlige reaktion vil være, at barnet græder, skriger, kaster op, sparker, siger det er 

tørstigt eller sultent, at det skal lave stort, at det ikke kan lide jer osv., for at I skal give 

op. Men I skal ikke så meget som fortrække en mine. (Estivill & de Béjar, 2004, s. 62). 

Når forældrene har forklaret barnet, hvad der nu skal ske, siger de godnat og forlader værelset. 

Hvis barnet græder, skal forældrene gå ind og trøste barnet med jævne mellemrum, for at barnet 

kan se, at det ikke er blevet forladt. Hvis barnet ikke græder, går man kun derind én gang, men 

hvis barnet græder, går man derind efter følgende intervaller første aften: 1 minut, 3 minutter 

og efterfølgende 5 minutter mellem hvert besøg. Intervallerne bliver gradvist længere, og på 
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syvende aften går man derind efter 13 minutter, 15 minutter og efterfølgende går man derind 

med 17 minutters mellemrum. Intervallerne gælder både, når barnet lægges i seng om aftenen, 

og ved hver natopvågning. Samme metode kan bruges ved middagslure (Estivill & de Béjar, 

2004). 

Ifølge Estivill og de Béjar virker metoden kun, hvis forældrene er 100% konsekvente.  De 

advarer om, at hvis forældrene bare én eneste gang tager barnet op, giver barnet noget at drikke, 

synger for det eller lignende, vil de være nødt til at starte forfra med metoden. Fra barnet er 

seks til syv måneder gammelt, har det ifølge forfatterne kun brug for fire måltider om dagen og 

kan klare sig uden mad og vand hele natten, så forældrene bør afholde sig fra at give barnet 

vand, bryst eller flaske om natten (Estivill & de Béjar, 2004). 

Det kan være svært for forældre at håndtere barnets gråd, men ifølge Estivill og de Béjar kan 

forældre let skelne mellem, om barnet græder for at opnå noget eller fordi det er ked af det, og 

under søvntræning mener forfatterne ikke, at barnet græder fordi det reelt er ked af det, men 

blot for at få forældrenes opmærksomhed (Estivill & de Béjar, 2004). Ifølge Estivill og de Béjar 

lærer barnet med tiden, at uanset hvor meget det græder, bliver forældrene ikke hos det, men 

det vil også lære, at der ikke sker noget ved at være alene. Forældrenes periodiske tilbagevenden 

vil ifølge Estivill og de Béjar lære barnet, at det trygt kan lægge sig til at sove alene. Første 

aften er som regel den hårdeste, men der vil ifølge forfatterne højst gå to timer, før barnet falder 

i søvn. Efter højst en uge mener forfatterne, at barnet vil begynde at sove igennem, hvis metoden 

udføres korrekt (Estivill & de Béjar, 2004). Det kan være nødvendigt at gentage processen efter 

sygdom, rejser eller store begivenheder i barnets liv (Estivill & de Béjar, 2004).  

3.8. Extinction 
Extinction er som nævnt et behavioristisk begreb, som på dansk kan oversættes til udslukning 

(Nielsen & Tanggaard, 2011, s. 31-33). Nogle af de største fortalere for extinction er den 

amerikanske børnelæge Marc Weissbluth, der har skrevet bogen ”Healthy Sleep Habits, Happy 

Child” (Weissbluth, 2015) og Alexis Dubief, som står bag bogen ”Precious Little Sleep” og 

hjemmesiden af samme navn (Dubief, 2017; Dubief, 2018). 

Weissbluth (2015) beskriver extinction som en metode til at rette op på usunde søvnvaner. Han 

påpeger, at metoden ikke bør være førstevalg, og at man i stedet kan overveje at prøve med en 

no cry eller maybe cry-metode først (Weissbluth, 2015). Dubief (2017) mener ligeledes, at 

enhver form for CIO bør være sidste udvej, men hun mener dog, at extinction er en god metode, 
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hvis forældrenes ressourcer er opbrugt, eller hvis blidere metoder ikke virker. Weissbluth 

beskriver metoden på følgende måde. Efter aftenrutinen lægges barnet i seng, og forældrene 

forlader værelset. Han foreslår, at man lægger barnet lidt tidligere i seng end sædvanligt for at 

undgå, at barnet bliver overtræt. Efter at barnet er lagt i seng, går man ikke ind til det igen før 

næste morgen, uanset hvor længe eller hvor voldsomt barnet græder. Hvis barnet græder, når 

det lægges i seng, skal det blot betragtes som en protest, ligesom når barnet græder, fordi det 

hellere vil lege end få skiftet ble. Kun ved mistanke om sygdom går man ind for at se, om barnet 

er ok (Weissbluth, 2015). Dubief (2017) foreslår i stedet, at man bruger en babyalarm med 

kamera i, så man kan se til barnet uden at gå derind. Hvis alle barnets behov er blevet opfyldt, 

har barnet ifølge Weissbluth først brug for sine forældre igen næste morgen. Hvis barnet er 

under ni måneder gammelt, mener Weissbluth dog, at barnet kan have brug for at blive ammet 

eller få flaske en eller to gange i løbet af natten (Weissbluth, 2015). 

Ifølge Weissbluth er extinction den hurtigste og mest effektive form for søvntræning. Han 

mener, at man ved af og til at gå ind til barnet, forstærker gråden (Weissbluth, 2015). Man kan 

således komme til at træne barnet til at græde mere ved at gå derind. Dubief (2017) er enig i, at 

det ofte er bedst at undlade at gå ind til barnet, da det højst sandsynligt vil græde voldsomt hver 

gang man går derind. Selv minimal social kontakt er ifølge Weissbluth en stærk 

motivationsfaktor for barnet, så hvis extinction skal virke, skal man være konsekvent og afskære 

barnet fra enhver form for social kontakt, bortset fra en eller to fastlagte amninger eller 

flaskegivninger til yngre babyer. Når barnet har fået bryst eller flaske, placeres barnet igen i 

tremmesengen, og alle protester ignoreres (Weissbluth, 2015). 

Weissbluth anbefaler, at man begynder at bruge extinction, hvis barnet ikke har lært gode 

søvnvaner, når det er omkring fire måneder gammelt, men han mener dog, at man godt kan 

begynde tidligere. Ifølge Weissbluth opstår der en rytme for nattesøvn, når barnet er omkring 

seks uger gammelt, og hvis et spædbarn på seks uger sover dårligt, foreslår han, at man prøver 

at bruge extinction i fem dage for at se, om barnet er klar til det. Han mener endda, at metoden 

kan benyttes endnu tidligere, da forældre har rapporteret om succes med at bruge metoden på 

babyer, der var 4-5 uger gamle. Dubief mener derimod, at man tidligst bør bruge metoden, når 

barnet er seks måneder gammelt, da yngre babyer har brug for at blive trøstet, og da man først 

bør bruge extinction, når man har afprøvet alt andet, og intet har virket (Dubief, 2012). 
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Ifølge Weissbluth tager processen længere tid, hvis barnet er over fire måneder gammelt. Hvis 

barnet er under fire måneder, når man begynder at bruge extinction, græder barnet typisk 30-45 

minutter den første aften. Hvis barnet derimod er fire måneder gammelt eller ældre, græder det 

typisk 45-55 minutter den første aften. På fjerde eller femte aften forventes det, at barnet ikke 

længere græder (Weissbluth, 2015).  

3.8.1. Forskellige variationer af extinction 

Hvis man lader barnet græde alene på ubestemt tid, er der tale om umodificeret extinction 

(Weissbluth, 2015, s. 166), eller full extinction (Dubief, 2017, s. 127). Forældre kan dog også 

vælge at sætte en tidsfrist på, hvilket kaldes extinction with a cap (Weissbluth, 2015, s. 168). 

Hvis forældrene ønsker at have en tidsfrist på, anbefaler Weissbluth 45 minutter, da de fleste 

børn kan nå at falde i søvn i løbet af denne tidsfrist. Ved middagslure foreslår Weissbluth en 

tidsfrist på en time (Weissbluth, 2015). Extinction findes også i en version, hvor forældrene 

bliver hos barnet, men ignorerer alle protester, og denne metode kaldes Extinction with parental 

presence, eller extinction med forældres tilstedeværelse (Weissbluth, 2015, s. 169). 

3.8.2. Større børn 

Hvis barnet kan kravle ud af sin tremmeseng, foreslår Weissbluth, at man sætter et telt eller en 

form for net hen over tremmesengen, så barnet ikke kan kravle ud. Hvis barnet sover i en seng, 

kan man ikke forhindre det i at forlade sengen, men han anbefaler, at man sætter en låge for 

døren, så barnet ikke forlader værelset. Hvis barnet falder i søvn på gulvet, kan man evt. flytte 

det over i sengen, eller man kan lade det ligge på gulvet. Hos større børn foreslår han desuden, 

at extinction kan kombineres med et belønningssystem og en plakat, der opsummerer reglerne 

for, hvornår barnet skal ligge i sin seng (Weissbluth, 2015). 

3.8.3. Vedligeholdelse 

Ifølge Weissbluth kan man forvente, at barnet ikke længere græder efter cirka fem dages 

søvntræning. Hvis barnet bliver overtræt, mener han dog, at barnet stadig vil græde, når det 

bliver lagt i seng, men hvis man rammer det helt rigtige tidspunkt, græder barnet ikke. Nogle 

dage eller uger efter at metoden er begyndt at virke, kan man ifølge Weissbluth forvente en 

response burst, det vil sige, at gråd og kalden starter på ny (Weissbluth, 2015, s. 166). Efter 

sygdom, rejser eller store begivenheder i barnets liv, kan barnet desuden nogle gange vende 

tilbage til gamle vaner og igen begynde at græde ved sengetid, og det kan derfor være 

nødvendigt at gentage extinction flere gange (Weissbluth, 2015).  
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3.9. Opsummering 
De forskellige CIO-metoder har alle til formål at lære barnet at falde i søvn på egen hånd, 

bygger på behavioristiske indlæringsprincipper og indebærer, at man skal vente med eller 

undlade at trøste barnet. Adskillelse og brudt kommunikation er således en uundgåelig del af 

de tre beskrevne metoder. I det følgende vil der blive redegjort for tilknytningsteori og for, 

hvordan man kan forstå CIO ud fra et tilknytningsteoretisk perspektiv. 

4. Tilknytningsteori 
Tilknytningsteori blev udviklet af psykoanalytikeren John Bowlby, og den bygger blandt andet 

på evolutionsteori og viden om menneskers og dyrs instinktive adfærd. Bowlby (1982 [1969]) 

beskriver tilknytningsadfærd som et instinkt, der har til formål at skabe nærhed mellem den 

primære omsorgsperson og barnet (Bowlby, 1982 [1969], s. 154). Barnet kan udvise 

tilknytningsadfærd ved at sutte, klynge sig til, følge, græde og smile til moderen. Moderen vil 

instinktivt reagere på denne adfærd ved at yde omsorg for barnet. Der opstår derved tilknytning 

mellem moderen og barnet, det vil sige et særligt emotionelt bånd, som har til formål at holde 

moderen og barnet tæt sammen (Bowlby, 1982 [1969], s. 154). Nærhed med den primære 

omsorgsperson er nødvendigt for at sikre opfyldelse af barnets behov. Bowlby lægger vægt på, 

at der ikke kun er tale om fysiologiske behov, men at tilknytning i lige så høj grad handler om 

barnets emotionelle behov, såsom tryghed (Bowlby, 1982 [1969]).  

4.1. Udvikling af tilknytning 
Spædbarnet fødes med en tendens til adfærd, der sikrer nærhed med omsorgspersoner. En 

nyfødt baby kan refleksivt følge sin mor med øjnene. Når barnet er omkring tre måneder 

gammelt, vil det begynde at respondere forskelligt på moderen og andre voksne (Bowlby, 1982 

[1969]). Det vil hyppigere smile til moderen og følge hende med øjnene i længere tid. Der er 

dog først tale om egentlig tilknytningsadfærd, når barnet med sin adfærd søger at holde sin mor 

i nærheden (Bowlby, 1982 [1969]). Nærhedsbevarende adfærd ses særligt, når moderen 

forlader rummet og barnet græder og eventuelt forsøger at følge efter hende. Så snart barnet er 

begyndt at kravle, vil det forsøge at følge efter sin mor (Bowlby, 1982 [1969]). Studier af 

Ainsworth (1963, 1967) tyder på, at tilknytningsadfærd ofte er til stede allerede når barnet er 

seks måneder gammelt  (Ainsworth, 1963, 1967, efter Bowlby, 1982 [1969]). Fra seks til ni 

måneder intensiveres tilknytningsadfærd, da barnet med tiden bliver i stand til at kravle efter 

moderen og kan klynge sig til moderen. Fra 9-månedersalderen observerede Ainsworth 
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desuden, at børnene var tilbøjelige til at følge efter andre familiemedlemmer, når moderen ikke 

var til stede, men moderen var stadig den primære omsorgsperson i alle observerede tilfælde 

(Ainsworth, 1963, 1967, efter Bowlby, 1982 [1969]). 

Ved etårsalderen udviser næsten alle børn tilknytningsadfærd, og det ses særligt, når barnet er 

sultent, træt, sygt, ked af det eller bange (Bowlby, 1982 [1969]). I løbet af barnets to til tre 

første leveår bliver tilknytningsadfærd mere organiseret og målorienteret, og barnet kan lægge 

mere komplekse planer med henblik på at påvirke moderens adfærd. Når barnet er omkring tre 

år, ændrer tilknytningen karakter. Barnet bliver bedre til at acceptere, at moderen midlertidigt 

ikke er til stede og kan lettere finde trøst hos andre tilknytningsfigurer (Bowlby, 1982 [1969]).  

4.2. Flere tilknytningspersoner 
I Bowlbys teori omtales moderen som den primære omsorgsperson, da omsorg for barnet før i 

tiden primært var moderens ansvar. I dag varetages omsorgen for barnet ofte af begge forældre 

i fællesskab, og i mange familier kan begge forældre således betragtes som primære 

omsorgspersoner (Howes & Spieker, 2008). I familier, hvor omsorg for barnet varetages af 

begge forældre, vil barnet få en tilknytning til både moderen og faderen, og det ses blandt andet 

ved, at barnet udviser tilknytningsadfærd rettet mod begge forældre (Lamb, 1977). Når barnet 

starter i pasningstilbud, vil det desuden begynde at danne tilknytningsrelationer til de 

pædagoger, der til dagligt tager sig af barnet. Dette ses blandt andet ved, at barnet retter mere 

tilknytningsadfærd mod de faste pædagoger, og at de faste pædagoger typisk er bedre til at 

trøste barnet, end pædagoger, som barnet ikke kender så godt (Barnas & Cummings, 1994). 

Ifølge Howes og Spieker (2008) er der således tale om, at barnet danner et netværk af 

tilknytningsrelationer, men forældrene (hyppigst moderen) vil fortsat være de primære 

omsorgspersoner på trods af fremkomsten af nye tilknytningsrelationer. Kvaliteten af 

tilknytningen til moderen ser desuden ud til at have betydning for dannelsen af andre 

tilknytningsrelationer, og tilknytningsrelationer kan således også forstås som et hierarki, hvor 

tilknytningen til den primære omsorgsperson har den største betydning for barnets udvikling og 

for dannelsen af andre tilknytningsrelationer (Howes & Spieker, 2008).  

4.3. Arbejdsmodeller 

På baggrund af mange interaktioner med sine omsorgspersoner udvikler barnet nogle generelle 

repræsentationer af samspil med omsorgspersonerne, og disse repræsentationer kalder Bowlby 

for arbejdsmodeller (Bowlby, 1973, s. 158). Barnet danner både arbejdsmodeller for sig selv 
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og for sine omsorgspersoner. Arbejdsmodeller indeholder blandt andet forudsigelser om, 

hvorvidt omsorgspersonen vil være tilgængelig og yde trøst og omsorg, når barnet har brug for 

det, baseret på tidligere erfaringer. Barnet vil interagere forskelligt med sine omsorgspersoner 

alt efter, om de betragtes som tilgængelige og lydhøre eller fraværende og afvisende (Bowlby, 

1973). Dette giver anledning til forskellige mønstre af tilknytning. 

4.4. Tilknytningsmønstre 
Teori om individuelle forskelle i tilknytning blev udviklet af blandt andre Mary Ainsworth på 

baggrund af observationer af børn i den såkaldte fremmedsituation, eller the strange situation 

(Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978). I denne procedure observeres børn på omkring et 

til halvandet år, mens de adskilles fra og genforenes med deres mor, og på baggrund af barnets 

reaktion kan dets tilknytningsmønster klassificeres. Ainsworth et al. identificerer tre forskellige 

tilknytningsmønstre: Sikker, usikker/undgående og usikker/ambivalent tilknytning. Ved sikker 

tilknytning kan barnet skifte mellem at udforske rummet og søge tilbage til sin mor, og det kan 

således bruge sin mor som en sikker base, som det søger tilbage til, hvis det for eksempel bliver 

forskrækket eller har brug for trøst (Ainsworth et al., 1978). Det er normalt, at barnet bliver 

stresset ved adskillelse fra moderen, men hvis barnet har en sikker tilknytning til sin mor, vil 

det tage imod trøst, når hun vender tilbage, og barnet vil hurtigt falde til ro igen. Omkring 70% 

af amerikanske babyer udviser tegn på sikker tilknytning (van IJzendoorn & Kroonenberg, 

1988) Ifølge Ainsworth et al. vil barnet udvikle en sikker tilknytning til moderen, hvis hun 

generelt er tilgængelig og responderer sensitivt på barnets behov (Ainsworth et al., 1978). 

