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Sådan støtter du dit
barn i at spise intuitivt

De 10 principper i børnehøjde
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De 10 principper her er
overskrifter og en kort forklaring,
men hvert princip rummer
selvfølgelig mere dybde og flere
nuancer end jeg havde plads til at
skrive her, så hav det med når du
læser dem. 

De 10 principper skal forstås som
principper, ikke regler, og de vil
ofte lappe over hinanden og flette
sig ind i hinanden. Derfor vil jeg
opfordre dig til at arbejde med
alle principperne, måske ikke på
en gang, men i hvert fald hen ad
vejen. 

Du behøver ikke inddrage dit
barn direkte i arbejdet med
intuitiv spisning. Det her er et
pædagogisk værktøj til dig som
forælder, så du gennem dine ord
og handlinger kan støtte dit barn i
at spise intuitivt og vokse op med
et naturligt og afslappet forhold til
mad og krop. 

God fornøjelse

Før du går i gang...
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DE 10 PRINCIPPER I
BØRNEHØJDE

 Beskyt mig mod diætkulturen
 Lad mig spise, når jeg er sulten
 Lad mig spise alt slags mad
 Sig fra på mine vegne overfor
madpolitiet
 Lad mig nyde maden
 Respekter når jeg er mæt
 Hjælp mig med at håndtere mine
følelser på en omsorgsfuld måde
 Lær mig at alle kroppe er gode kroppe
 Lad mig beholde min naturlige glæde
ved bevægelse
 Lad mig vokse op med sunde
spisevaner
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BESKYT MIG MOD
DIÆTKULTUREN 

Når barnet er helt lille, så kan du som forælder i høj grad
beskytte det mod diætkulturen. Du er en afgørende
rollemodel, så tænk over hvad du siger og hvordan du
handler når du er sammen med barnet.

Diætkulturen er så dominerende i vores samfund, så tag
de forholdsregler du kan for at beskytte dit barn så
længe som muligt. Diætkulturen smadrer vores evne til
at spise intuitivt, hvis vi begynder at lytte til den, så derfor
er det her første princip afgørende for, at dit barn får et
godt og naturligt forhold til mad. 

Tal også med barnets institution eller skole om, hvordan I
ser på mad og spisning, og hvordan I arbejder med det
derhjemme. Vær kritisk og sig fra på vegne af dit barn,
hvis du oplever at de andre voksne i dit barns liv påvirker
dem negativt og presser deres diætmentalitet ned over
hovedet op dit barn. 

Princip nr 1
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LAD MIG SPISE, NÅR
JEG ER SULTEN

 

Især når barnet er helt spædt, er det barnet der afgør
hvornår der er mad, her i form af mælk. Når barnet bliver
lidt ældre, kan I begynde at sætte nogle flere rammer og
rutiner op omkring måltiderne, og her er det din opgave
som forælder at sørge for, at barnet tilbydes mad med
passende mellemrum. 

Det er ikke din opgave at få barnet til at spise. Det er helt
op til barnet, så fjern presset og lad barnet selv mærke
efter om det er sultent. 

De fleste børn kan fra omkring 3-årsalderen godt
udsætte deres behov for mad et lille stykke tid, men det
er vigtigt at barnet mærker trygheden i, at det kan få
noget at spise inden det bliver oversulten. 

Princip nr 2 
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LAD MIG SPISE ALT
SLAGS MAD

 
Tilbyd barnet en bred variation af alt slags mad lige fra
starten af barnets madrejse. Lad være med at ophøje
noget mad overfor noget andet, så du undgår at skabe
madhierakier. 

Praktiser madneutralitet. Mad har selvfølgelig forskellig
ernæringsmæssig værdi, men det gør ikke noget mad
bedre end andet. 

Barnet har brug for at få tilbudt mad fra alle kategorier,
både for at få dækket sit ernæringsmæssige behov, men
også for at det oplever, at det kan slappe af omkring
maden. 

