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Forekomst 

•  Forekomst hos barn med autisme: 
–  Ledford og Gast (2006) gjennomgikk syv studier med 

barn med autisme: 
•  46-89% barna hadde spiseproblemer 
•  20-40% fulgte aldri familiens meny 
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au#sme	
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1.  Spiser for lite eller 
selektivt: 
–  spiser/drikker for lite 
–  selektiv spising: 

•  type/smak 
•  konsistens 
•  farge 
•  merke 
•  utseende 
•  osv.. 
 

2.  Atferdsproblemer ved 
måltider:  

–  hyling, gråt 
–  utspytting, kasting, forlate 
–  aggresjon   
–  selvskading 
 

3.  Spesielle problemer 
–  drøvtygging, hamstring 
–  spise uspiselige ting 
–  stjeling av mat 
–  spise for fort/for mye 
 

 

Type vansker 
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•  at	barna	nekter	å	spise	
•  at	de	må	bruke	spesielle	bes#kk	og	fat	ol.	
•  at	maten	må	#lberedes	på	spesielle	måter	
•  begrenset	variasjon	av	mat	
•  problemer	med	ulik	konsistens	
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Omsorgspersoner	#l	barn	med	au#sme	
rapporter	om	problemer	med:	



1.  Fysiske/medisinske	faktorer	
2.  Emosjonelle-/utviklingsmessige	faktorer	

–  forsinkelser	
–  temperament	

3.  Omsorg-/samhandlingsmessige	faktorer	
–  for	lite	struktur	
–  feilforsterkning	
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Mulige	årsaker	
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Typiske	oppreEholdende	konsekvenser	av	
spising	og	nek#ng	

oppmerksomhet i form av mas, 
kommentarer, valg osv. 

tilbud/krav om mer mat 

lite ros og oppmerksomhet 
for spisingen 

Konsekvenser 
Atferd (R) 

Atferd Forutgående hendelser 

ubehag ved å spise 

tilgang på ”favorittmat” eller mat som 
er lettere å spise 

motivasjon for spising: 
ofte ikke særlig sulten 

spising 

nekting 

nekting lønner seg fordi man ofte 
unngår å spise mat man tror man ikke 
liker (unngåelse) 
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Kartlegging	

•  Medisinsk	undersøkelse	
(fastlege)	

•  Ernæring/kaloriinntak/
variasjon		

•  Oral-motorisk	
undersøkelse	
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Om	smak	

•  Mellom	4	og	6	måneder	er	barn	særlig	
moEakelig	for	nye	smaker	

•  Fra	ca	12	måneder	blir	barn	generelt	mer	
skep#sk	

•  Senere	introduksjon	av	smaker	krever	opp	#l	
10-15	forsøk	før	barnet	aksepterer	
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•  barn	som	spiser	få	sorter	har	høy	risiko	for	
”utbrenthet”	

•  de	fleste	nekter	uten	noen	gang	å	ha	smakt		
•  de	fleste	barn	legger	likevel	på	seg	som	
normalt	

•  de	fleste	foreldre	er	likevel	bekymret	for	at	
barna	”sulter”	eller	ikke	”utvikler	seg”	normal	
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Selek#v	spising	



•  Server mat til mest mulig faste tidspunkter 
•  Måltider bør vare mellom 15 og 30 

minutter  
•  Fjern spising mellom måltidene 

– øker barnets sult til måltidene 
– øker barnets totale matinntak 

•  La barnet drikke vann mellom måltidene 
– Kaloririk drikke reduserer appetitten 
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Mål#dsstruktur	



•  Hvis	det	ikke	er	et	spørsmål	–	ikke	spør	
•  Ignorer	uhensiktsmessig	aVerd	

– gråt,	klaging	osv.	
•  Ros	og	kommenter	hensiktsmessig	aVerd	

– prøve	ny	mat,	bruke	bes#kk	osv	
•  La	barnet	lære	fra	andre	(modellæring)	

– det	er	større	sjanse	for	at	barnet	prøver	ny	mat	
hvis	andre	barn,	søsken	og	foreldre	spiser	denne	
maten	
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Generelle	prinsipper	



•  Lag	kortsik#ge	og	langssik#ge	mål	
– spisetrening	er	en	prosess	som	går	ut	på	å	oppnå	
mange	små	mål	for	å	kunne	nå	eE	større	mål	

– spise	på	kafe	vs.	spise	¼	ts.	”ny”	mat	

•  Starten	kan	være	vanskelig	og	kanskje	man	
mislykkes,	men	et	sted	må	man	begynne		

	
	