Ved usikker/undgående tilknytning ser barnet ud til at være ligeglad med, at moderen går og 

kommer tilbage igen. Barnet søger ikke trøst hos moderen og giver ikke udtryk for ubehag ved 

adskillelse. Omkring 20% af amerikanske babyer falder inden for denne kategori (Cassidy, 

1994). Børn i denne kategori har ofte oplevet afvisning fra deres primære omsorgsperson, 

særligt når de var kede af det og havde mest brug for trøst og støtte, og de har lært, at det ikke 

kan betale sig at opsøge deres omsorgsperson i stressende situationer. De har dermed tilegnet 

sig en strategi, hvor de minimerer betydningen af deres omsorgsperson som kilde til støtte for 

at undgå den smerte, der er forbundet med afvisning, og de er stoppet med at give udtryk for 

deres negative følelser, da de ellers risikerer yderligere afvisning (Cassidy, 1994). 

Det tredje tilknytningsmønster kaldes usikker/ambivalent tilknytning, og det er kendetegnet ved 

stærke protester ved adskillelse og uro eller vrede ved genforening. Ved genforening vil barnet 
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ofte modsætte sig forælderens forsøg på at trøste det, og der går lang tid, før barnet falder til ro 

igen (Cassidy, 1994). Børn i denne kategori har ofte oplevet utilgængelige eller kun delvist 

tilgængelige omsorgspersoner, og de har dermed udviklet en strategi, hvor de udtrykker deres 

følelser meget kraftigt for at få deres forældres opmærksomhed. Omsorgssvigtede børn kan ofte 

placeres i denne kategori (Cassidy, 1994). Omkring 10% af amerikanske børn kan klassificeres 

som havende en usikker/ambivalent tilknytning (van IJzendoorn & Kroonenberg, 1988). 

Et fjerde tilknytningsmønster er senere blevet identificeret, da studier har vist, at ikke alle børn 

kunne placeres inden for et af de tre eksisterende tilknytningsmønstre. Main og Weston (1981) 

fandt for eksempel, at 12,5% af deres forsøgsdeltagere ikke passede ind i nogen af de tidligere 

beskrevne kategorier. Det fjerde tilknytningsmønster kaldes usikker/desorganiseret tilknytning, 

og det er karakteriseret ved en manglende strategi for at finde tryghed hos tilknytningsfiguren 

og modsatrettet adfærd (Hollidge & Hollidge, 2016). Dette tilknytningsmønster ses ofte hos 

børn, der har været udsat for omsorgssvigt og overgreb, og hvor tilknytningsfiguren har været 

en kilde til frygt (Hollidge & Hollidge, 2016). 

Kvaliteten af barnets tilknytning til forældrene har betydning for en række områder af barnets 

liv. Sikker tilknytning ser ud til at være en beskyttende faktor i barnets udvikling og er blandt 

andet blevet sat i forbindelse med bedre emotionsregulering (Cassidy, 1994). De usikre 

tilknytningsmønstre kan derimod ses som en sårbarhedsfaktor og er forbundet med større risiko 

for udvikling af psykopatologi og dårligere emotionsregulering (Cassidy, 1994; Jones, 1996). 

Børn med usikre tilknytningsmønstre har desuden større risiko for at danne dysfunktionelle 

relationer med jævnaldrende børn (Troy & Shroufe, 1987).  

4.5. Tilknytning i parforhold 
Tilknytningsmønstre har vist sig at være rimeligt stabile over tid, og kvaliteten af tilknytning 

til forældrene kan påvirke, hvordan man senere i livet knytter sig til sin partner. Et romantisk 

forhold kan ifølge Zeifman og Hazan (2008) beskrives som et tilknytningsforhold, da det kan 

indeholde mange af de samme elementer, som forældre-barn relationen, såsom 

nærhedsbevarende adfærd, ubehag ved adskillelse og at bruge den anden som sikker base. 

Tilknytning hos voksne måles sædvanligvis med det semistrukturerede interview Adult 

Attachment Interview (Cassidy, 1994).  
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4.6. Forældres tilknytningsmønster påvirker barnet 
Voksnes tilknytningshistorie ser ud til at påvirke deres børns tilknytning. Mødre, der selv har 

oplevet omsorgssvigt og haft en usikker tilknytning til deres forældre, har større risiko for at 

omsorgsvigte deres børn og for at skabe usikre tilknytningsmønstre hos deres børn (Cicchetti, 

Rogosch & Toth, 2006). Forældrenes tidlige erfaringer med deres egne omsorgspersoner er 

blevet internaliseret og gjort til generelle forventninger omkring tilknytningsrelationer (Beetz, 

Winkler, Julius, UvnäS-Moberg & Kotrschal, 2015). Mødres interaktioner med deres børn 

styres i høj grad af deres egne tilknytningserfaringer, og hvis moderen ikke har erfaring med 

tilgængelige og omsorgsfulde voksne, vil hun selv have svært ved at være tilgængelig og yde 

tilstrækkelig omsorg for sit barn. Der er således stor sandsynlighed for, at et usikkert 

tilknytningsmønster videreføres til næste generation (Beetz et al., 2015).  

4.7. CIO i et tilknytningsteoretisk perspektiv 
Bowlby (1982 [1969]) påpeger, at det kun er i de økonomisk velstillede, vestlige lande, at 

spædbarnet er adskilt fra sine forældre om natten. I samfund, hvor befolkningen stadig lever 

som jægere og samlere, lægges barnet ikke i en tremmeseng, men bæres på ryggen af moderen 

om dagen og sover med sin mor om natten. Bowlby skriver, at et spædbarn, der græder, når det 

lige har fået mad og derefter lægges i seng, ofte betragtes som forkælet i den vestlige del af 

verden, men han påpeger, at denne forståelse af barnet er misvisende. Spædbarnet fødes med et 

behov for og ønske om nærhed med sine omsorgspersoner. ”The young child’s hunger for his 

mother’s love and presence is as great as his hunger for food” (Bowlby, 1982 [1969], s. 21). 

Bowlby indikerer dermed, at barnets emotionelle behov er lige så vigtige som dets fysiologiske 

behov, og at barnets behov for fysisk kontakt og tryghed ikke må ignoreres. Når barnet græder, 

udtrykker det med andre ord et behov, og gråden vil naturligt udløse omsorgsadfærd hos 

forældrene. Spædbarnet vil for eksempel ofte stoppe med at græde, hvis man tager det op og 

vugger det i sine arme, da spædbørn ofte har brug for kropskontakt og bevægelse for at falde til 

ro (Bowlby, 1982 [1969]).  

Ved CIO skal man i perioder ignorere barnets gråd og undlade at tage det op, og det involverer 

dermed en begrænsning af tilgængelighed og lydhørhed. Set ud fra et tilknytningsteoretisk 

perspektiv kan man derfor argumentere for, at CIO går imod forældres instinkter og ignorerer 

babyers emotionelle behov. Hvordan dette påvirker barnet, forældrene og tilknytningen 

imellem dem vil blive behandlet i løbet af diskussionen, men først vil det blive diskuteret, 
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hvorvidt babyers natopvågninger og behov for hjælp til at falde i søvn bør betragtes som et 

problem. 

5. Søvnproblemer og normal søvn hos babyer og småbørn 
Ifølge CIO-fortalere har barnet et søvnproblem, hvis det ikke er i stand til at falde i søvn alene 

og sove igennem om natten uden at kalde på sine omsorgspersoner, fra det er omkring seks 

måneder gammelt (Estivill & de Béjar, 2004; Ferber, 2006; 2005, Weissbluth, 2015). Ferber 

(2006) giver dog udtryk for, at barnets søvnmønster kun skal betragtes som et søvnproblem, 

hvis forældrene oplever det som et problem. 

Man kan indvende, at man ud fra et evolutionært perspektiv ikke kan forvente, at babyer skal 

være i stand til at falde i søvn alene. Bowlby (1982 [1969]) påpeger som nævnt, at det kun er i 

den vestlige del af verden, at babyer forventes at kunne sove alene. Igennem menneskehedens 

historie har det ikke været normalt for babyer at være adskilt fra deres omsorgspersoner om 

natten, og samsovning er stadig normen i de fleste ikke-vestlige lande (Stearns, Rowland & 

Giarnella, 1996). Babyer har ofte brug for kropskontakt eller bevægelse for at falde i søvn, og 

de begynder ofte at græde, hvis de bliver lagt i en tremmeseng eller lignende. I et australsk 

studie af Hiscock et al. (2014) med over 700 babyer i alderen fire til seks måneder var kun en 

tredjedel af forældrene i stand til konsekvent at få barnet til at falde i søvn i tremmesengen. I et 

amerikansk studie af Burnham, Goodlin-Jones, Gaylor og Anders (2002) med 80 babyer blev 

kun 32% af babyerne konsekvent lagt i seng mens de var vågne ved tolvmåneders-alderen. Hvis 

omkring to tredjedele af babyer har brug for hjælp til at falde i søvn, kan man argumentere for, 

at det bør det anses for at være normalt at hjælpe sin baby ind i søvnen. 

Man kan argumentere for, at natopvågninger ligeledes kan betragtes som normale, da 

natopvågninger forekommer hos en stor del af alle babyer og tumlinger. Et stort amerikansk 

studie af Weinraub et al. (2012) undersøgte udviklingen af søvnmønstre hos over tusind børn 

på seks til 36 måneder. De identificerede to typer af udviklingsmønstre. Den ene gruppe, 

”sleepers” (66% af børnene) sov igennem allerede ved seks måneder og vækkede 

gennemsnitligt deres forældre om natten en gang om ugen. De resterende 34%, ”transitional 

sleepers”, vækkede deres forældre hver nat ved seks måneder, men der sås et gradvist fald i 

antallet af natopvågninger med alderen. Ved 18 måneder var der ikke længere forskel på antallet 

af natopvågninger i de to grupper. Seks procent af børnene vågnede fortsat hver nat ved 36 

måneder (Weinraub et al., 2012). En stor telefonundersøgelse af Johnson (1991) fandt desuden, 
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at 35% af alle børn i alderen 12 til 35 måneder vågner og græder i løbet af natten. Det ser 

dermed ud til, at natopvågninger også forekommer hos mange tumlinger (1-3 år). Børns 

søvnmønstre er forskellige, og da en stor del af alle børn fortsætter med at vågne om natten 

indtil de er omkring tre år, kan dette betragtes som en normal variation. 

5.1. Definition af søvnproblemer i studier 
Ifølge Higley og Dozier (2009) er der ingen standardkriterier for, hvad søvnproblemer hos børn 

dækker over. I studier, der undersøger effekten af CIO på børns søvnproblemer, defineres 

søvnproblemer ofte meget løst og er som regel baseret på forældrenes oplevelse af, at der er et 

problem (Mindell et al., 2006). Når der er tale om et søvnproblem i klinisk forstand, omtales 

det som en søvnforstyrrelse. Kun ganske få empiriske artikler benytter en klinisk definition på 

søvnforstyrrelser, såsom definitionen i International Classification of Sleep Disorders. Her 

defineres tre typer af adfærdsmæssige søvnforstyrrelser i barndommen: Sleep onset association 

type, limit-setting type og kombineret type (Mindell et al., 2006). Ved sleep onset association 

type kræves særlige betingelser for, at barnet kan falde i søvn, og disse betingelser er 

problematiske eller særligt krævende. Særlige betingelser kan for eksempel være, at barnet skal 

vugges og ammes eller kun kan falde i søvn i bilen. Hvis de særlige betingelser mangler, 

forsinkes eller forstyrres barnets søvn. Ved natopvågninger er forældrenes intervention 

nødvendig for, at barnet kan falde i søvn igen (Mindell et al., 2006, s. 1266). Ved limit-setting 

type har barnet svært ved at falde i søvn eller forblive i søvnen. Barnet trækker tiden ud ved 

sengetid eller nægter at gå i seng, og det samme kan ske efter natopvågninger. Forældrene 

udviser utilstrækkelig evne til at sætte grænser omkring sengetid (Mindell et al., 2006, s. 1266). 

Ved kombineret type er der elementer til stede fra begge de to andre typer af adfærdsmæssige 

søvnforstyrrelser (Mindell et al., 2006). Ifølge Mindell et al. (2006) lever omkring 20-30% af 

alle børn i alderen seks måneder til fem år op til kriterierne for en adfærdsmæssig 

søvnforstyrrelse, og blandt babyer og tumlinger er dette tal et sted mellem 25% og 50% 

(Mindell et al., 2006).  

5.2 Kulturelt perspektiv 
Blunden, Thomson og Dawson (2011) påpeger, at adfærdsmæssige søvnforstyrrelser hos børn 

er blevet til en diagnose, fordi det er problematisk for forældrene. ”[…] night waking and sleep 

disturbance are problematic for parents, with parents adopting an adult-centric view that 

pathologises infant nighttime crying. These problems are ‘treated’ with behavioral sleep 

treatments […]”.  (Blunden et al., 2011, s. 328). Blunden et al. udtrykker dermed skepsis over 
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for den patologisering, der finder sted. Man kan indvende, at hvis 25-50% af alle babyer og 

tumlinger lever op til kriterierne for en søvnforstyrrelse, er kriterierne for brede, og normal 

babysøvn patologiseres. Forståelsen af søvnforstyrrelser og søvnproblemer er kulturelt bestemt, 

og betegnelsen er primært udbredt i den vestlige del af verden (Maute & Perren, 2018). I Japan 

bekymrer forældre sig for eksempel sjældent om deres børns søvn og konsulterer ikke lægen 

angående søvn (Stearns et al., 1996). I lande, hvor samsovning er udbredt, eksisterer 

søvnforstyrrelser stort set ikke (Jenni, 2005; McKenna & McDade, 2005; Morelli, Rogoff, 

Oppenheim & Goldsmith, 1992). Betegnelserne søvnforstyrrelser og søvnproblemer er således 

kulturelt betinget, og hvad der i den vestlige verden anses for at være et søvnproblem, betragtes 

i andre kulturer som normalt.  

I den vestlige del af verden sover forældre og børn typisk i hvert sit rum, og forældre bliver 

dermed nødt til at forlade deres seng, hvis de vil se til barnet. Dette kan være en medvirkende 

årsag til, at natopvågninger opleves som problematiske (Blunden et al., 2011). En anden 

medvirkende årsag kunne være, at begge forældre typisk går på arbejde i den vestlige del af 

verden, og begge forældre er således mere afhængige af at få stilstrækkeligt med søvn (Blunden 

et al., 2011). Årsagen til, at forældre vælger at søvntræne deres barn, er ofte et ønske om at 

reducere antallet af natopvågninger (Loutzenhiser, Hoffman & Beatch, 2014). Andre årsager 

kan være vestlige overbevisninger såsom ønsket om at gøre sine børn uafhængige og 

selvstændige tidligt i livet (Maute & Perren, 2018). 

6. Hvordan CIO påvirker barnet 

6.1. Effekt på barnets søvn 
Flere studier tyder på, at både extinction og kontrolleret gråd er hurtige og effektive metoder til 

at lære barnet at falde i søvn alene og reducere antallet af natopvågninger (Field, 2017; Honaker 

& Meltzer, 2014; Mindell et al., 2006). Der vil ofte være sket en signifikant reduktion af gråd 

efter tre til fem dage (France, 1992; France et al., 1991; Meltzer & Mindell, 2014; Middlemiss, 

Granger, Goldberg & Nathans, 2012). Varigheden af gråd vil blive diskuteret nærmere i afsnit 

6.2. 

En oversigtsartikel af Mindell et al. (2006) undersøgte på baggrund af 54 studier effekten af 

adfærdsmæssige interventioner, blandt andet extinction og kontrolleret gråd, på børn i alderen 

nul til fire år og 11 måneder. Ud af 19 studier tydede 17 studier på, at extinction var en meget 
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effektiv behandling til at reducere problemer med at få barnet til at sove og antallet af 

natopvågninger. Fire af de 17 studier var RCT-studier. De resterende studier havde ingen 

kontrolgruppe, og fem af dem var casestudier. To ud af 19 studier (et casestudie og et 

interventionsstudie uden kontrolgruppe) fandt ingen effekt af extinction (Rapoff, 

Christophersen & Rapoff, 1982; Weir & Dinnick, 1988).  

Mindell et al. så desuden på 14 studier, der alle tydede på, at kontrolleret gråd fører til færre 

problemer med sengelægning og/eller en reduktion i antallet af natopvågninger. Fire af 

studierne var RCT-studier, og yderligere ét studie havde en kontrolgruppe. Ét studie var et 

casestudie. I to af RCT-studierne af kontrolleret gråd var der lavet udregninger af, hvor udbredt 

effekten var. Disse to studier fandt, at for henholdsvis 30 og 50 procent af forsøgsdeltagerne 

førte kontrolleret gråd ikke til færre natopvågninger (Hiscock & Wake, 2002; Lawton, France 

& Blampied, 1991). Oversigtsartiklen af Mindell et al. (2006) inkluderede desuden fire studier, 

der alle tydede på, at extinction med forældres tilstedeværelse er en effektiv behandling. To af 

disse studier var RCT-studier, ét havde en kontrolgruppe, og ét havde ingen kontrolgruppe. På 

tværs af de 52 studier af børn behandlet med adfærdsmæssige interventioner opnåede 82% af 

børnene signifikant forbedring. Effekten var ofte vedligeholdt efter tre til seks måneder. Langt 

de fleste studier var dog baseret på forældrerapportering og benyttede ingen objektive målinger 

af børnenes søvn. 

Hos babyer på under tolv måneder er effekten mindre veldokumenteret. En systematisk 

oversigtsartikel og metaanalyse af Kempler, Sharpe, Miller og Bartlett (2016) fandt på 

baggrund af ni studier, at adfærdsmæssige interventioner til babyer på 0-12 måneder ikke fører 

til en reduktion i antallet af natopvågninger, men de ser derimod ud til at medføre en forlængelse 

af barnets samlede nattesøvn, målt med forældrerapportering. En metaanalyse af Mihelic, 

Morawska og Filus (2017) fandt en lille, men signifikant effekt af adfærdsmæssige 

interventioner til børn på 0-12 måneder, målt med forældrerapportering. 

6.1.1. Objektive målinger 

Studier, der finder en reduktion i natopvågninger, er som regel baseret på forældrerapportering. 

