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Truls 2år

• Født til termin, normalt svangerskap

• Foreldrenes første barn (mor er gravid med nr 2, 

6 mnd i svangerskap)

• Ammet normalt til 7 mnd

• Introdusert grøt, babyglass og smoothieposer fra 

6mnd.

• Spist godt og normalt frem til ca 14 mnd, men 

kresen på type grøt, middagsglass, og smoothie. 

• Begge foreldre jobber, er travle, men normalt 

opptatt av Truls. Generelt god omsorgsevne.

• Virker noe usikre og blir stresset rundt mat og 

måltider. Har tatt det opp med helsestasjon og 

fastlege, og har bedt om råd. 



Truls, forts.

• Normal vekt- og lengdeutvikling.

• Normal generell utvikling

• Fornøyd, men bestemt og viljesterk gutt

• Helsestasjon og fastlege er ikke bekymret og har 

sagt at «dette er normalt og det vil gå seg til»

• Barnehage fra 12 mnd. Oppleves der som 

«vanlig, men viljesterk gutt». Spiser mer variert i 

barnehagen enn hjemme.



Måltider hjemme
• Foreldrene spiser sjelden sammen i hverdagene, jobber litt 

forskjellige tider og veksler på oppgaver med Truls, men opptatt 

av at de vil ha hyggelige familiemåltider i helgene.

• Truls får regelmessige måltider, vanlig måltidsrytme, men han vil 

ikke ha samme mat som foreldrene. Slår seg vrang dersom de 

tilbyr ham «voksen mat». Vil ha det han er vant til!

• Spiser barneglass, pølser (uten skinn), makaroni med smør, 

fiskekaker, kjøttboller, potetmos, brød (uten skorper) med 

leverpostei (Stabburet), prim, og sjokoladepålegg. Knasker på 

staver av agurk, men ikke i skiver på brød. Ikke kokte 

grønnsaker eller poteter i biter. Banan og druer (spytter ut skinn).

• Foreldre opptatt av sundt kosthold, men «gir etter». Synes ikke 

Truls spiser nok. Tilbyr en del mat mellom måltidene (Kornmo, 

smoothie-poser, frukt) . Innrømmer at det er en del stress og 

press i måltidene.



Foreldrene til Truls
• Begge i 30-årene, ressurssterke, opptatt av å ha gode 

verdier som foreldre

• Slanke og sporty (trener mye), opptatt av kosthold og å 

spise sundt (mye frukt, grønnsaker, økologisk, magert 

kjøtt, fisk), og har lest seg opp på retningslinjer for 

ernæring til barn. 

• Familien er opptatt av at Truls skal spise uten å søle og 

grise med maten. Om han søler, blir han irettesatt og 

«hjulpet»/matet.

• Mor er tydelig stresset over at de ikke «får til» sine mål 

for kostholdet til Truls. Virker oppgitt og «skuffet»/lettere 

deprimert når hun snakker om dette.

• Far er mer avslappet, trekker seg litt ut, men støtter mor 

i holdninger og tanker om mål for måltidene.



Mat og måltider i barnehagen

• Truls spiser stort sett det samme som de andre, 

men han liker ikke å blande matvarer. Tar av løst 

pålegg fra brødskive. Plukker bort biter av kokte 

grønnsaker o.l. Velger «kjent mat» fremfor nye 

matvarer, og er mer kritisk til nye matvarer enn de 

fleste andre barna. Oppleves likevel som 

«normal, men kresen».

• Trives ved å få ekstra oppmerksomhet fra en 

voksen i måltidene, og spiser best når de har 

ekstra tid til ham.



Hva gjør vi med Truls?
Først litt teori.



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 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)



Kresne barn kan deles i to grupper:

Food Neophobia (FN)

Spesifikk frykt for nye 

matvarer; mat som ser 

ukjent ut, som kommer i ny 

innpakning eller som 

serveres på ukjent måte.

Food Fussiness (FF)

Generelt skeptisk og 

«vanskelig» i måltid, både 

ny og kjent mat. Barnet er 

selektiv i forhold til mat det 

er villig til å spise.



Hva er «normalt kresen»?

• Overlevelse i 
evolusjonsperspektiv - unngå 
giftige planter mm.

