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Idealer og realiteter

Idealer:

Matglede, spiser god og sunn mat, 

hyggelige familiemåltider.

Vi møter:

Slitne foreldre, gruer seg til måltider, tenker 

på mat-, vekt og persentilskjema, 

bekymring - frustrasjon…

Og barn som ikke kan, ikke vil, ikke tør, 

eller ikke får det til!



Hvem og hva påvirker maktforhold i barnets 
måltider?

Mat og 

måltid

Primærbehov

Mange ganger 

ganger hver 

dag

Barn som spiser 

lite skaper uro 

og bekymring
Mange faglige 

meninger

Foreldrenes 

ansvar

Hva kan, vil 

eller tør 

barnet?

Føringer:

Hva er sundt?



Problemstillinger?
• Hvordan kan vi forstå at måltider utvikler seg til 

en kamparena?

• Hvilket ansvar har vi som fagfolk?

• Når går det fra «normal maktkamp» til press 

og/eller tvang?

• Hvordan bidra til å gjøre måltidene til en god 

arena for barnet og foreldrene?



Hva forstår vi med «Makt»?

• Makt:

Evnen til å påvirke atferden til andre med eller uten 

motstand. 

Makt benyttes for å oppnå spesifikke målsettinger med 

eller uten tvang.

• Autoritet er et begrep som ofte brukes om makt som 

sees som legitimt og uten bruk av tvang.

http://definisjoner.no/makt



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

Krøyer «Hipp hipp hurra»



Hvorfor er det så vanskelig å få til gode 
måltider?

Å gi barna våre mat er en helt grunnleggende 

foreldreoppgave.

Barn som ikke spiser trigger uro, stress, bekymring, 

frustrasjon og en følelse av å komme til kort som 

foreldre.

Maten blir bærende for negative følelser i relasjonen 

mellom barnet og foreldrene

Man får ikke pause: måltidene gjentas mange ganger, 

hver dag!



Maktkamp

• Maktkamp vil si at en person skaper aversive 

betingelser for å få en annen person til å utføre eller 

avslutte en handling, og den andre svarer med å skape 

aversive betingelser for å få den første til å avslutte 

sine krav. 

Foreldre 

vs

Barn

Fagfolk

vs

Foreldre



Faglig autoritet, - eller 
makt?



Våre roller, fremmer eller hemmer 
vi?

I hvilken grad er vi bevisst vår makt, gjennom faglig autoritet, 

som påvirkning på foreldres mestring av måltidsutfordringer? 

HVOR MYE

Skal barnet 

spise?

Hvem skal 

vi høre på?

Hva skal 

vi mene?



Autoritet, en legitim form for makt

• Makt til å påvirke eller styre tanke, oppfatning 

eller atferd kalles gjerne "autoritet". 

• Legers (og andre faggruppers) makt er først og 

fremst autoritativ, og medisinsk tenkning og 

praksis har stor innflytelse på folks tanker, 

oppfatninger og atferd i hverdagen. 

• Hva som regnes for unormalt, usunt, kriminelt og 

skamfullt i moderne samfunn er for eksempel 

sterkt påvirket av medisinske vurderinger 

(Hellesnes 1997; Hetlevik og Grimstad 1997; Andersen 1998; Conrad 

og Schneider 1992).



Autoritet, en legitim form for makt
• Pasienten er i en sårbar situasjon. 

• Å måtte be en annen om hjelp kan i seg selv være en 

ydmykende situasjon. 

• Avmakt og usikkerhet skapes av selve sykdommen.

• Sykdom og angst for sykdom griper rett inn i menneskets 

selv-struktur.



Makt og autoritet i pediatri

• Pasienten er et barn

• Foreldre kan komme i dobbeltrolle; foreldre og 

«behandlere»

«Vi måtte gjøre…»

«De sa at vi måtte overtale….»

Millilitrenes og milligrammenes tyranni

Lydighet vs autonomi

Kan påvirke tilknytningsforhold og foreldres 

selvbilde → ringvirkning søsken, annen familie



Behandlingsinduserte vansker-
En utfordring……

Barn som ernæres gjennom sonde kan få så mye 

mat at de mister motivasjon for å spise.