Kun få studier har inkluderet objektive målinger såsom videoptagelser og aktigrafi, som er en 

metode, hvor barnets søvn og natopvågninger bliver målt ved hjælp af en aktivitetsmåler. I et 

studie med 50 børn i alderen 9 til 24 måneder sammenlignede Sadeh (1994) kontrolleret gråd 

(Ferber-metoden) med extinction med forældres tilstedeværelse. Begge interventioner førte til 
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en signifikant reduktion i natopvågninger målt med både aktigrafi og forældrerapportering. 

Sadeh påpeger dog selv, at manglen på en kontrolgruppe, der ikke modtog nogen intervention, 

gør det svært at sige noget om, hvilke faktorer, der medførte denne forandring. 

Nyere studier af effekten af CIO har også inkluderet objektive målinger. I et RCT-studie af 

Gradisar et al. (2016) blev 14 babyer på seks til seksten måneder behandlet med kontrolleret 

gråd, mens 14 babyer fungerede som kontrolgruppe. Studiet bekræfter, at kontrolleret gråd fører 

til et fald i antallet af forældrerapporterede natopvågninger. Objektive målinger (aktigrafi) 

kunne derimod ikke bekræfte denne reduktion i antallet af natopvågninger. De objektive 

målinger tydede på, at kontrolleret gråd hverken fører til mere søvn, færre natopvågninger eller 

kortere vågenperioder om natten. Børnene vågnede stadig om natten, men de var stoppet med 

at signalere til deres forældre. Et RCT-studie af Hall et al. (2015) nåede frem til de samme 

resultater. I dette studie blev 235 babyer i alderen seks til otte måneder fordelt mellem en 

kontrolgruppe og en interventionsgruppe, som blev behandlet med kontrolleret gråd. Seks uger 

efter behandlingen viste aktigrafi, at der ikke var signifikant forskel på antallet af eller 

varigheden af vågenperioder om natten i behandlingsgruppen og kontrolgruppen. De fandt dog, 

at det længste søvnstræk om natten var lidt længere hos børn i behandlingsgruppen, men der 

var ikke forskel på den samlede mængde søvn hos de to grupper. Studierne af Gradisar et al. 

(2016) og Hall et al. (2015) tyder dermed på, at CIO hverken medfører mere søvn, færre 

natopvågninger eller kortere vågenperioder om natten, men at forældrene opfatter det som, at 

børnene sover bedre, da CIO reducerer barnets signaladfærd om natten. Der er dermed ikke 

tilstrækkeligt med evidens til at konkludere, at CIO forbedrer barnets søvn, men der er evidens 

for, at det kan føre til, at forældrene oplever en forbedring i barnets søvn. 

6.1.2. CIO uden professionel intervention 

Loutzenhiser, Hoffman og Beatch (2014) påpeger, at effekten af CIO kan være lavere for 

forældre, der blot følger en selvhjælpsbog eller råd fra familie og venner, sammenlignet med 

forældre, der har modtaget en intervention og får støtte og vejledning fra fagfolk. Loutzenhiser 

et al. (2014) spurgte 411 canadiske forældre om deres brug af kontrolleret gråd. Omkring 

halvdelen af forældrene havde brugt en form for kontrolleret gråd. Blandt disse forældre 

rapporterede 14%, at kontrolleret gråd førte til, at barnets natopvågninger ophørte. I 41,7% af 

familierne havde kontrolleret gråd ingen effekt på antallet af natopvågninger. De resterende 

familier oplevede en lille eller mellemstor effekt. Loutzenhiser et al. påpeger, at denne effekt 
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er lavere end de effekter, der findes i kliniske og forskningsmæssige sammenhænge. De nævner, 

at den lavere effekt kan skyldes, at disse forældre ikke havde modtaget nogen intervention eller 

støtte og vejledning fra fagfolk. Det at modtage en intervention kan medføre en række effekter, 

heriblandt placeboeffekten, som har at gøre med forventninger til behandlingen eller 

interventionen (Benedetti, 2009). Mødet med eksperter, der selv har stor tiltro til en behandling 

eller intervention, kan også forhøje effekten af en behandling, hvilket kaldes Rosenthal-effekten 

(Bjerg, 2010, s. 595). Når forældre modtager opmærksomhed fra fagfolk og bliver lyttet til, kan 

man desuden forvente en forøgelse af effekten, hvilket kaldes Hawthorne-effekten (Sedgwik & 

Greenwood, 2015). I studier af CIO modtager kontrolgruppen dog ofte en form for intervention, 

såsom generel information om søvn eller sikkerhed (Gradisar et al., 2016; Hall et al., 2015; St 

James-Roberts, Sleep, Morris, Owen & Gillham, 2001). I studier, hvor kontrolgruppen 

modtager en form for intervention, kan man forvente, at Rosenthal-effekten og Hawthorne-

effekten er lige høje i interventionsgruppen og kontrolgruppen, hvis interventionerne i de to 

grupper er lige omfangsrige, og disse effekter vil således ikke spille en rolle for den forskel, 

man kan måle mellem interventionsgruppen og kontrolgruppen. Rosenthal-effekten og 

Hawthorne-effekten kan derimod være en medvirkende årsag til, at interventionsstudier finder 

en højere effekt af CIO end studier, hvor forældrene har brugt CIO uden at deltage i en 

professionel intervention. De fleste studier af adfærdsmæssige søvninterventioner til spæd- og 

småbørn finder en eller flere positive effekter, uanset hvilken intervention, der er tale om (Field, 

2017; Honaker & Meltzer, 2014; Mindell et al., 2006). Dette kunne tænkes at skyldes, at 

indholdet i interventionen ikke er altafgørende for effekten, men at placeboeffekten med mere 

også spiller en rolle. 

Loutzenhiser et al. (2014) nævner, at en anden mulig årsag til den lavere effekt i deres studie 

kan være, at forældrene har brugt CIO i tilfælde, hvor det ikke anbefales. I deres studie havde 

70% af forældrene brugt CIO første gang før barnet var fyldt seks måneder. Ifølge Loutzenhiser 

et al. (2014) anbefaler de fleste søvneksperter, at man venter med at bruge CIO til barnet er 

mindst seks måneder gammelt, da effekten af CIO er mindre veldokumenteret hos babyer på 

under seks måneder. 

6.1.3. Effekt på yngre babyers søvn 

Effekten af CIO er mindre veldokumenteret hos babyer på under seks måneder. To 

oversigtsartikler når frem til modsatrettede konklusioner. En systematisk oversigtsartikel af 
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Douglas og Hill (2013) konkluderer, at der ikke er evidens for, at hverken forebyggende eller 

behandlende adfærdsmæssige interventioner forbedrer søvnen eller reducerer signaladfærd i 

nævneværdig grad hos babyer på under seks måneder. En oversigtsartikel af Crichton og Symon 

(2016) konkluderer derimod, at forebyggende og behandlende adfærdsmæssige interventioner 

forbedrer søvn hos børn på under seks måneder. 

Crichton og Symon (2016) så på 11 studier af forebyggende og behandlende adfærdsmæssige 

interventioner til forbedring af søvn hos spædbørn på nul til seks måneder. Det var dog ikke 

alle studierne, der involverede CIO, men i alle på nær ét studie blev forældre opfordret til at 

forsinke deres respons på barnets gråd om natten. Otte af studierne tydede ifølge Crichton og 

Symon (2016) på, at interventionen forbedrede barnets søvn. Et af disse otte studier var et studie 

af St James-Roberts et al. (2001). I dette studie skulle forældre til 205 spædbørn i alderen nul 

til tre måneder undlade at amme eller give flaske i længere og længere stræk om natten, og de 

skulle lægge barnet i seng, mens det var vågent og lade det ligge alene i mindst ti minutter. Hvis 

barnet stadig græd efter ti minutter, skulle de i mindst ti minutter forsøge at trøste barnet uden 

at tage det op. Hvis barnet kun klynkede, men ikke græd, skulle de ikke tage det op, men hvis 

det fortsatte med at græde, skulle de tage det op. Denne metode er dermed ikke ægte CIO, men 

kan betragtes som en mellemting mellem CIO og fuss it out. Fuss it out er en metode, hvor man 

lægger barnet i seng og ignorerer klynk og uro i for eksempel 10, 15 eller 20 minutter, men 

hvor man stadig reagerer på gråd (Dubief, 2017, s. 95). St James-Roberts et al. påpeger, at mere 

hardcore CIO-metoder sjældent er acceptable for forældre til yngre babyer. Interventionen 

havde en lille effekt og førte til, at 10% flere babyer i interventionsgruppen end kontrolgruppen 

sov stræk på mindst fem timer om natten ved tre-måneders-alderen. Det rapporteres ikke, 

hvorvidt interventionen førte til mere nattesøvn alt i alt. Studiet kritiseres i en Cochrane-artikel 

for selektiv rapportering, og der argumenteres for, at studiet ikke fandt nogen meningsfuld eller 

signifikant effekt på babyernes søvn (Bryanton, Beck & Montelpare, 2013). 

Et andet af de otte studier, som Crichton og Symon (2016) bygger deres konklusion på, er et 

studie af Smart og Hiscock (2007). I denne intervention fik forældre til babyer på to uger til syv 

måneder en række informationer om søvn og blev blandt andet opfordret til at lade deres baby 

falde i søvn alene, men det præciseres ikke, hvordan de skulle håndtere det, hvis barnet græd. 

Det rapporteres ikke, hvorvidt interventionen førte til en forbedring af babyernes søvn, da dette 

ikke var det primære formål med studiet. Da studiet fandt en reduktion i depressive symptomer 
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hos forældrene og en forbedring af mødres søvn, har Crichton og Symon (2016) medtaget 

studiet som et af de otte studier, som efter deres eget udsagn tyder på en forbedring af babyers 

søvn. Douglas (2016) har kritiseret Crichton og Symon (2016) for at bruge dette studie som et 

bevis på, at søvninterventioner til yngre babyer virker, da dette studie ikke kan sige noget om 

effekten på babyers søvn. Det er således ikke alle de otte studier nævnt af Crichton og Symon 

(2016), der reelt tyder på, at interventioner til yngre babyer har en effekt på barnets søvn. 

Blandt de 11 studier, som er med i oversigtsartiklen af Crichton og Symon (2016) var der kun 

to af studierne, der benyttede objektive målinger. Et RCT-pilotstudie af Stremler et al. (2006) 

benyttede aktigrafi som objektiv måling, og de fandt et fald i antallet af natopvågninger og en 

forlængelse af nattesøvnen hos de 15 babyer i interventionsgruppen. Et større RCT-studie af 

Stremler et al. (2013) benyttede samme metode, men kunne ikke bekræfte det, som pilotstudiet 

havde vist. De 123 babyer i interventionsgruppen sov hverken længere eller mere 

sammenhængende end babyerne i kontrolgruppen. Et andet RCT-studie af Hiscock et al. 

(2014), med over 700 babyer, fandt heller ingen effekt af en lignende intervention, baseret på 

forældrerapportering. 

Oversigtsartiklen af Crichton og Symon (2016) konkluderer, at interventioner til børn på under 

seks måneder er effektive på baggrund af, at 8 ud af 11 studier efter sigende når frem til denne 

konklusion, men de forholder sig ikke til, at de største og metodisk stærkeste studier (RCT-

studier og studier, der inkluderer objektive målinger) ikke kan bekræfte denne konklusion. 

Douglas (2016) påpeger, at denne forudindtagede konklusion kan være fremkommet på grund 

af økonomiske interesser. Dr. Symon står bag den indbringende forretning BabySleepDoctor, 

som tilbyder konsultationer og online rådgivning med henblik på forbedring af babyers søvn, 

men Crichton og Symon (2016) gør ikke opmærksom på denne interessekonflikt (Douglas, 

2016). Crichton og Symons konklusion er fremkommet på et tvivlsomt grundlag. Douglas og 

Hill (2013) påpeger, at de metodisk stærkeste studier ikke tyder på, at interventioner til børn på 

under seks måneder fører til nogen nævneværdig forbedring af barnets søvn eller reduktion i 

signaladfærd, og denne konklusion er således bedre underbygget. 

6.1.4. Langtidseffekt på barnets søvn 

Der findes kun få longitudinelle studier, der undersøger langtidseffekten af CIO. I et 

longitudinelt RCT-studie af Lam, Hiscock og Wake (2003) blev 156 børn på otte til ti måneder 

behandlet med enten kontrolleret gråd eller camping out, som er en form for extinction med 
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forældres tilstedeværelse. Børnene i kontrolgruppen modtog ingen intervention. Tre år senere 

var der ingen forskel på søvnen eller signaladfærd om natten hos børnene i 

interventionsgruppen og kontrolgruppen. I et andet longitudinelt RCT-studie af Price, Wake, 

Okoumunne og Hiscock (2012) blev 173 børn i alderen 8-10 måneder behandlet med extinction-

baserede interventioner, såsom kontrolleret gråd eller camping out. Fem år efter var der ingen 

signifikant forskel på søvn eller hyppigheden af signaladfærd om natten hos børnene i 

interventionsgruppen og kontrolgruppen. Dette studie har dog en række metodiske fejl, hvilket 

vil blive diskuteret i afsnit 6.7. 

6.2. Varigheden af gråd 
Ikke alle børn græder ved extinction eller kontrolleret gråd, men ifølge Eckerberg (2004) vil de 

fleste børn græde. Man kan dog indvende, at hvis barnet ikke græder, når forældrene går fra 

det, er der ikke tale om CIO. Ved extinction eller kontrolleret gråd sker der ofte i starten en 

forøgelse af frekvensen og intensiteten af barnets gråd, kaldet post-extinction response burst 

(France & Blampied, 2005). Disse forlængede og ofte voldsomme udbrud af gråd kan resultere 

i, at forældrene vælger at afbryde behandlingen. Forskere ønsker imidlertid typisk af fastholde 

forældre i behandlingen, så France og Blampied (2005) påpeger, at det er vigtigt at forberede 

forældrene på, at der ofte vil ske en voldsom forøgelse af gråd tidligt i behandlingen, men at 

gråden derefter vil aftage. Forskerne er tilfredse så længe der efterfølgende sker en reduktion i 

gråd, og det nævnes ikke, hvorvidt målet er, at gråden helt skal ophøre. 

Ved extinction eller kontrolleret gråd vil gråden typisk være aftaget markant efter tre til fem 

dage (France et al., 1991; France & Hudson, 1993; Middlemiss et al., 2012; Meltzer & Mindell, 

2014). Nogle få studier sammenligner varigheden af gråd ved forskellige CIO-metoder. Reid et 

al. (1999) fandt, at reduktion af gråd og anden signaladfærd varede lige lang tid ved Extinction 

og kontrolleret gråd. France og Blampied (2005) fandt, at Extinction resulterede i mest gråd i 

starten, men gråden aftog hurtigere, og det førte således på sigt til mindre gråd end kontrolleret 

gråd. Nogle børn bliver blot mere kede af det hver gang forældrene ser til barnet, og extinction 

kan dermed i nogle tilfælde resultere i mindre gråd end kontrolleret gråd (Honaker & Meltzer, 

2014). France og Blampied (2005) fandt desuden, at CIO med forældrenes tilstedeværelse 

resulterede i mindre gråd end de to andre metoder. Det rapporteres sjældent, hvor længe børnene 

græder på de forskellige aftener. Ferber (2006) og Weissbluth (2015) opfordrer til, at man 

fortsætter med at bruge metoden, selv hvis barnet græder i adskillige timer. Det vides ikke, hvor 
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hyppigt dette forekommer, da varigheden af gråd på de enkelte aftener og nætter kun sjældent 

rapporteres i forskningsartikler. 

Det rapporteres kun sjældent, hvor mange dage, der går, før hvert enkelt barn er stoppet med at 

græde. Nogle ældre studier er gået mere i dybden med varigheden af gråd. Williams (1959) var 

den første til at undersøge extinction eksperimentelt i et casestudie med en dreng på 21 måneder. 

Første aften græd drengen 45 minutter. Efter ti dage græd han ikke længere. En uge senere gik 

barnets tante ind til ham, da han græd, og dette medførte, at forældrene var nødt til at bruge 

extinction forfra. Ved anden omgang af extinction græd drengen i ni dage. 

Der findes eksempler på børn, der fortsætter med at græde ved sengetid længe efter at 

forældrene er begyndt at bruge CIO (Rapoff, Christophersen & Rapoff, 1982; Wright, 

Woodcock & Scott, 1970). I et studie af Rapoff, Christophersen og Rapoff (1982) blev seks 

børn i alderen 24 til 52 måneder behandlet med extinction kombineret med straf, hvis barnet 

forlod sit værelse om aftenen eller om natten. Efter 35 dage var tre af børnene næsten stoppet 

helt med at græde ved sengetid, men de resterende tre børn græd og klynkede mere ved sengetid 

end ved behandlingens start. Et casestudie af Wright, Woodcock og Scott (1970) beskriver en 

pige på 3 år, som fik raserianfald og udviste fobisk adfærd om natten. Pigen græd og sagde, at 

der var edderkopper på hendes værelse. Pigen blev behandlet med extinction, hvor hendes dør 

var låst fra sengetid og indtil klokken 7 næste morgen. Første aften græd hun 90 minutter. Der 

gik 35 dage, før hun ikke længere græd ved sengetid. På trods af de mange aftener med gråd, 

blev behandlingen betragtet som en succes. Oversigtsartiklen af Mindell et al. (2006) vurderer 

dog, at studierne af Rapoff et al. (1982) og Wright et al. (1970) ikke finder nogen effekt af 

extinction. Mindell et al. beskriver ikke deres vurderingskriterier, så det vides ikke præcist, hvor 

hurtigt der skal være sket en reduktion af gråd og anden signaladfærd, for at behandlingen 

betragtes som effektiv. 

