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Utvikling

                                  Om forfatterne

Annika Skandsen er utdannet Cand.psychol. i spesiali-
sering, og har master of Science (MSc) Internasjonal 
Business og Ledelse. Hun har traumebehandling som 
spesialfelt og er sertifisert som dialektisk atferdsterapeut. 

Hun arbeider for tiden ved Fosterhjemstjenesten/
Familiehjem Stavanger- Bufetat. 

 
Kjersti Birketvedt er utdannet klinisk ernærings-

fysiolog fra Universitetet i Oslo/Universitetet i Gøte-
borg. Hun arbeider for tiden i Helsedirektoratet, der 
hun arbeider med Kosthåndboken – veileder i 
ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten.

alder. Overvekt og fedme øker dessuten 
risiko for en rekke sykdommer. I dag 
opptrer livsstilssykdommer som vi 
tidligere så hos voksne og eldre mennes-
ker, også hos barn og ungdom med 
overvekt. Diabetes type 2 er ikke lenger 
forbeholdt de voksne.

Enkle forklaringer?
Mange faktorer påvirker energibalansen 
i kroppen, og overvekt har ikke alltid 
enkle årsaksforklaringer. Det handler 
om aktivitet, kosthold, appetittregule-
ring og arv. En OECD-rapport fra 
2010 beskriver at norske 15-åringer 
sitter like mye stille som 80-åringer! 
Samtidig med at mange er mindre 
aktive i hverdagen har tilgjengeligheten 
på mat med høy energitetthet økt. 
Arvelige faktorer bidrar til at noen er 

mer utsatt for å utvikle overvekt. Men 
endringer i arvematerialet kan ikke 
forklare den raske økningen av overvekt 
i befolkningen. Det er først og fremst 
levevanene som går i arv. 

Følelser og mat
For å kunne hjelpe barn som sliter med 
overvekt er det nødvendig å ha opp-
merksomhet på mer enn mat og 
aktivitet. En må søke å forstå barnets 
indre psykologiske verden og hvilken 
funksjon maten og levevanene har for 
barnet og familien. 

Matlyst og matvaner er nært knyttet 
til følelser. For noen vil følelser og stress 
gi dårligere matlyst, for andre er det 
motsatt. Noen mennesker, både barn 
og voksne, er vant til å døyve vanskelige 
følelser med mat. Trøstespising blir et 

• Av psykolog Annika Skandsen  
og klinisk ernæringsfysiolog Kjersti 
Birketvedt

 
Hverdagene våre er fulle av fristelser, og 
usunne vaner er lett tilgjengelig. De 
voksne som er sammen med  barn og 
ungdom i hverdagen har en viktig 
oppgave i å legge til rette for at barna 
kan ta gode valg. Voksne omsorgsperso-
ner kan støtte barna gjennom å være 
gode rollemodeller, synliggjøre hva en 
mener med gode valg og selv ta ansvar 
for egen helse. 

Overvekt og fedme er vanlige til- 
stander i befolkningen. Vi ser at vekt- 
økningen er stor i de yngste alders-
gruppene, helt ned i barnealderen. 
Barnevekststudien, som gjennomføres 
av Folkehelseinstituttet, overvåker 
norske barns vekstutvikling. Resul-
tatene fra målingene i 2010 viste at ca. 
en av fem tredjeklassinger hadde over- 
vekt eller fedme.

Tidligere hadde man en avventende 
holdning til overvekt og fedme hos 
barn. Man mente at de fleste vokste det 
av seg i tenårene. Nyere kunnskap viser 
oss at de ungdommene som er over-
vektige gjennom puberteten som regel 
også er overvektige som voksne. Det er 
ikke lett å være tung, verken for barn 
eller voksne. Overvekt kan føre til 
dårlig selvfølelse og mobbing i barne-

Gjennom erfaringer og kunnskap kan voksne være med på å gi barn 
forutsetninger for gode levevaner og god helse.
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problem dersom maten konstant 
erstatter noe annet og mer grunnlegg-
ende behov hos barnet, som for eksem- 
pel å kjenne på og uttrykke vanskelige 
følelser. 

De vanskelige følelsene kan være 
tristhet, redsel, skam, skyld, tomhet  
og sinne. For de barna som døyver 
vanskelige følelser med mat, kan over-
vekt bli et resultat av hvordan de 
undertrykker sine følelser. Trøstespising 
kan bli barnets forsvar mot vanskelige 
følelser, slik som kutting, anoreksi, 
bulimi og rus kan være andre måter å 
håndtere vanskeligheter på. Overvekt 
kan kanskje være lettere å overse fordi 
det ikke virker like akutt eller farlig 
som andre dysfunksjonelle måter å 
regulere ens følelser på. 

