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Barnet mitt spiser for lite 

• Hvordan vokser barnet? 
 

• Variasjoner 
 

• Måltidsrytme, Hvor mange måltider? 
 

• Matvarevalg 
 

• Konsistens 
 

• Hva er passe mye (porsjonsstørrelser)? 



Jente 5 år 

15 kg (3 prosentil) 

25 kg (97 

prosentil) 



Barnet mitt spiser for lite 

• Hvordan vokser barnet? 
 

• Variasjoner 
 

• Måltidsrytme, Hvor mange måltider? 
 



“Home and school eating are associated with 
better food choices, whereas other locations are 
associated with poor food choices.”  
 
 
 

 

 

 

Ref: (Am J Clin Nutr. (2018), Eating at food outlets and leisure places and "on the go" is associated with less-
healthy food choices than eating at home and in school in children: cross-sectional data from the UK 
National Diet and Nutrition Survey Rolling Program (2008-2014). Ziauddeen N et al. ) 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29741556
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29741556
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29741556
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29741556
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29741556
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29741556
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29741556
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ziauddeen%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29741556
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ziauddeen%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29741556
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ziauddeen%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29741556


Barnet mitt spiser for lite 

• Hvordan vokser barnet? 
 

• Variasjoner 
 

• Måltidsrytme, Hvor mange måltider? 
 

• Konsistens 

 



Mat som barnet liker og mestrer 

 
 

 

 



 

• Er det lov å maule bare pålegg?  

 
 
 

 



Barnet mitt spiser for lite 

• Hvordan vokser barnet? 
 

• Variasjoner 
 

• Måltidsrytme, Hvor mange måltider? 
 

• Konsistens 
 

• Matvarevalg 
 

• Hva er passe mye (porsjonsstørrelser)? 



Hva er akkurat passe? 

1 knekkebrød 

med smørost 

 

½ eple 

2 dl vann 

 

 

 

100 kcal 

1 ts majones 

1 ts leverpostei 

2 biter brød 

1/4 barneglass 

H-melk 

 

 

 

100 kcal 

2 Mariekjeks 

1/2 Kuli drikk 

 

 

 

 

 

 

100 kcal 

4 Ritzkjeks 

 

 

 

 

 

 

 

100 kcal 



Barnet mitt spiser så ensidig 

Mange barn er ”periodespisere” 



 

• Må barn spise grønnsaker? 



Mat og næringsstoffer 
• Energi 

• Protein 

• Fett 

• Karbohydrater 

• Fiber 

• Jern 

• Vitamin D 

• Sink 

• Selen 

  ……. 

   

 

 



Kerzner et al, Pediatrics 2015 

Foreldrenes 

bekymringer 

Misforståelser? 

 

Store forventninger 

Manglende 

kunnskap? 



Ta bekymringer på alvor 



Ta bekymringer på alvor 
Noen verktøy 

• Vektfokus bør nedtones 

• Kostanamnese (hva spiser barnet?) 

• Søk etter variasjoner 
 

• Kostregistrering, for samtale eller for næringsberegning 

• Skrive en liste med alt barnet har spist/spiser 

• Måltidsobservasjoner (barnehage), videoopptak 



Hva er godt nok? 



Utvikling 

• Vekstutvikling 

• Aktivitet og trivsel 

• Kostholdsutvikling 

• Matglede 

 





www.mhfa.no 

www.helsedirektoratet.no 

www.helsenorge.no 

Befolkningsrettede  

anbefalinger 

Gode faglige råd: 

Spiseutvikling 

 

Funksjon/mestring 

Person/preferanser 

 

Individuelle 

forskjeller 



Barn som spiser lite 
 

 
www.helsenorge.no : 
 
Det er naturlig at barns matlyst varierer. En periode med god matlyst kan bli avløst av at barna spiser 
mindre. Forklaringen kan være så enkel som at de vokser litt mindre enn tidligere eller at 
aktivitetsnivået ikke er like høyt. Sykdom reduserer ofte matlysten. 
 
Det hjelper lite å prøve å «lokke» eller «tvinge» barn til å spise. For småspiste barn er det spesielt viktig 
at maten som serveres er variert, og at måltidene er godt sammensatt. Små og hyppige måltider gjør 
det lettere for barna å få nok næring. Små barn trenger gjerne måltider med to til tre timers 
mellomrom. 
 
Tips: 
• Skap mestringsopplevelser for barna ved å servere små porsjoner som gjør det mulig for dem å 

spise opp alt.  
• Skap ro og god stemning rundt spisesituasjonen og unngå fokusering på hvor mye barna spiser.  
• Øk mengde fett og dermed energiinnholdet i maten ved å bruke mer myk margarin på brødskiven 

eller olje i matlagingen.  
• Tilby litt grønnsaker, gjerne kuttet i små biter, i begynnelsen av måltidet dersom barna vanligvis 

spiser lite grønnsaker.  
• La barn drikke seg utørste på vann tidlig i måltidet, og vent med å gi melk eller juice til slutten av 

måltidet. På den måten unngår du at de drikker seg mette på melk eller juice. 

http://www.helsenorge.no/


• Bare Barnemat!  
 
C. Henriksen, J.Kvammen og R.A. Thomassen, 
J.M. Stenersens Forlag AS (2006). 
 
 
 
 

• Toddler and Infant Forum 
www.toddlerandinfant.no  

 

 

http://www.toddlerandinfant.no/


Fint med en god start…. 
- men vi kan utvikle kostholdet gjennom hele livet! 

 


