
Noen barn er kresne
Er det et problem, og hva gjør vi?

Psykologspesialist Helle Schiørbeck

OUS- Rikshospitalet,

Basiskurs Oslo 17.09.18 





Å være kresen er ikke bare et 
spørsmål om å like/ikke like smaker!

• Barns reaksjoner på mat er et uttrykk for barnets 

sensoriske prosessering og fortolkning av sammensatte 

sanseinntrykk. 

• Barn som reagerer sterkere på sanseinntrykk generelt, er 

mer sårbare for vansker med å akseptere mat, og derved 

for å bli kresne.

(Coulthard & Blisset 2009; Davies et al. 2013; Coulthard, Harris & 

Fogel 2016, Harris & Coulthard, 2016)



Medfødte smakspreferanser og 
aversjoner
• Eksponering fra fostervann

– Noen smaker passerer fra mors kost til 

fostervann (eks hvitløk og anis) → barn 

orienterer mot lukt, men ikke vist 

langtidspreferanse for disse smakene

• Medfødt preferanse for søtt

• Nøytral eller positiv reaksjon for salt og surt, 

mulig umami i «små doser» 

• Aversjonsreaksjon for bittert





Å utvikles til normalt kresen

• Ved ±20 mnd (12 - 30 mnd.)  - normal  
skepsis til nye matvarer, og noe kjent mat.

• 25 - 40 % karakteriseres som kresne av 

sine foreldre rundt 2 års alder.

• Skepsis og avvisning av mat mest markert 

rundt 18 – 20 mnd, (neo-fobisk fase).

• Avtar normalt rundt 5 – 8 års alder.

Ingen kjønnsforskjeller funnet i forekomst av 

normal kresenhet.
(Harris & Coulthard, 2016; Brown S & Harris G 2012; 

Carruth m fl 2004; Kim m fl 2003)



• Små barn foretrekker lett gjenkjennelige matvarer, servert 

hver for seg, fremfor blandet, 

– mat «i saus» kamuflerer egenskapene som gjør maten  

gjenkjennelig 

• Kjent mat, presentert på en uventet måte, kan utløse en 

neofobisk reaksjon (ny innpakning eller serveringsmåte)

• Barn som er sensorisk og sosialt sårbare (som ved ASD) 

foretrekker mat tilberedt og servert på helt bestemte 

måter.



• Grønnsaker og frukt er blant matkategorier som oftest 

avvises i den neofobiske fasen. 

• Kan delvis forklares ut fra syrlig/bitter smak, men 

forskning tyder på at matens visuelle egenskaper er 

like viktige. 

• Syn sorterer før smak i neofobisk fase. 
(Brown & Harris, 2012)



Taktil reaktivitet er viktigst i første 
leveår

Sensorisk overfølsomhet disponerer for å bli kresen; 

spesielt taktil overfølsomhet – hendene og i munnen

(vegrer mot å berøre  klissete, fuktige, ru overflater), og for 

forandring i matens taktile egenskaper.  

(Davies et al 2013; Coulthard & Thakker 2015; Werthmann et al 2015).

• Taktil reaktivitet er viktigste sansemodalitet for aksept av 

en grønnsak i første tilvenningsfaste til mat med finmoset

konsistens (4 – 6 mnd). 

• De som ble tilvendt i denne fasen spiste mer av 

grønnsaken senere, uavhengig av generell sensorisk 

reaktivitet.                                     (Coulthard, Farris & Fogel 2016)



✓ To utviklingsfaser:

Spedbarnsperioden

Food Neophobia (FN)

Spesifikk frykt for nye 

smaker og konsistenser; 

mat som ser ukjent ut, som 

kommer i ny innpakning 

eller som serveres på ukjent 

måte.

Delvis medfødt, genetisk.

Begynner ved overgang til 

fast føde.

Sped- og 

småbarnsperioden

Food Fussiness (FF)

Generelt skeptisk og 

«vanskelig» i måltid, både 

ny og kjent mat. Barnet er 

kritisk ved akseptering av 

hva det vil spise .

