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Sammanfattning  
 

”Matkul” är en svensk anpassning av The Sequential-Oral-Sensory (SOS) Approach to Feeding, 

utvecklad av Ph.D Kay A Toomey, Colorado, USA. På ett lekfullt sätt hjälper man barnet att 

tolerera fler ätbara produkter samtidigt som barnen får möjlighet att utveckla de förmågor som 

behövs för att äta.  

    Syftet med studien var att öka kunskapen om denna interventionsmetod för barn med stora 

ätsvårigheter med avseende på dess effekter och barnens och föräldrarnas upplevelser och åsikter 

om metoden. Vad händer och görs i ”Matkul” som leder till att barnen våga närma sig ätbara 

produkter? 

    Fyra barn i åldrarna 3 år och 5 månader till 5 år och 2 månader deltog i en intensivtränings-

period med ”Matkul” under hösten 2013. Gruppen träffades 2 dagar i rad vid 3 tillfällen, 

utspridda under 6 veckor. För att undersöka vad som händer i ”Matkul” filmades gruppen vid alla 

tillfällen de träffades. Filmerna användes som observationsunderlag.  

    Studiens resultat visade att barnen vågade närma sig ätbara produkter i ”Matkul” för att det 

fanns underlättande strategier, de hade roligt och upplevde inte något tvång. De fick muntlig 

positiv förstärkning och de kunde välja att inte härma de moment som de tyckte verkade för 

svåra. Det fanns alternativa sätt att delta på som de då kunde välja. 

Med hjälp av bilder fick barnen uttrycka sin åsikt om ”Matkul”. Alla barn uttryckte att de 

gillade ”Matkul”, vilket är ett starkt bidrag till studiens resultat. Det är barnens eget perspektiv. 

    I intervjuer med barnens föräldrar, ca en månad efter ”Matkul”, sa de sig ha fått ett ”nytt 

verktyg” att introducera nya smaker och konsistenser. De berättade också om positiva 

förändringar efter ”Matkul”: barnen verkade mer intresserade av mat, de vågade närma sig mat på 

ett annat sätt än tidigare och de experimenterade mer med maten. Ett barn förbättrade sin 

oralmotorik och ett annat barn sin sensorik. 

Det saknas kunskap inom området och det finns behov av både kunskapsutveckling och 

forskning. I forskning om barn är det viktigt att lyssna på barnets åsikt – barnets eget perspektiv.  
 

 Nyckelord: specialpedagogik, stora ätsvårigheter, ätovilja, observation, intervju, barnsamtal, The 

Sequential-Oral-Sensory (SOS) Approach to Feeding, ”Matkul”. 
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Tack  
 

Tack alla barn som var med på ”Matkul”, trots att det ibland var svårt. Jag har lärt mig så mycket 

av er! Stort tack till alla föräldrar som gjorde studien möjlig och som dessutom delade med er av 

era åsikter. Och tack till alla kollegor på Folke Bernadotte regionhabilitering. Utan er alla hade det 

inte blivit någon studie!  
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Inledning 

 

Sedan slutet av 1990-talet har antalet barn med ätsvårigheter i Sverige ökat. Detta beror troligtvis 

på att barn som är mycket för tidigt födda (i vecka 29-32) och extremt för tidigt födda (före vecka 

29) samt barn med stora medicinska problem kan räddas till livet.         

     På Folke Bernadotte regionhabilitering i Uppsala har ett tvärprofessionellt team utvecklat en 

behandlingsmodell som hjälper barn med ätsvårigheter. Föräldrarna coachas av en logoped i 

matsituationen, ”Vägledning under måltid”. Förskolebarn har också kunnat närma sig mat på ett 

lekfullt sätt i aktiviteten ”Mat och Lek” tillsammans med en specialpedagog (Ek & Ås, 2010).  

    När Folke Bernadotte regionhabilitering började ta emot fler barn i skolåldern för behandling 

av ätproblem fick jag frågan om jag som specialpedagog kunde erbjuda någon aktivitet liknande 

”Mat och Lek” för skolbarn med ätproblem. Sen dess har jag utvecklat en metod som jag kallar 

”Anpassad hemkunskap”. 

    De barn jag träffar kan oftast rent fysiskt äta men gör det inte för att det är förknippat med 

stora obehag.   

    Jag har i mitt arbete blivit medveten om hur svår skolstarten kan vara för dessa barn. Både för 

att skolpersonal saknar kunskap om barnens svårigheter och för att barnen inte äter tillräckligt för 

att orka med en hel skoldag. Otillräckligt näringsintag påverkar barnens koncentrationsförmåga 

och inlärningsförmåga och på sikt kan detta påverka deras skolresultat. 

    Under sommaren 2013 hade jag och en kollega förmånen att som första svenskar lära oss 

metoden The Sequential-Oral-Sensory (SOS) Approach to Feeding (Toomey, 2007, hädanefter 

även kallad SOS-metoden). Metoden har utvecklats i USA och haft goda behandlingsresultat. Vi 

bestämde oss för att anpassa metoden till svenska förhållanden och att prova den. Den anpassade 

metoden kallar vi ”Matkul”.  

    Hösten 2013 provade vi ”Matkul” tillsammans med några barn som behandlades för 

ätsvårigheter på Folke Bernadotte regionhabilitering. I den förstudien såg vi positiva effekter och 

bestämde oss för att genomföra ett projekt för att prova en mer intensiv behandling med en 

grupp förskolebarn och deras föräldrar. Detta genomfördes våren 2014. Jag följde fyra av de barn 

som deltog för att undersöka vad som hände i ”Matkul”. Vad är det som lockar barnen att våga 

närma sig ätbara produkter i den situationen?  
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Bakgrund 

Som en bakgrund till studien beskrivs hur barn lär sig äta, vad ätovilja/stora ätsvårigheter innebär 

och SOS-metoden. 

Hur barn lär sig att äta   

Att lära sig äta är en komplicerad inlärningsprocess. De medfödda orala reflexerna styr ätandet 

helt under de första månaderna. Dessa försvinner sedan i takt med barnets mognad och ökade 

förmåga att viljemässigt kontrollera sina munrörelser.  

    Utvecklingen av ätbeteendet och övergången från amning eller flaskmatning till fastare 

föda är framförallt ett resultat av neurologisk mognad (Tuchman, 1989). 

    Sökreflexen hjälper barnet att orientera sig mot födan och utlöses vid beröring av kinden. 

När barnet ammas eller flaskmatas används sug- och sväljreflexen. När främre gombågarna blir 

översköljda av mjölken utlöses sväljreflexen. Samtidigt stängs luftvägarna för att förhindra 

aspiration av maten. Host- och kräkreflexernas funktion är att skydda luftvägarna. Kräkreflexen 

triggas hos friska barn framtill i munnen och är till en början en lättutlöst skyddsreflex för 

luftvägarna. Att äta och att undersöka fingrarna med munnen verkar desensibiliserande på 

kräkreflexen som därmed förflyttas till svalget där reflexen vanligtvis triggas hos friska vuxna.  

Vid ca 4 månaders ålder kan barnet börja ta emot smakportioner med sked, fortfarande med 

slickande och sugande tungrörelser. Från 6 månaders ålder kan läppar, käke och tunga röra sig 

mer oberoende av varandra och barnet klarar delvis att bita av t.ex. knapra på en skorpa. 

Sväljmönstret har mognat och barnet kan gå över till mer varierande konsistenser. Vid ett års 

ålder har käkens kontroll och förmågan att tugga mognat, barnet klarar av bitar i maten samt att 

dricka ur pipmugg. För att dricka ur öppen mugg krävs att barnet klarar att stabilisera med 

läpparna om kanten och samtidigt röra tunga och käke och ta emot vätskan klunkvis, vilket är 

möjligt vid ca 1,5-2 års ålder. Under andra levnadsåret utvecklas tuggandet ytterligare och barnet 

kan bita av med kraft. Barnet har nu tillägnat sig grunderna för tuggning av olika konsistenser 

men behöver ännu några år för bättre precision och kraftanpassning. Vid tre års ålder är ätandet 

färdigutvecklat och barnet äter normalkost men svårtuggad mat måste skäras i mindre bitar 

(Morris & Klein, 2000). 
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Att lära sig äta mat med olika konstistenser kräver både motoriska och sensoriska färdigheter. Att 

lära sig äta är den svåraste sensoriska uppgift barnet har. Sensoriken har till uppgift att varna för 

eller ge klartecken till att svälja det vi stoppar i munnen. För barn som är sensoriskt känsliga kan 

det bli ett hinder: om tungryggen är mycket känslig kommer tuggan inte i sväljläge eller biten 

spottas ut innan den kommit i tuggläge (Ek & Johansen, 2014). 

Att äta är ett inlärt beteende och om något går fel i inlärningsprocessen kan det bli precis 

tvärtom; barnet lär sig att inte äta. Om ätandet leder till obehag och/eller smärta kan det leda till 

att barnet inte vill äta. 

    Gastroesofageal refluxsjukdom är en vanlig orsak till ätovilja och ett exempel på att smärta vid 

ätande kan leda till att barnet undviker att äta. 

    Allergier och intoleranser kan ge obehag i form av magont eller kräkningar vilket ger barnet en 

negativ återkoppling på att äta. Detta kan göra att barnet undviker att äta. 

    Barn kan också undvika att äta på grund av den extremt obehagliga upplevelsen som det är att 

må illa och kräkas (Richard & Andrews, 2004). 

    Negativ stimulering av mun och näshåla som frekventa sugningar, sondsättningar och 

intubationer kan skapa motvilja hos barnet. När positiv stimulering och mat senare introduceras 

förknippar barnet sensorisk stimulans i munnen som något obehagligt och farligt och reagerar 

med kväljningar (Morris, 1989). Barnet lär sig snabbt att känna igen och koppla ihop sina 

obehagskänslor med matsituationen. Då blir det en känslomässig pålagring på barnets 

ursprungliga sensoriska obehag. Barnets reaktion är alltid sann och måste respekteras (Ek, 2011). 

 

Ätovilja/stora ätsvårigheter 

 

För många är ätovilja ett okänt begrepp och det finns lite kunskap om ätovilja i Sverige.     

Ätovilja är när barnet inte äter för att någonting i att äta känns obehagligt. Barnen har oftast de 

fysiska förutsättningarna för att äta; de kan bita, tugga och svälja. Trots det äter och dricker de 

bara små mängder eller inget alls.  De visar sällan hunger eller intresse för mat mer än korta 

stunder. En del barn äter bara några få sorters mat eller kväljer/kräks när de äter viss sorts mat.  

    Många barn som har en ätovilja är också taktilt överkänsliga, ofta i händerna och i munnen. 

Det är vanligt att barnen tycker att det är obehagligt att ta i det som är kladdigt, att de upplever 

obehag när de borstar tänderna, kammar håret och vid andra aktiviteter som involverar det taktila 
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sinnet. I måltiden syns det till exempel genom att barnet samlar mat i munnen, spottar ut, kväljer 

eller till och med kräks när de äter vissa sorters mat (Ek & Uhlén-Nordin, 2015). 