Når barn strever med trøstespising 
blir det viktig å finne ut hvilke følelser 
de knytter til ulike situasjoner, og 
hvilke følelser som døyves med mat. Er 
det typiske situasjoner eller hendelser 
som utløser trøstespisingen? Hvordan 

har barnet det når det spiser og etter at 
det har spist? Disse og lignende spørs-
mål kan en prøve å finne svar på. 

For å hjelpe barnet blir det nød-
vendig å bli kjent med hva som er 
barnets egentlige behov. Og videre for- 
søke å støtte barnet i å finne frem til 
andre og mer hensiktsmessige måter å 
uttrykke dette behovet. 
 
Hjertets sult
En følelse trenger et kroppslig forank-
ringspunkt. Kroppens sansninger 
hjelper oss i å styrke vår vurderingsevne 
og oppfatning av det vi opplever i livet. 
En kan miste tilgangen på informasjon 
fra kroppen ved å distansere seg fra 
den. Da mister følelsene den viktige 
kroppslige bekreftelsen, og det blir 
vanskeligere å kjenne og regulere sine 
egne behov (Damasio, 1999). Resulta-
tet blir at en mister selvreguleringen 
som eksisterer i samspill med den ytre 
verden. 

Både positive og negative følelser 

kan være vanskelig å uttrykke. Barn og 
voksne som har vokst opp under 
alvorlig omsorgssvikt kan ofte streve 
med å våge å kjenne på følelser. Å 
kjenne på følelsene har vært vanskelig 
på grunn av frykt for andres reaksjoner. 
Egne utviklingsmål blir satt til side for 
å kunne opprettholde relasjonen til 
omsorgsgiver. Dette bidrar til at barnet 
konstant er i en slags beredskap. Når 
det blir skummelt å ta plass med egne 
følelsesmessige behov, kan barnets 
strategi være å forsøke å tilpasse seg 
omgivelsene ved å gjøre seg selv usyn- 
lig, og gjøre psykiske og fysiske behov 
ugyldige. Problemet med en slik 
strategi er at det svekker selvoppfat-
ningen og barnet kan få en opplevelse 
av seg selv som tom eller som ingen. 

Noen barn fyller dette indre tom-
rommet gjennom å spise. Når barn 
viser konstant eller voldsom appetitt og 
aldri blir mett, kan det derfor være 
grunn til å undre seg over om barnet 
egentlig er sultent på mat eller om det 



trenger noe annet. Forveksles opplev-
elsen av en følelsesmessig tomhet med 
det å kjenne seg sulten? 

Barn som opplever  
mye ansvar
Vår erfaring er at mange overvektige 
barn som strever med følelsesregulering 
har historier som er preget av ensom-
het. Mange opplever å ha hatt stort 
ansvar overfor sine nærmeste. For ikke 
å ta plass med egne følelsesmessige 
behov utvikler barnet strategier som er 
virkningsfulle med hensyn til å skape 
relasjonell distanse. Disse strategiene 
kan trigge sårbare punkter hos omgivel-
sene, hvor en i tråd med barnets 
strategi går inn i en atferd hvor en 
unngår, heller enn å imøtekomme 
barnets egentlige behov. Selv om 
barnets strategi som usynlig kan ha 
vært hensiktsmessig da det levde under 
omsorgssvikt, blir det uheldig og 
utviklingshemmende når barnet lever 
under nye og gode rammer hvor det 
skal skapes rom for å oppleve korrige-
rende og helende følelsesmessige 
erfaringer. 

Hvordan kan en imøtekomme 
barnets egentlige behov og ikke 
forsterke deres usynlighet? Foster-
foreldre kan bidra til å fremme barnets 
utvikling ved å gi barnet sunne rela-
sjonelle og korrigerende følelsesmessige 
erfaringer. Slike erfaringer vil utvide 
barnets mulighet til å tørre å kjenne på 
- og dekke egne behov.   

Som omsorgspersoner handler det 
om å forsøke å se barnets følelser, men 
ikke bare det. Det handler også om å gå 
et skritt videre og tilby en mer korrekt 
forståelse av følelsen. Ved å anerkjenne 
følelsesuttrykk kan en vise at alle 
følelser er like verdifulle, enten det er 
sinne, glede, tristhet eller redsel. Voksne 
kan vise gjennom egen refleksjon at for 
eksempel det å være trist er noe en kan 
snakke om. En oppgave for de voksne 
kan være å lytte og bekrefte at følelsen 
ikke er farlig, men at den snarere bør 
tas frem fordi det kan være den beste 
måten å få den til å endre seg på. En 
måte å nå inn til barnet på kan være å 
gi bekreftelse og anerkjennelse når 
barnet viser positiv utforskning av følel- 

ser, også når det bare er helt mikro-
skopiske tendenser. Barnets evner og 
ferdigheter til å korrigere den følelses-
messige opplevelsen blir da identifisert 
og forsterket, noe som gir barnet større 
tro på positiv endring. Barnets tomrom 
blir mindre, ikke fordi det har spist, 
men fordi det smaker på følelser det 
tidligere ikke har våget å kjenne på og 
kanskje heller ikke var klar over at de 
hadde behov for å kjenne på. 

