
Bruk av bæresjal/-sele oppleves av mange som svært 

praktisk og er en fin måte å bære barnet nært 

kroppen. I denne forbindelse er det viktig å være 

oppmerksom på at enkelte seler kan gi barnet 

ubehag ved at årer og nerver i lysken klemmes om 

barnet sitter lenge, dette skjer mest når barnets bein 

henger rett ned.  

Bilsete er nødvendig utstyr som brukes av de fleste. 

Det er ingen tydelige anbefalinger om hvor lenge ett barn kan sitte i 

bilsete ved ulike aldre, men det anbefales å være bevisst bruken. Siden 

barnet sitter trangt, er fastspent og ikke har selvstendig sittefunksjon vil 

det ikke kunne endre stilling. Unngå derfor å bruke bilsete på trilleturer og 

til soving utover bilturen. 

 

Om du lurer på noe vedrørende ditt barns motoriske utvikling og bruk av 

utstyr kan du ta kontakt med oss.  
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Et nyfødt barn har en fantastisk utvikling det første leveåret. Barnet søker 

kontakt med personene og miljøet rundt seg, og utforsker omgivelsene. 

Som foreldre er dere de viktigste støttespillerne for å legge forholdene til 

rette og støtte barnet i denne utviklingen. Lek med barnet, og gi barnet 

tid, nærhet og oppmerksomhet. 

Ryggleie er anbefalt sovestilling. Når barnet 

er våkent er mageleie en fin stilling og 

variere med allerede fra fødselen av. Start 

med korte økter flere ganger daglig, og 

utvid tiden etter hvert. Mageleie utvikler 

styrke i rygg, nakke og skuldre. Dette er 

viktig for utviklingen videre, for eksempel i forhold til krabbing. Hvis 

barnet ikke kan eller vil ligge på gulvet er mageleie i foreldres armer, på 

brystkassen eller på fanget ett godt alternativ.  

Å sitte på fanget er bra for nærhet og samspill. Ellers er det ikke 

nødvendig å trene på at barnet skal sitte alene; barnet sitter selv når det 

er klart for det. Skjelett og muskulatur trenger tid til å utvikle seg før det 

utsettes for belastninger i sittende 

og stående. Barn utvikler balanse og 

får erfaring med å bruke kroppen 

sin hvis det får utvikle seg i eget 

tempo. Barn lærer gjennom å prøve 

og feile. Før barnet sitter 

selvstendig, bør det ligge på rygg 

eller mage i bagvogn.  

Barnet snur seg gjerne etter stemmer, lys, kjente ansikter og leker. Legg 

barnet slik at det kan snu hodet og få stimulering fra begge sider. 

Variasjon ved bæring av barnet og ved amming/mating anbefales.  

Spedbarn har et mykt hode, som kan endre fasong dersom barnet 

konsekvent blir liggende med hodet til en favorittside.  

 

Utnytt tiden når barnet er våkent og 

fornøyd til samspill, kontakt og 

berøring. Få øyekontakt med barnet 

og se om barnet følger etter dine 

bevegelser. Vær oppmerksom på 

signalene barnet sender ut, og 

tilpass aktiviteten i forhold til dette.  

 

Reklame er laget for å selge produkter, men 

barn trenger ikke mye utstyr og leker for å 

utvikle seg. Det viktigste er trygge omgivelser 

med mulighet for å utforske og leke. Et fast 

underlag som gir god friksjon og beskytter mot 

kulde, f.eks en treningsmatte, er fint.  Vippestol 

er greit i praktiske situasjoner, f. eks ved 

måltider. Ellers er det anbefalt å begrense bruken, da vippestolene låser 

barnets rygg i en fast stilling. Bæremeis bør helst ikke brukes før barnet 

selv kan sitte. Gåstol og hoppehuske er ikke til barnets beste i forhold til 

motorisk utvikling. Det anbefales å vente med sko til barnet går mer enn 

det krabber, eller ved behov for beskyttelse mot vær og vind. Skoene bør 

være i riktig størrelse, være lette, ha stødig hælkappe og kunne festes 

med knyting eller borrelås.  