De flesta känner inte till att det finns barn som äter så lite, eller inget alls, att det leder till 

näringsbrist och otillräcklig tillväxt. Många av dessa barn får sin näring via näringsdrycker 

och/eller via en gastrostomi1. I Sverige får ungefär trehundra barn per år en gastrostomi för att 

de inte äter tillräckligt.  

    Okunskap gör att många familjer får otillräckligt stöd och i värsta fall felaktiga råd. I artiklarna 

”Fler söker vård för barn som vägrar äta” och ”Wilja-2-ett av alla barn som behöver hjälp att äta” 

beskriver en förälder hur hon kämpat för att få hjälp utan att bli tagen på allvar (Remius 

Strömberg, 2014). Även hos sjukvårdspersonal är kunskapen otillräcklig och kan leda till att 

familjerna inte får rätt vård när de söker hjälp. Detta beskrivs i artiklarna ”Ätovilliga barn stort 

problem för vården” och ”Justus-8-har aldrig ätit sig mätt” (Perers, 2014 a,b). Många av dessa 

barn är ”de nya överlevarna”, barn som tidigare dog men nu överlever tack vare medicinska 

framsteg. 

    Att få i sitt barn tillräckligt med mat är en stor utmaning för föräldrarna till barn med stora 

ätsvårigheter. Det är inte ovanligt att all vaken tid går till detta. I kombination med oron att 

barnet ska dö är det en mycket påfrestande situation. 

    På Folke Bernadotte regionhabilitering har man alltid, sen starten 1962, haft ett arbetssätt där 

medicin och pedagogik gått hand i hand. Det betyder att medicinsk personal och pedagoger 

arbetar tillsammans i team, gör gemensamma bedömningar av barnen och kommer med 

gemensamma åtgärdsförslag. Åtgärdsförslagen riktas ofta mot förskola och skola, där barn vistas 

stor del av dagen. För barn som har ätsvårigheter handlar åtgärderna ofta om hur maten i 

förskolan/skolan kan anpassas så att barnet får i sig tillräcklig näring och hur personalen kan 

stötta barnet. Allt i syfte att barnet ska få förutsättningar att må bra, växa och utvecklas. 

     Teamet på Folke Bernadotte regionhabilitering som arbetar med barn med ätsvårigheter kallar 

sig Matlaget och består av logopeder, specialpedagoger, dietist, arbetsterapeut, sjukgymnast, 

barnneurolog, barnsjuksköterska och psykolog.  

     Behandlingsmodellen ”Vägledning under måltid” på Folke Bernadotte regionhabilitering utgår 

från att barnen ska skonas från allt som kan stressa i matsituationen. Föräldrarna lär sig positiva 

sätt att stödja sitt barns ätande, utan krav och tvång.  De lär sig till exempel att använda ett 

erbjudande förhållningssätt, vilket innebär att man ger barnet ett erbjudande utan att ställa något krav 

                                                 
1 En gastrostomi är en kateter som går in till magsäcken från utsidan av buken. I katetern ges näring 

(sondmat). Gastrostomi ges till personer som av olika anledningar inte kan äta och dricka på vanligt vis. 
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på barnet. Man säger till exempel: ”Jag har ställt fram yoghurt på bordet” eller ”Här finns en 

smörgås, med osten du gillar”. Situationen blir kravlös och efter ett tag blir barnet tryggt med att 

ingen kommer att tvinga dem att äta. Barnet får då möjlighet att utforska det ätbara i sin egen 

takt. Barnet märker när den vuxne lägger bort alla uttalade och outtalade krav, uppmaningar och 

övertalningar. När barnet förstår att det kan titta på maten, peta i den, lukta på den, slicka lite från 

fingret utan att känna krav att den måste ätas, ökar tryggheten och misstron minskar (Ek & 

Uhlén-Nordin, 2015). 

    Föräldrarna lär sig också att använda ett vägledande tilltal då de benämner det som händer för att 

skapa trygghet och förutsägbarhet för barnet. När man inte uppmanar och frågar blir 

matsituationen mindre kravfull. Istället kommenterar man vad som händer; vad man själv gör, 

vad barnet gör, hur maten ser ut, hur det smaker eller luktar. Enkla fraser hjälper barnet att rikta 

uppmärksamheten och gör det tydligt vad som händer. Man kommenterar det barnet faktiskt gör 

och klarar av, inte det man tycker att barnet borde göra. Man kan till exempel säga: ”Nu drack du 

lite vatten” eller ”Jag luktar på bananen”. 

    När orden åtföljer handlingen blir situationen trygg, barnet ser vad som händer och hör hur 

det beskrivs. Det ger ökad tillit, självförtroende och kontroll över situationen och känslan av att 

det går bra, jag kan (Nordahl Sandberg, 2014). 

    Barnet erbjuds alltid mat/dryck med konsistens och smak som föräldrarna vet att barnet 

tycker om och sväljer. Mat/dryck erbjuds i tillräckligt små mängder för att barnet ska 

kunna äta/dricka upp om det vill (Ek & Johansen, 2014). 

     Det vi i dag kallar ätsvårigheter betraktades tidigare som trots och att barnen ”hittade på”.        

Behandlingen var därför oftast beteendeinriktad med olika tekniker där man hindrade barnet att 

fly från matsituationen och tvingade barnet att svälja. I internationell litteratur är metoder som 

innehåller beteendeinterventioner mest förekommande (Williams, Field, Seiverling, 2010; Sharp, 

2010; Lukens & Silverman 2013). 

Ett nytt synsätt har vuxit fram där man tolkar barnets beteende som att det kommunicerar ett 

obehag och/eller att de saknar förmågan att äta.  

När studien inleddes användes begreppet ”ätovilja” för att visa på att det inte handlade om trots, 

det som tidigare benämts som ”matvägran”. Barnet vägrar inte äta för att trotsa, utan barnet äter 

inte för att det inte kan äta. Senare har man börjat anse att ”ätovilja” inte heller är en bra 

beskrivning eftersom det kan tolkas som att barnet inte vill äta, vilket ju är felaktigt. Barnet vill äta 

men kan inte på grund av sina svårigheter. Därför har begreppet ”ätsvårigheter” börjat användas 

eftersom barnet av olika anledningar har svårt att äta. 
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I SOS-metoden (Toomey, 2007) använder man bara naturlig, positiv förstärkning när man 

succecivt hjälper barnet att tolerera fler ätbara produkter samtidigt som man lär in de förmågor 

som behövs för att äta. Det sker på ett lekfullt sätt och utan tvång. 

Denna studie syftar till att beskriva hur barn och föräldrar upplever ”Matkul”, som metoden 

kallas på svenska, vad i metoden som motiverar barnen att närma sig ätbara produkter samt 

undersöka om metoden upplevs ge någon effekt. För att underlätta förståelsen av studien 

kommer jag först att beskriva metoden: 

The Sequential-Oral-Sensory (SOS) Approach to Feeding            

The Sequential-Oral-Sensory (SOS) Approach to Feeding (SOS-metoden) är ett tvärprofessionellt 

program för att bedöma och behandla barn med så stora ätsvårigheter att det påverkar barnets 

vikt och tillväxt. Programmet är utvecklat av barnpsykolog KayToomey som leder verksamheten 

The SOS Feeding Solutions på STAR Institut for Sensory Processing Disorders i Greenwood 

Village, Colorado, USA.  

    Inom SOS-metoden beaktas alla faktorer som är inblandade i ätandet, både när man bedömer 

vilka svårigheterna är och när man behandlar barnet. Metoden bygger primärt på klassisk 

betingning där man använder naturlig positiv, förstärkning och systematisk desensibilisering. Här 

handlar systematisk desensibilisering om att byta ut en respons på ett stimuli mot en annan 

respons. Det handlar om att hjälpa barnet som reagerar negativt på mat att istället reagera positivt 

(Toomey 2007).  

 

Mål i SOS-metoden:  

 

 Att ge barnet positiva erfarenheter av mat. 

 Att barnet lär sig måltidsrutiner.  

 Att minska barnets motstånd mot att känna, smaka och svälja mat. 

 Att öka mängden mat som barnet är villigt att pröva. 

 Att öka volymen på den mat som barnet äter. 

(Toomey, 2007) 
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Fyra grundteser i SOS-metoden: 

1. Det finns många myter om ätandet som hindrar vår förståelse för ätsvårigheter och hur vi 

effektivt kan behandla dessa. 

2. Systematisk desensibilisering är det bästa, första tillvägagångsättet för att behandla 

ätproblem. 

3. Att kopiera normal ätutveckling är bästa sättet att behandla ätproblem. 

4. Hur man väljer ätbara produkter och hur man sätter ihop mathierarkier2 spelar en 

avgörande roll för behandlingen av ätproblem. Med hjälp av de ätbara produkterna kan 

barnet utvecklas både sensoriskt och oralmotoriskt. Mathierarkien hjälper det sensoriska 

systemet att långsamt tolerera och acceptera ny mat. 

Fokus är att höja barnets nivå genom att låta barnet interagera med ätbara produkter på ett 

lekfullt och inte stressande sätt (Toomey, 2007).  

Myter om ätandet enligt SOS-metoden 

Toomey anser att det finns en mängd myter om mat och ätande som försvårar behandling av 

barn som har ätsvårigheter. Några av de vanliga myterna kring ätande (i USA) som påverkar 

synen på ätsvårigheter är att man tror att äta är kroppens första prioritet, att äta är instinktivt, att 

det är lätt att äta, att äta är en tvåstegsprocess (1. Att sitta ner, 2. Att äta), att det inte är okej att 

leka med maten, att om barnet är tillräckligt hungrigt så kommer det att äta, att barn bara behöver 

äta tre gånger om dagen, att ett barn som inte äter har antingen ett beteendeproblem eller ett 

organiskt problem, att särskild mat äts bara på speciella tider på dygnet, att bara särskild mat är 

hälsosam och att måltider är ett bra socialt tillfälle där barnet ska lära sig att uppföra sig, vid alla 

måltider. 

Enligt Toomey stämmer inget av detta och det leder åt helt fel håll om man behandlar barnets 

ätsvårigheter utifrån dessa myter (Toomey, 2010). 

 

 

 

                                                 
2 De ätbara produkter som presenteras i behandlingen är sensoriskt länkad både till föregående och efterföljande 
produkt med avseende på färg, form, smak, textur, konsistens eller temperatur. De har olika näringssinnehåll och 
olika textur 
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Myt 1. Att äta är kroppens första prioritering 

 

Kroppens första prioritet är att andas och andra prioritet är att hålla sig upprätt (postoral 

kontroll). Att äta kommer först på tredje plats. Om andningen eller den postorala kontrollen 

äventyras kan barnet av den anledningen avstå att äta.   