20.04.17 13 

Generelle	betrak#nger	



Selek#v	spising	–	gradvis	#lvenning	

•  Reduser	kravene	#l	ny	mat	og	gradvis	øke	de	
igjen:	
– start	med	kun	en	liten	bit,	selv	om	det	er	bare	
noen	molekyler	

– start	med	mat	som	er	lik	den	maten	barnet	godtar	
i	smak,	farge	og	konsistens	

–  f.eks	andre	merker	av	samme	mat	
– øk	gradvis	og	systema#sk	mengden	av	ny	mat	
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Selek#v	spising	–	posi#v	forsterkning	

–  ros	og	oppmerksomhet	gis	for	aksept	av	ny	mat	
og	annen	aVerd	man	vil	styrke	

–  ny	mat	er	i	starten	sjelden	naturlig	belønning	for	
selek#ve	spisere	
•  for	noen	kan	det	likevel	fungere	å	bruke	mat	som	
barnet	aksepterer	som	belønning	(”bestemors	lov”)	

–  for	andre	vil	det	være	leEere	å	gi	andre	goder	
enn	mat	(f.eks	via	et	belønningssystem)		
•  leker,	ak#viteter,	video,	dataspill	
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•  Startet	med	en	femtrinns	eksponeringsplan:	

Ø 	Akseptere	tallerken	med	ny	type	mat	på	bord	
Ø 	Ta	på	maten	
Ø 	Lukte	på	maten	
Ø 	Smake	
Ø Øke	mengden	
	

• 	Føre	mat	#l	munn	
• 	Bite	i	mat	uten	å	
svelge	
• Tygge	
• Svelge	



•  Den	som	gjennomfører	#ltaket	demonstrerte	for	
barnet	hva	som	skulle	gjøres.	

•  Eksempel:	plasserer	tallerken	på	bordet:	
Personal	sier:	
	”gjør	sånn”	og	tar	på	maten	:	barnet	tar	på	maten	-
>	får	forsterker	

•  Tiltaket	gjennomført	i	eE	#lpasset	
opplæringsrom	hvor	barnet	er	høyt	mo#vert	og	
villig	#l	å	gjøre	en	betydelig	innsats	for	#lgang	på	
forsterkerne	som	barnet	#dligere	har	lært	er	
#lgjengelig	i	deEe	miljøet.	



0	

2	

4	

6	

8	

10	

12	

14	

16	

18	

mars	 september	 6	uker	

An
ta
ll	
	a
ks
ep

te
rt
e	
	m

at
so
rt
er
	

	

Oppstart	av	#ltak	



•  Har	tegnøkonomi	når	hun	jobber	med	andre	
oppgaver,	har	begynt	å	be	om	spiselige	
forsterkere.	

•  Gjennomfører	mål#dene	sammen	med	de	
andre	barna	i	barnehagen	

•  Har	kunne	cerne	noen	trinn	i	
eksponeringhierarkiet.	(tar	på	->	smaker).	
– Vil	potensielt	kunne	akseptere	nye	typer	mat	
raskere	



Hvor	

•  Reduserte	muligheter	for	å	lykkes	uten	
samarbeid	skole/barnehage-hjem	
– barnet	må	lære	at	#ltakene	er	konsistente	på	
tvers	av	arena	

– Det	vik#gste	er	hva	barnet	spiser	over	#d,	ikke	i	
eE	mål#d	

– ape#Eregulering	får	en	best	#l	ved	et	nært	
samarbeid	
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•  Struktur	
•  Hyppig	eksponering	(10	ggr)	
•  Gradvis	#lvenning	
•  Posi#v	forsterkning	
•  Samarbeid	
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Oppsummert	



•  Gradvis	#lvenning	#l	grovere	konsistens:		
	Konsistenshierarki:	
1.  tynVlytende	
2.  tykVlytende	
3.  smelter,	moses	med	tunga	
4.  leE-tygd	mat	(finhakket)	
5.  vanlig	konsistens	
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Konsistensproblemer	



Dietter 
•  Dietter er mye brukt – 

spesielt i fht barn med 
autisme: 

•  fordøyelsesplager 
•  atferdsforbedring 

•  SH-direktoratet har gitt ut en 
veileder om gluten- og 
kaseinfrie dietter:  
–  gluten = proteinforbindelse 

i korn 
–  kasein = ostestoffet i 

melken 

    ”Hva bør du vite om gluten- 
og kaseinfri kost til barn 
med autisme” (nov 2006)  
–  Forskning har ikke vist 

entydige sammenhenger 
–  Vurderinger: økonomi, økt 

innsats/arbeid, forhold til 
mat/ernærning 

–  Tips om oppfølging og 
fallgruver 
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