
 

 

 
Barnið skal heldur ikki noyðast við mati allatíðina, sum verður 
goymdur kring húsið ella verður bjóðaður, hvørja ferð barnið opnar 
munnin. Takið ikki mat við, um tit í eitt stutt bil skulu heimanífrá. 

Dagurin skal býtast upp í spæl, bað, mat og svøvn. 

 

Um tað tykist, sum barninum einki dámar, so er tað væntandi ikki so. 
Har er altíð ein smoga. 

 

Hví ikki bara lata barnið vera, til tað kennir svongd? 
Smábørn við etingartrupulleikum kunnu ikki svøltast til at fáa 
matarhug. Hetta merkir m.a. at ein ikki má taka mjólkina frá hesum 
børnum, tí so missa tey heilt víst í vekt. Tað er í lagi, um tey fáa eina 
fløsku tíðliga um morgunin, ella áðrenn tey skulu leggjast, tí so fara 
tey ikki svong upp ella svong til songar. Barnið skal hava í mesta lagi 
½ litur um dagin í fløsku. 
Gevið ikki saft, juice, góðgæti og  køku millum máltíðir. Tað er 
ósunt,og kann taka burtur tann lítla matarhugin, sum er eftir. 
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Heldur tann góða máltíðin enn tann rætta máltíðin 

Hugtakið “tann rætta máltíðin” kann lætt hava við sær trupul-

leikar, tí tað kann vera stórur munur á, hvat ein heldur er gott 

og rætt hjá barninum at eta og tí, ið barninum dámar og í 

veruleikanum trívist av. 

Heldur skal ein leggja áherðslu á “ta góðu máltíðina”, sum 

eisini hevur við sær aðrar síður av etingini enn bert føðsluliga 

partin. 

 

Hin ónda ringrásin 

Trupulleikarnir kunnu td. vera, at barnið bert vil eta smáar 

máltíðir, tað vil ikki sita við borðið, vil ikki royna nýggjar rættir, 

kastar við matinum, spýtir út, spýr ella fær illsinnisherðindi, 

meðan etið verður. 

Máttloysiskenslan hjá foreldrum er ofta stór, tá tað ikki 

eydnast at fáa barnið at eta. Tað hevur við sær strongd 

foreldur, og hetta merkir barnið, sum eisini gerst strongt. Ein 

ónd ringrás er byrjað. 

 

Ymisk góð ráð, tit kunnu royna: 

Fyrst og fremst skal máltíðin vera hugalig. Barnið skal sita við 

borðið í barnastólinum, eingin leika skal við til borðið, og 

sjónvarpið skal vera sløkt. Barnið skal hava møguleika at spæla 

liðugt, áðrenn farið verður til borðs, og foreldur kunnu hjálpa 

teimum at spæla seg liðug og fyrireika barnið til, at tað um lítla 

løtu skal eta. 
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Tann vaksni skal sjálvur sita við borðið og eta. Ein máltíð skal í 

mesta lagi vara 30 min. 

Hýrurin við borðið er sera týdningarmikil. Sleppið undan 

ósemjum og stórum tvídráttum. Tosa ongantíð um mat og 

etingarólag, meðan barnið er til staðar og serliga ikki undir 

máltíðini. 

Í byrjanini er málið ikki, hvat verður lagt á borðiskin ella koyrt í 

koppin. Tá skal dentur einans leggjast á upplivingina av 

máltíðini. Fyrsta stig er at syrgja fyri róligum og góðum 

umstøðum. Hugsa um, hvat hevur gingið væl higartil og bygg 

víðari á tað. 

Maturin, sum borðreiddur verður við, skal mest vera matur, 

sum tit frammanundan vita, at barninum dámar. Samstundis 

kann nýggjur matur verða lagdur afturat á borðiskin saman við 

kenda matinum. Nýggi maturin verður lagdur fyri barnið í 

smáum nøgdum og kanska upp til 10-14 ferðir, áðrenn barnið 

torir at royna nýggja matin. Lokkumatur kann eisini vera á 

borðiskinum, t.d. rosinur, mandarin, cornflakes ella okkurt 

annað, ið barninum dámar væl. 

 

Gev títtar, smáar og orkuríkar máltíðir, tvs. altíð smør á 

breyðið, gjarna súltutoy, nutella ella ein lítil sósahylur. 

Barnið skal eggjast til sjálvt at eta og nerta við matin. Virð tað, 

um barnið sigur nei. Tú avgerð, hvat verður bjóðað barninum, 

men barnið avgerð, um tað vil eta og hvussu nógv. 

Nýt ongantíð tvingsil, tí so fer matarhugurin heilt burtur. 

 

3 

Ref.nr.  

Dato: apr. 2014 