• Mat avvises ut fra utseende, 
lukt, og taktile egenskaper

• Vilje og autonomi gjør seg 
gjeldende

• Økt behov for kontroll i forhold 
til mat, følgelig sensorisk 
gjenkjenning viktigere

• Mat sorteres som ukjent eller 

kjent gjennom en sensorisk 

og generelt kognitiv prosess, 

og neofobien (frykt for det 

ukjente) er et faktum



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)



• Små barn foretrekker lett gjenkjennelige matvarer, servert 

hver for seg, fremfor blandet, og mat «i saus» <--> 

kamuflerer egenskapene som gjør maten sensorisk 

gjenkjennelig 

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

neofobisk reaksjon (ny innpakning eller serveringsmåte)

• Barn som er sensorisk sårbare (som ved ASD) 

foretrekker mat tilberedt og servert på helt bestemte 

måter.



• Barn som både avviser mat de tidligere har spist, p.g.a.

nytt utseende eller serveringsmåte, og nye matvarer, 

synes å være mer neofobiske enn de som bare avviser 

ukjente matvarer (Brown & Harris 2012)

• Barn som har vansker i overgangene til mer avansert 

konsistens i første leveår, synes å være mer utsatt for å 

avvise både nye og tidligere likte matvarer i den 

neofobiske fasen
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Utfordringer for  foreldre og normalt kresne 
barn

• Estimat tilsier at mer enn 300 000 barn i et vanlig årskull barn i 

England+Wales oppleves som kresne og vanskelige i måltider; 

2010-tall. (Mitchell GL m fl 2013)

• Siden mange familier opplever ikke-kliniske spisevansker, vil 

mange streve med utfordringene, uten å få hjelp.

• Foreldre-barn relasjon, parforhold og barnets generelle utvikling 

kan utsettes for belastning/stress



Normalt kresen    forts.

• 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 (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)





Er noen genetisk disponert for å 
bli kresne?

Populasjonsstudier, tvillingstudier, har rapportert at 

genetisk disposisjon er en medvirkende faktor for 

utvikling av Food Neophobia (FN). 
(Cooke et al 2007; Faith et al 2013)

Ny studie (16 mnd gamle barn) støtter genetisk 

disposisjon for FN og FF, men miljøet spiller en 

større rolle for utvikling FF enn for FN.
(Smith A D et al. 2016)



Er det sammenheng mellom foreldrenes 
psykiske helse og kresne barn?

Nederlandsk forskergruppe undersøkte prospektivt et stort antall 

(4746) foreldres grad av stress/depresjon under svangerskap og i 

barnets førskoleperiode.

Barna ble undersøkt ved 4-års alder med tanke på om de var 

kresne (FF-gruppen).

Både mødres og fedres internaliserende problemer kunne 

relateres til større grad av kresenhet hos barna; både før og etter 

fødsel for mødre, og etter for fedre.

Konklusjon: Ikke-klinisk angst og depresjon er en risikofaktor for 

utfordringer med mat og måltider hos barn .

(Lisanne M de Barse et al. 2016) 



Hvordan hjelper vi naturlig 
kresne barn?



• Introduksjon av et variert utvalg matvarer før den 

kresne fasen setter inn (i sensitive perioder).

• Bevisst velge parallelle produkter (samme mat –

variert innpakning – skaper fleksibilitet, reduserer 

rigiditet)

• Respektere barnets preferanser for å få matvarer hver 

for seg

• La barnet bli vant til å se matvarer uten å presse til å 

smake/spise

• Unngå å presse barn ut over deres komfortsone 

unngå å forsterke engstelse overfor mat og måltider



• Dersom en foretrukket matvare legges sammen 

med en barnet ikke liker, vil negative følelser 

«smitte» fra den ikke-likte til den tidligere likte; 

respektere barnets avvisning av å ha forskjellige 

matvarer sammen (Brown SD & Harris G, 2012)

• Respektere at konsistenser kan være for 

vanskelige, ellers vil barnet avvise både den 

«vanskelige» og liknende matvarer



• Uttalte restriksjoner i f.h.t. matvarer har vist seg å ha 

omvendt effekt; barn spiser mer av mat de ikke har 

fri tilgang til (McDonalds og godis-effekten)

• Mat som belønning for å spise annen mat har 

omvendt effekt; belønningen blir mer attraktiv, mens 

maten som belønnes avtar i popularitet (grønnsaker 

og dessert-effekten)

( se Mitchell m fl, 2013 for sammendrag)



Foreldre og andre voksnes roller

• Være gode, trygge rollemodeller som spiser sammen 

med barnet, snakke positivt om maten!

