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Freddie Olsson, snart sju år, tittar på 
tallriken. Högen med makaroner är 
liten. Men av Freddies ansiktsuttryck 
att döma skulle den kunna mätta ett 
helt kompani. 

– Mmm, vilka goda makaroner 
Freddie! Makaroner – det tycker du om, säger hans 
mamma Anna-Carin Olsson uppmuntrande från 
andra sidan bordet.

Freddie skruvar på sig. Petar bland makaro-
nerna. Men med mammas stöd för han slutligen 
skeden till munnen, tuggar, tar sats och sväljer.

Logopeden Ingalill Ek följer uppmärksamt det 
som sker och ger Freddies mamma förslag om hur 
hon ska gå vidare.

  – Fortsätt att prata om maten. Och kanske ska du 
dela köttbullarna i mindre bitar, säger Ingalill Ek.

Vi befinner oss hos Matlaget, ett tvärprofes-
sionellt team för barn med ätproblem, vid Folke 
Berna dotte regionhabilitering på Akademiska 
barnsjukhuset i Uppsala.

Teamet består av logoped, arbetsterapeut, barn-
neurolog, sjukgymnast, dietist och specialpedagog 
och har arbetat fram en metod, Vägledning under 
måltid, för att hjälpa barn som inte vill äta.

Det handlar om barn som oftast har de mun-
motoriska förutsättningarna för att äta – de kan bita 
av, tugga och svälja – men som ändå inte gör det.

Enligt Ingalill Ek, som tog initiativ till att bilda 
teamet 1991, verkar barnen ha en över- eller under-
känslighet i munnen som gör att de uppfattar vissa 
konsistenser eller smaker som farliga, obehagliga 
eller otäcka. 

– Många barn kväljer, spottar ut eller till och 

Teamet Matlaget i Uppsala tar emot barn 
som inte vill äta. Att truga, tjata, muta eller 
luras går bort. Här får föräldrarna helt andra 
verktyg.
Text: Katrin Trysell   Foto: Marcus Ericsson/Bildbyrån

75
till 85 procent av 
föräldrarna var helt 
nöjda med hjälpen de 
fått hos Matlaget, enligt 
en enkätundersökning 
där 41 familjer svarade. 
En majoritet tyckte att 
det gick fortsatt bra och 
att de fortfarande hade 
nytta av insatserna.

med kräks om maten innehåller bitar. Andra har 
i stället problem med mosad mat, säger Ingalill Ek.

Hon tycker att det är viktigt att respektera att ett 
barn inte vill äta:

– Matvägran är ett så fult ord! Det låter som om 
barnet låter bli att äta med flit, för att vara besvär-
ligt. Men det handlar inte om det. Vi brukar säga 
att barnet har en ätovilja.

”Alla barn tycker om någonting”
Varje år remitteras ett 60-tal barn hit från sina 
hemlandsting. Många har varit för tidigt födda, 
hjärtsjuka eller har en autismspektrumstörning. 
Men det finns också många som inte har någon 
säkerställd medicinsk diagnos.

Utrednings- och behandlingsperioden omfattar 
vanligtvis två veckor. Då tittar teamet bland annat 
på hur barnet mår, hur mycket mat det får i sig och 
på motorik och beteende.

Metoden Vägledning under måltid går ut på att 
öka intresset för att äta – och att lära föräldrarna 
hur de ska hjälpa barnen att lära sig själva.

– Det handlar om att sätta ord på det man gör. 
Att prata om maten på ett enkelt och tydligt sätt, 
säger Ingalill Ek och ger några exempel:

– Du har makaroner. Nu äter du lite. Det tyckte 
du var gott. Jag tar också lite, ja jag tyckte också att 
det var gott.

Hon säger att det gäller att skapa en trygg bas för 
barnet att stå på. Att utgå från det barnet tycker 
om.

– Alla barn tycker om någonting. Om ett barn 
bara dricker vatten så är det där man får börja: Vad 
roligt att du tycker om vatten! Då känner barnet 
att det lyckas. När det stärks i tilltron till sig själv 
vågar det kanske gå vidare. 

Hon påpekar att den tillåtande attityden kräver 
att barnet får sitt näringsbehov tillgodosett på 
annat sätt. De flesta barnen som kommer till 
 Matlaget får kompletterande näring via sond-
matning.