Det betyder også at søde sager og lækkerier også skal
være en del af barnets hverdag, for at det netop ikke
bliver ophøjet til noget særligt, så barnet bliver
overoptaget af det. 

Princip nr 3
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SIG FRA PÅ MINE VEGNE
OVERFOR MADPOLITIET

 
Der kan komme rigtig mange velmenende
kommentarer fra andre mennesker omkring dit barns
spisning. Her er det din opgave at sige fra overfor dem, så
de ikke påvirker dit barn negativt. 

Det kan være der bliver spurgt ind til om barnet ikke skal
have lidt mere at spise, hvis du har et småt spisende
barn. Det kan være der bliver sagt, at nu har barnet da
vist fået rigeligt, hvis du har et barn med god appetit. 

Kommentarerne har som regel rod i diætkulturen og
tykfobien, så jo mere tydeligt du kan få sagt fra på vegne
af dit barn, jo bedre støtter du barnet i de her situationer,
hvor andre mener at de skal blande sig og være
madpoliti. 

Det er dit barn, så du bestemmer og er ansvarlig for dit
barns spisning, ikke alle mulige andre.

Princip nr 4 
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LAD MIG NYDE MADEN

Lad dit barn nyde den lækre mad du tilbyder. Lad dit
barn opleve mange forskellige smagsnuancer og sørg for
at du tilbyder mad med variation i både konsistens og
smag. 

Barnets madverden kan åbne sig på en helt fantastisk
måde, når vi viser dem, hvor meget nydelse, der er i mad. 

Der kommer et tidspunkt, hvor barnet begynder at afvise
nyt mad, og det er helt normal, og kan godt stå på over
flere år. Bliv ved at inspirere barnet via smag, duft og
udseende, og sørg også samtidig for at der altid er noget
mad, som barnet er tryg ved at spise. Nysgerrigheden
skal nok vende tilbage igen når barnet bliver ældre. 

Vær en god rollemodel i forhold til at nyde maden, det er
væsentligt at barnet oplever at mad ikke kun er benzin
på motoren.

Princip nr 5 
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RESPEKTER NÅR JEG 
ER MÆT

 
Børn er født med evnen til at mærke og reagere på sult
og mæthed. Det helt lille barn siger selv stop når det er
mæt af mælken, og de fleste ved også, at det er nærmest
umuligt at få en baby til at spise når de er mætte. Det er
så vigtigt at vi som voksne respekterer dette. 

Evnen til at mærke mæthed forsvinder ikke, men hvis vi
lægger pres på barnet om fx at spise når det ikke er
sulten, risikerer vi at lære barnet at overhøre kroppens
signaler.

Omvendt hvis barnet er mere sultent, så er det også
vigtigt at det oplever at der er mad nok, så det kan blive
ordentlig mæt og tilfredsstillet. Når barnet er lille, må vi
ofte finde os i en del madspild, fordi barnet stadig er i
gang med at lære og gøre sig nogle erfaringer med
maden. 

Det kan svinge enormt meget hvor sulten barnet er, så
prøv at gå ind til måltidet med så få forventninger til
barnet som muligt, så du støtter det i selv at mærke sin
mæthed.

Princip nr 6 
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HJÆLP MIG MED AT HÅNDTERE
MINE FØLELSER PÅ EN
OMSORGSFULD MÅDE

Mad kan blive brugt som belønning efter noget svært, fx
et lægebesøg, eller som en måde at skabe ro hos et
uroligt barn, fx en skål snacks i ulvetimen. Det er ikke
forkert, hvis det hjælper. Det må blot ikke være det
eneste redskab du finder frem, hvis dit barn har det svært
følelsesmæssigt. 

Mad kan være omsorg og mad kan være en måde at vise
kærlighed på, men det må blot ikke stå alene. Støt dit
barn i at håndtere dets følelser og lad barnet finde hjælp
og omsorg hos dig.