Barnets behov for en  
god rytme
Faste og regelmessige måltider er et 
godt utgangspunkt for et godt kost-
hold. Med en god måltidsrytme er det 
lettere å spise passe mye mat. Små barn 
trenger 5-6 måltider per dag, og større 
barn og voksne trenger 4-5 måltider 
daglig. God måltidsrytme kan være 
med på å forebygge trøstespising og 
minske suget etter søtsaker og ukon-

trollert spising. De regelmessige mål- 
tidene har betydning for at blodsukke-
ret holdes jevnt. Dette gir overskudd til 
hverdagens fysiske og psykiske oppga-
ver og utfordringer i barnehage og 
skole. 

Måltider er mye mer enn ernæring. 
Måltidene er verdifulle samlingspunkt, 
og den sosiale gevinsten kan være like 
stor som næringsverdien. At familien 
legger opp til å ha faste måltider har 
også en verdi med tanke på å legge opp 
til flest mulig fellesmåltider. Å lære å gi 
hverandre oppmerksomhet og respekt i 
måltidene kan ha overføringsverdi til 
mange andre situasjoner. Rammene i 
måltidene kan være gode eksempler på 
hvordan vi behandler hverandre på en 
allright måte. Samtidig med at målti-
dene er en arena for å dele opplevelser 
og tanker, kan de også bli konfliktfylte. 
For noen barn kan spisesituasjoner 
vekke minner fra tidligere konfliktfylte 
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måltidssituasjoner og bli et sted for 
følelsesmessig unngåelse hvor reguler-
ing av matinntak blir vanskelig. Å 
jobbe for at måltidene skal være gode 
for alle kan være et viktig mål å jobbe 
sammen mot. 

Rammer for et godt kosthold
En viktig omsorgsoppgave er å ta 
ansvar for hva som serveres til mål-
tidene, mens barna selv kan være med 
på å bestemme hva de vil spise mest  
og minst av. Vanligvis bør barna selv 
bestemme hvor mye de spiser til hvert 
måltid. Samtidig kan noen barn og 
ungdommer ha behov for voksne  
som setter klare grenser for hvor mye 
de får spise av mat med høyt energi-
innhold, det vil si mat med mye 
sukker og fett. Barn som sliter med 
overvekt kan trenge støtte og hjelp for 
å regulere matinntaket. Bli påminnet 
om at de skal kjenne etter metthet. En 
trenger ikke å være stappmett til mål- 
tidene når det er 2-3 timer til neste 
måltid, og det går an å spise en frukt 
som mellommåltid hvis det trengs. For 
barn som har lett for å spise og drikke 
mer enn de trenger, er det helt greit å 
sette grenser for porsjonene. Å sette 
grenser, både i forhold til porsjonsstør-
relser og utskeielser med søtsaker, 
kaker og snop, er omsorg. 

For barn og ungdom som sliter  
med overvekt, kan det være en hjelp  
at mat ikke blir tilbudt i alle sammen-
henger. Familien bør vurdere vanene 
sine. Hvis familien skal gjøre noe 
ekstra hyggelig sammen, hører det 
alltid med mat? Brukes mat som 
belønning, blir gjennomføring av 
kjedelige oppgaver premiert med 
spiselige utskeielser? Er søte kjeks, 
kaker, is, brus, chips og godteri 
forbeholdt fest og helger, eller er det 
blitt hverdags-mat? Av og til må en 
gjerne spise noe ekstra godt som 
inneholder mye fett og sukker, men 
pass på både mengd-ene og hvor ofte 
det skjer. Helgekosen trenger ikke å 
strekke seg fra torsdag til mandag. 

Kosthold og matvaner bestemmes i 
butikken. Hva slags mat som handles 
inn avgjør hva som er tilgjengelig 
hjemme. Hva finnes i skuffer og skap? 

En skal ikke forvente at barn og 
ungdom som er alene hjemme kan 
motstå fristelsene ved å ha søtsaker 
liggende i skapene. Det kan være fint å 
forsøke å kjøpe inn det som er nød-
vendig for lørdag, uten å ha mye ligg-
ende. Det kan settes grenser for hva 
lommepenger kan brukes på, hvor 
mye det er lov å bruke på godteri og 
snacks.