 

Myt 2. Äta är instinktivt 

   

Att äta är inte instinktivt utan ett inlärt beteende. Från att sök-, sug- och sväljreflexerna 

försvinner vid ca 6 månaders ålder övergår ätandet till vara ett beteende som fortsättningsvis 

måste läras in. Har barnet inte de förmågor som behövs för att äta måste man börja med 

inlärning av dessa förmågor. 

 

Myt 3. Att äta är lätt 

 

Att äta är den mest komplicerade aktivitet som människan är involverad i eftersom det är den 

enda mänskliga aktivitet som kräver alla organsystem, och att dessa fungerar korrekt. Att svälja 

aktiverar 26 muskler som koordineras av sex kranialnerver. Att äta är också den absolut svåraste 

sensoriska uppgift barnet måste klara.  

 

Myt 4. Att äta är en tvåstegsprocess 1. Att sitta ner. 2. Att äta 

 

Toomey beskriver (Picky Eaters vs Problem feeders: The SOS Approach to Feeding, 25-27 april 

2013) de förmågor barnet behöver behärska för att äta i en tänkt trappa med sex huvudsteg 

(fortsättningsvis kallad ”ättrappan”): 

 

1. Att tolerera den fysiska närvaron av mat/att se maten. Att vara i samma rum som maten, 

att sitta vid bordet där maten finns. 

2. Att klara att interagera med maten. Att vidröra maten med andra föremål men inte 

vidröra den med sin egen hud; hälla, ta med sked, röra och så vidare. 

3. Att tolerera doften av maten. 
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4. Att klara att röra maten med sin egen hud; röra maten med fingrarna, händerna, ansiktet 

och så vidare.  

5. Att klara att smaka maten; slicka, suga men inte svälja. 

6. Att klara att tugga och svälja maten. 

Alla dessa sex huvudsteg består av flera delsteg. Vanligtvis finns det 32 delsteg som barn med 

ätsvårigheter måste genomgå för att komma till toppen av trappan, det vill säga, klara att äta.  

 

Myt 5. Det är inte okej att leka med maten! 

 

För att kunna gå igenom alla dessa steg till ätandet är det nödvändigt att barnet får leka med 

maten. Det beskriver Toomey väldigt målande:  

Children eat so much better when their food is engaging, 

interesting and attractive. They also eat better when mealtime 

conversations are focused on talking about the food, and when 

adults are modeling how to eat and teaching the “physics” of 

food. So go ahead, enjoy your food and the feeding experience 

with your child! Be noisy, be messy and play with your food!    

(Toomey, 2010) 

 

Myt 6. Om barnet är tillräckligt hungrigt äter det 

 

Att barn äter bara de är tillräckligt hungriga stämmer inte för barn med ätsvårigheter anser 

Toomey (Picky Eaters vs Problem feeders: The SOS Approach to Feeding, 25-27 april 2013). 

Barn vägrar inte äta för att trotsa och vara elaka utan för att de upplever någon typ av svårighet. 

För de flesta barn med ätsvårigheter fungerar inte ätandet, motoriskt och/eller sensoriskt, eller, 

ätandet orsakar smärta. Barnet kommunicerar vad som är deras omedelbara fysiologiska 

erfarenhet av mat via sitt beteende. Barnets beteende kommunicerar vad deras erfarenhet lärt 

dem om mat och ätande. Om barnets ätande går fysiskt bra och de har de förmågor som behövs 

för att äta, kommer barnet att lära sig att ätandet är en trevlig upplevelse som tillfredsställer 

hunger. Om ätandet inte går bra lär sig barnet att undvika att äta eftersom den positiva 

förstärkningen saknas.  

http://www.spdstar.org/
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Desensibilisering och ”ättrappan” enligt SOS-metoden 

Det praktiska arbetet är att man hjälper barnet att klättra uppåt i den tänkta ”ättrappan”. Det kan 

ske antigen enskilt eller i grupp. Ättrappan används som ett redskap för att identifiera var i 

ätinlärningsprocessen barnet befinner sig och ta reda på vilka förmågor barnet behöver lära sig 

för att gå vidare. Man börjar på den nivå barnet befinner sig på. Målet är att utveckla förmågor, få 

erfarenhet av många olika sorters mat och att klättra uppför ”ättrappan”. Nyckeln är att tänka på 

ätandet i mycket små steg och ta dessa i tur och ordning.  

    Att kombinera ”ättrappan” med systematisk desensibilisering uppmuntrar barnet att ta dessa 

små steg när det är redo. Systematisk desensibilisering handlar om att byta ut en respons på ett 

stimuli mot en annan respons. Det handlar om att hjälpa barnet som reagerar negativt på mat att 

istället reagera positivt. Det sker genom lek, att man tar små steg i taget, att det finns rutiner som 

skapar lugn och förutsättbarhet, att träningen sker i en positiv atmosfär, att barnet får 

uppmuntran och att barnet vet att om det inte tolererar den presenterade nivån backar den vuxne 

tillbaka. Allt detta skapar trygghet.  

   Systematisk desensibilisering används för att bygga nya förmågor både sensoriskt och motoriskt 

(Toomey 2007, Toomey & Sundseth Ross 2011). 

STAR Institute for Sensory Processing Disorder  

På STAR Institute i Greenwood Village, Colorado, USA finns avdelningen The SOS Feeding 

Solution. Där finns bland annat ett 12-veckorsprogram, där grupper med 4-6 barn träffas, 1,5 

timme/vecka. Föräldrarna observerar vad som händer genom en one-way-screen-mirror från ett 

intilliggande rum och får samtidigt utbildning av en psykolog. Innan gruppen startar har man 

grovmotorisk lek i syfte att förbereda kroppen sensoriskt. Innan olika ätbara saker presenteras 

har man olika lekar i syfte att få barnen att slappna av/minska stress och ge sensoriska 

upplevelser i händerna. Varje komponent i behandlingen har minst två terapeutiska avsikter, ofta 

fler. I programmet ingår även hemuppgifter (Toomey, 2007). 

http://www.guidestar.org/profile/74-2490763
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Tidigare forskning  

 

Avsnittet inleds med en beskrivning av litteratursökningen följt av en genomgång av forskning 

om vad som kan orsaka ätsvårigheter. Till sist gås tidigare forskning om behandling av stora 

ätsvårigheter igenom. Tre litteraturstudier, ett exempel på behandling med beteendemodifikation, 

en studie om ”svältprovokation”, en studie om Folke Bernadotte regionhabiliterings 

behandlingsmodell ”Vägledning i måltid” och några exempel på studier gjorda om SOS-metoden. 

Litteratursökning  

För att hitta studier om behandling av ätovilja gjordes en litteratursökning i databasen PubMed 

med nedstående sökord och antal ”träffar”. I vänstra kolumnan finns antalet träffar på sökorden 

som beskriver ätsvårigheter. I högra kolumnen är ”+ treatment” tillagt för att hitta studier som 

handlar om behandling av ätsvårigheter.    

 

infantil feeding disorder 2135 1235 

feeding difficulties in children 1510 793 

severe feeding difficulties in children 317 163 

food refusal in children  299 196 

restrictive food intake children 249 117 

avoidant food intake children 66 28 

infantil feeding disorder 43 33 

                                                          Summa: 4370 2563 

 
 

Sökorden var ord författaren sett användas i litteratur och artiklar vid introduktionen till ämnet. 

Många av artiklarna som hittade handlade om ”picky eaters”, det vill säga barn som är ”kinkiga” 

med maten. Dessa sorterades bort eftersom studien handlar om barn som har svåra ätproblem. 

Tre tidigare litteraturstudier hittades. 
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Metoden ”svältprovokation” har länge varit omtalad i Sverige då en del svenska föräldrar åkt till 

Graz i Österrike för behandling. Därifrån finns bara någon enstaka rapport men ingen 

vetenskaplig studie. Däremot hittades en vetenskaplig studie från Skottland om metoden.  

Studierna om SOS-metoden presenterades på en kurs i Uppsala i september 2016. 

Forskning om orsaker till ätsvårigheter 

Både friska barn och barn med olika sjukdomar och diagnoser kan drabbas av ätsvårigheter. Hos 

en del barn leder det till undernäring och dålig tillväxt. För tidig födsel, medfödda hjärtfel, 

sjukdom/missbildning i mag-tarmkanalen, neurologiska skador och neuropsykiatriska störningar 

är ofta förknippade med ätproblem.  

    Statistik från en stor intervjustudie där föräldrar till 201 barn med stora ätsvårigheter, som 

pågått under minst 6 månader, intervjuades visade bland annat följande: 56 % av barnen var 

pojkar och 44 % flickor, 22 % av barnen i studien var för tidigt födda och 76 % av alla barnen 

hade diagnostiserats med minst ett signifikant medicinskt problem. Hela 41 % hade en 

gastroesofegal refluxsjukdom3  vanligt var också öron-, näsa- hals-problem och andningsproblem. 

62 % av mödrarna rapporterade vånda hos barnen vid amning/flaskmatning under de 3 första 

månaderna (Douglas & Bryon, 1996). 

    I en klinisk studie med ett underlag av 349 barn med uppfödningsproblem kom man fram till 

att de vanligaste orsakerna var gastroesofegal refluxsjukdom (51%), neurologiska orsaker (30 %) , 

kardiopulmonell (hjärt-lung) (27 %), matallergi eller intolerans (21%) och förstoppning (15 %) 

(Field, Garland, Williams, 2003). 

    Ätsvårigheter är vanligare hos barn som är för tidigt födda jämfört med fullgångna barn. 

Bidragande orsak kan vara bristande positiv oral stimulans och i högre utsträckning negativ 

stimulering i mun och näsa under nyföddhetsperioden. 60 % i en grupp med extremt för tidigt 

födda barn (födda före vecka 28) hade ätproblem under första levnadsåret framkom i en 

doktorsavhandling (Stjernquist, 1992).  

                                                 
3 Gastroesofegal refluxsjukdom är ett tillstånd där maginnehåll (magsyra) stöts upp i matstrupen och svalget, ofta 
beroende på dålig funktion i den övre magmunnen. Symtomet är ofta halsbränna.  
    Ett barn upp till ett år som har gastroesofageal refluxsjukdom kräks efter att ha ätit, men kan också vägra att äta 
och ha ont när hen äter. Vid kraftig och långvarig reflux kan slemhinnan i matstrupen irriteras, vilket gör ont. Barnet 
kan då bli kinkigt och gnälligt, och även sova sämre. Viktökningen stannar av och en del barn kan till och med 
minska i vikt. Ibland kan maginnehåll rinna över i luftvägarna. Det kan leda till luftrörskatarr och hosta, framför allt 
under natten, eller lunginflammation. Barn som är ungefär fyra år eller äldre kan klaga över att de har ont uppe i 
maggropen och säga att det svider bakom bröstbenet. Ofta blir besvären värre när barnet ligger ned. De får också 
ofta sura uppstötningar, men även barn som inte har reflux kan få sura uppstötningar. 