Det er så vigtigt at vi giver vores børn nogle strategier til
at håndtere deres følelser på en god og omsorgsfuld
måde, så de ikke ender i en ond spiral af følelsesmæssig
spisning, hvor maden er det eneste der hjælper. 

Der er også mange positive følelser forbundet med
maden fx til højtider eller fødselsdage, og det skal der
også være plads til. Ligesom hygge ofte er forbundet
med mad, så lær dit barn at I også sagtens hygge jer
uden mad.

Princip nr 7 
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LÆR MIG AT ALLE KROPPE
ER GODE KROPPE

Lær dit barn at det ikke er forkert at være tyk. Man er ikke
mindre værd som menneske, fordi man er tyk, selvom
diætkulturen siger sådan.

Det her er en af de vigtigste opgaver når det kommer til
at give dit barn et godt forhold til sin krop, og her er du
som forælder den vigtigste rollemodel. 

Undgå at tale grimt om din eller andres kroppe, og bliv
opmærksom på, om du selv har noget du skal arbejde
med, for at undgå at give et negativt kropsbillede videre
til dit barn. 

Eksponer dit barn for tykke mennesker, der gør noget
sejt, fx en tyk atlet, danser eller sanger. Det er vigtigt at
barnet ser forskellige typer kroppe og oplever at vi alle er
forskellige. 

Tal med barnet om uopnåelige skønhedsidealer og om
alle de tricks man kan lave med et filter, som gør at
billeder på sociale medier ofte ikke er ægte billeder af
virkeligheden.

Princip nr 8 
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LAD MIG BEHOLDE MIN
NATURLIGE GLÆDE VED

BEVÆGELSE

Børn bevæger sig som ofte helt af sig selv når de leger.
Det er derfor ikke nødvendigt at vi som voksne lægger
motion eller træning ind i deres hverdag for at få dem til
at bevæge sig. 

Hvis vi oplever at barnet har brug for at få sig rørt, så leg
bevægelsen ind, fx med en fangeleg eller boldspil eller
cykel en tur sammen. Husk på at børn også kan have
brug for en hviledag ind i mellem ligesom vi voksne har,
og at en dag eller to på sofaen ikke sætter sundheden
over styr. 

Undgå at give dit barn en aktivitetstracker, som i høj
grad gør bevægelse ydrestyret. Lad i stedet barnet
mærke den indre glæde ved at bevæge sig. Bevægelse
er mange ting, og der er ikke noget der er mere rigtigt
end andet. 

Når barnet bliver lidt ældre, er det godt for barnet at gå
til en fritidsaktivitet, men om det er fodbold, ridning eller
spejder er ikke så vigtigt. Det vigtigste er at barnet trives
og nyder at komme afsted.

Princip nr 9 
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LAD MIG VOKSE OP MED
SUNDE SPISEVANER

Det sidste princip er i høj grad en voksenopgave. Det
handler om at skabe balance i barnets måltider med
kærlig ernæring. 

Du behøver ikke at italesætte det en hel masse, for alt
omkring ernæring er din opgave, barnets opgave er at
spise. Stol på at dit barn nok skal tage det, som det har
brug for, hvis blot det er tilgængeligt. 

Husk at zoome ud når du kigger på dit barns madindtag
i stedet for at fokusere på et enkelt måltid. Lad være med
at stresse over at barnet vælger et eller flere elementer
fra, for når vi zoomer længere ud, og kigger over fx en
uge eller en måned, så vil vi ofte se at barnet fint får
dækket sit ernæringsmæssige behov. 

Forsøg at holde fast i de tre hovedmåltider om dagen
plus to-fire mellemmåltider, så du sikrer at barnet har
energi nok til at lege og være aktiv, og vælg noget der
både imødekommer barnets sult, lyst og ernæring. 

Sunde spisevaner kommer når vi støtter barnet i at spise
intuitivt og lytte til kroppens signaler.

Princip nr 10 


