
 
 

 

 

 

 Rask vektoppgang hos spedbarn 

4-12 måneder 
 

Studier viser at overvekt tidlig i livet er relatert til overvekt 

senere også. Å være bevisst på forebygging av videre 

overvekt er derfor viktig. Mange tenker at barn skal være 

«gode og runde», og at de vokser «valpefettet» av seg. 

Dessverre er dette ikke alltid så lett.  

  
RÅD VED RASK VEKTOPPGANG VED  4-12 MÅNEDER 

 

• Start med fast føde når barnet er 4-6 måneder. Gi 

næringsrik mat som grønnsaker, frukt og grøt.  

• Strukturer måltidsrytmen. For de fleste vil det være nok 

med mat, inkludert amming, ca. hver tredje time på 

dagtid. Ett eller to ammemåltider om natten for de 

minste barna.  

• Ved morsmelkerstatning; pass på at det ikke er for mye 

pulver i måleskjeen. Følg den nøyaktige oppskriften på 

pakken og bruk strøkne måleskjeer (stryk gjerne over 

med bladet på en kniv). Ekstra pulver gir for mye 

energi i forhold til barnets behov.  

• Unngå å venne barnet til å få kjeks, saft, 

morsmelk/morsmelkerstatning, juice/smoothie eller 

liknende mellom måltidene. Gi vann mellom måltidene 

fra 6 måneders alder hvis barnet er tørst.  

• Hvis barnet har spist en stor porsjon mat, kan du trygt 

avslutte måltidet selv om barnet ser ut til å kunne 

fortsette å spise.  

• Lytt til barnets signaler på at det er mett. Ikke forsøk å 

«lure» inn de siste skjeene på tallerkenen. Det er 

normalt at barnet noen ganger spiser mindre og andre 

ganger mer til et måltid.  

 

 

 

ØKER BABYEN FOR RASKT I 

VEKT?  

 

Spedbarn med overvekt har ofte 

en vekt i forhold til lengde som 

er over øverste streken på 

prosentilkurven. Spør gjerne 

helsesykepleier hvordan barnet 

ditt ligger an.  

 

Man må også være oppmerksom 

hvis streken på kurven peker 

bratt oppover (krysser 

prosentiler oppover).  

 

Det kan være grunn til å gjøre 

tiltak, fordi barnet spiser mer 

enn det trenger.  

 

 



 
 

 

FOR MYE PULVER I MÅLESKJEEN VED MORSMELKERSTATNING 

 
 

Måltider Volum Energi 

Normal morsmelkerstatning 

(67 kcal/100 ml) 

Strøken måleskje 

180 ml x 6 1080 

ml 

725 kcal 

Energitett 

morsmelkerstatning 

(98 kcal/100 ml) 

Toppet måleskje 

180 ml x 6 1080 

ml 

1060 kcal 

   

 

Toppede måleskjeer gir i dette eksempelet 335 kcal ekstra per dag. Hvis vi tenker oss et barn på fire måneder som veier 8 kg 

er et normalbehov om lag 700 kcal/dag. Ekstra pulver i skjeen kan da føre til at barnet får om lag 50 % mer kalorier enn det 

trenger.  

 

GRØT ER EENERGIRIKT 

 

Spedbarnsgrøt inneholder mange viktige næringsstoffer, men er også energirikt. Pass på at ikke porsjonen blir for stor. 

 

 
 

Her vises grøtporsjon à 30 g grøtpulver (130 kcal), 40 g grøtpulver (170 kcal) og 50 g (210 kcal).  

 

 

VÆR BEVISST PÅ SMÅSPISING OG SNACKS MELLOM MÅLTIDER  

Barn bør ikke få tilbud om annet enn vann mellom måltider.  

  

Unngå småspising av f.eks. fruktposer/fruktjuice. Produktene inneholder lite proteiner og fiber som gir metthetsfølelse, men 

klemmeposene inneholder ofte konsentrert fruktsukker som gir unødig sukker og energi. 

 

 