Sunne valg
Det er mange som gir råd om hva  
som er sunt å spise. Helsedirektoratet 
lanserte nasjonale kostholdsråd i  
2011, og disse gir et godt utgangs-
punkt for sunne matvalg for de som  
er friske og har god matlyst. Maten 
skal gi oss nok og riktig næring og 
samtidig smake godt. Det finnes 
mange gode tips på helsenorge.no,  
og helsedirektoratet har også en egen 
facebook-side som gir matnyttig 
informasjon. Innen hver matvare-
gruppe finnes mange valgmuligheter. 
For å få grove kornprodukter og nok 
fiber, vil noen velge grovt brød, mens 
andre foretrekker kornblanding, grøt 
eller fiberrike knekkebrød. Hvilke 
matvarer vi baserer kostholdet på 
varierer, men dette er gode råd å ta 
med seg:

Nøkkelråd for et sunnere kosthold:
•  Ha et variert kosthold med mye 

grønnsaker, frukt og bær, grove 
kornprodukter og fisk, og begrensede 
mengder bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, 
salt og sukker.

•  Ha en god balanse mellom hvor mye 
energi du får i deg gjennom mat og 
drikke, og hvor mye du forbruker 
gjennom aktivitet. 

•  Spis minst fem porsjoner grønn-
saker/frukt/bær hver dag. Halvparten 
bør være grønnsaker. En porsjon 
tilsvarer ca. 50-100 gram, avhengig 
av barnets alder. En porsjon kan for 
eksempel være en liten bolle med 
salat, en gulrot eller frukt. 

•  Spis grove kornprodukter hver dag. 
•  Spis fisk til middag to til tre ganger i 

uken. Bruk også gjerne fisk som 
pålegg. 

•  Velg magert kjøtt og magre kjøttpro-
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dukter. Begrens mengden bearbeidet 
kjøtt og rødt kjøtt.

•  La magre meieriprodukter være en 
del av det daglige kostholdet. 

•  Velg matoljer, flytende margarin og 
myk margarin, fremfor hard marga-
rin og smør. 

•  Velg matvarer med lite salt, og 
begrens bruken av salt i matlagning 
og på maten. 

•  Unngå mat og drikke med mye 
sukker til hverdags. Velg vann som 
tørstedrikk. 

•  Vær fysisk aktiv i minst 60 minutter 
hver dag (voksne ca. 30 minutter per 
dag). 

 
Kilde: Helsedirektoratet  
(www.helsedirektoratet.no)

 
Det er mange produkter i hyllene og 
det kan være vanskelig å orientere seg. 
Det kan være bra å kjenne til 
merkeordninger som gjør det lettere  
å velge sunne produkter. Matvarer som 
er merket med nøkkelhull-merket, 
har mindre sukker, fett og salt og mer 
fiber enn andre produkter i samme 
kategori. Brødskalaen er et annet 
hjelpemiddel for handlerunden, dette 
viser fiberinnholdet i ulike brødsorter. 

Valg av drikke til måltider og som 
tørstedrikke påvirker næringsinnholdet 
i kostholdet. Til måltidene er det bra å 
velge skummet melk (2-3 glass per  
dag) eller juice (1-2 glass per dag). 
Vann er den beste tørstedrikken. Søte 
drikker som brus, saft, søte melke-
drikker anbefales ikke til hverdags, 
fordi de inneholder veldig mye sukker. 
En halvliter cola inneholder ca. 24 
sukkerbiter. Brus gir mange kalorier, 
men ingen vitaminer og mineraler. 
Juice gir også mye energi (frukt-
sukker), og bør ikke være en tørste-
drikk. De sukkerfrie variantene av saft 
og brus kan være et alternativ en gang 
i blant, men det er best å velge vann 
som tørstedrikk til hverdags. 

Barnets behov
Omsorgsgivere har mulighet til å 
hjelpe barn og ungdom som strever 
med overvekt på veien til bedre 
levevaner og god helse. Gjennom fysisk 

tilgjengelighet og å gi rammer for et 
godt kosthold, samt stabilitet i form av 
god struktur for måltidene, legger 
omsorgsgivere gode premisser. Samti-
dig er det nødvendig at omsorgsgivere 
viser følelsesmessig tilgjengelighet til å 
utforske om barnets opplevde sult 
handler om kroppens behov for mat 
eller hjertets behov for å bli sett. Et 
sultent hjerte kan ikke mettes av mat.

Referanser:
Damasio, A. (1999): The feeling of 
what happens. Body, emotion and the 
making of consciousness. London: 
William Heinemann

Lesetips:
Bare barnemat. J.M. Stenersens forlag 

AS, 2011. Henriksen, Kvammen, 
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Små grep, stor forskjell, se www.
helsedirektoratet.no og www.
helsenorge.no. Helsedirektoratet har 
også egen nettside der kostrådene 
formidles; Små grep, stor forskjell

Dersom foreldre er bekymret  
for barnets matinntak,  
vekt eller spiseatferd og trenger 
faglig støtte anbefales det å ta  
kontakt med helsestasjon/
skolehelsetjeneste,  
fastlege eller BUP.