Flere videnskabelige artikler nævner, at det kan være nødvendigt at gentage processen flere 

gange (France og Blampied, 2005; Healey, France og Blampied, 2009). Selv efter flere uger 

uden gråd kan gråden vende tilbage, for eksempel efter sygdom, med det kan også vende tilbage 

uden nogen åbenlys årsag (France og Blampied, 2005). Kun få studier har undersøgt, hvor 

hyppigt dette forekommer. Loutzenhiser et al. (2014) fandt, at 59,3% af forældre, der havde 

brugt kontrolleret gråd, brugte det i under en uge. I nogle familier blev det dog en langvarig 

proces, da 12,7% af forældrene havde brugt det i over en måned. Loutzenhiser, et al. (2014) 
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undersøgte desuden, hvor hyppigt CIO blev gentaget, og fandt, at 47,5% af de forældre, der 

havde brugt kontrolleret gråd på deres barn, havde brugt det mindst fem gange. For nogle børn 

vil CIO således medføre mange aftener og nætter med gråd. 

6. 3. Stressniveau 
Adskillelse fra forældrene vil ofte vær forbundet med højere niveau af stresshormonet kortisol. 

Ahnert, Gunnar, Lamb og Barthel (2004) fandt for eksempel, at ved første dag i pasningstilbud 

steg barnets kortisolniveau med 75 til 100%. I nogle få studier af CIO måles kortisolniveau. 

Middlemiss et al. (2012) målte kortisolniveau efter babyerne var faldet i søvn om aftenen på 

dag et og dag tre af behandling med kontrolleret gråd, og de fandt forhøjede niveauer. Der var 

dog ingen kontrolgruppe at sammenligne med, og behandlingen blev udført af sygeplejersker 

på et behandlingssted, så en del af det forhøjede stressniveau kunne tænkes at skyldes, at 

babyerne skulle falde i søvn et fremmed sted og at en fremmed person stod for de periodiske 

tjek. 

Gradisar et al. (2016) målte kortisolniveau før begyndelsen af en intervention med kontrolleret 

gråd og igen efter en uge, en måned og tre måneder. Det rapporteres ikke, hvor mange af 

børnene, der stadig græd efter en uge, men man kan som nævnt forvente, at en stor del af 

børnene vil være stoppet med at græde efter en uge, så der blev med andre ord ikke målt 

kortisolniveau under selve processen med at lade barnet græde. Målingerne blev desuden 

foretaget om morgenen og om eftermiddagen, ikke om aftenen. Der skete ingen signifikant 

ændring i babyernes kortisolniveau om morgenen, men der skete et fald i kortisolniveauet om 

eftermiddagen for børnene i interventionsgruppen, men ikke i kontrolgruppen. Ifølge Gradisar 

et al. tyder deres resultater på, at CIO ikke fører til kronisk stress, men de påpeger dog, at studiet 

ikke kan sige noget om, hvorvidt der skete en stigning i kortisolniveau under selve processen 

med kontrolleret gråd. Til at starte med var der 14 deltagere i hver gruppe, men ved målingen 

tre måneder efter var der kun syv deltagere i interventionsgruppen og ni deltagere i 

kontrolgruppen. Da næsten halvdelen af deltagerne mangler, er det tvivlsomt, hvorvidt man kan 

konkludere noget på baggrund af disse målinger. 

Under CIO er det ikke kun adskillelse, der kan være stressende for barnet, men også afbrydelse 

af kommunikation. Ved extinction med forældres tilstedeværelse bliver forælderen i rummet og 

rykker eventuelt længere væk fra barnet hver aften, for eksempel ved metoden camping out 

(Crichton & Symon, 2016). Forælderen kan enten ligge ned eller sidde på en stol med 
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ryggen/siden til barnet uden på noget tidspunkt at se direkte på barnet, smile til det eller 

lignende. Dette minder om eksperimenter med still-face proceduren, hvilket er en procedure, 

der blandt andet bruges til at måle babyers evne til selvregulering under stress (Grant et al., 

2009, s. 627). Proceduren består ofte af tre sekvenser af to minutters varighed: Fri leg mellem 

mor og barn, still-face og genoptagelse af leg. Under still-face-sekvensen laver moderen bevidst 

et neutralt ansigtsudtryk, bliver tom i blikket og undlader at reagere på barnets lyde og 

ansigtsudtryk (Grant et al., 2009). Under eksperimenter med still-face proceduren udviser 

babyer tegn på ubehag, og der sker en stigning i kortisolniveau (Grant et al., 2009; Mesman, 

van Ijzendoorn & Bakermans-Kranenburg, 2009). Da babyer udviser tegn på stress ved 

kortvarig ignorering, kan man antage, at længerevarende ignorering af barnets gråd også vil 

være stressende for barnet. 

Blunden et al. (2011) udtrykker bekymring for brugen af CIO og den stresspåvirkning, som 

barnet kan risikere at blive udsat for. Intens stress kan risikere at skade barnet, da høje mængder 

af kortisol blandt andet kan ødelægge nerveforbindelser i barnets hjerne (Schore, 1996). Man 

ved dog endnu ikke ret meget om, hvor høje niveauer af kortisol, der kan forekomme under 

CIO, eller hvorvidt det kan skade barnet. 

6.4. Selvberoligelse og selvregulering 
Ifølge CIO-fortalere lærer babyer og småbørn at trøste og berolige sig selv, hvis forældrene 

venter med eller undlader at trøste (Ferber, 2006; Mindell, 2005, Weissbluth, 2015). Denne 

evne til at berolige sig selv og falde i søvn på egen hånd kaldes som nævnt self-soothing eller 

selvberoligelse (Weissbluth, 2015, s. 103). 

Som bevis på, at babyer er i stand til at lære at berolige sig selv henvises blandt andet til et 

studie af Burnham et al. (2002). Dette studie fandt, at børn, hvis forældre begyndte at forsinke 

deres respons på barnets gråd ved tremåneders-alderen, havde større sandsynlighed for at kunne 

falde i søvn alene efter natopvågninger ved tolvmåneders-alderen. Burnham et al. (2002) 

påpeger, at selvberoligelse teoretisk set refererer til en form for selvregulering, for eksempel 

evnen til at stoppe med at græde og blive rolig uden at blive trøstet. I videnskabelige artikler 

henviser begrebet selvberoligelse dog blot til babyers evne til at falde i søvn på egen hånd ved 

sengetid og igen efter natopvågninger uden at signalere til forældrene (Burnham et al., 2002, s. 

713). Deres studie tyder dermed kun på, at babyer er i stand til at lære at stoppe med at signalere 
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ved natopvågninger, men det siger ikke nødvendigvis noget om, hvorvidt babyerne kan regulere 

deres følelser.    

6.4.1. Individuelle forskelle 

Burnham et al. (2002) omtaler børn med evnen til at falde i søvn på egen hånd som self-soothers 

og børn uden denne evne som non-self-soothers. Flere studier tyder på, at børn med et 

vanskeligt temperament har større tilbøjelighed til at være non-self-soothers (Halpern, Anders, 

Garcia-Coll & Hua, 1994; Minde et al., 1993). Børn med et vanskeligt temperament vil sige 

børn, der har svært ved at tilpasse sig nye erfaringer, har irregulære rutiner og som har tendens 

til at reagere negativt og med voldsomme følelsesudbrud (Thomas & Chess, 1977). Alder ser 

desuden ud til at spille en rolle. Burnham et al. (2002) filmede babyers nattesøvn på forskellige 

tidspunkter fra alderen en til tolv måneder. Da babyerne var en måned gamle, faldt de i søvn 

igen på egen hånd efter 27,6% af deres natlige opvågninger, mens dette gjaldt i 46,4% af 

tilfældene ved tolv måneder. 

Nogle babyer ser ud til at have en naturlig evne til at falde i søvn på egen hånd, både ved 

sengetid og efter natopvågninger. Keener, Zeanah og Anders (1988) undersøgte søvnmønstre 

hos 23 babyer på seks måneder ved hjælp af videoovervågning. Familierne havde ikke modtaget 

nogen intervention, og forældrene håndterede putning og natopvågninger som de selv ønskede. 

To nætter med videoovervågning viste, at nogle babyer selv var i stand til at vende tilbage til 

søvnen ved alle natopvågninger, mens andre babyer havde brug for deres forældres intervention 

for at vende tilbage til søvnen. Rolige babyer kunne ligge vågne i op til 39 minutter uden at 

græde på noget tidspunkt, da de ifølge forfatterne af artiklen var i stand til at berolige sig selv 

med forskellige strategier. 

6.4.2. Selvberoligende strategier 

Observeret selvberoligende adfærd i studiet af Keener et al. (1988) inkluderede blandt andet 

sutten på tommelfinger, leg med legetøj i tremmesengen, brug af sut eller flaske, som var 

placeret i tremmesengen og at putte med en blød genstand. Legetøj, sutter, sutteflasker og bløde 

genstande kan ses som overgangsobjekter. Begrebet overgangsobjekt stammer fra den britiske 

børnelæge og psykoanalytiker Donald Winnicott. Han beskrev overgangsobjekter som bløde 

genstande eller andre objekter, som beskytter babyer og småbørn imod angst ved moderens 

fravær (Winnicott, 1953, s. 90). Studiet af Keener et al. (1988) tyder på, at nogle babyer 

naturligt er i stand til at benytte et overgangsobjekt til at berolige sig selv, men studiet kan ikke 
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sige noget om, hvorvidt CIO kan øge sandsynligheden for dette, da familierne ikke havde 

modtaget nogen intervention. 

Et studie af Rothbart, Ziaie og O’Boyle (1992) undersøgte selvberoligende strategier hos babyer 

under en række forskellige aktiviteter i dagtimerne. De fulgte 59 babyer og indsamlede data, da 

babyerne var 3, 6, 10 og 13 måneder gamle. Babyerne blev placeret i en stol og præsenteret for 

en række forskellige negative stimuli, mens deres mor sad ved siden af. Observerede 

selvberoligende strategier var blandt andet: Aktiv undgåelse, fjerne opmærksomhed fra 

stimulus, nærme sig, angribe genstanden samt kropslig og taktil selvstimulation, såsom hånden 

i munden. Selvberoligende strategier, der involverede moderen, var blandt andet: Se på mor, 

læne sig hen imod mor eller at forlade stolen og gå hen til mor. Babyerne blev ikke mindre 

tilbøjelige til at bruge deres mor med alderen, tværtimod. Brugen af mor til selvberoligelse var 

højest, da babyerne var ti og tretten måneder gamle. De babyer, der udviste størst tegn på 

ubehag, var mindre tilbøjelige til at flytte deres fokus væk fra den skræmmende stimulus, og de 

var i stedet mere tilbøjelige til at søge hen til deres mor. Dette kunne tyde på, at nogle babyer 

er ude af stand til at flytte deres fokus væk fra ubehagelige stimuli på egen hånd og at de har 

brug for hjælp fra den voksne. Ingen af babyerne var i stand til at håndtere alle situationer på 

egen hånd, og de søgte således alle deres mor af og til. Studiet tyder med andre ord på, at babyer 

i nogle situationer er i stand til at berolige sig selv, men at de i andre situationer har brug for 

hjælp fra deres omsorgspersoner til at blive beroliget. 

Rothbart et al. (1992) påpeger, at studiet ikke kan give svar på, hvorvidt de observerede 

strategier ændrer intensiteten af barnets følelser, og man kan dermed ikke vide, om disse 

strategier reelt virker selvberoligende. Det samme gør sig gældende med hensyn til mulig 

selvberoligende adfærd om aftenen og natten. Man kunne forestille sig, at det er sværere for 

barnet at berolige sig selv, når det er træt, da det kræver energi bevidst at flytte sit fokus eller 

engagere sig i andre selvberoligende strategier. Barnet vil desuden ifølge Bowlby (1982 [1969]) 

udvise højere grad af tilknytningsadfærd, når det er træt, så man kunne forestille sig, at barnet 

har ekstra meget brug for beroligelse fra sine omsorgspersoner, når det er træt. 

6.4.3. Selvregulering 

Evnen til at berolige sig selv kan ses som en basal form for emotionel selvregulering, hvilket 

vil sige strategier til at justere intensiteten af følelser (Berk, 2012, s. 409). Emotionel 

selvregulering kræver bevidst styring af følelser, og evnen forbedres gradvist efterhånden som 
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den præfrontale cortex udvikler sig (Berk, 2012). En baby kan således ikke regulere sine følelser 

i egentlig forstand, og hos babyer omtales evnen til at stoppe med at græde i stedet som 

selvberoligelse (Rothbart et al., 1992). 

Børn har ifølge Berk (2012) brug for hjælp fra sine omsorgspersoner til at lære selvregulering. 

Når barnets omsorgspersoner hjælper det med at håndtere intense følelser, vil barnet med tiden 

lære strategier, som kan benyttes i andre situationer. Nyfødte overvældes let af deres følelser, 

og de har brug for beroligelse fra deres omsorgspersoner i form af at blive båret, vugget, aet 

eller lignende. Fra alderen fire til seks måneder begynder der dog ifølge Berk (2012) at 

fremkomme simple strategier til at berolige sig selv, da barnet for eksempel bliver i stand til at 

flytte fokus væk fra ubehagelige stimuli. Som nævnt kan nogle babyer desuden begynde at 

benytte et overgangsobjekt eller andre selvberoligende strategier, men barnet vil også stadig 

have brug for trøst og beroligelse fra sine omsorgspersoner. 

Stifter og Spinrad (2002) foreslår, at barnet lærer selvberoligelse ved at blive beroliget af sine 

omsorgspersoner. Med tiden kan barnets omsorgsperson introducere en sut eller andre 

muligheder for selvberoligelse. Hvis det lykkes, lærer barnet, at selvberoligende strategier kan 

reducere ubehagelige følelser. Med tiden begynder forældrene at spille en mindre aktiv rolle i 

barnets selvregulering, men tumlinger har dog fortsat brug for at blive støttet og vejledt i 

emotionsregulering, og denne støtte har betydning for udviklingen af barnets evne til 

selvregulering. Mødres brug af positiv guidning er for eksempel blevet sat i forbindelse med 

forbedret evne hos tumlinger til at aflede sig selv (Calkins & Johnson, 1998). Under voldsom 

frustration eller andre intense følelser har barnet dog stadig brug for, at dets omsorgspersoner 

aktivt hjælper det med at reducere de negative følelser (Stifter & Spinrad, 2002). 

Ifølge Berk (2012) kan barnet først bevidst benytte strategier for selvregulering, når det er tre 

til fire år gammelt. Barnet kan for eksempel kigge væk eller holde sig for ørerne for at blokere 

ubehagelige sanseindtryk, og det kan tale med sig selv og minde sig selv om, at ”mor sagde, at 

hun kommer tilbage om lidt”. En baby vil derimod ikke være i stand til at benytte sådanne 

strategier. 

6.4.4. Sammenhængen mellem gråd og selvregulering 

Studier af sammenhængen mellem gråd og selvregulering når frem til blandede resultater. 

Stifter og Spinrad (2002) undersøgte sammenhængen mellem gråd ved seks uger og 

selvregulering i alderen fem og ti måneder. De fandt, at børn, der havde grædt meget, udviste 
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lavere evne til selvregulering og større grad af negativ reaktivitet. Resultatet var dog kun 

signifikant for drenge. CIO-kritikere bruger dette studie til at argumentere for, at CIO er 

skadeligt for babyer (Sears & Sears, 2005). Studiet finder en sammenhæng mellem langvarig 

gråd og lavere evne til emotionsregulering, men man kan ikke vide, hvorvidt gråden i sig selv 

har skadet barnets evne til emotionsregulering. Stifter og Spinrad (2002) har en anden mulig 

forklaring. De foreslår, at tendens til meget gråd i spædbarnsalderen giver barnet færre 

muligheder for at lære selvregulatoriske strategier. Når barnet kun er en smule frustreret, kan 

forældre lettere opfordre barnet til at benytte en sut eller andre former for selvberoligende 

adfærd. Hvis barnet derimod er meget ked af det, kræver det intens trøst fra barnets 

omsorgspersoner, og forfatterne af studiet foreslår således, at babyer med tendens til meget gråd 

ikke så ofte har haft mulighed for at lære selvberoligende strategier. 

Andre studier har dog ikke fundet nogen sammenhæng mellem vedvarende gråd og 

emotionsregulering. Stifter og Braungart (1992) fulgte 100 babyer og bad forældrene om at 

registrere, hvor meget barnet græd i alderen seks til otte uger. Ved alderen fem måneder og ti 

måneder deltog babyerne desuden i en række laboratorieprocedurer, som havde til formål at 

måle barnets reaktivitet og mentale udvikling. Varigheden af gråd så ikke ud til at have nogen 

betydning for barnets reaktivitet eller mentale udvikling. Studiet nævnes af Weissbluth (2015) 

og bruges som et argument for, at gråd ikke skader barnet. Man kan dog indvende, at forældrene 

i studiet ikke med vilje lod deres babyer græde. Mødre til børn, der græd meget, var lige så 

emotionelt tilgængelige som mødre til børn, der ikke græd ret meget. Studiet tyder dermed blot 

på, at det ikke skader barnet at græde, hvis forældrene gør, hvad de kan for at trøste det. Studiet 

kan derimod ikke sige noget om, hvorvidt det er skadeligt for børn at græde alene.  

6.4.5. Ophør af gråd 

Ophør af gråd bliver af CIO-fortalere tolket som et udtryk for, at babyerne har lært at berolige 

sig selv, og flere forskere tolker det på samme måde. De tidligere omtalte studier af Gradisar et 

al. (2016) og Hall et al. (2015) finder som nævnt, at CIO ikke fører til færre natopvågninger, 

men kun til mindre signaladfærd om natten. Forfatterne af disse artikler tolker det som et udtryk 

for, at babyerne har lært at berolige sig selv, og Gradisar et al. (2016) nævner, at de ikke tolker 

resultaterne som et udtryk for, at babyerne har ”givet op”. De giver imidlertid ingen begrundelse 

for denne tolkning. 
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At babyerne har opgivet at kommunikere deres behov kunne være en anden måde at tolke 

resultaterne på. Det kunne tænkes, at babyerne stadig er bange eller kede af det, men at de er 

stoppet med at kommunikere deres negative følelser, da de har lært, at det ikke nytter noget. I 

det tidligere omtalte studie af Middlemiss et al. (2012) blev 25 babyer i alderen fire til ti 

måneder behandlet med kontrolleret gråd i fem dage på et behandlingssted, hvor sygeplejersker 

stod for behandlingen. Mødrene blev placeret i et rum, hvor de kunne høre deres baby græde, 

men det var sygeplejerskerne, der stod for de periodiske tjek. Første dag havde alle babyerne 

mindst to udbrud af gråd. Et udbrud blev defineret som vedvarende gråd i fem til ti minutter. 

