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Spiseutvikling? … Et faglig tema? 
Alle normale barn kan da spise…..

Det er da noe alle barn lærer…….. Eller?

Utdrag fra Småbarnskost-Hdir 2007, s.19 (Foreldre til 2-åringer):

Problemer med spising/mat:

Totalt var det 26 % som oppga at barnet hadde problemer med 

spising/mat (tabell33). Problemer med dårlig matlyst/småspist ble 

oppgitt av 13 %, liker få matvarer av 10 %.



Hvorfor fokus på barns spising?

• Primærbehov: Helse, utvikling og vekst.

• To tanker samtidig: Spiseutvikling OG ernæring

• Tid med familien, være inkludert

• Språk, sosialisering og utvikling av relasjoner

• Kultur og tradisjon



Noen aktuelle spørsmål:

• Hvilke faktorer påvirker barns 

forutsetninger for å spise?

• Medfødte ferdigheter – læring?

• Sensitive perioder?

• Normalitet vs vansker, hvordan forstå 

grenseoppganger?

• Hvordan skille mellom egne 

erfaringer og kunnskap?



«Ernæring og kosthold har avgjørende betydning for vekst 

og utvikling i fosterliv, spedbarnsalder og barne- og 

ungdomsårene. Det er særlig viktig å legge til rette for at 

barn og ungdom kan ha et variert og sunt kosthold, fordi 

kostvanene fra oppveksten legger grunnlaget for 

kostvaner senere i livet.»
Sitat fra folkehelsemelding høst 2015

Kostholdets betydning vektlegges, men hva med 

spiseutvikling?



Normal variasjon mellom barn generelt 

gjenspeiles i hva som er sundt og godt for det 

enkelte barn! 

Mange faktorer spiller inn ved vurdering av hva 

som er bra for ett enkelt barn på et gitt 

tidspunkt/utviklingstrinn!



• Vi ønsker at alle barn skal oppleve 

måltidsdeltakelse, med de sosiale, 

kulturelle og sensoriske aspekter måltid 

innebærer.

• Dette må tilpasses individuelt, ut fra det 

enkelte barns totalsituasjon, behov og 

forutsetninger 



Hva er spiseutvikling?

En utviklingsprosess, modning 

og læring.

Barnet tilegner seg en rekke ferdigheter 

som skal sikre

Trivsel og generell utvikling: både motorisk, kognitiv, sosial 

og emosjonell utvikling, samt…

vekt- og vekstutvikling tilpasset alder og genetisk 

disposisjon



Nesten alle barn lærer å spise, og de lærer 
det på tilnærmet samme måte i alle kulturer.



Vi må forstå kompleksiteten 

i normal spiseutvikling

for å vite hvordan vi skal 

møte barn som har 

utfordringer med å spise!



Er det medfødt å kunne spise?

• Før fødsel (til termin)

– Øver barnet på å suge på fingre/tær

– Øver barnet på å svelge fostervann

– ”smaker” barnet på fostervannet,                                                      

som preges av mors kosthold

• Ved fødsel (til termin/normale forhold)

– Har barnet et sett av reflekser

– Søke-, suge-, svelgerefleks

– Refleksene er koordinert i en sug-svelg-pust rytme

– Mor tolker barnets reaksjoner som ”sult” og gir mat 



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?



Munn- og svelgmotorisk bearbeiding av maten 
(normal spiseutvikling).

Munnen og svelget styres gjennom et komplekst samvirke 
mellom ulike muskelgrupper og nerver i tungen, leppene, 
kjeven, kinnet, ganen, halsen og svelget.

•Nyfødtperioden: sug–svelg-pust rytmen er dominerende. 

•ca 6 mnd: tungen bevege sideveis. Munnhulen vokser og 
tungen får større plass til å bevege seg. 

•ca 1 år: tungen kan flytte en matklump med jevn bevegelse 
mens leppene er lukket.

Tilnærmet ferdig utviklet tyggemønster i 
treårsalderen. 

Tygging av avanser konsistens, som rå gulrøtter og 
trevlet kjøtt, kan være vanskelig helt opp til 
femårsalderen.



2. Gjenkjenning av kroppens signaler om 
sult og metthet.

•”Indre” signaler/holdepunkter:

–Romling i magen

–Blodsukkernivå 

kroppstemperatur, svimmel/”slapp”

–Hypothalamus  langtidsregulering av næringsinntak og vekt

•”Ytre” signaler/holdepunkter:

–Lukt, syn, smak

–Sosiale holdepunkter 

–Emosjonelle tilstander



3. Regulering av hvor mye, hva og når barnet bør 
spise

•Hvor mye?

–Hvor mye barnet trenger å spise i det enkelte måltid, avhenger av bl.a.

Aktivitetsnivå, tid fra forrige måltid, matens næringstetthet

•Hva?

–Variert og sammensatt kosthold 

–Motoriske forutsetninger, konsistens,

–kulturbetinget  

–Hva har barnet lært å like?