Kognitive og emosjonell 

utvikling, snarere enn 

kronologisk alder.

Sensorisk overfølsomhet.



Selektive spisevansker: 
En spisevanske langs et kontinuum?

Neofobi og kresne regnes som innen for normal variasjon, selv om det 

kan være krevende

Avoidant Restictive Food Intake Disorder (ARFID):

Diagnose introdusert i DSM-5, nå i ICD-11

ARFID: Vedvarende begrensning i kostholdet, klinisk tilstand

Neofobi Kresen ARFID

Dovey T. (2018)



➢ Hva kan vi gjøre når barn 

er kresne?
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Normalt kresne barn lærer å spise 
variert

• Kresne faser, ikke vedvarende

• Kresne barn spiser tilstrekkelig variert, 

men har klare preferanser i perioder.
▪ De spiser den maten de gjenkjenner, som 

er «trygg» i deres øyne!

• Skepsis er ikke det samme som angst 

for ukjent mat.

• Rollemodeller og erfaring med variert 

mat fører til et normalt kosthold på sikt



➢ «Kresne» spedbarn

Barn som strever i overgang fra amming til puré og mat 

med klumper:

o Plan for introduksjon, over tid, med gradvis 

eksponering

o Respektere barnets grenser, men gjenta tilbud om 

gjentatte små porsjoner/smaksopplevelser 

regelmessig. Melk nødvendig for å sikre ernæring.

o Bruke tid før overganger, både til myke klumper, nye 

smaker og fastere føde

o Ikke vente med å introdusere, begynne tidlig 

fremfor å vente

o Støtte til foreldre! Dette er en stressfaktor!



Gradvis tilvenning

• Utforsking → se på og ta på, sette ord på, og få 

bekreftelser!



✓ Neofobisk fase
Normal utviklingsfase; sped- og småbarn, som tidligere 

har spist variert, snevrer inn matvarene de vil spise.

Hvorfor?

o Evolusjonsperspektiv: sikrer at barnet ikke spiser noe 

som er potensielt farlig.

o Naturlig skepsis i takt med barnets utvikling for øvrig.

o Matvarer avvises ut fra utseende og taktile 

egenskaper fremfor smak og lukt.

De aller fleste kommer ut av denne fasen i 5 – 8 års 

alder!



➢ Tiltak ved neofobi

o UNNGÅ PRESS OG TVANG! Det vil kun forsterke 

vanskene!

o Ikke prøv å lure barnet ved å kamuflere matvarer; 

dersom det gjennomskues fører det til tillitsbrudd. 

Respektere at matvarer ikke «berører» hverandre!

o Rollemodeller; spise sammen med barnet og dele gode 

mat- og måltidsopplevelser

o Gjentatt eksponering, rollemodeller gjør barnet trygt på 

å smake og etter hvert like variert mat.

o Ikke belønning for å spise. Maten og gode opplevelser 

er belønning i seg selv! 

o Foreldre kan trenge veiledning, og samarbeid med 

helsestasjon/barnehage er viktig!



Betydning av gode rollemodeller i 
trygge måltider blir enda viktigere

Generell kognitiv utvikling → sosiale og sensoriske 

holdepunkter blir mer avgjørende i barnets forhold til 

mat og måltider

Motoriske forutsetninger utvikles raskt, men barnet 

må få erfaring gjennom gjentatte muligheter for å 

lære

Erfaring, læring, mestring forutsetter gode 

rammebetingelser i måltider



✓ Kresne barn, en klinisk tilstand

DSM 5 og ICD11:

Avoidant Restrictive Food Intake Disorder / ARFID.

Hvem er dette, og kan man gjøre 

noe for disse barna?



Fristende…???

Foto: Helene Mehl (barnepsykiater.no)



ARFID – undergrupper?
Rachel Briant-Waugh og medarbeidere (2010) har foreslått 

inndeling i tre undergrupper, som er eksemplifisert i DSM-5, nå 

også gjeldende i ICD11

1. ARFID – begrenset inntak: småspiste, liten appetitt og interesse 

for mat og måltider, spiser langsomt, små biter. Ofte behov for 

medisinsk oppfølging pga dårlig vektoppgang og vekst.