På tredje dag havde ingen af børnene udbrud af gråd, men det var normalt, at de stadig klynkede 

eller græd i under fem minutter af gangen. Spytprøver blev indsamlet fra mødre og babyer inden 

babyerne blev lagt i seng og igen efter at de var faldet i søvn på to af behandlingsdagene, og 

spyttet blev efterfølgende analyseret for stresshormonet kortisol. På første behandlingsdag sås 

en stigning i kortisolniveau hos både babyer og mødre. På tredje dag var der derimod ikke 

længere overensstemmelse mellem kortisolniveauet hos babyer og mødre. Mødrenes 

kortisolniveau var ikke længere forhøjet, men babyernes kortisolniveau var stadig forhøjet, 

selvom de ikke længere græd eller kun græd ganske lidt. Babyerne var dermed stoppet med 

eller næsten stoppet med at kommunikere deres negative følelser, på trods af, at de stadig var 

stressede. Man kan dermed ikke gå ud fra, at ophør af gråd betyder, at babyen ikke længere er 

ked af det, bange eller stresset. 

6.4.6. Indlært hjælpeløshed 

Under CIO har barnet ingen kontrol over, hvornår der kommer nogen ind til det, og det kan 

ikke få sine forældre til at blive, uanset hvor meget det græder eller beder sine forældre om at 

blive. Ved godnat og sov godt-metoden kan barnet græde alene i op til 17 minutter, og ved 

Ferber-metoden i op til 30 minutter. Barnet skal dermed lære, at uanset hvor ihærdigt det 

forsøger at tilkalde sine forældre, har det ingen kontrol over situationen. Man kunne forestille 

sig, at barnet med tiden får en oplevelse af, at uanset, hvad det gør, bliver det ikke hørt, og 

barnet vil således med tiden opgive at forsøge at tilkalde sine forældre. Dette minder om, hvad 

Seligman og Maier (1967) kalder indlært hjælpeløshed. I deres forsøg med hunde fandt de, at 

hunde, der gentagne gange havde fået stød uden mulighed for at slippe væk, til sidst opgav at 

slippe væk og begyndte at udvise tegn på depression (Seligman & Maier, 1967). Man kunne 

forestille sig, at det samme kan ske under CIO og at nogle af børnene stopper med at græde, 

fordi de har givet op. 
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6.4.7. Betydningen af sensitiv respons 

Leerkes, Blankson og O’Brien (2009) fandt, at mødres responsivitet over for barnets negative 

følelser ved seks måneder forudsagde bedre emotionsregulering, større sociale kompetencer og 

færre adfærdsmæssige problemer ved alderen to og tre år. Sammenhængen mellem 

responsivitet og emotionsregulering var dog kun signifikant for børn, der var meget reaktive. 

Gottman, Katz og Hooven (1996) fandt, at responsivitet over for barnets negative følelser, da 

barnet var fem år gammelt, var forbundet med bedre emotionsregulering tre år senere. Davidov 

og Grusec (2006) fandt, at mødres og fædres reaktion på barnets negative følelser forudsagde 

bedre evne til regulering af negative følelser hos børn i alderen seks til otte år. Mødres 

responsivitet over for barnets negative følelser var desuden forbundet med større empati og 

mere prosocial adfærd hos børnene. En oversigtsartikel af Cassidy (1994) konkluderer 

ligeledes, at udvikling af selvregulering og evnen til at udtrykke følelser i høj grad afhænger af 

forældrenes responsivitet. Selektiv responsivitet kan føre til, at barnet kun udtrykker bestemte 

følelser og tilbageholder andre følelser. Børn med en usikker/ambivalent tilknytning har for 

eksempel ofte oplevet, at deres omsorgspersoner ikke kunne rumme deres tristhed eller vrede, 

og de vil således ofte undlade at udtrykke bestemte følelser. Responsivitet over for barnets 

negative følelser ser ud til at være en af de vigtigste faktorer for udvikling af både selvregulering 

og sikker tilknytning (Cassidy, 1994). Sensitiv respons i den tidlige barndom er desuden blevet 

sat i forbindelse med større hippocampus hos børn i skolealderen (Luby et al., 2012). 

Hippocampus er et område i hjernen, som blandt andet har at gøre med hukommelse og 

stresshåndtering, og det har således også betydning for selvregulering (Luby et al., 2012). 

Forældre, der responderer utålmodigt eller vredt, eller venter med at reagere, indtil barnet er 

blevet ekstremt oprevet, ser derimod ud til at forstærke barnets tilbøjelighed til intense negative 

følelser, og det kan risikere at gøre det sværere for forældrene at trøste barnet i fremtiden og 

sværere for barnet at lære at berolige sig selv (Braungart-Rieker, Hill-Soderlund & Karrass, 

2010; Crockenberg & Leerkes, 2004; Little & Carter, 2005; Volling, McElwain, Notaro & 

Herrera, 2002). Sensitiv respons ser således ud til at have betydning for udvikling af 

selvregulering. Hvis barnets gråd gentagne gange ignoreres, kan der være risiko for, at det kan 

skade barnets evne til selvregulering.     

6.5. Effekt på barnets adfærd om dagen 
Oversigtsartiklen af Mindell et al. (2006) konkluderer på baggrund af 13 studier, at CIO og 

andre adfærdsmæssige søvninterventioner ikke har nogen negativ effekt på barnets adfærd om 
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dagen, men at det derimod kan have en positiv effekt. Studier af Seymour (1987), Seymour, 

Bayfield, Brock og During (1983) og Adams og Rickert (1989) tyder for eksempel på, at CIO 

kan føre til forbedret adfærd om dagen. Disse studier var dog baseret på retrospektiv 

forældrerapportering. 

I et studie af Minde, Faucon og Falkner (1994) blev 28 børn i alderen 12 til 36 måneder 

behandlet med en individuelt tilrettelagt form for søvntræning (kontrolleret gråd eller lignende). 

Ud fra videoobservationer af en spisesession og en legesession blev det vurderet, at børnenes 

adfærd om dagen var signifikant forbedret i spisesituationen hos børnene i behandlingsgruppen, 

sammenlignet med en kontrolgruppe, der ikke havde modtaget nogen intervention. I et studie 

af Reid et al. (1999) rapporterede mødre om et bedre forhold til deres børn efter brugen af 

extinction. Denne effekt var derimod ikke til stede i hverken venteliste-kontrolgruppen eller 

gruppen, der havde brugt kontrolleret gråd. 

Forskerne tolker generelt effekten på barnets adfærd om dagen som et resultat af, at barnet får 

mere søvn. Man kan dog indvende, at det ikke vides, hvorvidt børnene i de nævnte studier sov 

mere som følge af interventionen, da ingen af de nævnte studier benyttede objektive målinger 

af barnets søvn. Forældres vurdering af, at deres barns adfærd er forbedret, kunne også tænkes 

at skyldes, at forældrene sover bedre om natten som følge af interventionen, og at de derfor har 

mere overskud. Det kunne også tænkes, at forældrene begynder at håndtere barnet anderledes 

efter interventionen og, at dette kan påvirke barnets adfærd. Reid et al. (1999) fandt for 

eksempel, at mødre, der havde brugt kontrolleret gråd, oplevede mindre stress i rollen som mor 

og var blevet bedre til at håndtere irettesættelser af barnet.  

6.5.1. Effekt på yngre babyers adfærd 

Oversigtsartiklen af Douglas og Hill (2013) nævner, at der kan være risiko for mere gråd om 

dagen ved brug af interventioner til børn på under seks måneder. At følge barnets behov med 

hensyn til amning, søvn og kropskontakt, for eksempel at bære barnet og sove sammen med 

barnet, er blevet sat i forbindelse med mindre gråd (Barr, Konner, Bakeman & Adamson, 1991; 

St James-Roberts et al., 2006). Forsinket respons på gråd og skemalagt omsorg, hvor barnet 

ammes efter klokkeslæt og lægges alene i en tremmeseng på faste tidspunkter, er derimod blevet 

sat i forbindelse med mere gråd om dagen (Crockenberg & Smith, 2002; St James-Roberts et 

al., 2006). 
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6.6. Mulige negative virkninger 
En række undersøgelser og reviews konkluderer, at der kun er positive sideeffekter ved CIO, 

for eksempel forbedret adfærd om dagen, og ingen skadelige virkninger (Crichton & Symon, 

2016; France & Hudson, 1993; Gradisar et al., 2016; Meltzer & Mindell, 2014; Mindell et al., 

2006). Flere af de forskere, der ikke mener, at der er nogen skadelige virkninger ved CIO, tjener 

imidlertid samtidig penge på bøger om CIO og/eller konsultationer, hvor de hjælper forældre 

igennem søvninterventioner til spæd- og småbørn. Børnelægen og forskeren Jodi Mindell er et 

eksempel på dette, da hun både forsker, skriver bøger og laver konsultationer. I oversigtsartiklen 

af Mindell et al. (2006) gøres der opmærksom på, at både Mindell og medforfatteren Sadeh 

tjener penge på konsultationer. Andre forskere glemmer dog som nævnt at gøre opmærksom på 

mulige interessekonflikter, for eksempel Crichton og Symon (2016). Gradisar et al. (2016) gør 

ikke opmærksom på interessekonflikter, men Michael Gradisar har skrevet selvhjælpsbogen 

”Helping your child with sleep problems: A self-help guide for parents”, som udkommer til 

november 2018 (Amazon, n.d.). Han kunne således tænkes at have interesse i at fremhæve det 

positive ved CIO og se bort fra eventuelle skadelige virkninger. Man kan for eksempel 

indvende, at Gradisar et al. (2016) på et meget spinkelt grundlag konkluderer, at CIO ikke fører 

til forhøjet stressniveau hos barnet (som nævnt i afsnit 6.3.). 

Kun få artikler nævner potentielle skadelige virkninger, såsom mere gråd om dagen, øget risiko 

for vuggedød samt mulig påvirkning af tilknytning og barnets emotionelle udvikling (Blunden 

et al., 2011; Douglas & Hill, 2013). En oversigtsartikel af Meltzer og Mindell (2014) nævner, 

at nogle børn har svært ved at få luft, kaster op eller begynder at gøre skade på sig selv under 

CIO. På trods af dette skriver de ”[…] there are no adverse side effects of behavioral 

interventions” (Meltzer & Mindell, 2004, s. 145). I det følgende vil nogle af de mulige skadelige 

virkninger blive diskuteret. 

6.6.1. Opkast 

De fleste CIO-selvhjælpsbøger nævner opkast som en mulig konsekvens af CIO (Estivill & de 

Béjar, 2004; Ferber, 2006; Mindell, 2005; Weissbluth, 2015). I selvhjælpsbogen ”Sleeping 

Through the Night” giver børnelægen og forskeren Jodi Mindell udtryk for, at opkast under 

CIO er et forholdsvist udbredt problem (Mindell, 2005). I videnskabelige artikler skriver hun 

dog, at der ikke er nogen bivirkninger ved CIO (Meltzer & Mindell, 2014; Mindell et al., 2006). 

Man kan indvende, at hvis en medicinsk behandling kunne føre til opkast, ville det blive 
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betragtet som en bivirkning ved behandlingen. Forskningsartikler nævner normalt ikke opkast, 

og det vides ikke, hvor hyppigt det forekommer under CIO. 

6.6.2. Iltmangel hos yngre babyer  

Længerevarende episoder af gråd hos yngre babyer kan øge trykket i hjernen og føre til 

iltmangel (Brazy, 1988; Ludington-Hoe, Cong & Hashemi, 2002). Spædbørns lungekapacitet 

er ikke fuldt udviklet, og det kræver mere energi for spædbørn at trække vejret. Under gråd er 

det sværere for barnet at få luft nok, særligt for babyer på under seks måneder, da deres kontrol 

over vejrtrækningen ikke er fuldt udviklet (McKenna, Middlemiss & Tarsha, 2016; McKenna, 

Ball & Gettler, 2007). Hvis babyen ligger på ryggen og ikke selv er i stand til at vende sig om 

på maven, kan tårer og spyt løbe ned og blokere luftvejene, hvilket kan gøre det svært for 

babyen at få luft. Hvis barnet får tårer i næsen, vil det yderligere besværliggøre vejrtrækningen. 

Spædbørn på under seks måneder er afhængige af at kunne få luft igennem næsen, da de kun i 

begrænset omfang er i stand til at trække vejret gennem munden (Bergeson & Shaw, 2001; 

Rodenstein, Kahn, Blum & Stănescu, 1987). Der kan således være risiko for iltmangel i hjernen, 

hvis forældrene lader et barn på under seks måneder græde i længere tid af gangen eller undlader 

at reagere på voldsom gråd.  

6.6.3. Skadeligt for amningen 

Douglas og Hill (2013) påpeger, at interventioner til børn på under seks måneder kan risikere 

at skade amningen. St James-Roberts et al. (2006) fandt for eksempel, at kun omkring halvt så 

mange britiske mødre stadig ammede barnet ved tolv uger, sammenlignet med danske mødre. 

De britiske mødres brug af skemabaseret omsorg og begrænset fysisk kontakt kunne tænkes at 

være en medvirkende årsag til, at amning blev afsluttet meget tidligt. 

CIO-fortalere går generelt ind for, at forældre sover adskilt fra deres babyer, hvilket kan 

besværliggøre amningen. Mange mødre oplever, at samsovning (enten sengedeling eller 

rumdeling) gør amningen lettere og øger mængden af mælk (McCoy et al., 2004; Ball, 2003; 

McKenna & Volpe 2007). Nogle CIO-fortalere fraråder desuden friamning, hvor barnet ammes 

efter behov, og de går i stedet ind for skemaamning eller delvist skemalagt amning (Estivill & 

de Béjar, 2004; Ferber, 2006). Dette går imod sundsstyrelsens anbefaling om at amme barnet 

efter behov for at sikre, at barnet får mælk nok og at mælkeproduktionen stimuleres 

tilstrækkeligt. Når adgangen til brystet begrænses, kan mælkeproduktionen blive for lille til at 

opfylde barnets behov (Sundhedsstyrelsen, 2018). 
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Mange CIO-fortalere anbefaler desuden at stoppe natamningen meget tidligt, for eksempel når 

barnet er omkring seks måneder gammelt (Estivill & de Béjar, 2004; Ferber, 2006; Mindell, 

2005). Sundhedsstyrelsen har ingen officielle anbefalinger med hensyn til, hvornår man kan 

stoppe med at amme om natten, men de anbefaler fuld amning indtil seks måneder og delvis 

amning indtil barnet er mindst tolv måneder gammelt (Sundhedsstyrelsen, 2018). WHO 

anbefaler, at man fortsætter med at amme sit barn, indtil det er mindst to år gammelt (WHO, 

2018). At stoppe natamningen kan føre til, at amningen helt afsluttes, da det kan ske, at 

mælkeproduktionen ikke stimuleres tilstrækkeligt. Niveauet af mælkehormonet prolaktin er 

højere om natten, og mælkeproduktionen bliver således ekstra stimuleret ved natamning 

(Cregan, Mitoulas & Hartmann, 2002). 

6.6.4. Vuggedød 

Nogle af CIO-fortalernes anbefalinger går imod den danske sundhedsstyrelses anbefalinger 

med hensyn til at reducere risikoen for vuggedød. Den danske sundhedsstyrelse anbefaler, at 

babyer sover i samme rum som deres forældre i det første år for at mindske risikoen for 

vuggedød (Sundhedsstyrelsen, 2011). CIO-fortalere opfordrer generelt til, at babyer skal sove 

på eget værelse meget tidligt, for eksempel Estivill og de Béjar (2004), som mener, at barnet 

skal flyttes ind på sit eget værelse senest, når det er tre måneder gammelt. Hvis forældre følger 

sådanne råd, kan det risikere at øge risikoen for vuggedød (Blair et al., 1999; Carpenter et al, 

2004; McKenna et al, 194; McKenna & Mcdade, 2005). 

Sundhedsstyrelsen anbefaler desuden at amme barnet, da amning er forbundet med en lang 

række sundhedsmæssige fordele og mindsker risikoen for vuggedød (Hauck, Thompson, 

Tanabe, Moon, Vennemann, 2011; Sundhedsstyrelsen, 2011). CIO-fortalernes råd om at stoppe 

med at amme barnet i søvn og at amme om natten kan føre til, at barnet ikke bliver ammet ret 

meget eller at amningen helt ophører, og dette kan være forbundet med en øget risiko for 

vuggedød. Nogle CIO-fortalere anbefaler desuden, at man tager sutten fra barnet, når man 

begynder at søvntræne (Ferber, 2006; Weissbluth, 2015). At tage sutten fra et barn på under et 

år kan være forbundet med øget risiko for vuggedød (Moon, Tanabe, Yang, Young, Hauck, 

2012, Sundhedsstyrelsen, 2011). Studier af CIO beskriver normalt ikke, hvorvidt 

søvntræningen foregår med eller uden sut, men man kunne forestille sig, at det vil gøre 

søvntræningen sværere, hvis sutten tages fra barnet samtidig med at søvntræningen påbegyndes.  
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6.7. Langtidseffekt på barnets udvikling 
To longitudinelle RCT-studier har undersøgt effekten af adfærdsmæssige søvninterventioner 

efter tre og fem år. Lam et al. (2003) fandt, at der tre år efter en intervention med kontrolleret 

gråd eller lignende ikke var forskel på børn i interventionsgruppen og kontrolgruppen med 

hensyn til hverken søvn eller internaliserende og eksternaliserende adfærd. 