•Når?

–Sulten?Måltidsrytme?

–Indre eller ytre holdepunkter?

•Selvregulering av næringsinntaket:

hvem styrer barnets måltidsrytme, mengde mat i måltidet, matens næringsinnhold?



4. En god måltidsrytme.

•Tilpasset slik at barnet 

–er sulten før måltidet

–blir passe mett i måltidet

–rekker å være normalt aktiv mellom måltidene

•Antall måltider varierer fra mange (gjennom døgnet) i nyfødtperioden, 

til en kulturbestemt rytme i skolealder og videre; oftest 4-5 måltider. 



5. Kulturelt betingede mat og måltidsvaner.

Indisk mat Japansk mat

Norsk mat
Italiensk mat



5. Lære å like maten 
Smakstilvenning og utvikling av et variert kosthold

•Barn er naturlig skeptisk til ukjent mat fra ca 1 
år  og opp til 5 års alder, med topp rundt 18 –
24 mnd. (Food neophobia)

•Barns kognitive utvikling påvirker hvordan de 
oppfatter og tenker om mat og måltider; 
sensorisk og perseptuell utvikling, tanker og 
holdninger påvirker forholdet til maten.

•Det er en viss arvelighet mht barns åpenhet for 
å utforske nye smaker, antagelig relatert til 
medfødt sensitivitet for smaker (tvilling studier)

• Overlapp mellom genetisk disposisjon for å 
være kresen (food fussiness) og å like frukt og 
grønnsaker (Fildes et al 2016)

(Litteraturgjennomgang: Gillian Harris; 2008; Cooke 
et al 2007; Faith et al 2013;)



7. Å trives i måltider

•God atmosfære

•Samspill og dialog som ivaretar barnets 

forutsetninger

•Gode rollemodeller 

•Måltider en viktig sosial arena som gjentas 

flere ganger daglig

–Sosialisering, 

–inklusjon, 

–læring, 

–kommunikasjon

•Ikke press, stress eller tvang
(Collins m fl, 2014; Scaglioni et al. 2008 Galloway et al., 2005 & 

2006; Birch LL 2003)



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

http://www.1st-art-gallery.com/Peder-Severin-Kr%E3%B8yer/Peder-Severin-Kr%E3%B8yer-oil-paintings.html


8. Å spise selv, 
og å velge ut egen mat

•Å spise vs. å bli matet/foret

•Lære gjennom erfaring

–Sensorisk og motorisk utprøving

–Nye utfordringer ettersom forutsetninger øker; utfordringer til 

rett tid

•Valg innenfor det utvalg som tilbys

–Tilbud om variasjon i smak og konsistens

–Ivareta variert kosthold innenfor rammen av hva barnet har 

forutsetning for å spise

•Rollemodeller for variert kosthold gir trygghet for å velge selv

–Spiser det barnet kan mestre og som vi ønsker at det skal like

–Viser med mimikk og kroppsholdning, samt dialog ved bordet at maten 

er god og trygg



Er det sensitive perioder 
(populært kalt «vinduer») i 

barnets spiseutvikling?



Sensitive perioder:

Faglig enighet om at det 

sannsynligvis er sensitive perioder 

både for smakstilvenning (Illingworth & 

Lister 1964; Harris et al. 1990; Cashdan 1994) og 

konsistenstilvenning (Northstone et al. 

2001; Maier et al. 2008; Coulthard, Harris & 

Emmet, 2009)

). 



Godt dokumentert at de fleste barn har en tendens til å 

akseptere nye smaker tidlig i  avvenningsfasen,ved 

overgang fra amming til fast føde. (Maier et al. 2008; 

Swartz et al. 2011; Forestell & Menella 2012) 

Åpenhet for nye smaker avtar gjennom andre leveår, og 

det blir vanskeligere å introdusere nye smaker/matvarer. 

(Blisset et al. 2012)

Det anbefales å introdusere et variert utvalg 

smaker/matvarer tidlig, og å veksle på hva man gir til 

barnet. Dette bidrar  til at barnets desensitiviseres både 

med tanke på smaker og variert konsistens, før barn blir 

naturlig skeptisk til nye matvarer. (Nicklaus 2011; Schwartz 

2011)



Retningslinjer for introduksjon av fast føde 
understreker at barn bør fullammes til 6 
mnd., men det kan stilles spørsmål ved om 
dette påvirker barns spiseutvikling på en 
negativ måte. (Fewtrell 2011)

Kunnskap om hvilke faktorer som regulerer barns 
preferanser i spedbarnsperioden, kan være av stor 
betydning for barns kosthold i et utviklingsperspektiv.



Nyere forskning viser at spedbarn reagerer forskjellig på 

mat i introduksjonsfasen. De viser dette gjennom mimikk

og ved temperament. (Forestall & Menella 2007 og 2012)

Individuelle forskjeller i sensorisk prosessering, kan 

være av stor betydning for utvikling av preferanser og 

et variert kosthold.