(Vårdguiden 1177, 2017) 

https://wwwat.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Obstruktiv-bronkit/
https://wwwat.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Lunginflammation/
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I en annan studie (Rommel, De Meyer, Feenstra, Veereman-Wauters, 2003) tittade man på 

etiologi hos 700 barn under 10 år (nästan hälften var under 1 år) som blivit remitterade till en 

ätklinik i Belgien för utredning av ätproblem. Man fann att inte bara för tidigt födda barn var 

överrepresenterade utan också att barn med ätsvårigheter hade signifikant lägre födelsevikt för sin  

födelseålder än normalpopulationen. Detta skulle kunna tyda på att ätsvårigheter har med 

4intrauterin tillväxthämning att göra enligt författarna. Man tänker sig alltså att någon typ av 

störning i den intrauterina näringstillförseln till fostret skulle kunna ge ätsvårigheter senare.  

Eftersom ätproblem förekommer oftare hos för tidigt födda barn än hos barn som är födda i 

fullgången tid, men att det är långt ifrån alla prematurfödda som får ätproblem går det alltså inte 

att med säkerhet säga att underburenheten (och medföljande besvär) är orsaken till 

ätsvårigheterna. Därför betraktas för tidig födsel snarare som en riskfaktor än en orsak till 

ätsvårigheter (Rommel et al., 2003). 

    Eftersom nyfödda barn som sondmatas ibland kan få det svårt att lära sig äta via munnen, de 

vill inte äta eller äter för lite framför Ek och Uhlén Nordin (2015) en hypotes att det uppstår en 

upplevelsebrist, en oralsensorisk deprivation, när barnet inte från början använder munnen. Den 

bristande sensoriska stimulansen kan leda till att munnen blir överkänslig. Ett nyfött barn känner 

lukt, smak och beröring på och kring munnen, det är en överlevnadsstrategi för att kunna söka 

sig till mammans bröst. Kanske störs detta sensoriska system när det inte används och orsakar 

istället obehag vid beröring av mat i munnen när barnet nått tillräcklig mognad för att börja äta 

via munnen (Ek och Uhlén-Nordin, 2015). 

    När en grupp med tjugo bebisar, ca 6 månader gamla, med diagnostiserad gastroesofageal 

refluxsjukdom jämfördes med en grupp ålders - och könsmatchade friska barn fann man att 

bebisarna med gastroesofageal refluxsjukdom, som grupp, hade lägre energiintag och matvägrade 

mer än bebisarna i kontrollgruppen. De var också mer krävande och svåra i matsituationen och 

mödrarna till barnen med gastroesofageal refluxsjukdom hade fler negativa känslor kring 

matsituationen med barnet och uppgav att barnen grät mer än vad mammorna till barnen i 

kontrollgruppen uppgav (Mathisen, Worrall, Masel, Wall, Shepherd, 1999). 

     Långvarig matvägran är vanlig hos barn med gastroesofageal refluxsjukdom. De utvecklar ofta 

en oral och taktil hypersensitivitet och blir känsliga för vissa konsistenser. Barn som utvecklat 

denna överkänslighet följer inte den normala ätutvecklingen och får svårt att tolerera mer 

krävande konsistenser (Strudwick, 2003). 

                                                 
4 I livmodern 
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Det är väldokumenterat att barn med autismspektrumstörning ofta har ätproblem. 46-90 % av 

barn med autism har ätproblem (Ledford & Gast, 2006).  I DSM 5, Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorder (2013) och i dess svenska översättning, Mini-DSM-5 (2014) har ett 

helt nytt kriterium till autismdiagnosen tillkommit som handlar om över- eller underkänslighet för 

sinnesintryck eller ovanligt intresse för vissa sensoriska stimuli i omgivningen. 

    Samma huvuddiagnos behöver inte alls medföra ätproblem hos alla barn. Att vissa barn utan 

sjukdomar och funktionsnedsättningar uppvisar aversion mot mat samtidigt som vissa barn med 

svåra medicinska komplikationer och sjukdomar under sin första levnadstid lär sig äta utan några 

som helst problem kan tyda på att de som drabbas har en medfödd eller förvärvad sårbarhet.          

Johansens molekylärbiologiska forskning vid institutionen för molekylär medicin, Karolinska 

institutet, Stockholm pekar på att nedsatt mitokondriell funktion skulle kunna vara en riskfaktor 

(Johansen, 2011). Hennes forskningsresultat har lett fram till hypotesen att en bidragande 

riskfaktor för att fastna i ett onormalt ätbeteende, som ätovilja, skulle kunna vara medfödd 

eller epigenetiskti5 förvärvad nedsatt mitokondriell funktion. Nedsatt funktion behöver 

inte märkas förrän vid t ex långvarig energibrist (beroende på ökad sensorisk oral 

känslighet, långvarig sjukdom eller annan orsak) och skulle kunna leda till oxidativ stress 

hos de födointagsreglerande cellerna, som på sikt kan stängas av och till och med brytas 

ner. Ätovilja kan alltså bero på en medfödd sårbarhet i reglering av hunger och mättnad som kan 

starta och/eller vidmakthålla barnens problem med mat och ätande (Ek och Johansen 2014).  

Forskning om behandling av ätsvårigheter 

De flesta studier som handlar om behandling av ätproblem visar att olika typer av 

beteendemodifiering är den vanligaste behandlingen.  Det vanligaste är då att man använder 

metoder som innehåller tvång och inte alls tar hänsyn till barnets känslor eller tar reda på vad som 

är orsaken till problemet. Barnet behandlas som ett ting. 

En annan metod för behandling som används är ”svältprovokation” där tanken är att om barnet 

bara blir hungrigt så äter det. Man drar kraftigt ner på sondmaten eller slutar helt att ge mat 

samtidigt som man ser till att det finns attraktiva saker att äta i barnets närhet. Om barnet saknar 

                                                 
5 Ordet härstammar från grekiskan och betyder över (=”epi”) genetik. Epigenetik fungerar som en länk 

mellan arv och miljö. Det finns olika så kallade epigenetiska markeringar. De kan sättas på en gen och fungera 

antingen som grönt ljus eller som stoppskyltar för om genen ska vara aktiv.  Genom epigenetisk reglering kan 

alla kroppens celler byggas utifrån en och samma ritning. Epigenetiken kan också påverkas av miljön vi lever 

i, och på så sätt interageras vårt arv med miljö (Heyman, 2012).  
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förmåga att äta hjälper inte detta. Metoden har fungerat för en del barn men barn som inte har 

förmågan att äta riskerar att förlora mycket i vikt. 

    Det finns också några metoder där man använder beteendemodifikation på ett helt annat sätt, 

utan tvång, till exempel SOS-metoden som bara använder positiv, naturlig förstärkning och 

systematisk desensibilisering. Sakta lär sig barnet att tolerera mer mat, fler sorters mat samtidigt 

som de lär sig de förmågor som behövs för att äta genom modellinlärning. Kring denna metod 

finns ännu endast några små studier gjorda. 

Beteendemodifiering 

 

I en litteraturstudie gick man igenom de 38 artiklar man fann om behandling av barn med svåra 

ätproblem som publicerats mellan åren 1979 och 2008. Artiklarna hittades på Medline och 

Psychinfo med hjälp av sökorden ”food refusal” och ”children”. ”Food refusal” defineras som 

barn som avvisar att äta all eller nästan all mat vilket leder till att barnet får i sig för lite näring 

eller är beroende av att få mat via en gastrostomi. 218 barn ingick i studierna. Behandlingen i alla 

studier använde någon typ av beteendemodifiering. Den mest använda metoden (97 %) var 

positiv förstärkning där barnet fick en belöning när det svalde en sked mat. Ett exempel var att 

barnet fick leka med sin favoritleksak en liten stund. Flera av studierna visade dock att enbart 

positiv förstärkning inte räckte utan man behövde kombinera med andra metoder. ”Escape 

prevention” var då vanligast (60 %). Metoden går ut på att hindra barnet från att slippa att äta. 

Det utfördes oftast med antigen ”nonremoval of the spoon” där man håller skeden vid barnets 

mun tills han/hon öppnar munnen eller med ”physical guidance” där terapeuten med ett lätt 

tryck på käkleden öppnar barnets mun och stoppar in maten.  Man fokuserar behandlingen på att 

eliminera problematiska beteenden i matsituationen. Man ansåg att barnen grät och fick utbrott, 

kastade mat, kväljde, kräktes, slog bort skeden, vände bort huvudet, samlade mat i munnen (inte 

svalde) och spottade ut mat för att undvika eller åtminstone fördröja ätandet (Williams m.fl., 

2010).  

    En annan systematisk litteraturstudie använde kombinationer av sökorden ”feeding”, ”food 

refusal”, ”feeding disorder”, ”pediatric feeding disorders”, ”treatment”, ”intervention”, 

”behavioral”, ”psychosocial”, ”family therapy”, ”psychodynamic”, ”pediatric dysphagia”, ”oral 

motor” och ”nutrition” vid en sökning i Medline och PsychINFO. Det framkom att generellt 

verkar det som att beteendeinterventioner ökar barnets orala ätande och minskar de negativa 
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beteendena. Många studier visar att behavioristisk beteendeintervention har gett goda resultat i 

behandling av barn med matvägran (Sharp m. fl., 2010). 

    Lukens och Silverman (2013) identifierade tretton studier där man använde psykologiska 

interventioner för barn med svåra ätproblem mellan åren 1998 och 2013.  De hittades i 

databaserna MEDLINE, CENTRAL och PsykINFO med sökorden ”feeding disorder”, 

”selective eating”, ”dysphagia”, ”food aversion”, ”food refusal”, ”neophobia”, “food fhobia”, 

”sensory food aversion”, ”feeding problem”, ”pediatric feeding problem”, “failur to thrive”, 

“faddy eating”, ”under-nutrition” och ”infantil anorexia”. Elva av dessa studier använde någon 

form av beteendeintervention, sju studier använde nutritionsinterventioner, fem studier använde 

oralmotorisk träning, tre studier använde andra psykologiska interventioner (lekterapi, 

familjeterapi) och tio studier använde utbildning av vårdnadshavarna. Sammanfattningsvis pekar 

den tillgängliga evidensen pekar på positiva behandlingsresultat med psykologiska interventioner 

vid svåra ätproblem hos barn. Men begränsade data och brist på studier gör det svårt att dra 

riktiga slutsatser av dessa studier. Lukens och Silverman drar slutsatsen att framtida systematiska 

studier behövs (Lukens & Silverman, 2013). 