Price et al. (2012) fandt, at fem år efter en intervention med kontrolleret gråd eller lignende var 

der ingen forskel på børnene i interventionsgruppen og kontrolgruppen. Forældrene 

rapporterede ingen forskel med hensyn til børnenes søvnkvalitet, emotionelle og 

adfærdsmæssige problemer, mentale helbred eller barnets forhold til forældrene. Børnenes 

selvrapporterede livskvalitet var ligeledes ens i de to grupper, og objektive målinger af børnenes 

stressniveau (kortisolniveau) viste heller ingen forskelle imellem de to grupper. Man kan dog 

stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt der reelt var forskel på forældrenes håndtering af barnets 

søvn i interventionsgruppen og kontrolgruppen. Både interventionsgruppen og kontrolgruppen 

fik besøg af en sundhedsplejerske, da barnet var otte måneder gammelt. I interventionsgruppen 

leverede sundhedsplejersken en kort, standardiseret adfærdsmæssig søvnintervention. 

Forældrene kunne efterfølgende selv vælge, hvilke råd, de ønskede at følge. Ud af 174 familier 

i interventionsgruppen valgte 100 familier at deltage i et efterfølgende møde med en 

sundhedsplejerske og bruge en eller flere af de anbefalede metoder, men det rapporteres ikke, 

hvor mange af disse forældre, der valgte at bruge CIO. Data fra alle 174 familier blev taget med 

i de statistiske analyser. Sygeplejerskerne, der besøgte familierne i kontrolgruppen, var ikke 

oplært i søvninterventioner, men de måtte gerne give råd om søvn. Det rapporteres ikke, hvilke 

råd, de gav. Familierne kunne desuden frit opsøge anden hjælp, for eksempel hos lægen. Det 

rapporteres ikke, hvor mange familier i hver gruppe, der brugte CIO, og man kan dermed ikke 

vide, om der reelt var flere forældre i interventionsgruppen, der bruge CIO, end i 

kontrolgruppen. Price et al. konkluderer, at kontrolleret gråd hverken har nogen positive eller 

skadelige langtidseffekter. Man kan dog indvende, at der godt kan have været en effekt, som 

studiet ikke var i stand til at påvise på grund af manglende kontrol med, hvor mange forældre, 

der rent faktisk brugte kontrolleret gråd. Price et al. nævner desuden, at der mangler data fra 

31% af deltagerne ved fem års follow-up, og de påpeger selv, at dette gør, at mindre effekter 

ikke vil blive opdaget. Man kunne forestille sig, at der kun vil være tale om små effektstørrelser, 

hvis interventionen har haft nogen længerevarende effekt på barnets søvn og udvikling. Hvis 
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nogle af børnene har taget skade af kontrolleret gråd, vil der sandsynligvis kun være tale om en 

lille effekt, da CIO kun vil medføre langvarig gråd hos en mindre del af børnene.  

Blandt andet på baggrund af fraværet af forhøjet kortisolniveau i spyttet flere år efter brugen af 

CIO konkluderer Price et al., at CIO ikke skader barnet. Man kan dog indvende, at traumer ikke 

nødvendigvis fører til forhøjet kortisolniveau flere år senere, da nogle studier for eksempel 

finder lavere niveauer af kortisol hos patienter, der lider af PTSD og kvinder, der har været 

udsat for seksuelle overgreb i barndommen (Mason, Giller, Kosten, Ostroff & Podd, 1986; 

Schalinski, Elbert, Steudte-Schmiedgen & Kirschbaum, 2015). Blot fordi der ikke findes højere 

niveauer af kortisol i barnets spyt flere år efter, kan man ikke konkludere, at det ikke har været 

en traumatisk oplevelse for nogle af børnene. 

Der er endnu ikke forsket tilstrækkeligt i langtidskonsekvenserne af CIO til at kunne 

konkludere, hvordan det påvirker barnets udvikling på længere sigt. Der findes dog som nævnt 

studier, der tyder på, at lav grad af sensitiv respons mens barnet er baby eller tumling kan føre 

til forringet evne til emotionsregulering senere i barndommen, og man kunne således forestille 

sig, at CIO kan have negative konsekvenser for barnets emotionelle udvikling. 

6.7.1. Effekt på barnets sociale og kognitive udvikling 

Studier af CIO har ikke undersøgt, hvordan det påvirker barnets sociale og kognitive udvikling. 

Nogle studier kæder dog længerevarende gråd i spædbarnsalderen sammen med lavere IQ og 

større risiko for hyperaktivitet og adfærdsmæssige problemer senere i barndommen (Hemmi, 

Wolke & Schneider, 2011; Rao, Brenner, Schisterman, Vik & Mills, 2004; Wolke, Rizzo & 

Woods, 2002). Rao et al. (2004) fandt, at børn med længerevarende gråd, der varede ved efter 

barnet var fyldt tre måneder (dermed ikke defineret som kolik), havde lavere IQ i femårsalderen 

end en gruppe børn, som ikke havde grædt meget i spædbarnsalderen. Rao et al. foreslår, at 

længerevarende gråd, der varer ved efter tre måneders-alderen kan være en indikator på 

kognitive vanskeligheder. Forældrenes håndtering af gråd diskuteres ikke, så det vides ikke, 

hvorvidt forældrene bevidst lod barnet græde, var dårligere til at trøste eller lignende. Wolke et 

al. (2002) fandt, at børn, der havde grædt meget som babyer, havde flere akademiske 

vanskeligheder og var mere tilbøjelige til at have problemer med hyperaktivitet i alderen otte 

til ti år. Studierne af Rao et al. (2004) og Wolke et al. (2002) bruges af CIO-kritikere til at 

argumentere for, at længerevarende gråd kan være skadeligt for børns sociale og kognitive 

udvikling (Sears & Sears, 2005). Man kan dog indvende, at gråden ikke nødvendigvis har været 
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årsag til, at barnet har udviklet problemer med hyperaktivitet og akademiske vanskeligheder, 

men at der blot ser ud til at være en association imellem længerevarende gråd i 

spædbarnsalderen og problemer med hyperaktivitet og akademiske vanskeligheder i 

barndommen. Man kan med andre ord endnu ikke konkludere, hvordan CIO påvirker barnets 

udvikling på længere sigt. 

7. Hvordan CIO påvirker forældrene 

7.1. Forældrenes søvn 
CIO og andre adfærdsmæssige søvninterventioner er som nævnt effektive med hensyn til at 

reducere barnets signaladfærd om natten, og effekten vil ofte vare ved i tre til seks måneder 

(Mindell et al., 2006). Ifølge en oversigtsartikel af Field (2017) har effekten på barnets søvn 

dog ikke altid nogen positiv effekt på forældrenes søvn, da to nyere studier tyder på, at der ikke 

er nogen signifikant sammenhæng mellem kvaliteten af barnets og moderens søvn (Newland, 

Parade, Dickstein & Seifer, 2016; Thomas & Spieker, 2016). Studiet af Newland et al. (2016) 

kan dog kritiseres for at være baseret på retrospektiv forældrerapportering. 

Nogle få studier har undersøgt, hvordan CIO påvirker forældrenes søvn. Hall, Clauson, Carty, 

Janssen og Saunders (2006) fandt en signifikant forbedring i forældrenes søvn efter en 

intervention med blandt andet kontrolleret gråd. Der var ingen kontrolgruppe i dette studie. Et 

større RCT-studie med over 400 babyer i alderen seks til otte måneder fandt også forbedret 

søvn hos forældrene efter en intervention med kontrolleret gråd (Hall, Moynihan, Bhagat & 

Woolridge, 2017). Det er dog ikke alle forældre, der oplever forbedret søvn som følge af CIO. 

Loutzenhiser et al. (2014) fandt som nævnt, at 41,7% af de adspurgte forældre ikke oplevede, 

at kontrolleret gråd førte til færre vækninger om natten. Douglas og Hill (2013) påpeger, at 

søvninterventioner til børn på under seks måneder ikke ser ud til at have nogen nævneværdig 

effekt på hverken barnets eller forældrenes søvn. To store RCT-studier fandt for eksempel ingen 

effekt (Hiscock et al., 2014; Stremler et al., 2013).    

7.2. Forældrenes psykiske velvære 
Flere studier tyder på, at CIO og andre adfærdsmæssige interventioner rettet mod babyers og 

småbørns søvn kan forbedre forældres psykiske velvære og blandt andet føre til mindre angst 

og depression, mindre stress i rollen som forælder og større tiltro til egne evner som forælder 

(France, Blampied & Wilkinson, 1991; Hall et al., 2006; Hiscock & Wake, 2002; Reid et al., 

1999; Wolfson, Lacks & Futterman, 1992). Den positive effekt på forældrenes velvære kunne 
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tænkes at skyldes mere søvn til forældrene, mere tid for sig selv om aftenen eller at det er blevet 

lettere at lægge barnet i seng og at håndtering af barnet dermed føles lettere. 

7.2.1. Reduktion af angst og depression 

Nogle studier tyder på, at interventioner rettet mod barnets søvn kan reducere symptomer på 

angst og depression hos forældrene (France et al., 1991; Mindell et al., 2006). Oversigtsartiklen 

af Mindell et al. (2006) identificer fire studier, som tyder på, at CIO forbedrer mødres søvn og 

fører til en reduktion i depressive symptomer. Der var dog kun ét af disse studier, der havde en 

kontrolgruppe (Hiscock & Wake, 2002). Hiscock og Wake (2002) fandt, at to måneder efter en 

intervention med kontrolleret gråd oplevede mødrene i interventionsgruppen signifikant bedre 

søvnkvalitet og færre problemer med barnets søvn, sammenlignet med kontrolgruppen. Der var 

desuden sket en signifikant reduktion i depressive symptomer i begge grupper, men der var ikke 

signifikant forskel mellem grupperne. Kontrolgruppen havde modtaget et brev med beskrivelse 

af normal søvn hos babyer, men ingen instruktioner i håndtering af barnets søvn. 

Kontrolgruppen måtte gerne søge ekstra hjælp, for eksempel hos egen læge. Faldet i depressive 

symptomer var signifikant større hos mødrene i interventionsgruppen, da der blev kontrolleret 

for kontrolgruppens brug af ekstra hjælp. Efter fire måneder var der ikke længere signifikante 

forskelle med hensyn til søvn og depressive symptomer i de to grupper. Et nyere RCT-studie 

af Hall et al. (2017) undersøgte både mødres og fædres søvn og psykiske velvære efter brugen 

af kontrolleret gråd, og dette studie fandt også forbedret søvnkvalitet og færre depressive 

symptomer hos forældrene i interventionsgruppen. Nogle få studier tyder desuden på, at CIO 

kan føre til en reduktion af angst hos mødre (France et al., 1991; Symon, Bammann, Chrichton, 

Lowings & Tucsok, 2012). 

Den positive effekt på forældrenes mentale helbred tilskrives normalt mere søvn (Mindell et 

al., 2006). Nogle studier har dog også fundet forbedret psykisk velvære hos forældrene uden at 

interventionen havde nogen effekt på hverken barnets eller forældrenes søvn. Et stort RCT-

studie af Hiscock et al. (2014) fandt for eksempel, at mødres depressive symptomer var 

signifikant lavere i interventionsgruppen end i kontrolgruppen seks måneder efter 

interventionen, på trods af, at interventionen ikke havde haft nogen effekt på antallet af 

natopvågninger. Kontrolgruppen havde ikke modtaget nogen intervention. Hiscock et al. 

konkluderer, at interventionen måske har givet forældrene en større viden og at dette har været 

udslagsgivende for forældrenes psykiske velvære. Douglas og Hill (2013) påpeger, at en 
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omsorgsfuld terapeutisk relation og støtte har en positiv effekt på mødres mentale helbred, 

uanset hvilken intervention, der leveres, og effekten skyldes dermed ikke nødvendigvis den 

specifikke intervention. Det at modtage en intervention kan i sig selv føre til en positiv effekt 

på grund af placebo-effekten, Hawthorne-effekten og Rosenthal-effekten, som nævnt i kapitel 

6. 

Søvninterventioner til børn på under seks måneder ser dog ikke ud til at føre til mindre angst 

og depression hos mødre (Douglas & Hill, 2013; Dørheim, Bondevik, Eberhard-Gran & 

Bjorvatn, 2009; Stremler et al., 2013). Douglas og Hill (2013) udtrykker bekymring med hensyn 

til søvninterventionernes fokus. De påpeger, at interventioner rettet mod voksnes 

søvnproblemer primært består af kognitiv terapi, hvor man arbejder med urealistiske 

forventninger til, hvad der er søvn nok og tendens til at overvurdere den skadelige virkning af 

for lidt søvn. Adfærdsmæssige interventioner til babyer lærer derimod forældrene at fokusere 

på hyppigheden og varigheden af barnets søvn, antallet af natopvågninger og de potentielle 

negative effekter af for lidt søvn. Hos voksne er denne måde at tænke på blevet sat i forbindelse 

med forværret søvn og flere bekymringer om søvn (Bootzin & Epstein, 2011). Douglas og Hill 

(2013) argumenterer for, at mødres evne til at falde i søvn igen efter natopvågninger er mere 

afgørende for deres psykiske velvære end antallet af natopvågninger. Hvis moderen har mange 

bekymringer om søvn, kan det risikere at gøre det sværere for hende at falde i søvn igen, 

hvorimod antallet af gange, hvor moderen vågner for at tage sig af babyen, ser ud til være 

mindre afgørende for moderens søvnkvalitet (Dørheim et al., 2009; Goyal, Gay & Lee, 2009). 

Man kunne forestille sig, at information om, hvad der er normal søvn hos babyer og småbørn, 

kunne bidrage til færre bekymringer hos forældrene. I det tidligere omtalte studie af Hiscock et 

al. (2014) blev forskellige elementer af interventionen vurderet af forældrene, og 98,6% af 

forældrene vurderede information om normale søvnmønstre som hjælpsomt. Dette kunne tyde 

på, at information om normal søvn hos babyer og småbørn kan bidrage til færre bekymringer 

og større velvære hos forældrene. 

7.2.2. Stressende for forældrene 

Forældre oplever ofte ubehag og stress i forbindelse med CIO. France og Blampied (1999) 

nævner for eksempel, at forlængede eller voldsomme udbrud af gråd kan føre til angst og 

ubehag hos forældrene, specielt hos sårbare forældre. Det kan være stressende og ubehageligt 

for forældre blot at lytte til barnets gråd frem for at reagere på den. Når forældre hører deres 
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barn græde, sker der en stigning i forældrenes kortisolniveau, og dette er med til at aktivere til 

handling og få forældrene til at trøste barnet (Bos, Montoya, Terburg & van Honk, 2014). 

Forældre skal dermed gå imod deres instinkter, når de skal vente med at trøste barnet. 

I et studie af Lawton et al. (1991) oplevede halvdelen af forældrene kontrolleret gråd som let 

eller moderat stressende. I studiet af Loutzenhiser et al. (2014) oplevede forældrene generelt 

kontrolleret gråd som stressende for dem selv og for barnet. Forældre giver ofte udtryk for, at 

det er svært for dem at høre barnet græde, at de er bange for at skade barnet eller at CIO går 

imod deres værdier (Tse & Hall, 2007). I et studie af Healey et al. (2009) vurderede forældre 

dog, at kontrolleret gråd var let at udføre og ikke stressende. Extinction opleves ofte som mere 

stressende end kontrolleret gråd, og mange forældre betragter extinction som en uacceptabel 

løsning. I et studie af Hall og Nathan (1992) kunne 20 familier vælge mellem extinction, 

kontrolleret gråd eller extinction med forældres tilstedeværelse. Kun én familie valgte 

extinction, og de resterende forældre gav udtryk for, at de betragtede extinction som en 

uacceptabel metode (Hall & Nathan, 1992, efter France & Hudson, 1993). Ifølge Etherton et al. 

(2016) er studier af CIO generelt præget af lav komplians og højt frafald. I et studie af Reid et 

al. (1999) faldt 20% af deltagerne for eksempel fra, og årsagen til dette var primært, at 

forældrene ikke ønskede at lade deres barn græde. 

7.3. Forældres emotionelle tilgængelighed 
Når en baby eller et lille barn græder, vil det naturligt udløse omsorgsadfærd hos forældrene 

(Bowlby, 1982 [1969]). Bax (1980) udtrykker bekymring for, at forældre, der bevidst afholder 

sig fra at trøste deres barn, kan risikere at blive mindre sensitive over for barnet. Studier af CIO 

har ikke undersøgt, hvordan CIO påvirker forældres sensitivitet. Rapoff et al. (1982) fandt dog 

ved et tilfælde, at tre ud af seks forældrepar var blevet mindre sensitive over for deres barns 

gråd ved sengetid. Lydoptagelser viste, at børnene fortsat græd meget en måned efter at 

forældrene var begyndt at bruge extinction, men forældrene til disse børn vurderede selv, at 

barnet ikke græd ret meget, og de betragtede ikke længere gråden som noget problem. 

Forældrene var tilsyneladende blevet mindre sensitive over for deres barns gråd og lagde ikke 

længere ret meget mærke til det. Der kan dog være tale om et selektionsbias, da forældre, der 

vælger at gennemføre extinction, kunne tænkes at være mindre sensitive. Maute og Perren 

(2018) fandt for eksempel, at mindre sensitive forældre var mere tilbøjelige til at bruge CIO, 

men studiet skelnede ikke mellem extinction og kontrolleret gråd (Maute & Perren, 2018). 
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Forældre kan være nødt til at mindske deres sensitivitet for at kunne gennemføre CIO. I et ældre 

casestudie af Petty (1976) beskrives en proces, hvor to mødre bevidst blev gjort mindre 

sensitive for at gøre dem i stand til at gennemføre extinction. Mødrene blev trænet i at ignorere 

deres børns følelsesudbrud, og dette øgede deres evne til at gennemføre extinction. Man kunne 

forestille sig, at CIO også kan gøre forældre mindre sensitive over for deres barns gråd om 

dagen, men dette er ikke blevet undersøgt empirisk. 

