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Barn som ikke vil-, 
kan- eller tør spise



Avvikende utvikling må alltid 
ses i forhold til det som anses 
normalt
Kort repetisjon av det viktigste om barns 

normale spiseutvikling



Foreldre som kommer til spiseteamet 
forteller…

Mange har fått råd om 

HVA barnet bør spise.

Få har fått 

kunnskapsbaserte råd 

om HVORDAN de skal 

få barnet til å spise 

maten.



Noen barn har ekstra utfordringer. 

Kunnskap om hvordan barn flest lærer å spise, 
gir grunnlag for å forstå hvilke tiltak som kan 
hjelpe den enkelte med de individuelle 
utfordringene.
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Spise-
utvikling

8. Å spise selv, 
og å velge ut 

egen mat.

7. Å trives i 
måltider.

6. Å like mat.

5.Kulturelt 
betingede mat 

og 
måltidsvaner.

4. En god 
måltids-

rytme.

3. Regulering av 
hvor mye, hva 
og når barnet 

bør spise.

2. Gjenkjenning 
av kroppens 

signaler om sult 
og metthet.

1.Munn- og 
svelg-

motorisk 
bearbeiding 
av maten.

Hva må barn lære for å spise?



Kan alle barn spise?

• Nesten alle kan lære å spise, men 

noen få vil ha vedvarende 

spisevansker.

• Noen kan spise et begrenset 

utvalg matvarer 

– Munnmotorikk/svelg  Konsistens

– Allergier/matvareintoleranse

– Sensoriske vansker, 

selektivt kosthold

• Noen kan tilbys smaksprøver, 

andre kan få smaksopplevelser, 

ernæring kan sikres gjennom 

sonde.
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Påstand: Nesten alle 
barn vil kunne ha 
positivt utbytte og glede 
av å være med i 
måltider, gitt individuelle 
hensyn og 
tilrettelegging.

Mange foreldre ønsker 
at barnet skal være 
med i 
familiefellesskapet 
rundt måltider.

Picasso «The blind mans meal»



Idealer vs realiteter

• Vedvarende spisevansker er 

ofte en stressfaktor og oppleves 

som en belastning for familien.

• Å sikre at barn får nødvendig 

ernæring til å vokse og utvikle 

seg, til å være aktivt og trives, 

er en grunnleggende oppgave 

for foreldre  opplevelsen av 

ikke å mestre dette er en 

belastning!

• Familiearbeid og god støtte er 

ALLTID viktig når et barn har 

spisevansker!



Måltidet som arena for barnets utvikling

• Lære å like mat

– Sensorisk stimulering og tilvenning gjennom lukt, 

smak, berøring og visuell informasjon

– Kognitiv/perseptuell bearbeiding av sensorisk og 

sosial informasjon

• Lære å spise

– Munnmotorisk-, fin- og grovmotorisk kontroll

– Fortolkning av sult og metthet  måltidsrytme og 

selvregulering

• Lære å tilpasse seg det sosiale og kulturelle 

fellesskapet

– Gjøre som mamma og pappa/rollemodeller

– Innpasse seg etter felles regler/grenser

– Kulturbestemte mat og måltidstradisjoner

Peder Severin Krøyer
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Måltidet: kanskje vår viktigste sosiale arena

– Gjentas flere ganger hver 
eneste dag

– Markerer skillet mellom 
hverdag, helg og fest

– Tradisjonsbærende i alle 
kulturer

– Deltakelse bekrefter 
inklusjon i fellesskapet 

– Ramme for 
identitetsutvikling 
bekrefter tilhørighet og 
selvilde

The Dinner Party, a painting by Sir Henry Cole
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Avvik i spiseutviklingen

Kan komme til syne på alle stadier i 

utviklingen

• Vansker med å ta bryst/flaske: dårlig 

sugekraft, utholdenhet, rytme, sover fra 

måltider, avviser eller virker ikke sulten.

• Overgang til puré/grøt: sensitiv for 

smak/klumper, maten skyves ut

• Overgang til fast konsistens

• Overgang til måltidsdeltakelse

• Introduksjon av fast føde og variert 

matutvalg

Og mye mer…..



Spisevansker i barndom
definisjon – ikke diagnose

1. Barn som spiser for lite (Bl.a.”failure to 
thrive”, vegring, spedbarnsanoreksi)

2. Barn som ikke mestrer de konsistenser på maten 
som forventes ut fra alder (Bl.a. barn med 
munnmotoriske vansker, forsinket spiseutvikling)

3. Barn som har et kosthold som ikke er tilstrekkelig 
variert ( særspisere, selektivt kosthold)

Jo Douglas (2000)



Definisjoner, avgrensning og forekomst: 
en  utfordring.

• Gjennomgang av faglitteratur 
viser at det mangler klare felles 
definisjoner og avgrensninger 
av avvikende spiseutvikling og 
spisevansker. 

• Dette gjør det vanskelig å finne 
sikre data om etiologi, 
prevalens og insidens. 

• Eksisterende diagnoser kan 
være lite egnet til å fange opp 
vanskene.



DSM-5  ny diagnose i ICD-11?

Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder (ARFID)

En eller flere av følgende diagnostiske kriterier:

– Vekttap, eller hos barn: utilfredsstillende vektutvikling

– Utilfredsstillende ernæringsstatus

– Behov for næringstilskudd eller sondeernæring

– Betydelige psykososiale konsekvenser

• Skyldes ikke manglened tilgang til mat, eller begrensning relatert

til kulturelle normer

• Forstyrrelsen skyldes ikke AN eller BN, og det er ingen

indikasjon på forstyrret kroppsbilde, ønske om vektnedgang

• Tilstanden forklares ikke bedre ved en annen medisinsk eller

mental tilstand, evt. overskrider forstyrrelsen det som det er

vanlig å forvente ved denne tilstanden



Målet er
Matglede og trivsel i 

måltidene, i den grad 
det er mulig ut fra den 
enkeltes forutsetninger

Inkludering i familiens 
mat- og måltidskultur, 
men respekt for at 
overskudd til 
gjennomføring kan 
variere!

Foto: Knappenforeningen