Mer mat enn kroppen klarer ta  i mot →

oppkast/refluks, ubehag → medvirker til vegring  

(barnet legger ikke på seg av maten det kaster 

opp) → maktkamp foreldre-barn = ond sirkel

To tanker samtidig:  

Ernæring og spiseutvikling



www. «vi mener at…».com/blogg
Fagkompetanse utfordres av «kunnskap» fra nett, 

sosiale medier m.m. 

o Grenser mellom holdnings-, livssyns- og 

kunnskapsbasert praksis kan viskes ut → faglig 

autoritet utfordres

Positivt eller negativt?

Kan gjøre det vanskelig å samarbeide, og utfordre 

fagfolks kunnskapsbaserte handlingsrom

Den autoritære fagrollen i endring; ny og 

samarbeidsorientert rolle i støpeskjeen.



Tverrfaglighet
• Samlet sett viser dette betydningen av et 

tverrfaglig og biopsykososialt perspektiv

• Kunnskap om det gjensidige påvirkningsfeltet 

mellom barn, foreldre og fagkompetansen kan 

være like betydningsfullt som diagnose og 

medisinsk behandling



Foreldre og barn 
sammen i måltider



Jeg kan, 

vil, og 

mestrer!



Slik kan det være… Klarer 

ikke!



SITUASJON/

KONTEKST

TANKER

MÅL/FORVENTNINGER 

HOLDNINGER

FORELDRES 
MESTRINGSSTIL

FØLELSER

MÅLTIDS 
MESTRING



Tanker, mål, holdninger

Foreldre kan ha flere tanker, bevisste/ubevisste, 

og mål for sine matvalg og sin måltidspraksis:

• «Sunn mat» – følge kostanbefalinger

• Økologisk-, naturlig-, hjemmelaget-, kortreist mat

• Økonomisk mat

• Kulturelle eller religiøse matvalg

• Mat som det tar kort tid å tilberede

• Mat som regulering av emosjonell tilstand, i 

sosial kontekst

• Mat man opplever at det er mulig å få barnet til å 

spise (realitetene fortrenger idealer)

??!



Følelser 

Mat brukes til å regulere følelser

• Som belønning:  «nå har du fortjent en is»

• Som trøst:  «huff, slo du deg, se her skal du få…»

• Som straff:  «siden du ikke., blir det ikke dessert»

• Som trussel:  «hvis ikke du spiser.., så….»

Mat brukt til å regulere følelser, lærer barn å spise 

ut fra annen motivasjon enn å være sultne. 

Dette mønsteret vedvarer og kan føre til over- eller 

undervekt.
Blisset, Haycraft & Farrow, 2010; Kiefner-Burmeister et al.2014



Hva gjør man, når måltidet er en 
kampsone?

Oftest en av tre strategier

1.Gi seg, gi etter

2.Ta opp kampen, bruke makt/tvang

3.Forhandle 



1. Resignasjon, å gi seg

Hva signaliserer man til barnet 

ved å gi seg?

• Det nytter å kreve eller protestere 

overfor mor og far

• Neste gang er det åpent for samme 

strategi fra barnets side. Vi har 

tross alt lært barnet at det nytter å 

stille krav eller å protestere



2. Makt, evt. tvang
Den voksne mister sin rolige og balanserte 

kontroll over situasjonen og «overdøver» 

barnets reaksjon.

Den voksne som vinner over barnet med makt, sitter 

igjen med en bitter seier.

Barn som utsettes for makt og tvang blir

• Engstelige og/eller opposisjonelle

• Snur frustrasjon innover → disponerer for depressive 

reaksjoner eller angst

• Blir enda sterkere i sine maktdemonstrasjoner overfor 

foreldrene



3. Forhandleren
Du gir litt…., barnet gir litt…., man gjør en

avtale og alle er fornøyd. Eller……???

Men….Forhandlinger med en barn som «er i 

vranglås» når sjelden frem.

Forhandlinger om «god oppførsel» kan gjøre barn 

usikre og umodne i sitt reaksjonsmønster. Man 

strever etter å gjøre foreldre til lags. 

Vi ønsker trygge og selvsikre barn, ikke barn som 

forhandler om vår anerkjennelse.



Hva kan man gjøre da, for å komme ut 
av «kampen» på en god måte?

Ettergivelse, straff og forhandling fører 

ikke frem i det lange løp. 3 alternativer:

1.Ned-eskalere: Ta en time-out, sett på 

pauseknapp, ro  ned!