CIO-forskere betragter det dog ikke som noget problem, hvis forældrene bliver mindre sensitive 

over for barnets gråd om aftenen og natten; de giver i stedet udtryk for, at ”overly responsive 

parenting” ofte er årsagen til søvnproblemer (France og Hudson, 1993, s. 2). Sadeh et al. (2016) 

fandt, at forældre, der havde lav tolerance for gråd, var mere tilbøjelige til at have et barn med 

søvnproblemer. Kvinder var generelt mere sensitive over for gråd og var mere tilbøjelige til at 

tolke gråd om et udtryk for ubehag. Forældre, der havde lav tolerance for gråd, var mere 

tilbøjelige til angive, at de ville respondere med det samme deres barn græd, og ifølge Sadeh et 

al. har disse forældre således tilbøjelighed til at interagere for meget med deres barn ved 

sengetid. Sadeh et al. betragter derfor høj grad af sensitivitet hos forældrene som en risikofaktor 

for udvikling af søvnproblemer hos barnet. Kausaliteten ser dog ud til at gå begge veje, da 

hyppige natopvågninger med gråd også kan påvirke forældrenes adfærd (Sadeh, Tikotzky & 

Scher, 2010). 

Burnham et al (2002) fandt, at forældre, der værdsatte deres rolle som forældre højt, da barnet 

var én måned gammelt, var mere tilbøjelige til at have et barn, der stadig vågnede om natten 

ved tolv måneder og krævede forældrenes intervention for at falde i søvn igen. Højere niveauer 

af stress og depression samt lavere niveauer af tillid til egne evner som forældre var derimod 

forbundet med større sandsynlighed for, at barnet sov igennem om natten uden at signalere til 

dets omsorgspersoner. Burnham et al. (2002) foreslår, at forældre, der ikke er i stand til at 

dedikere sig hundrede procent til deres forældreansvar, har større sandsynlighed for at have 

børn, der ikke forstyrrer deres forældre om natten ved tolv måneder. De påpeger, at alle familier 

i studiet var velfungerende, og at resultaterne af deres studie blot tyder på, at forældre, der har 

en lille smule mindre fokus på at reagere med det samme, barnet græder, har større tilbøjelighed 

til at give barnet mulighed for at nå at falde i søvn igen på egen hånd efter natopvågninger. 

Burnham et al. (2002) giver med andre ord udtryk for, at en lille smule mindre emotionel 

tilgængelighed ikke skader barnet. Dette kan sættes i forbindelse med Winnicotts teori om en 
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god nok mor eller good-enough mother (Winnicott, 2005, s. 13). En god nok mor beskrives 

som en, der aktivt tilpasser sig babyens behov, men som gradvist begynder at mindske sin 

respons og dermed tillader barnet at opleve frustration i små mængder. Små mængder 

frustration kaldes af Kohut (1971) optimal frustration. Når barnet har brug for sin mor, men 

hun ikke er tilgængelig, skaber det ifølge Kohut frustration hos barnet. Optimal frustration 

dækker over små skuffelser, hvor moderen kortvarigt er utilgængelig (Kohut, 1971, s. 63-64). 

Optimal frustration er ifølge Kohut nødvendigt for udviklingen af evnen til selvberoligelse. 

Studiet af Burnham et al. (2002) tyder på, at forsinket respons på barnets gråd kan øge 

sandsynligheden for, at barnet lærer at falde i søvn igen efter natopvågninger uden at signalere 

til dets omsorgspersoner, men man kan som tidligere diskuteret ikke vide, hvorvidt barnet har 

lært at berolige sig selv. Babyer og småbørn vil uundgåeligt opleve frustration i hverdagen, og 

der er ikke evidens for, at en bestemt mængde frustration er gavnligt for barnet. Der er derimod 

evidens for, at høj grad af sensitiv respons, når barnet er ked af det, frustreret eller bange, er 

gavnligt for barnets udvikling (Cassidy, 1994; Davidov & Grusec, 2006; Leerkes et al., 2009).  

At forældre kan være for tilgængelige ved sengetid modsiges desuden af tre nyere studier. Høj 

grad af emotionel tilgængelighed kombineret med lav grad af fysisk kontakt ved sengetid var 

forbundet med længere nattesøvn i et studie af Philbrook og Teti (2016a). Babyer har desuden 

lavere niveauer af kortisol, når deres mødre er emotionelt tilgængelige ved sengetid og når 

mødrene ikke kun reagerer på gråd, men også på babyernes andre lyde (Philbrook & Teti, 

2016b). Fædres emotionelle tilgængelighed ser også ud til at have en betydning for søvn. Større 

involvering af fædre i omsorg for barnet dag og nat i tremåneders-alderen var forbundet med 

bedre søvn for mødre og babyer i seksmåneders-alderen (Tikotzky et al., 2015). 

8. Hvordan CIO påvirker tilknytningen 
Nogle få studier har undersøgt kvaliteten af tilknytningen efter CIO. France et al. (1991) brugte 

en modificeret udgave af the Flint Infant Security Scale, til at måle kvaliteten af barnets 

tilknytning til forældrene før og efter brug af extinction. Forældrene udfyldte skemaet før 

behandlingens start og igen seks til tredive måneder senere. France et al. fandt, at tilknytningen 

blev signifikant bedre i både interventionsgruppen og kontrolgruppen, men der var ikke 

signifikant forskel på grupperne. France (1992) benyttede samme metode og fandt en 

signifikant forbedring af tilknytningen seks til tredive måneder efter brug af extinction. I 

kontrolgruppen skete der derimod ingen forbedring af tilknytningen. The Flint Infant Security 
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Scale er en måling af tilknytning, som normalt er udformet som et interview, der udføres af en 

fagperson, og ved brug af denne skala skulle man gerne nå frem til en mere objektiv måling af 

tilknytning end ved forældrerapportering. Ved den modificerede udgave af skalaen, som blev 

benyttet i de to nævnte studier, skulle forældrene derimod selv udfylde skemaet, og der er 

dermed tale om forældrerapportering, og ikke en objektiv måling. Forældrenes vurdering af 

deres forhold til barnet kunne tænkes at være blevet mere positivt som følge af interventionen, 

især hvis barnet ikke længere vækker dem så hyppigt om natten. 

Et nyere RCT-studie har dog gjort brug af objektive målinger. Gradisar et al. (2016) udsatte de 

14 forsøgsdeltagerne for proceduren strange situation (beskrevet i afsnit 4.4.) et år efter brugen 

af kontrolleret gråd, og studiet fandt ingen forskel på tilknytningen i interventionsgruppen og 

kontrolgruppen. 

Selvom ingen studier endnu har påvist nogen skadelig effekt af CIO på tilknytningen, kunne 

man forestille sig, at CIO kan risikere at svække barnets tiltro til sine forældre. Ifølge Cassidy 

(1994) er det en forudsætning for sikker tilknytning, at barnet udvikler en forventning om, at 

forældrene vil reagere på dets emotionelle signaler. Hvis barnet derimod udvikler en 

forventning om, at dets omsorgspersoner vil reagere selektivt på dets signaler og ikke altid være 

tilgængelige, er der risiko for, at barnet udvikler en usikker tilknytning til sine forældre 

(Cassidy, 1994). 

8.1. Betydningen af sensitiv respons 
Ifølge Ainsworth et al. (1978) har mødres sensitive respons stor betydning for dannelse af en 

sikker tilknytning mellem mor og barn. En række studier bakker op om denne hypotese 

(Egeland & Farber, 1984; Isabella, 1983; Smith & Pederson, 1988; Susman-Stillman, Kalkose, 

Egeland & Waldman, 1996; Teti, Gelfand, Messinger & Isabella, 1995; Vondra, Shaw & 

Kevenides, 1995). Nogle få studier finder dog ingen signifikant sammenhæng mellem sensitiv 

respons og tilknytning (Seifer, Schiller, Sameroff, Resnick & Riordan, 1996; Ward & Carlson, 

1995). Ifølge Thompson (1997) har studier, der ikke finder en sammenhæng mellem sensitiv 

respons og tilknytning, brugt en for bred definition af sensitiv respons. Han foreslår, at mødres 

sensitive respons på barnets negative følelser har større betydning for tilknytning end deres 

respons, når barnet ikke udtrykker negative følelser. 
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8.2. Sensitiv respons på barnets gråd 
McElwain og Booth-LaForce (2006) undersøgte sammenhængen mellem tilknytning og 

sensitiv respons på barnets ubehag hos over 200 babyer. Mødres respons på barnets ubehag 

blev vurderet ud fra videooptagelser, hvor mødre og deres babyer legede sammen, da barnet 

var seks måneder og igen ved femten måneder. Da barnet var femten måneder gammelt, blev 

barnets tilknytning til moderen vurderet ved hjælp af proceduren strange situation. Forskerne 

fandt, at højere grad af sensitiv respons over for barnets negative følelser ved seks måneder 

(men ikke ved femten måneder) var forbundet med større sandsynlighed for, at barnet havde en 

sikker tilknytning til moderen. Sensitiv respons, når barnet udviste positive følelser, havde 

derimod ingen betydning for tilknytningen. Mødres reaktion, når barnet er ked af det, bange 

eller lignende ser dermed ud til at have større betydning for dannelse af en sikker tilknytning, 

og dette gælder tilsyneladende særligt for yngre babyer, da mødres sensitivitet ved femten 

måneder ikke så ud til at have nogen betydning for tilknytningen. Leerkes (2011) fandt 

ligeledes, at mødres sensitivitet over for barnets frustration og ubehag ved seks måneder 

forudsagde sikker tilknytning ti måneder senere. Sensitiv respons i ikke-stressende situationer 

havde derimod ikke betydning for tilknytningen. 

Sensitiv respons om natten er også blevet sat i forbindelse med sikker tilknytning. Higley og 

Dozier (2009) undersøgte sammenhængen mellem natlige interaktioner mellem mor og baby 

og tilknytning hos 44 babyer på tolv måneder. De fandt, at mødre til sikkert tilknyttede babyer 

udviste større sensitivitet og responsivitet om natten og at de generelt tog barnet op og trøstede 

det, når det vågnede og græd eller var uroligt om natten. Mødre til babyer med usikker 

tilknytning var derimod mindre tilbøjelige til at trøste barnet om natten. Omkring halvdelen af 

mødrene blev hos barnet mens det faldt i søvn om aftenen. Hvorvidt mødrene blev hos barnet 

mens det faldt i søvn om aftenen havde ingen betydning for tilknytningen. Studiet tyder på en 

sammenhæng mellem natlig responsivitet og tilknytning, men da der er tale om et 

tværsnitsstudie, kan studiet ikke sige noget om kausalitet. 

9. Er CIO en acceptabel løsning? 
Der kan som nævnt være fordele ved CIO, da det kan gøre det lettere for forældrene at lægge 

barnet i seng samt føre til mindre signaladfærd om natten. Fortalere for CIO ser det generelt 

som en form for opdragelse af barnet (Ferber, 2006; Mindell, 2005; Weissbluth, 2015).  
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9.1. Opdragelse 
Maute og Perren (2018) fandt, at vestligt orienterede værdier, såsom selvstændighed og 

uafhængighed, og vestlige tilgange til barnet, for eksempel skemaamning, var associeret med 

brugen af CIO. Maute og Perren fandt desuden, at stress hos forældrene ikke havde 

sammenhæng med brugen af CIO. Dette kunne tyde på, at mange forældre ikke bruger CIO på 

grund af desperation og søvnmangel, men at de derimod ser det som en del af barnets 

opdragelse, at det skal lære at sove alene. Flere CIO-fortalere ser desuden CIO som en form for 

grænsesætning og lægger meget vægt på, at forældrene skal være konsekvente (Ferber, 2006; 

Mindell, 2005). At være konsekvent og følge en fast rutine kan gøre det lettere at få barnet til 

at sove, da barnet dermed kender rutinen og bliver forberedt på at komme i seng. Man kan dog 

indvende, at hvis forældre er optagede af at være hundrede procent konsekvente, kan de risikere 

at overse barnets behov, for eksempel hvis barnet nægtes adgang til brystet, fordi det ifølge 

rutinen ikke er tid til at amme. 

Ifølge Price et al. (2012) er kontrolleret gråd en form for grænsesætning, som er en vigtig del 

af en autoritativ opdragelse. Ved autoritativ opdragelse har forældrene alderssvarende 

forventninger til barnet og sætter grænser på en respektfuld måde (Ockwell-Smith, 2016, s. 12). 

Ockwell-Smith (2016) argumenterer for, at CIO ikke er en autoritativ form for opdragelse, men 

nærmere autoritær. En autoritær opdragelse er karakteriseret ved høje krav til barnet, høj grad 

af kontrol og grænsesætning, og lav grad af varme, sensitivitet og selvbestemmelse (Ockwell-

Smith, 2016, s. 11). Man kan argumentere for, at hvis barnet græder, når forældrene går fra det, 

er barnet endnu ikke klar til at lære at falde i søvn alene. Ved CIO stiller forældrene dermed 

ikke alderssvarende krav til barnet. 

9.2. Ønske eller behov 
Ferber (2006) påpeger, at barnet ikke kan få alle sine ønsker opfyldt. Hvis barnet ønskede at 

lege med en skarp kniv, ville forældrene heller ikke give efter for barnets ønske, uanset hvor 

voldsomt barnet græd. På samme måde mener han, at forældrene skal være vedholdende under 

søvntræningen og ikke give efter for barnets ønsker. Ferber betragter dermed CIO som en form 

for opdragelse af barnet. Man kan indvende, at barnets ønske om forældrenes tilstedeværelse, 

trøst og omsorg kan betragtes som mere end blot et ønske. Ifølge Bowlby (1982 [1969]) bør 

babyers og børns præference for nærhed med deres omsorgspersoner betragtes som et behov, 

og ikke blot et ønske. Babyer fødes med en præference for tæt kontakt med deres 

omsorgspersoner, hvilket igennem menneskets udviklingshistorie har ført til øget chance for at 
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overleve (Bowlby,1982 [1969]). Adskillelse går imod barnets natur, og babyer og småbørn 

fortæller ved hjælp af deres gråd, at de har brug for deres omsorgspersoner. CIO kan medføre 

en risiko for, at barnets behov ignoreres, særligt barnets emotionelle behov. 

9.3 Følelsesmæssigt omsorgssvigt 
Omsorgssvigt kan omfatte manglende følelsesmæssig stimulation, hvilket kaldes 

følelsesmæssigt omsorgssvigt (Socialstyrelsen, 2013). Følelsesmæssigt omsorgssvigt kan for 

eksempel være at overse barnets signaler, negligere barnets kontaktsøgen og undlade at 

respondere (Socialstyrelsen, 2013). Ved nogle af de mest ekstreme former for CIO ignoreres 

barnet måske helt eller delvist i tolv timer hver nat og to timer om dagen ved middagslur. 

Selvom barnet formentlig sover i en stor del af dette tidsrum, vil det alligevel opleve, at 

forældrene er utilgængelige eller delvist utilgængelige, hvis det forsøger at få kontakt med dem. 

CIO-fortalere giver udtryk for, at hvis barnets fysiske behov er blevet opfyldt, har det ikke brug 

for sine forældre ved sengetid og om natten (Ferber, 2006; Weissbluth, 2015). De tager dermed 

ikke højde for, at barnet også har emotionelle behov. Selv hvis forældrene går ind til barnet 

med korte mellemrum, er det ikke sikkert, at det er nogen trøst for barnet. Små børn har en 

anden tidsfornemmelse end voksne, og fem minutter kan føles som lang tid, hvis barnet er ked 

af det. Mange babyer er desuden ikke modtagelige over for trøst, hvis forældrene blot går ind 

og taler til barnet uden at tage det op. Fysisk kontakt er ofte den mest effektive metode til at 

stoppe babyers gråd (Bell & Ainsworth, 1972). Man kan dermed argumentere for, at 

længerevarende brug af kontrolleret gråd også kan ses som en form for følelsesmæssigt 

omsorgssvigt. 

9.4. Kan CIO i nogle tilfælde være det bedste? 

9.4.1. Af hensyn til barnet 

Videnskabelige artikler om CIO starter ofte med at nævne en række studier, der tyder på, at 

søvnmangel har negative konsekvenser for barnets helbred, opmærksomhed, adfærd og 

kognitive og emotionelle udvikling, og der udtrykkes ofte en antagelse om, at det er nødvendigt 

at behandle barnets søvnproblemer (Field, 2017; Hall et al., 2015; Mindell et al., 2006). Der er 

ingen tvivl om, at søvn er vigtigt for barnets udvikling, men der er som nævnt ikke evidens for, 

at CIO fører til bedre søvn på længere sigt, og selv på kort sigt er det tvivlsomt, hvorvidt CIO 

reelt fører til forbedringer i barnets søvn. Når læger, sundhedsplejersker og selvhjælpsbøger 

giver udtryk for, at søvntræning forbedrer barnets søvn, kan forældre risikere at få en opfattelse 

af, at søvntræning er nødvendigt og gavnligt for barnet, men det er der ikke evidens for. 
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9.4.2. Af hensyn til forældrene 

Søvnproblemer hos babyer og småbørn er blevet sat i forbindelse med blandt andet stress, 

depression og dårligere helbred hos forældrene og en forøget risiko for, at forældrene slår eller 

ryster barnet (Dagher, McGovern, Dowd & Lundberg, 2011; Martin, Hiscock, Hardy, Davey 

& Wake, 2007; St James-Roberts, 2007; Thunström, 1999). Forældre kan blive udmattede af at 

blive vækket mange gange hver nat, og det kan være svært at få hverdagen til at hænge sammen, 

hvis forældrene er ekstremt udmattede. Søvninterventioner til babyer og småbørn ser som 

nævnt ud til at have en gavnlig virkning på forældrenes velvære. Man kan dog indvende, at 

andre tiltag end CIO også kan hjælpe familier med søvnproblemer, og nogle af disse tiltag vil 

blive diskuteret i kapitel 10. 