 

Beteendemodifiering – ett exempel 

 

Ahern, Kerwin, Eicher, Shantz och Swearingin (1996) jämförde två intensivbehandlingsmetoder 

för barn med stora ätsvårigheter, nonremoval of the spoon och physical guidance jämfördes. Tre barn 

ingick i studien. Vid varje träningstillfälle presenterades fyra olika pureer: en frukt, en grönsak, ett 

protein och ett kolhydrat, sammanlagt 20 skedar. Terapeuten började med att uppmana barnet att 

öppna munnen, sen placerades skeden på barnets underläpp i 5 sekunder. Om barnet tog emot 

purén fick hon/han en leksak. Om inte, uteblev leksaken. Sen jämfördes Nonremoval of the spoon 

och physical guidance.  

    Nonremoval of the spoon: Terapeuten säger till barnet att hon/han måste sitta kvar i stolen tills alla 

tuggor är uppätna. Sen placerades skeden på barnets underläpp och hölls där ända tills barnet 

öppnade munnen. Utspottad mat placerades tillbaka på skeden. När barnet tog emot tuggan fick 

det en leksak. 

Physical guidance. Teurapeuten öppnade barnets mun med ett lätt tryck på käken och stoppade in 

maten i barnets mun. Utspottad mat placerades tillbaka på skeden. När barnet tog emot tuggan 

fick det en leksak. 
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Ahern m.fl. (1996) visade att båda behandlingsmetoderna var effektiva men physical guidance var 

lite mer effektiv för 2 av barnen. Föräldrarna föredrog den metoden när de fick välja. 

“Svältprovokation”  

 

I en studie vid Yorkhills barnsjukhus, Glasgow, Skottland, använde Wright, Smith och Morrison 

(2011) ”svältprovokation” för att avvänja barn från sin gastrostomi. I studien ingick 41 barn, som 

hade ett säkert sväljande och neurologisk kapacitet för att äta och som behandlades under åren 

2002-2007.  Matningen minskades kraftigt för att sen helt upphöra under några dagar för att 

stimulera hunger. 

    Resultatet blev att efter 1 år och 7 månader hade 32 st av barnen (78 %) en normal diet, 7 st 

(17 %) hade fortfarande gastrostomi och 2 st (5 %) drack näringsdrycker. Det hade gått bäst för 

de barn som startade avvänjningen före 5 års ålder. När föräldern accepterade matreduceringen 

gjorde barnen ofta snabba framgångar.  

    Wright m.fl. (2011) drar slutsatsen att nyckeln till framgång är att hjälpa föräldrarna att 

reducera maten tillräckligt för att stimulera hunger och att tolerera ängslan vid kortvarig 

viktnedgång. Med en kombination av psykologisk support, medicinska råd och råd kring dieten 

kan yngre barn avvänjas från gastrostomin inom ett år. Långsammare avvänjning och misslyckad 

avvänjning är vanligare om man startar efter att barnet fyllt 5 år. Matreduktion tenderar att orsaka 

viktnedgång, men man fann ingen evidens för att det äventyrade barnets tillväxt. 

Studie om behandlingsmodellen på Folke Bernadotte regionhabilitering 

 
Behandlingsmodellen ”Vägledning under måltid” på Folke Bernadotte regionhabilitering utgår 

från att barnen ska skonas från allt som kan stressa i matsituationen. Föräldrarna lär sig positiva 

sätt att stödja sitt barns ätande, utan krav och tvång.  De lär sig till exempel att använda ett 

erbjudande förhållningssätt och ett vägledande tilltal och att anpassa smak och konsistens på maten. 

    Under 2011 gjordes en enkätundersökning om denna behandlingsmodell. Enkäten besvarades 

av 41 familjer, 8-32 månader efter behandlingsperioden. Enkätsvaren var övervägande positiva. 

Två tredjedelar av föräldrarna tyckte att deras barn gjort framsteg under tvåveckorsperioden på 

Folke Bernadotte regionhabilitering och att framstegen fortsatt även efteråt. Föräldrarna sa att de 

förstod sitt barns ätproblem bättre. De kände sig säkrare på hur de skulle anpassa smaker och 

konsistenser så det passade barnets motoriska förutsättningar och sensoriska preferenser och de 
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visste hur de med strukturerat verbalt stöd kunde hjälpa sitt barn. De kände sig mer hoppfulla 

inför framtiden (Ek & Johansen, 2014; Ek, 2016).  

Studier av SOS-metoden 

 

Flera forskare har studerat The Sequential-Oral-Sensory (SOS) Approach to Feeding och 

studierna visar på positiva effekter med avseende på beteenden, ökat antal ätbara produkter som 

barnen tolererar och vikt- och längduppgång.  

    När Creach (2006) jämförde filmer före och efter en behandlingsperiod med SOS-metoden 

med 10 barn i åldrarna 17-31 månader såg man en signifikant förändring. Efter behandlingen 

ökade de positiva beteendena i måltiden; leenden, joller/prat och interaktion med den vuxne. 

Interaktionen med mat; ta i mat, plocka upp mat och så vidare ökade också signifikant. Negativa 

beteenden i måltiden som att gråta, försöka ta sig ur stolen, kasta/skjuta iväg maten, vända bort 

huvudet och även sensoriska reaktioner som kväljningar och kräkningar minskade signifikant 

(Creach 2006).  

    I en studie med 37 barn i åldrarna 18-61 månader undersöktes hur många nya matprodukter 

barnen lärde sig att äta att efter att ha deltagit i ett 12-veckorsprogram enligt SOS-metoden. 

Antalet matprodukter hade ökat med 41 %.  Efter de första 12 veckorna hade barnet ökat sitt 

energiintag med 200 kalorier per dag och vuxit ca 1 inch (2,54 cm) samt ökat ca 1 pound (0,45 

kilo) i vikt. Efter ännu ett 12-veckorsprogram ökade antalet matprodukter med ytterligare 17% 

(Boyd, 2007). 

    I en reprospektiv studie av 34 barn i åldrarna 30-92 månader med svåra ätproblem, såg man 

hos 53% av barnen en positiv trend efter 42 tillfällen med behandling enligt SOS-metoden i 

skolan. Upprepade mätningar gjordes på barnen där varje barn var sin egen kontroll.  Resultatet 

visade inga signifianta skillnader i utfallet beroende på ålder och diagnos, däremot såg man en 

mer positiv trend hos pojkar (Benson, Parke, Gannon, Munoz, 2013).  
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Teoretiska utgångspunkter 

 

Teoretiska utgångspunkter för studien har bland annat varit åtskillnaden mellan barnperspektiv 

och barns perspektiv. I studien undersöks en metod som har ett tydligt barnperspektiv. Men vad 

tycker barnen? Vad är deras eget perspektiv? Det är alltför vanligt att vuxna tycker sig ha ett 

barnperspektiv men glömmer bort att ta reda på vad barnen tycker. Det är inte alltid barns 

perspektiv är detsamma som vi vuxna tror är ett barnperspektiv. Begreppen 

barnperspektiv/barns perspektiv har använts vid analyserna av de olika behandlingsmodellerna.  

    Kay Toomey har använt flera teoretiska utgångspunkter när hon skapat SOS-metoden, bland 

annat modellinlärning, enligt Bandura (1977, 1999). Att använda modellinlärning som ytterligare 

ett teoretiskt perspektiv för analysen har växt fram under studiens gång. Perspektivet har används 

vid observationerna, när kategorier skapats och analyserats. 

Barnperspektiv/Barns perspektiv     

FN:s konvention om barns rättigheter, barnkonventionen (1998), innebär strategier för att 

förbättra verksamheter och se till ”barns bästa”. I samband med sådana strategier används 

begrepp som ”barnperspektiv” och ”barns perspektiv”. Ofta används de synonymt och förutsätts 

utgå från barnens värld. Det är dock skillnad om det är ansvariga vuxna som utifrån ett 

barnperspektiv vill se till barns bästa, eller om det är barnet själv som utifrån sitt perspektiv ges 

möjligheter att visa och uttrycka sina erfarenheter och önskningar. Å ena sidan rör det sig alltså 

om barnets bästa utifrån en vuxens perspektiv, och å andra sidan rör det sig om barnets 

perspektiv och dess rätt att göra sin röst hörd och få sina synpunkter beaktade. Att fånga barnets 

perspektiv handlar således om barnets eget bidrag, om att barnet ges möjlighet att förmedla sina 

upplevelser, erfarenheter, tankar och känslor (Söderbäck, 2010). 

    “There is growing evidence to suggest that the best sourse of information about issues pertient 

to children is the children themselfe” (Cristensen and James, 2008). 

    När vuxna har ett barnperspektiv försöker de ta tillvara barns erfarenheter och förstå hur 

barnet uppfattar en situation och hur barnet agerar. Detta kan skilja sig från hur barnet upplever 

och förstår samma situation. Som vuxen vet man genom utbildning och erfarenhet vad barnet 

behöver. Man känner också till barns behov som generellt fenomen. Men att vidta åtgärder 
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utifrån föreställningar om generella barns behov kan i den praktiska situationen vara raka 

motsatsen till att visa den respekt som barn och unga har rätt till. Tänkta behov eller andra 

föreställningar om vad som är bra för barn kan alltså komma i konflikt med barnets rätt att säga 

sin mening eller att ge sin uppfattning om en situation. 

    När barn deltar i forskningen får vi deras åsikter, de blir tagna på allvar och är några som 

räknas med. Det finns en stor outnyttjad resurs i barnens erfarenhet. När vuxna forskar är det 

viktigt att göra skillnad på när studier görs på barnet eller studier görs med barnet.  

    Barns perspektiv innebär att se världen utifrån hur barn ser, känner, hör och upplever sin 

värld. Barn och unga har själva en kunskap som vi andra inte har. De är experter på sina egna liv. 

Barn är kompetenta och reflekterar över sig själva och de vill vara med och säga sitt. Barns 

perspektiv i vetenskapliga sammanhang innebär att fånga och tolka de uttryck, förnimmelser, 

erfarenheter och villkor som är barnets. Barns tankar och reflektioner kring sina upplevelser, 

erfarenheter och värderingar, erhåller vi genom samtal och genom att intervjua dem. Barns 

perspektiv innebär att barnen själva har lämnat sitt bidrag. Små barn kan det förutsatt att de får 

frågor och information på ett sätt som de förstår. Barnets egna perspektiv tillför barnets 

erfarenheter, iakttagelser och förståelse av sin tillvaro här och nu (Hallden, 2003; Ireskog, 2006; 

Qvarsell, 2003; Stenhammar, Rinnan, Nydahl, 2012). 

    Enligt FN:s konvention om barns rättigheter, barnkonventionen, artikel 12:1 (1989) har varje 

barn rätt att vara delaktig i frågor som rör henne eller honom och även att bli lyssnad på. 

”Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt 

uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter ska tillmätas betydelse i 

förhållande till barnets ålder och mognad.” 

    I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artikel 7:3 (2006) 

betonas skyldigheter att stödja barn att utöva sin rätt att komma till tals. ”Konventionsstaterna 

ska säkerställa att barn med funktionsnedsättning har rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor 

som rör dem, varvid deras åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till dess ålder och mognad 

på samma villkor som för andra barn och erbjuda stöd anpassat till funktionsnedsättning och 

ålder för att utöva denna rättighet”. 

