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Munnmotorikk og spising 



Milepeler i munnmotorikk og spiseferdigheter 

Munnmotoriske vansker og spising 

Tilrettelegging for best mulig utvikling 

 

Spiseutvikling og 

munnmotorisk funksjon 



• Bevegelser av muskulatur i kjeve, kinn, tunge, lepper, 

gane og svelg 

• Omhandler muskeltonus, muskelstyrke, bevegelser, 

tempo, koordinasjon og evnen til å bevege de orale 

strukturer uavhengig av hverandre 

• Munnmotorikk og sanser; gjensidig påvirkning  

 

Munnmotorikk 



• Spising krever funksjonelle munnmotoriske ferdigheter; 

ta imot, bearbeide, samle og føre mot svelget 

• Krever at barnet kan åpne og lukke munnen 

• Føre tungen frem og tilbake, opp, ned og til 

siden, forme mat og drikke til matklump (bolus), 

føre mot svelget 

• Lage trykk i munnhulen 

• Svelge trygt 

 

Å spise 



• Munnmotorisk utvikling, et samspill mellom nevrologisk 

modning og læring 

– Bli eksponert for og få erfaring med konsistenser 

som er tilpasset utviklingsnivå  

Modning og læring 



• Utviklingen starter allerede tidlig i fosterlivet 

• I normalt utviklingsforløp har barnet lært de 

grunnleggende munnmotoriske funksjonene som 

kreves for å bearbeide mat i varierte konsistenser  

innen 3 års alder. 

• Etter tre års alder 

– Finere koordinering og presisjon  

 

Normalt utviklingsforløp 
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Alder Munnmotorikk Spiseutvikling Lyder Milepæler 

1 - 3 Orale reflekser Melk fra bryst/flaske Gråt, stemme, 
gurgle 

Kontakt 
Hode-
kontroll 

3 - 6 Vertikale bevegelser Melk/ purè Vokallyder, bakre 
lyder 

Gripe 

7 - 9 Separering av leppe, 
kjeve- og 
tungebevegelser, 
lepperunding 

Most mat og små, 
myke biter, vertikale 
tyggebevegelser, 
boluskontroll og 
svelgemønster 

Babling i stavelser Sitte uten 
støtte 

10- 12 Sidebevegelser, 
differensierte 
tungebevegelser, økt 
kjevestabilitet 

Mat i biter, diagonale 
tyggebevegelser, 
drikke av glass 

Avansert babling Kryper, 
pinsettgrep 

1 – 2 år Roterende bevegelser, 
slikke rundt munn, 
trutmunn 

Biter med kraft,  
boluskontroll, 
selvstendig spising 

Økt antall 
konsonanter 

Går 

2 – 3 år Stabilisere, differensiere 
og koordinere 

Normalkost, krevende 
konsistens i små biter 

Vansker med 
enkelte lyder, 
koordinere tale og 
pust 

Springer  
og hopper 



• Strukturelle og anatomiske forhold 

– Leppe-,kjeve-,ganespalte 

– Form og høyde på ganen 

– Tannstilling 

– Tungebånd 

– Andre strukturelle avvik/misdannelser 

• Nevrologiske forhold  

– Nevrologiske sykdommer 

– Muskelsykdommer 

– Forsinket utvikling ved eks. syndromer 

– Prematuritet 

• Hjerte- og lungesykdom 

• Tidligere erfaringer/Mangel på erfaringer 

 

Hva kan påvirke munnmotorisk funksjon? 



• Atypiske munnmotoriske mønstre 

– Tonisk biterefleks, jaw thrust 

– Tungeprotrusjon, tungeretraksjon 

– Stramme tilbaketrukne lepper, tilbakestrømming av mat til nesen 

• Hoste, klam hud, «våte øyne» og sløret stemme (aspirasjon) 

• Matrester i kinn og på tungen, lagring av mat i munnhulen eller svelger større biter 

uten bearbeiding 

• Mat lekker ut 

–  Skyver aktivt ut med tungen eller svak funksjon i lepper og kjeve 

–  Klarer ikke å samle og føre bakover 

• Lange måltider 

• Avvisning av mat 

 

Tegn på munnmotoriske 

vansker 



Progresjon i konsistens 

Flytende 

Tyktflytende 

Purè 

Grovkneppet 
mat, mat som 
smelter eller 
kan moses med 
tungen  

Myke biter, lett 
å tygge 

Fast konsistens, 
mer krevende å 
tygge 



• Tyntflytende 

– Renner hurtig, flyter ut og må samles 

• Blandet konsistens 

– Krever bearbeiding av to eller flere konsistenser 

samtidig 

• Fast konsistens/Seig konsistens 

– Krever kraft og god tyggefunksjon 

 

Konsistenser som kan være 

vanskelige 



• Kroppens prioriteringer 

– Pust 

– Stabilitet 

– Spise 

• Stillinger 

– Hode, nakke og bol 

– Hode i forlenget linje av kroppen 

• Støtte til gradvis mer oppreist stilling 

– Tverrfaglighet,- vi trenger hverandres kompetanse 

 

Munn og kropp 



• Munnmotorisk vurdering/kartlegging 

• Hva mestrer barnet? På vei til å mestre? 

– Konsistenstilpassing 

– Avpasse mengde og størrelse på biter 

– Tempo, gi nok tid 

• Bli ernært på den konsistensen barnet mestrer best 

– Øve på ny konsistens i en mindre del av måltidet 

• Munnmotorisk stimulering 

– Stimulering basert på munnmotorisk vurdering og tilpasset det enkelte 

barn 

– Viktig å evaluere 

Kartlegging, tilrettelegging 

og stimulering 
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