9.5. Bør CIO i nogle tilfælde frarådes? 
Hvordan CIO påvirker barnet afhænger sandsynligvis af, hvordan barnet reagerer på det. 

Længerevarende gråd og lavere grad af emotionel tilgængelighed er som nævnt blevet sat i 

forbindelse med usikker tilknytning samt forringet evne til emotionsregulering, og det vides 

ikke, hvor meget gråd, der skal til, for at det kan risikere at skade barnet. Et barn, der kun græder 

kortvarigt nogle få aftener, tager måske ikke skade af CIO. Børn, der græder længe, i mange 

nætter, kunne derimod risikere at tage skade af det. Barnets temperament kunne dermed tænkes 

at have en betydning. 

Børn med et vanskeligt temperament (beskrevet i afsnit 6.4.1.) har som nævnt større 

tilbøjelighed til at kræve deres forældres tilstedeværelse ved sengetid og signalere til deres 

forældre ved natopvågninger (Halpern et al., 1994; Minde et al., 1993). Disse børn har måske 

også større sandsynlighed for at blive udsat for CIO. Philbrook og Teti (2016a) fulgte en række 

børn i alderen nul til seks måneder, og de fandt blandt andet, at jo mere barnet græd om natten, 

jo mindre tilbøjelige var forældrene til at fortsætte med at være emotionelt tilgængelige om 

natten. Maute og Perren (2018) fandt ligeledes, at forældre til børn med et vanskeligt 

temperament var mere tilbøjelige til at bruge CIO. Det kunne tænkes, at børn med et vanskeligt 

temperament ikke så let kan lære at falde i søvn alene ved hjælp af blide metoder og at de 

generelt er svære at få til at sove. Der kan være særligt stor grund til bekymring over brugen af 

CIO på babyer og småbørn, som har tendens til at reagere voldsomt. Et studie af Leerkes et al. 

(2009) fandt for eksempel, at mødres responsivitet over for barnets ubehag ved seks måneder 

forudsagde emotionsregulering i alderen to og tre år, men dette gjaldt kun for meget reaktive 
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børn. Det kunne tænkes, at børn med et vanskeligt temperament har ekstra meget brug for hjælp 

til at håndtere deres intense følelser og at CIO dermed er mere skadeligt for disse børn. 

Børn, der har tendens til at være ængstelige, kunne desuden tænkes at tage skade af CIO. Price 

et al. (2012) skriver for eksempel, at CIO ikke er en egnet metode til børn, der har oplevet 

traumer og omsorgssvigt eller lider af angst. Meltzer og Mindell (2004) nævner derudover, at 

CIO ikke er en velegnet metode til børn, der kaster op eller skader sig selv, når forældrene 

ignorerer deres gråd. Alder kunne desuden tænkes at have en betydning, da man kunne forestille 

sig, at tidlig brug af CIO vil være forbundet med flere skadelige virkninger. 

9.5.1. Yngre babyer 

Ifølge Loutzenhiser et al. (2014) er de fleste eksperter enige om, at CIO tidligst bør bruges, når 

barnet er seks måneder gammelt. Selv forskere, der anbefaler CIO til ældre babyer, er ofte imod 

brugen af CIO til babyer på under seks måneder, da yngre babyer har brug for mælk om natten, 

og da deres søvnmønstre endnu ikke er færdigudviklede (France & Blampied, 1999; France & 

Hudson, 1993; Owens, France & Wiggs, 1999). Der er dog uenighed om, hvornår barnet kan 

klare sig uden mælk om natten, og i Danmark mener mange sundhedsplejersker for eksempel, 

at børn kan have brug for mælk om natten, indtil de er omkring ti måneder gamle (Hertel, 2013). 

Der er som nævnt ikke overbevisende evidens for positive virkninger, når CIO bruges på babyer 

på under seks måneder, og det kan risikere at føre til mere gråd om dagen og uønsket afslutning 

af amningen, og hvis barnet skal sove alene, øget risiko for vuggedød (Douglas & Hill, 2013). 

Sensitiv respons over for barnets gråd har som nævnt betydning for blandt andet tilknytningen, 

og det ser ud til at have større betydning, jo yngre barnet er. 

10. Alternativer til CIO 
Der kan være forskellige former for alternativer til CIO alt efter, hvad forældrene ønsker at 

opnå. Forældrene kan for eksempel ønske at gøre sengelægning hyggelig fremfor kaotisk uden 

at have et ønske om, at barnet skal falde i søvn alene. Dette kan hjælpes på vej med positive 

rutiner, som vil blive diskuteret i afsnit 10.1. Et ønske om mere søvn kan for nogle forældre 

hjælpes på vej af samsovning, hvilket vil blive diskuteret i afsnit 10.2. Forældre kan også have 

et ønske om, at deres barn skal lære at falde i søvn alene, og metoder til dette formål vil blive 

diskuteret i afsnit 10.3. 



  Camilla Juhl Dorland 
 

59 
 

10.1. Positive rutiner  
Positive rutiner vil sige indførelse af en fast aftenrutine, som forbereder barnet på at komme i 

seng (Mindell et al., 2006). Indførelse af en aftenrutine er en del af de fleste søvninterventioner 

til børn, men det ser også ud til at have en effekt i sig selv. I et stort studie af Mindell, Li, Sadeh, 

Kwon og Goh (2015) svarede over 10.000 deltagere fra en række forskellige lande på 

spørgeskemaet Brief Infant/Child Sleep Questionnaire. Forskerne fandt, at brugen af en 

aftenrutine til børn på nul til fem år var forbundet med tidligere sengetid, kortere indsovningstid, 

færre natopvågninger og længere samlet mængde søvn (forældrerapporteret). Tidlig indførelse 

af en aftenrutine og konsekvent brug af rutinen var forbundet med færre søvnproblemer. I et 

RCT-studie af Mindell, Telofski, Wiegand og Kurtz (2009) blev over 400 babyer og tumlinger 

i alderen 7-18 måneder fordelt imellem en positiv rutine-gruppe og en kontrolgruppe. 

Interventionen førte til en signifikant reduktion i antallet af forældrerapporterede 

natopvågninger samt indsovningstid og en signifikant forbedring i mødrenes humør, mens 

denne effekt ikke var til stede i kontrolgruppen. Der er dog ikke forsket ret meget i brugen af 

positive rutiner uden kombination med andre metoder, og i oversigtsartikler beskrives positive 

rutiner ikke som en standardanbefaling, men kun som en retningslinje (Honaker & Meltzer, 

2014; Mindell et al., 2006).  

10.2. Samsovning 
Det kan være forstyrrende for forældre at skulle stå ud af sengen og gå ind til barnet flere gange 

i løbet af natten, og som reaktion på de mange natopvågninger med signaladfærd vælger mange 

forældre at sove sammen med barnet (Ward, 2015). Nogle mødre oplever, at samsovning gør 

det lettere at tage sig af barnet om natten, og de rapporterer om mindre gråd og mere søvn til 

både mor og baby ved samsovning (enten sengedeling eller rumdeling) (Ball, Hooker & Kelly, 

1999; McKenna & McDade, 2005; McKenna & Volpe 2007). 

Nogle studier tyder dog på, at børn, der sover i samme rum som forældrene, vågner hyppigere 

om natten (Mao, Burnham, Goodlin-Jones, Gaylor og Anders, 2004; Mindell, Leichman & 

Walters, 2017; Mindell, Sadeh, Kohyama & How, 2010). Mindell et al. (2017) påpeger, at en 

del af de forældre, der samsover med deres barn, måske har valgt denne løsning på grund af, at 

barnet vågner hyppigt, og en association imellem samsovning og hyppige natopvågninger 

betyder ikke nødvendigvis, at samsovning er årsagen til flere natopvågninger. 
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Samsovning har før i tiden været et af de råd, fagfolk gav til familier med søvnproblemer, men 

der er ikke lavet interventionsstudier, hvor forældre er blevet opfordret til at samsove med 

barnet for at mindske søvnproblemer (France & Hudson, 1993). Ifølge Etherton et al. (2016) er 

forskere og læger generelt mere begejstrede for CIO og mere skeptiske over for samsovning 

end forældre. Et studie af Friman et al. (1999) fandt for eksempel, at en gruppe praktiserende 

læger i USA mente, at det var mere acceptabelt at lade barnet græde end at lade det sove i 

forældrenes seng. En del af fagfolkenes bekymring for sengedeling kunne tænkes at skyldes 

den øgede risiko for vuggedød. Sengedeling kan være forbundet med en øget risiko for 

vuggedød, mens rumdeling i stedet er forbundet med lavere risiko for vuggedød (Blair et al., 

1999; Carpenter et al, 2004; Colson et al., 2013). Ifølge en oversigtsartikel af McKenna og 

McDade (2005) har studier, der finder øget risiko for vuggedød ved sengedeling dog ikke taget 

højde for, hvorvidt der var tale om sikker eller usikker sengedeling. Hvis forældrene ønsker at 

dele seng med deres baby, må de for eksempel ikke ryge, være overvægtige eller påvirket af 

alkohol. Hvis forældre overholder kriterierne for sikker sengedeling, er det ikke forbundet med 

en øget risiko for vuggedød (McKenna & McDade, 2005). 

En stigende andel af forældre i den vestlige del af verden vælger at sove sammen med deres 

baby eller barn (Ball et al., 1999; Colson et al., 2013; Ward, 2015). Da flere forældre vælger 

denne løsning og ofte oplever, at det gør det lettere at tage sig af barnet om natten (Ball et al., 

1999; McKenna & McDade, 2005), kunne man forestille sig, at dette for nogle familier kunne 

være et godt alternativ til CIO. Der er dog endnu ikke forsket ret meget i samsovning, og der 

mangler interventionsstudier, der undersøger effekten af samsovning. 

10.3. Blide metoder til at fremme uafhængig søvn 
Forskning i søvninterventioner til babyer og småbørn har primært fokus på Extinction-baserede 

søvninterventioner (CIO), og blide alternativer er underrepræsenteret i forskningen (Etherton 

et al., 2016). En mulig årsag til dette kunne være, at det tager længere tid at opnå resultater med 

blide metoder. Der forskes dog i nogle få blide metoder, som vil blive diskuteret i det følgende. 

10.3.1. Bedtime fading 

Ved metoden bedtime fading eller faded bedtime with response cost gøres barnets sengetid 

midlertidigt senere end sædvanligt for at sikre, at barnet hurtigt falder i søvn, når det lægges i 

seng. Barnet kan dermed lettere lære at falde i søvn under nye omstændigheder, for eksempel i 

tremmesengen fremfor i armene på sine forældre (Mindell et al., 2006). Når barnet let kan falde 
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i søvn under de nye omstændigheder, kan sengetiden gradvist rykkes frem igen. Response cost 

involverer, at man tager barnet op igen, hvis det ikke er faldet i søvn inden for en bestemt 

tidsramme, med det formål, at barnet skal forbinde sengen med søvn og ikke ligge vågen i 

sengen. Interventioner med bedtime fading kombineres ofte med positive rutiner (Mindell et 

al., 2006). 

I et studie af Adams og Rickert (1989) blev 36 børn i alderen halvandet til fire år fordelt på tre 

grupper: Positive rutiner (med bedtime fading), kontrolleret gråd og kontrolgruppe. Forskerne 

fandt, at positive rutiner var lige så effektiv som kontrolleret gråd med hensyn til at reducere 

problematisk adfærd ved sengetid, og mere effektiv end ingen intervention. Sengelægning var 

dermed blevet lettere, men det rapporteres ikke, hvorvidt interventionen havde nogen effekt på 

antallet af natopvågninger. Delemere og Douvani (2018) sammenlignede effekten af positive 

rutiner med bedtime fading. Seks børn med autismespektrumforstyrrelse i alderen to til syv år 

blev fordelt mellem de to grupper. Bedtime fading førte til en signifikant reduktion af 

signaladfærd om natten og gjorde det lettere at lægge barnet i seng. Der var derimod blandede 

resultater for effekten af positive rutiner. 

Cooney, Short og Gradisar (2018) undersøgte brugen af bedtime fading på 21 børn i alderen 

halvandet til fire år, som havde svært ved at falde i søvn om aftenen, vågnede hyppigt om natten 

eller begge dele. Interventionen førte til en signifikant reduktion i antallet af natopvågninger 

(forældrerapporteret), tid om at falde i søvn og antallet af raserianfald ved sengetid. Effekten 

varede ved i to år efter interventionen, og metoden blev vurderet som tilfredsstillende og let at 

bruge. Det var dog kun 13 ud af 21 familier, der var tilgængelige to år efter interventionen, og 

der var ingen kontrolgruppe. I det tidligere omtalte studie af Gradisar et al. (2016) blev 43 

babyer i alderen seks til seksten måneder fordelt imellem tre grupper: bedtime fading, 

kontrolleret gråd og kontrolgruppe. Bedtime fading var lige så effektiv som kontrolleret gråd 

med hensyn til at gøre det lette at lægge barnet i seng, og signifikant mere effektivt end ingen 

behandling, men bedtime fading førte dog ikke til en reduktion i antallet af natopvågninger med 

signaladfærd. Der skete en signifikant reduktion i mødrenes stress i begge interventionsgrupper. 

10.3.2. Fading parental presence 

Metoden fading parental presence kaldes også camping out, og ved denne metode er en af 

forældrene til stede hos barnet, men rykker gradvist længere væk (Honaker & Meltzer, 2014). 

Ved den klassiske version af metoden ignoreres barnet, og der er således tale om extinction med 
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forældres tilstedeværelse. Der findes dog også en sensitiv version af metoden. Blunden (2011) 

undersøgte effekten af en sensitiv version af fading parental presence, hvor forældrene skulle 

trøste barnet, når det var ked af det. Forældrene skulle først og fremmest prøve at trøste barnet 

i tremmesengen, men det var også tilladt at tage barnet op. I løbet af fem uger skulle der ske en 

gradvis reduktion i interaktioner mellem forældrene og barnet, og forældrene skulle begynde at 

bevæge sig ind og ud af rummet, men der var ingen faste tidsintervaller. I studiet deltog 33 

familier med børn på under fem år (gennemsnitlig alder 27 måneder). Efter interventionen faldt 

børnene signifikant hurtigere i søvn om aftenen, og der skete en signifikant reduktion i antallet 

af minutter, hvor børnene var vågne om natten (forældrerapporteret). Forældrene var tilfredse 

med interventionen og oplevede en reduktion i stress. Der var dog ingen kontrolgruppe, så 

effekten kan ikke nødvendigvis tilskrives interventionen. Blunden (2011) foreslår, at fremtidige 

studier undersøger lignende interventioner og sammenligner med en kontrolgruppe. 

Hvorvidt denne metode er et blidt alternativ til CIO afhænger af, hvordan barnet reagerer på 

metoden og om forældrene fortsætter med at være emotionelt tilgængelige om aftenen og 

natten. Børnene i studiet af Blunden (2011) var lidt ældre end mange af børnene i studier af 

CIO. Man kunne forestille sig, at jo ældre barnet bliver, jo lettere bliver det at trøste barnet uden 

at tage det op. Man kunne desuden forestille sig, at det med alderen bliver lettere kortvarigt at 

gå fra barnet, da man kan forklare barnet, at man lige skal ordne noget og snart vender tilbage 

igen. Hvis forældre er villige til vente lidt længere, før de begynder at søvntræne deres barn, er 

der således mulighed for, at det måske kan gøres på en blidere måde og være mindre stressende 

for barnet. 

Konklusion 
CIO er en meget anvendt metode til at lære babyer og småbørn at falde i søvn alene, men 

metoden kan være forbundet med meget gråd. I de fleste tilfælde vil gråden være aftaget 

markant efter tre til fem dage, men for nogle børn varer det længere tid, og det vil i mange 

tilfælde være nødvendigt at gentage processen flere gange. Man ved endnu ikke ret meget om, 

hvor høje niveauer af stress, der kan forekomme hos barnet under CIO, da der er mangel på 

studier, som undersøger barnets kortisolniveau under CIO. Der er ikke overbevisende evidens 

for, at CIO fører til mere søvn for barnet, men der ses oftest en signifikant reduktion i barnets 

signaladfærd om natten. Der er ikke evidens for, at CIO forbedrer barnets evne til 

selvberoligelse. Derimod kan der være risiko for, at barnets evne til selvberoligelse og 
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selvregulering tager skade, hvis barnets gråd ignoreres i længere tid. Man ved dog endnu ikke 

ret meget om, hvordan det påvirker barnets udvikling på længere sigt, da kun få studier har fulgt 

børnene i flere år efter interventionen. Flere randomiserede, kontrollerede studier kunne med 

fordel følge børnene flere år frem i tiden. CIO kan i nogle tilfælde have en positiv effekt på 

forældrenes søvn, velvære og samspil med barnet, men det kan også være en stressende proces, 

og det er ikke alle forældre, der er villige til at gennemføre CIO. Studier af CIO har ikke kunnet 

påvise nogen negativ effekt på tilknytningen, men studier af sammenhængen mellem emotionel 

tilgængelighed og tilknytning tyder på, at lavere grad af emotionel tilgængelighed kan være 

forbundet med usikker tilknytning. Der er mangel på randomiserede, kontrollerede studier, som 

benytter en objektiv måling af tilknytning efter brug af CIO. Hvorvidt CIO kan være direkte 

skadeligt for barnet afhænger sandsynligvis af barnets alder og temperament og hvordan det 

reagerer på metoden. Studier af alternative metoder tyder på en effekt af blandt andet positive 

rutiner og bedtime fading. Der er dog endnu ikke forsket ret meget i alternativer til CIO, og 

studier af alternative metoder mangler ofte en kontrolgruppe. Der kunne med fordel 

gennemføres flere RCT-studier af alternative metoder. 
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