Även barnets kropp involveras
Freddie Olsson skrevs in hos Matlaget häromdagen. 
Han föddes för tidigt efter att ha drabbats av kraf-
tig syrebrist i fosterlivet och för ett par år sedan 
fick han diagnosen autism.

Som nyfödd sondmatades han och sedan var det 
som om han aldrig riktigt kom igång att äta. I dag 
lever han mest på makaroner.

– Vi är väldigt glada över att få hjälp. Jag hoppas 
att vi ska kunna skapa bättre matrutiner, säger 
Anna-Carin Olsson.

Eva Nordahl Sandberg, även hon logoped i Mat-
laget, säger att målet för de två veckorna hos 
teamet beror på barnets utgångspunkt.

De väcker matlust hos barnen som inte äter
– När barnet ska åka hem rapporterar vi tillbaka 

till hemlandstinget som får fortsätta arbetet. Det 
finns också möjlighet att komma tillbaka till oss på 
en ny period. 

Många föräldrar blir förvånade över att Mat-
laget jobbar så mycket med hela kroppen när det är 
munnen och ätandet som barnet har problem med.

Hos sjukgymnasten Anette Höglund hoppar 
Freddie i rockringar, klättrar i ribbstol och fiskar 
leksaksfiskar från golvet. 

– Om barnet har svårt med ätandet så finns det 
kanske även problem med grovmotoriken. Då för-
söker jag locka barnet vidare. Om tilltron till den 
egna förmågan stärks här kan det ofta få barnet 
att våga mer även i matsituationen, säger Anette 
Höglund.

Musikinstrument en del av behandlingen
På eftermiddagens schema står även ett besök hos 
arbetsterapeuten Maria Eklöv Bosaeus, som jobbar 
mycket med desensibilisering. 

– Jag försöker dämpa överkänsligheten för 
sinnes intryck från omvärlden som barnen verkar 
ha, i munnen men också i andra delar av kroppen.

Hon använder sig bland annat av en väska med 
färgglada munspel, flöjter och andra instrument 
för att barnen ska få öva på att organisera orala 
intryck.

– Jag visade den för Freddie häromdagen, men 
han tyckte att det var så obehagligt att ha något 
i munnen att vi väntar några dagar med den. Nu 
prövar vi den här i stället, säger hon och hänger 
upp en påsliknande gunga i taket.

Trycket från gungan har en lugnande inverkan 
och Freddie blir allt mer tillfreds medan Maria 
Eklöv Bosaeus knuffar på igen och igen.

– Jag skulle kunna gunga honom hur länge som 
helst. Han blir bara nöjdare och nöjdare, konstate-
rar hon.

Men snart väntar ännu en pedagogisk måltid. ≈

Många 
barn kväl-
jer,  spottar 
ut eller till 
och med 
kräks om 
maten 
innehåller 
bitar.
Ingalill Ek, logoped.

METodEn

Vägledning under måltid 
µ Utgå från det som barnet tycker om. Kämpa inte 
med smaker och konsistenser som det inte klarar av.
µ Ha ett enkelt och tydligt tilltal. Prata om maten, 
inte om det som du vill att barnet ska göra.
µ Erbjud inte större mängd mat än att barnet har 
en chans att äta upp.
µ Sluta tänka i kvantitet. Det som barnet äter är bra 
nog oavsett hur mycket – eller lite – det är.
µ Skippa belöningssystem av typen om du äter upp 
så får du se på tv. För de här barnen är det belöning 
nog att lyckas med ätandet.

FoKUS på MATEn. Logopeden       Ingalill Ek, till höger, lotsar Freddies mamma Anna-Carin Olsson genom måltiden. Enligt Matlagets dietist får Freddie bara i sig 50–60 procent av den näring han behöver i dag.
LEKFULLT. Att spela flöjt eller munspel är ett sätt 
att försöka dämpa överkänsligheten i munnen.

BALAnSgång. Ökad självkänsla på andra områden 
kan få barnet att våga mer även vid matbordet.

HEjAr på. Sjukgym-
nasten Anette Höglund 
vill locka Freddie Olsson 
vidare i gympasalen.

gUngAr. Trycket från 
gungan får Freddie 
Olsson att varva ned. 
Arbetsterapeuten Maria 
Eklöv Bosaeus knuffar på.