    I föreliggande studie finns båda aspekterna med, både barns perspektiv och barnperspektiv. 

Studien görs på barn och metoden som undersöks har ett tydligt barnperspektiv. Barnets eget 

perspektiv kommer fram när de ges möjlighet att komma till tals i samtal.  
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Modellinlärning  

Albert Bandura (1977) utvecklade de behavioristiska teorierna om hur vi lär genom betingning. 

Han kopplade samman behavioristiska teorier med kognitiva teorier och skapade begreppet 

socialinlärningsteori. Till skillnad från de traditionella behavioristerna anser Bandura att 

människan har en förmåga att planera, tänka och förutse resultaten av sina handlingar.  

    Bandura anser att vi lär av varandra, genom observation och imitation. Vi observerar hur andra 

agerar, analyserar beteendet och imiterar om det verkar fördelaktigt. För att inlärning ska kunna 

ske krävs uppmärksamhet och minne. 

Enligt Bandura (1977, 1999) krävs följande för att inlärning ska kunna ske: 

1. Uppmärksamhet - om du ska kunna lära dig något av en modell måste du först 

uppmärksamma.  Om du ska kunna lära dig måste du vara uppmärksam.  

2. Kvarhållande i minnet - förmågan att minnas det du har uppmärksammat är också av 

betydelse för modellinlärning. Du måste minnas beteendet för att senare kunna återskapa 

det. Vi spar händelserna i form av inre mentala bilder och språkliga beskrivningar. 

3. Motorisk reproduktion - förmågan att översätta det du kommer ihåg i faktiskt beteende. Du 

måste kunna reproducera beteendet.  

4. Motivation är viktig. Du måste ha god anledning att reproducera ett beteende. Skälen till det 

kan vara tidigare betigning, utlovad och vikarierande förstärkning. Som motiv till 

inlärning kan även negativ förstärkning användas, men det är inte så bra, anser Bandura. 

 

Bandura menar att motivation och beteenden regleras av det förväntade resultatet av handlingen. 

Handlingar som ger ett positivt utfall används lättare, de som ger ett olönsam eller straffande 

utfall förkastas ofta. Men konsekvenser är inte det enda som påverkar mänskligt beteende. Vi lär 

oss från andras lyckade beteenden och även av misstag som andra gör, precis som vi lär oss från 

våra egna misstag. Huvudprincipen är att man gör sådant som man sett lyckats och avstår från 

sådant man sett misslyckas. Även människors motivation styrs av positiva och negativa 

konsekvenser som de producerat själva. Man gör saker som tillfredställer en och ger egenvärde 

och avstår från handlingar som framkallar självcensur. 

    Vi lär in beteenden antigen genom direkt upplevelse eller genom att observera. Vid direkta 

upplevelser får vi positiv eller negativ effekt, positiv eller negativ förstärkning. Att lära genom 

förstärkning är en mekanisk process. Det mesta lär vi genom att observera en modell, därav 
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begreppet observationsinlärning eller modellinlärning. Personen vi observerar blir modell för våra 

handlingar. Från att observera andra får vi en idé om hur nya beteenden ska utföras. 

Informationen blir en guide för hur vi själva ska göra. Eftersom man kan lära sig ungefär hur det 

går till, innan man själv försöker, så undviker man onödiga misstag. 

    I tidigare år imiterar barnet direkt och omedelbart när modellen utför handlingen. Senare 

kommer imitationen vanligtvis att utföras utan att modellen är närvarande, det vill säga en tid 

efter att beteendet har observerats. Omedelbar imitering kräver inte så stor kognitiv förmåga 

eftersom handlingen guidas av modellens handling. Vid senare imitation måste handlingarna 

plockas fram ur minnet (Bandura, 1977, s. 1-56, 1999). 
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Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att öka kunskapen om en interventionsmetod för barn med stora 

ätsvårigheter med avseende på dess effekter och barnens och föräldrarnas upplevelser och åsikter 

om metoden.  

 

Frågeställningar har varit: 

 

 Vad händer och görs i ”Matkul” som leder till att barnen våga närma sig ätbara 

produkter?  

 Hur upplever barnen ”Matkul”?  

 Vilka åsikter har föräldrarna om ”Matkul”? 

 Gör barnen några framsteg med avseende på att närma sig ätbara produkter när de deltar 

i ”Matkul”? 

 Upplever föräldrarna någon effekt i vardagen efter att de har deltagit i ”Matkul”? 

 Finns det likheter/skillnader mellan det som framgår av observationerna, samtalen med 

barnen och intervjuerna med föräldrarna? 

 
 



31 
 

Metod 

 

För att försöka ta reda på vad i metoden som motiverar barnen att närma sig ätbara produkter 

observeras barn när de deltar i projektet ”Matkul”. Intervjusamtal med barnen genomförs för att ta 

reda på deras åsikter om de olika momenten i ”Matkul”. Barnens föräldrar intervjuas för att fråga 

om deras åsikt om ”Matkul” och om de upplevt någon effekt efter ”Matkul”. Hur 

datainsamlingsmetoderna valdes, hur urvalet till undersökningsgruppen gick till, hur 

datainsamlingen genomfördes, hur intensivträningsperioden med ”Matkul” gick till, hur insamlad 

data bearbetades och analyserades, reflexioner kring metodval och hur etiska överväganden såg ut 

redovisas nedan. 

Metod för datainsamling 

Datainsamlingen har skett på tre olika sätt; observation av barns deltagande i projektet ”Matkul” 

genom att analysera videofilm från alla sex tillfällena, samtal med fyra av barnen direkt efter sista 

tillfället, samt intervju med barnens föräldrar cirka en månad efter intensivträningsperioden. Detta 

ger möjlighet till metodtriangulering i studien. 

Urval 

Barnen som valdes till projektet med ”Matkul” hade tidigare varit på ätutredning och behandling 

på Folke Bernadotte regionhabilitering, flera gånger. De valdes inte ut för att passa som 

undersökningsgrupp utan de valdes för att de bedömdes ha nytta av att prova en ny 

behandlingsform. 

    Eftersom projektet ”Matkul” tidsmässigt var kortare än rekommenderat måste föräldrarna 

redan sen tidigare ha en teoretisk bas kring ätproblem att bygga på och för att kunna tillägna sig 

metoden, på den tid som fanns till förfogande. Alla föräldrar hade tidigare lärt sig att använda ett 

erbjudande förhållningssätt och ett vägledande tilltal.  

    Ett annat urvalskriterium blev närheten till Folke Bernadotte regionhabilitering, det vill säga 

man måste kunna resa över dagen till Uppsala från bostadsorten eller vara beredd att ordna 

övernattning själv. 

    Fem barn deltog i projektet men en av föräldrarna valde att inte låta sitt barn delta i studien. 

Alla barn i gruppen har stora ätsvårigheter men bakgrunden till svårigheterna varierar; olika 
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sjukdomar, prematur födsel och oklar orsak. Gemensamt var att inget av barnen har autism. Det 

var inget urvalskriterium utan blev så av en ren slump. Författarens erfarenhet är att de 

ätsvårigheter som barn med autism har skiljer sig betydligt från de svårigheter som barn som har 

andra orsaker till sina ätsvårigheter har. Eftersom barnen i undersökningsgruppen inte har dessa 

svårigheter beskrivs ätsvårigheter hos barn med autism inte närmare i studien. 

    Barnen var i åldern 3 år och 5 månader till 5 år och 2 månader när intensivperioden 

genomfördes. På grund av sina svårigheter har barnen en väldigt begränsad kost. Ett barn äter 

bara sondnäring i nappflaska, ett barn får sondnäring i en gastrostomi och dricker lite vatten, ett 

annat barn dricker sondnäring med sugrör ur tetra och äter små, små mängder av en del mat och 

ett barn dricker näringsdryck i nappflaska och smakar små mänger av viss mat i bitar. 

Genomförande 

Observation av ”Matkul” 

För att projektet skulle kunna genomföra behövde författaren själv delta i ”Matkul” vid alla 

tillfällen. Hon valde då att delta aktivt och närvarande och avstå från att göra observationer. 

Istället filmades alla tillfällena med två videokameror, vilket gav bra tillfälle till att observera 

processen senare. 

  Det finns två typer av observation, öppen och dold. I en dold observation berättar man inte för 

aktörerna att man är forskar och gör observationer, vilket man däremot gör i en öppen 

observation (Repstad, 1993, s 25-29). Jag valde öppen observation, framförallt av etiska skäl men 

också för att det är svårt att dölja två videokameror som ska sättas på och stängas av. Föräldrarna 

hade fått information om videofilmningen och gett sin tillåtelse till det. Barnen informerades om 

att filmningen var för att annan personal, som inte fick plats i rummet, skulle kunna lära sig hur 

man har ”Matkul”. De fick också veta att författaren skulle titta på filmerna efteråt och skriva om 

hur man gör ”Matkul”.  

Videofilmning är ett utmärkt hjälpmedel för att underlätta arbetet med observationer men det 

kan också ha nackdelar till exempel att människor har svårt att ”agera naturligt” framför kameran 

(Aspers 2007, s 111-2). Barnen såg givetvis kamerorna men efter att de fått förklaringen om 

varför det filmades och vinkat in i kamerorna, glömdes de snabbt bort och både barn och vuxna 

”agerade naturligt”. 

    Filmerna har gåtts igenom många gånger för att hitta exempel som belyser frågeställningarna, 

för att hitta teman och för att se om något ytterligare framträder. 
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Samtal med barnen med bildstöd 

 

Visuell elicitering innbär att man använder visuellt material för att underlätta samtalet. I en 

intervju ställs frågor för att få svar, frågan tänks framkalla svaret. Bilder kan vara utmärkta 

hjälpmedel i denna process. Bilderna används för att frambringa, elicitera, respondentens svar.  

Bilden kan få respondenten att minnas mer konkret (Aspers, 2007, s 152). 

    Samtalsmatta är en enkel metod som med hjälp av bilder ger möjlighet att uttrycka åsikter.  

Metoden fungerar som stöd i samtal, både med talande och icke-talande personer och kan 

användas av nästan alla, oavsett ålder och funktionsnedsättning. Bilderna gör det väldigt enkelt 

och konkret (Murphy & Cameron, 2006).  

    Efter sista tillfället samtalade jag med barnen om deras upplevelser av ”Matkul”. Jag inledde 

med att säga: – Vi vill gärna veta vad du tycker om ”Matkul”! För de äldre barnen berättade jag 

att det är bra att få veta vad de tycker för då kan vi ändra och göra det bättre till nästa gång det 

kommer barn som ska ha ”Matkul”.  För att skapa en bra samtalssituation bör man också berätta 

för barnet vad samtalet ska handla om och varför det ska äga rum (Dovberg & Pramling, 2000, s. 