Sensorisk prosessering refererer til hvordan barnet 

bearbeider sanseinformasjon fra omgivelsene gjennom 

fortolkning av inntrykk fra flere sansemodaliteter.

Syn, lukt, smak, berøring i munnen og med 

fingre/kroppen, samt hørsel.



1. ”Smaksvinduet”

•Spedbarn introduseres for smak helt fra ”mors 
mage” gjennom å svelge fostervann, som 
påvirkes av mors kosthold (Schaal et al. 2000; 
Menella et al. 2005)

•Medfødt disposisjon for å like søte smaker fra 
fødsel. 

Morsmelk er søtlig og har smaksvariasjon. 
Morsmelkerstatninger også søtlig, men ikke 
smaksvariasjon.

•Disposisjon for å like salt smak fra 4 mnd. 
alder. Fostervann smaker salt.

•Sur, og spesielt bitter smak, tilvennes gjennom 
eksponering. Lettest ved introduksjon mens 
barnet er åpen for smaker (fra 4 – 6 mnd alder).



2. ”Konsistensvinduet”  6 – 10 mnd

Northstone og medarbeider (2001) undersøkte betydning av tidspunkt 
for introduksjon av mat med klumper (grovere enn puré). Vilje til å 
spise varierte matvarer ble undersøkt ved 15 mnd, 2 år , og 7 år. 

Barn som ble introdusert for mat med klumper før 6 mnd. spiste mest 
variert på alle tidspunkt. 

Barn som ventet til etter 10 mnd. spise mindre variert ved 7 års alder, og 
det var større forekomst av vansker relatert til mat og måltider. De 
spiste mindre av mat fra  ”sunne” matvaregrupper (en mindre del av 
kostholdet) og færre sorter (mindre variasjon) frukt/grønt. 

(Coulthard, Harris & Emmet, 2009)

Konklusjon:

Støtter teori om kritisk/sensitiv periode for tilvenning til både smaker og 
konsistens. 



Er vår praksis med finmoset 
mat/puré best for barn ved 
introduskjon av fast føde?

I tillegg til spørsmål om når-, og hvilken mat 
som bør introduseres ved overgang fra 
fullamming,  bør man se på hvordan mat 
bør presenteres og hvilken konsistens som 
er best for barnets utvikling.



Er vår praksis med finmoset 
mat/puré best for barn ved 
introduskjon av fast føde?

I tillegg til spørsmål om når-, og hvilken mat 
som bør introduseres ved overgang fra 
fullamming,  bør man se på hvordan mat 
bør presenteres og hvilken konsistens som 
er best for barnets utvikling.



Finmoset mat 4 – 8 mnd er en praksis som ikke er 

dokumentert. Man antar at det er den naturlige overgangen 

mellom flytende- og fastere konsistens.

Sammenmoset mat 

• Endrer, og kamuflerer smaksegenskaper

• Gir ingen visuelle holdepunkter for gjenkjenning av den 

enkelte matvare

• Gir færre oralsensoriske/taktile utfordringer

Mellom 6 og 9 mnd utvikler barn munnmotoriske 

forutsetninger for å føre mat rundt i munnen og mose den 

med gummene. Myke matvarer og moset «vanlig mat» kan 

kanskje med fordel introduseres tidligere?

(se: Gill Rapley, 2016)



Større barn: 2. og 3. 
leveår



Å utvikles til normalt kresen

• Ved ±18 mnd (12 - 30 mnd.)  - fase i 
normal spiseutvikling preget av skepsis til 
nye matvarer, og til dels også kjent mat.

• Studier viser at 25 - 40 % karakteriseres 

som kresne av sine foreldre rundt 2 års 

alder.

• Barnets utrygghet, og avvisning av mat er 

mest markert rundt 18 – 20 mnd, (neo-

fobisk fase).

• Normal kresenhet avtar mot 30 mnd. 

alder.

• Ingen kjønnsforskjeller funnet i forekomst 

av normal kresenhet.
(Brown S & Harris G 2012; Carruth BR m fl 2004; Kim YJ m 
fl 2003)



Normalt kresne barn lærer å spise 
variert

• Kresne faser, ikke vedvarende

• Kresne barn spiser tilstrekkelig 

variert, men har klare 

preferanser i perioder.

• Skepsis er ikke det samme 

som angst for ukjent mat.

• Rollemodeller og erfaring med 

variert mat fører til et normalt 

kosthold på sikt



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



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

Peder S. Krøyer «Hipp Hipp Hurra»



Oppsummering: Hvorfor spiser 
barn?

1. De er sultne, og har lært å skille

opplevelsen av å være sulten fra andre tilstander i 

kroppen

2. De har lært at sult er et signal om at de må spise, og 

spise nok til å bli mette

3. De har tilbud om mat som de mestrer å spise og som 

de liker

4. De har lært å like mat

5. De trives og er trygge i måltidene

Disse punktene er allmenne, og verd

å tenke gjennom for alle barn