2.Validere følelser: «forstår at du ikke 

har det greit, - ikke jeg heller».  

Oppmuntre til mer positive reaksjoner 

og følelser.

3.Rose fremgang: «vi har det mye 

bedre når vi begge…». Styrker barnets 

mestringsevne og selvtillit



Hvorfor blir måltidene en 
kamparena?  
Sammenheng med

Foreldres mestringspraksis,  
oppdragerstil og kontekst



Foreldres oppdragerstil og 
mestringspraksis 
Horst v.d. & Sleddens 2017;Collins, Duncanson. & Burrows, 

2014; Baumrind, 1967)

Oppdragerstil: det følelsesmessige klimaet som 

foreldrene oppdrar barna sine i.

Grad av kontroll… Grad av sensitivitet …

overfor barnas atferd, følelser og behov 

Foreldrepraksis: de handlingsmønstre foreldre 

praktiserer i oppdragelsen av barna.



• Autoritær stil → forbindes med strenge krav til 

oppførsel, mindre gode på å vurdere- og svare på 

barnas henvendelser, mye press og restriksjoner   

• Ettergivende stil → forbindes med engasjement, men 

gir seg lett dersom barnet protesterer eller motsetter 

seg foreldrenes regler rundt mat og måltider. 

• Uengasjert stil → Ikke så gode på å kommunisere 

med barna og veilede i måltidene

• Myndig stil → tydelige og trygge grenser rundt mat og 

måltidsaktivitet, men med lite press og restriksjoner. 

Opptatt av dialog, begrunner regler. 
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Foreldres måltidsstil og 
måltidspraksis

1. Måltidsobservasjon!

2. Måltidsobservasjon!

3. Måltidsobservasjon!

Video eller deltagende observasjon som 

grunnlag for veiledning 



Situasjon/kontekst
Barn påvirkes av situasjon og tidligere erfaringer → spiser 

forskjellig i barnehagen, eller kun «bestemors tomatsuppe».

Voksne ER ikke en «praksis», de HAR en praksis avh. av 

kontekst.

Oppsummering/konklusjon:

Collins m fl, 2014 (review);  

Myndige foreldre som er støttende og aksepterende, 

sensitive for barnets signaler, uten bruk av press/tvang og 

restriksjoner i forhold til mat, representerer det beste 

utgangspunktet for å fremme gode måltid, og et godt forhold 

til et variert utvalg matvarer!



Kontekst forts

Fremmer:

• Gjentatte erfaringer med trygge måltidsrutiner

• Trygge omsorgspersoner som er gode rollemodeller

• Gode sosiale rammer, inkludering

• Tid, tempo og mat tilpasset barnet

Hemmer:

• Utrygg måltidskontekst bremser: engstelige, 

ettergivende eller avvisende foreldre, eller voksne 

med autoritær eller inkonsekvent praksis. 

• Kontekst med støy, uro, avledning mm

• Press, tvang, trusler fungerer ikke!



Van der Horst & Sleddens (2017) → undersøkte sammenhenger 

mellom foreldres måltidspraksis, oppdragerstil og barnets 

spisemønster.

Fant 3 hovedgrupper i foreldrestil

1.Overbeskyttende (overprotective) = ny kategori

2.Myndige (authoritarian)

3.Autoritære (authoritative)

Overbeskyttende stil overlapper med myndig stil, men mer press og 

kontroll over hva og hvordan barnet spiser. Større fokus på 

vektkontroll.



Men:

Foreldre og barn påvirker hverandre gjensidig over tid

Barnets temperament påvirker relasjonen

Verken barn eller foreldre bærer «det fulle ansvar» 

dersom det oppstår et utfordrende emosjonelt klima i 

måltidene!

Ingen fasit gjelder for alle!

Aktive barn kan trenge tydelige grenser, mens usikre og 

forsiktige barn tenger oppmuntring og støtte 

«One size fits all» passer ikke ut fra nyere 

utviklingspsykologi!



Kan vi «oversette» til faglig stil?  
→ bør vi etterstrebe…..

➢ Å være lydhøre og sensitive overfor både barn-

og foreldres signaler

➢ Å være trygge og samtidig aksepterende i vår 

dialog



Takk for meg!
hschiorb@ous-hf.no