28). 

    Samtalet genomfördes med hjälp av fotografier av det vi gjort i ”Matkul”. Att använda bilder 

som utgångspunkt för en intervju är ytterligare ett sätt att få fram hur barn uppfattar eller tänker 

om något (Dovberg & Pramling, 2000, s. 36).  

     När jag presenterade fotografierna sa jag: - Berätta om (exempelvis) såpbubblorna! Barnen 

placerade bilderna på en samtalsmatta, i två olika kategorier: ”gillar” och ”gillar inte”. Ett av 

barnen använde tre kategorier: ”gillar”, ”gillar inte” och ”så där, lite mittemellan”. 

    Efter att jag förklarat kategorierna gav jag barnet en bild i taget och hon placerade sen själv 

bilden där hon ville. Under tiden samtalade vi om det som fanns på bilderna, det vill säga vad vi 

hade gjort i ”Matkul”. Bilden och uppmaningen att berätta om den var en inledning och 

beroende på barnets svar gick jag vidare med följdfrågor. Oavsett vilka frågor vi ställer till barnen, 

måste dessa följas upp med utgångspunkt i barnens svar. Det kräver att intervjuaren är lyhörd för 

barnens svar och formulerar följdfrågor utifrån det barnet säger (Dovberg & Pramling, 2000, s. 

38). Målet var inte bara att få veta vad barnet tyckte om de olika momenten i ”Matkul” eller om 

de olika matprodukterna (”gillar”, ”gillar inte”) utan bilderna var tänkta som ett stöd i samtalet 

om ”Matkul”. När alla bilderna var placerade tittade vi tillsammans igenom bilderna i de olika 

kategorierna för att se om barnet tyckte att det stämde. 
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 Barnen i undersökningsgruppen förstod principen med samtalsmattan och hur den skulle 

användas. Alla barn tyckte om att göra uppgiften och placerade bilderna utan problem och har på 

så sätt delgett sina åsikter om de olika momenten i ”Matkul”. Samtalen blev dock inte så långa 

och innehållsrika som jag hoppats. Ett barn som är uttröttat, väntar på att få äta, gå på rast eller 

blir avbruten i sin lek är inte lika lätt att motivera och intressera för intervjun som ett barn som 

inte känner sig trött avbrutet osv. En annan situation som kan uppstå är när barnet plötsligt inte 

orkar mer. Att bli intervjuad är ansträngande och därför måste man respektera att barnet inte 

orkar med just då (Dovberg & Pramling, 2000, s. 26, s. 29).  

    Samtalen spelades in med appen Recordium i en smartphone. 

Intervju 

 

Tekniskt sett är den kvalitativa forskningsintervjun halvstrukturerad, det vill säga varken ett öppet 

samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär. Den genomförs enligt en intervjuguide som 

koncentrerar sig till vissa teman och som kan omfatta förslag till frågor. Intervjuaren introducerar 

samtalsämnena och styr genom ytterligare frågor intervjuförloppet (Kvale, 1997 s. 32). I en 

halvstrukturerad intervju ställer man samma frågor till alla deltagare vilket underlättar analysen 

(Nilsson, 2014). 

    Den tematiskt öppna intervjun är öppen såtillvida att forskaren hela tiden försöker utveckla 

samtalet med den som intervjuas. Samtidigt finns det en struktur genom att forskaren har 

identifierat ett antal teman som hon är särskilt intresserad av att få svar på. Temana är knutna till 

teorin som används. Forskaren öppnar upp för ett samtal där den intervjuade kan bli 

medkonstruktör av frågorna. Man använder sig av samtalets logik. Det blir flexibelt eftersom 

intervjuaren kan reagera på hur intervjun förlöper och de svar som uppkommer (Aspers 2007, s. 

144-150). 

    Intervjuerna genomfördes 4-5 veckor efter deltagandet i ”Matkul”. Föräldrarna valde tid och 

plats som passade dem bäst vilket resulterade i två interjuver i hemmet och två telefonintervjuer. 

Intervjumallen innehöll endast två frågor för att ge utrymme åt respondenterna; ”Jag vill gärna ta 

del av dina åsikter om ”Matkul” och ”Har ert deltagande i ”Matkul” lett till några förändringar i 

vardagen”?  Intervjuerna spelades in med appen Recordium i en smartphone. 
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Material, miljöer och deltagare  

 
Fem barn i åldrarna 3 år och 5 månader till 5 år och 2 månader som tidigare fått ätbehandling för 

stora ätsvårigheter på Folke Bernadotte regionhabilitering erbjöds att delta i en intensivperiod av 

”Matkul”. Gruppen träffades 2 dagar i rad vid 3 tillfällen, utspritt under 6 veckor. Varje tillfälle 

var ca 1,5 timme lång.  

    Barnens föräldrar var med hela tiden men deltog inte aktivt utan var med som stöd till sitt 

barn. De deltog dessutom i en föräldrautbildning ledd av psykolog och logoped, ca 1 timme/dag 

(sammanlagt 6 timmar). De gick igenom hur man bygger en mathierarki, sensorisk baserad 

problemlösning under måltid, nyckelfraser för att skapa en positiv ätupplevelse och hur man kan 

genomföra ”Matkul” hemma. Familjerna fick också i uppgift att genomföra ”Matkul” hemma 

mellan tillfällena de träffades. 

Databeabetning och analysmetod 

För att analysera vad som händer i ”Matkul”, undersöka om metoden ger några effekter och ta 

del av barn och föräldrars upplevelser och åsikter om metoden analyserades observationerna, 

samtalen med barnen och intervjuerna med deras föräldrar. Resultaten från de olika 

insamlingsmetoderna jämfördes också med varandra. 

Observation 

 

Filmerna har gåtts igenom många gånger, både i inledningsskedet av studien, under studiens 

genomförande och intensivt när resultatdelen skrevs. Kvalitativ analys är alltid iterativ. Den 

bygger på att man gör flera genomgångar av datamaterialet (Lindgren, 2014). 

    Jag har tittastuderat både barn och vuxna, vad de gör och kommunicerar (muntligt och med 

mimik och kroppsspråk), hur barnen reagerar på vad ledaren, kamrater och andra vuxna säger 

och gör och hur barnen hanterar de ätbara produkterna. 

    När jag gick igenom filmerna upptäckta jag några saker som utmärkte aktiviteten, nämligen att 

klimatet kändes väldigt avspänt och tillåtande och att gruppen skrattade väldigt mycket. Saker 

som ofta återkom var att ledaren på ett positivt sätt kommenterade vad barnen gjorde, och att 

barnen härmade det ledaren gjorde. På filmerna blev barnens taktila svårigheter väldigt tydliga 

och även hur ledaren hjälpte dem genom att erbjuda alternativa sätt att delta.  
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Efter en mer ingående analys kom jag fram till att hela metoden, såsom den tedde sig i detta 

projekt, är väldigt lekfull men att man inte leker, så som lek beskrivs i forskning om lek. Därför 

valde jag ”Lekfull” som en kategori. 

 Ledarens positiva kommentarer fungerar som sam positiv förstärkning och ledde till kategorin 

”Positiv förstärkning”. 

    När jag analyserade härmning upptäckte jag att barnen både härmade ledaren och varandra 

men också att de fanns situationer där de helt enkelt avstod från att härma. Min teori som jag 

hade när projektet startade var att barnen härmade på grund av att spegelneuronerna aktiverades 

kullkastades då. Efter ytterligare analyser och studier om inlärningsteorier fann jag svaret hos 

Bandura (1977). Det gav mig en ny teoretisk utgångspunkt och kategorierna ”Barnen härmar 

ledaren och varandra” och ”Barnen avstår från att härma”.  

    Utifrån iakttagelser om barnens sensoriska svårigheter skapade jag kategorin ”Sensoriska 

svårigheter”.  

    Jag såg exempel på framsteg hos barnen vilket gjorde att jag också valde att skapa kategorien 

”Barnens framsteg”. 

     När dessa kategorier identifierats transkriberades den text som passade in i kategorierna. Det 

fanns väldigt många exempel till vissa kategorier. Exemplen minskades genom att ta bort de som 

liknade varandra samtidigt som betydelsen behölls.  

Samtal 

 

När barnen placerat sina bilder på samtalsmattan fotograferades den. Fotona användes senare 

tillsammans med ljudinspelningarna när analysen gjordes. Först analyserades vad varje barn sagt 

och då upptäcktes en del likheter men också skillnader. Senare gjordes en tolkning av deras 

gemensamma berättelser. 

Intervjuer 

 

De inspelade intervjuerna transkriberades till text. Kodning, tematisering och summering sker 

löpande, växelvis och i många avseenden parallellt (Lindgren, 2014).  

De två intervjufrågorna gav automatiskt två teman, det ena som handlade om föräldrarnas åsikter 

om ”Matkul” och den andra som handlade om de upplevt någon förändring i vardagen. I 

analysprocessen upptäcktes flera underkategorier till temat ”Föräldrarnas åsikter om ”Matkul”: 
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gruppens betydelse, att bekanta sig med ätbara produkter och att få ett nytt verktyg. Temat 

”Förändringar i vardagen” fick underkategorierna: intresse för mat, våga närma sig mat, 

experimentera med mat, skilja på ”Matkul” och måltid, ”Matkul” hemma och vad beror 

framstegen på. 

Jämförelse av data 

 

Under hela analysperioden har jag gjort jämförelser mellan data från de olika 

insamlingsmetoderna: observation, samtal och intervju. 

Etiska hänsynstaganden 

I arbetet har vetenskapsrådets etiska principer följts. Enligt forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning ska forskaren informera de av forskningen berörda 

om den aktuella forskningsuppgiftens syfte (informationskravet) och deltagare i en undersökning har 

rätt att själva bestämma över sin medverkan (samtyckeskravet). Uppgifter om alla i en undersökning 

ingående personer ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (konfidentialitetskravet) och uppgifter insamlade om 

enskilda personer får endast användas för forskningsändamål (nyttjandekravet) (Vetenskapsrådet, 

2002). 

    Ur ett etiskt perspektiv är det svårare när barn är försökspersoner. Barn ska få forma egna 

uppfattningar om det som berör dem, få uttrycka dessa fritt och vuxna bör respektera deras 

uppfattning. Det är grundläggande uppfattningar i FN:s Konvention om barns rättigheter, 

Barnkonventionen (1989). 