2. ARFID – begrenset variasjon: Langvarige spisevansker 

(matnefobi, kresne, fussy/picky), sensoriske vansker/vansker med 

konsistens, aversjon og/eller alvorlig rigiditet relatert til mat og å 

spise (matvarer må ikke berøre hverandre o.l.)

3. ARFID – aversjon: mataversjon som kan knyttes til en spesiell 

angstprovoserende hendelse, en frykt- eller smertetilstand 

(svelgefobi etter å ha satt noe i halsen, en smertetilstand, eller 

kvalme o.l.).

Støttes av flere, bl.a. Norris et al. (2017), som har vurdert klinisk utvalg



ARFID – gruppe 2: Begrenset variasjon:

• Spiser få forskjellige matvarer, kan være så få som 10 eller færre

• Mønsteret har vedvart lenge, ofte fra introduksjon av fast føde

• Kjennetegnes ved sensorisk sensitivitet, angst for mulige aversive

konsekvenser-, eller liten interesse for mat/måltider.

• Mulig sammenheng med medisinsk-, ernæringsmessig-, og/eller 

psykososiale vansker. Årsakssammenhenger ikke kjent. 

• Grunnleggende forskjellig fra spiseforstyrrelser.

• Heterogen gruppe → ofte behov for både somatisk og psykologisk 

behandling



Hvem (undergruppe 2: begrenset 

variasjon)?
• Flere gutter enn jenter

• Ofte sammen med andre diagnoser/tilstander, eksempelvis 

tvangslidelser, ASF, ADHD, matvareallergi

• Til tross for at vanskene debuterer tidlig, som en 

spisevanske, har mye forskning hatt utgangspunkt i en 

kontekst for spiseforstyrrelser (retrospektivt)

• Hvilke implikasjoner kan det ha for 

behandlingsperspektivet? 

• Vesentlige forskjeller, men vedvarer ut over barndom → en 

ny type spiseforstyrrelse?



Barn som spiser selektivt
o Stor grad av motstand mot forandring!

o Forsøk på å introdusere nye matvarer 

kan utløse angst og ekstreme 

fryktreaksjoner.

o Profesjonell hjelp er nødvendig.



➢Foreldrene har alltid gått gjennom en 

bekymret fase før de får hjelp 

➢Barnet opplever måltider som en 

utrygg arena, med forventninger de 

ikke har mulighet for å leve opp til

➢Måltidene er utfordrende for barn, 

foreldre og evt. søsken



✓ Familieperspektiv!



➢Tverrfaglig vurdering: medisinsk, 

ernæring, psykologisk

➢Aksept for å la barnet spise «sin mat»

➢Barnets mat som en naturlig del av 

familiens måltider; ikke «din» vs «vår mat»

➢Følge opp ernæringsstatus, vekt og vekst



Psykoterapi

✓ Tiltak basert på individuell vurdering; barna, og 

familiene, er forskjellige og kan ha behov for ulike 

tilnærminger

✓ BUP/BUPA bør være inkludert i oppfølging

✓ Stikkord:

✓ Selvbilde

✓ Sosial mestring og inkludering i måltider hjemme og ute

✓ Angst, tvang, aversjon?

✓ Konkrete delmål, små skritt, lang tid!

✓ Kognitiv terapi/kognitiv atferdsmodifikasjon

✓ Hypno-teknikker

✓ Familiearbeid  



Oppsummering

➢ Kresne faser er normalt og går vanligvis over 

➢ Familiestøttende tiltak, kunnskapsbasert, fra bl.a

barnehage og helsestasjon, er viktig for å forebygge 

utvikling til vansker

➢ Vedvarende vansker → helsefaglig utredning og 

oppfølging ved behov

➢ Aktuelle instanser er m.a. spise- og ernæringsteam, 

habiliteringsteam, BUP, PPT (spes.ped. oppfølging i 

barnehage)