• Dele mat-opplevelser med barnet; spis samme mat 

som barnet og kom det i møte ved å velge realistiske

matvarer

• Servere mat man ønsker å introdusere mange 

ganger, ikke bare 2 – 3 før slutning om at barnet 

«ikke liker»

• Unngå press og stress i måltid



Foreldrestøttende tiltak kan ha mange 
former

• Rådgivning

• Informasjonsmateriell

• Foreldregrupper/

likemannsarbeid

• Veiledningsgrupper

• Emosjonell støtte

• Kommersielle program rettet 

mot foreldre

• Tradisjonelle og sosiale 

medier
( se Mitchell m fl, 2013 for sammendrag)



Så, hva gjør vi da med 
Truls?



Hva kan vi gjøre for….?

Truls….?

Foreldre … ?

Barnehage …. ?

Hvem gjør hva?



Tiltak

Foreldrestøtte

• Ikke bagatellisere, men ta bekymring på alvor

• Samtale rundt utfordringer med å få hverdagen til 

å gå opp  hvordan få til flere felles måltider in 

hverdagene, hvordan være rollemodeller

• Formidle kunnskap om hvorfor Truls velger den 

maten han gjør, og prosessen med gradvis 

utvidelse av kostholdet

• Hva med samarbeid og deling mellom 

foreldrene?



Truls:

• Rollemodeller

• Slippe mas og stress  trivsel i måltidene

• Tilbud om mat tilpasset ferdighet- og 

utviklingsnivå



Barnehagen:

• Her ser det ut til at måltidene fungerer bedre for 

Truls

• Prioritere mer individuelt fokus i måltidene i en 

overgangsperiode 

• Samarbeide med foreldre om, og utveksle 

erfaring om, hva som fungerer, veilede/støtte 

foreldre for å få til det samme hjemme og i 

barnehagen

• Bidra med kunnskap om spiseutvikling, og 

nedtone stress ved å ta utfordringene på alvor



• Helsestasjon og fastlege har en viktig oppgave 

med å fange opp foreldres bekymring før det blir 

et problem

• Noen helsestasjoner har foreldregrupper der 

spiseutvikling, mat og måltider i familien, er tema.

• I noen tilfeller er foreldre mer enn normalt opptatt 

av mat og måltider. Spiseforstyrrelser hos 

foreldre kan gjøre måltider og mat ekstra 

vanskelig. Fastlegen har en oppgave i å se både 

foreldre og barn der dette foreligger.et kan være 

behov for samarbeid med BUP eller DPS. 

• Det kan være behov for å henvise til DPS/BUP 

ved depresjon (fastlegens vurdering).



Viktig å skille mellom kresne barn og 
barn med en selektiv spisevanske

Hvordan ville det være om nesten all mat var ekkel?



Selektive spisevansker/ARFID

• Kjennetegnes ved

– Et lite antall matvarer som spises (<10 

matvarer)

– Sterk uvilje mot å prøve nye matvarer (”food

neophobia”)

– Kan ikke sultes til å spise!

– Varighet > 2 år

– Vanligvis tilnærmet normal vekt og lengde 

(periodevis vektnedgang), normale funn ved 

klinisk undersøkelse

– Faller utenfor måltidskulturen



Kjennetegn ved maten
• Utseende

– Matvarer med samme farge (kun rød frukt/bær…)

– Samme form (kun runde kjeks….)

– Runde rundstykker, uten frø

– Samme innpakning (kun yoghurt fra en type beger…)

• Konsistens

– Matvarer med samme konsistens, kun grøt-konsistens, kun 

sprøtt (knekkebrød, kjeks), unngår blandet konsistens

• Taktile egenskaper, temperatur 

– Unngår klissete mat, varm/kald mat, bløt mat

• Sensitiv for lukt, unngår varm mat

• Frykter «forgiftning»; ulike matvarer må ikke berøre 

hverandre på tallerkenen



Tilbud til barn med selektive 
spisevansker 

 Fordrer tverrfaglighet.

 Rettet mot både barn og familie

 Langsiktig og tidkrevende behandling ved lokal BUP



Truls, og andre normalt kresne, 
kommer til å spise normalt!

Takk for meg!