    Etiska ställningstaganden är viktiga att ta i ett tidigt skede men det är också viktigt att hela tiden 

göra forskningsetiska reflektioner. Att tidigt informera föräldrar om syftet med studien och deras 

rätt att avstå var viktigt. De informerades också om att deras barn självklart var välkomna att 

delta i ”Matkul” även om de valde att inte delta i studien. Detta gjordes i ett brev (bilaga 1), som 

också innehöll en blankett (bilaga 2) för undertecknande om samtyckte eller ej. Alla föräldrarna, 

även de som valde att inte delta i studien, hade redan tidigare gett sitt tillstånd till att ”Matkul” 

filmades för att använda som vidareutbildning för personalen på Folke Bernadotte 

regionhabilitering. 
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Eftersom författarens kollegor skulle filmas och en analys av deras arbete skulle ske var det också 

nödvändigt att informera dessa samt deras chefer för att få ett godkännande. Här finns inga 

dokument utan det var ett muntligt godkännande. 

    En annan viktig aspekt var valet av metoder och hur det skulle kunna påverka framförallt 

barnen. Det är inte etiskt försvarbart att visa film eller foton för barnen där de befinner sig i en 

jobbig och svår situation, därför valde jag bort t.ex. Stimulated Recall-metoden.  

Enligt Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) räcker det med 

vårdnadshavarnas samtycke för att barn under femton år ska kunna delta i en studie. Genom en 

ändring i lagen, 2008, ändrades definition av begreppet forskning för att tydliggöra vilka 

aktiviteter som ska etikprövas. Forskning definieras nu som vetenskapligt experimentellt eller 

teoretiskt arbete för att inhämta ny kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, dock 

inte sådant arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad 

nivå. Studien behövde alltså inte etikprövas. 

    Barnen beskrivs som grupp och inte som individer eftersom de annars blir lätt igenkända. Av 

samma skäl presenteras alla barn som flickor med de fingerade namnen Astrid, Bodil, Cecilia och 

Disa, trots att även pojkar fanns med i undersökningsgruppen.   

Metoddisskusion 

Observation 

Filmerna från ”Matkul” betraktar jag som fältanteckningar och när jag ser på filmerna betraktar 

jag det som barnobservationer. Filmerna kommer inte att visas för andra på grund av sekretess. 

Filmandet fungerade i stort sätt problemfritt, tack vare hjälpsamma kollegor. Vid något tillfälle 

fungerade inte den ena kameran men det orsakade inte något större problem eftersom två 

kameror användes hela tiden. Efter att jag vid inledningen av första tillfället berättat om 

filmningen kan jag inte se att det varken påverkade barn, föräldrar eller personal. 

Intervju 

Det är ofrånkomligt att intervjuaren och den intervjuade påverkar varandra. Varje interaktion 

skapar en relation som har en mening för de inblandade. Interaktionen kommer att vara en del i 

processen där forskaren tolkar vad personen säger. Därför kan man inte tala om att eliminera bias 

utan det viktiga är att man förstår varandra. Vid intervjuerna försökte jag vara avspänd, trevlig, 

intresserad och uppmärksam som intervjuare snarare än att jag försökte framstå som neutral.  
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Det var på ett sätt svårare att att göra telefonintervjuer eftersom jag inte såg den intervjuades 

ansiktsuttryck eller kroppsspråk. Men på ett annat sätt lättare eftersom den intervjuade inte 

stördes av att bli inspelade. De jag intervjuade på plats i deras hem blev mer störda av att se att de 

blev inspelade. I ett fall valde jag att stänga av inspelningen och i stället anteckna, eftersom den 

föräldern inte kunde samtala naturligt när inspelningen pågick. 

Barnsamtal 

Från början hade jag tänkt låta barnen utvärdera efter varje tillfälle men i diskussion med kollegor 

kom jag fram till att bara inhämta barnens synpunkter efter perioden med ”Matkul”. Vi var 

överense om att frågor under pågående arbete skulle kunna påverka barnen och/eller få dem att 

känna att de måste prestera.  

     Metoden jag använde vid barnsamtalen fungerade bra och jag kunde utifrån barnens svar göra 

tolkningar av deras upplevelser. Mina tolkningar styrks av mina observationer.  

Genomförandet av samtalen hade jag kunnat göra betydligt bättre. Att barnen skulle vara trötta 

och dessutom hellre ville leka med sina nyvunna kamrater borde jag ha kunnat förutse. 

Alternativet hade varit att också träffa barnen i hemmet eller på deras förskola dagen efter. 

Tidsmässigt hade det inte fungerat eftersom jag hade behövt resa ganska långt för att träffa alla. 

Reliabilitet och validitet  

I kvalitativ forskning är reliabilitet och validitet centrala begrepp. De kvalitativa data som 

presenteras i denna uppsats är omöjliga att upprepa. Det traditionella reliabilitetsbegreppet är inte 

adekvat eftersom det handlar om i vilken grad undersökningsresultatet kan upprepas i en studie 

som läggs upp på liknande sätt. Jag kommer därför att bara diskutera frågor kring studiens 

validitet, trovärdighet. 

Det går inte att hitta en liknande grupp barn som den jag studerat och det är få personer i Sverige 

som kan och får använda The Sequential-Oral-Sensory (SOS) Approach to Feeding.  

    För att få jobba med The Sequential-Oral-Sensory (SOS) Approach to Feeding måste man 

genomgå en 4 dagars grundutbildning som sen kan utökas med specialkurser inom olika 

områden. Utbildningen vänder sig till logopeder, arbetsterapeuter, speciallärare/pedagoger, 

psykologer, fysioterapeuter, specialister på ”early intervention” och dietister. Både för att skydda 

barn med ätproblem från felbehandling och Ph.D. Toomey och hennes personal från ansvar om 

barn felbehandlas finns en strikt copyright runt metoden (Kay A Toomey, Ph.D, © 1990/2016). 

Detta har gjort att jag valt att inte ingående redovisa alla moment i metoden. 
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Lincoln och Guba menar att pålitlighet, trovärdighet, tillförlitlighet, överförbarhet och 

bekräftelsebarhet kan fungera som bedömningskriterier för kvalitativ forskning (Lindgren, 2014). 

Jag har strävat att arbeta efter de strategier Lincon och Guba föreslår för att kvalitetssäkra mina 

kvalitativa analyser: jag har arbetat länge med mina data, provat mina data med alternativa 

forskare, disskuterat med mina kollegor, jag har varit lyhörd när jag analyserat mitt material för att 

hitta sådant som strider mot huvudmönstret, jag har försökt vara noga och konsekvent med min 

begreppsanvändning och stämt av med kollegor som arbetar med ”Matkul”. 

   Att datainsamlingen skett på tre olika sätt ökar studiens trovärdighet. Att jag dessutom har lång 

erfarenhet av barnobservation och har använt alla tre datainsamlingsmetoderna (observation, 

intervju, samtal med bildstöd) i tidigare arbeten och studier bidrar till trovärdigheten. 

Förändringar under studiens genomförande 

När jag startade studien trodde jag att framgången med The Sequential-Oral-Sensory (SOS) 

Approach to Feeding var leken. Men efter att studerat lekteorier kom jag fram till att det inte 

handlar om lek. Därför använder jag begreppet lekfullhet istället, vilket jag anser stämmer bättre 

med innehållet i projektet med ”Matkul”.  

    Jag trodde också att jag skulle komma att argumentera mot beteendemodifikation men eftersom 

The Sequential-Oral-Sensory (SOS) Approach to Feeding också baseras på beteendemodifikation 

blev det inte heller så. I stället har jag fått analysera de beteendeinriktade metoderna mer ingående 

för att hitta skillnader. 

    Vid starten av min studie hade jag observerat att mycket i ”Matkul” bygger på härmning. Då 

trodde jag att jag skulle använda kunskapen om spegelneuron som teoretisk bakgrund. När jag 

analyserat observationerna mer noga såg jag att barnen inte spontant härmar hela tiden, vilket de 

troligtvis skulle göra om härmningen bara var en effekt av våra spegelneuron. Barnen väljer när 

de härmar. Barnen uppmärksammar ett beteende och härmar bara om de är motiverade. Detta 

stämmer mer med Banduras teorier (Bandura,1977, 1999).  



41 
 

Resultat och analys 

 

Till stöd för resultaten har flera olika metoder använts. I det följande kommer resultaten och 

analyserna av observationerna, samtalen med barnen och föräldraintervjuerna att redovisas. Att 

tre olika metoder använts har gjort metodtrangulering möjlig, vilket också redovisas. 

Observation       

 
Det finns inbyggda rutiner och strategier i metoden för att skapa trygghet. Barnen vet att de inte 

behöver äta. De vet att ingen kommer att tvinga dem att göra något som de inte klarar och att de 

får hjälp och stöd när det blir för svårt. De vet att när de vill avsluta aktiviteten med en ätbar 

product så skjuter man den till bordets mitt. Det är också accepterat att spotta ut om man 

stoppar in något i munnen som man inte klarar att svälja. Att skjuta bort och spotta ut har 

ledaren visat tidigt vid första tillfället. 

    Varje tillfälle inleds med aktiviteter som sänker barnens stressnivå och ger sensorisk 

förberedelse. Sen presenterar gruppledaren olika ätbara produkter. Produkterna är valda så att det 

finns något som varje barn känner till och klarar av. Produkterna presenteras som en mathieraki 

där varje produkt liknar den föregående och efterföljande i något avseende, till exempel har 

samma färg eller form. Aktiviteten avslutas tydligt med en städprocedur.  

    Observationer har bara gjorts av den del där ätbara produkter presenteras. 

    I analysen har jag identifierat några kategorier som belyser vad som händer i ”Matkul”: 

lekfullhet, positiv förstärkning, barnen härmar ledaren och varandra, alternativa sätt att delta, 

barnen avstår från att härma, sensoriska svårigheter och barnens framsteg. 

    Innan analysen beskrivs hur ”Matkul” kan gå till genom att här återge några minuter från det 

tredje tillfället. Ledaren ger hela tiden muntlig positiv förstärkning till barnen, vilket av praktiska 

skäl inte tas med i texten:  

Ledaren har presenterat vit ”målarfärg” (youghurt), alla barn har fått ett 

hjärta målat på bordet framför sig. Två av barnen börjar ”kladda” med  

händerna och två barn väljer att använda en sked för att ”kladda”. Ett 

barn tycker att det är svårt och torkar bort sin målarfärg och tittar bara 
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på vad de andra gör. Även det blir svårt så hon vänder sig till sin 

mamma och säger att hon är trött och sätter sig i mammans knä. De 

andra tre barnen börjar slicka på fingrarna och skeden. Då vänder sig 

det första barnet bort och vilar, bortvänd från bordet, i sin mammas 

famn. När ledaren säger att det är dags att plocka bort färgen, vänder 

hon sig framåt igen.  

    Ledaren skickar runt en skål och barnen tar varsin hjärtformad 

kakform. Ledaren tar fram en annan skål, skakar den och undrar om 

barnen kan höra vad det är.  

    Skålen skickas runt och alla barn tar en päronskiva. Ledaren visar hur 

hon gör ett hjärthål med kakformen i päronskivan. Alla barn gör 

likadant. Ledaren visar att man kan titta genom hålet och alla barn 

härmar. 

    Ledaren undrar om hon kan hålla fast päronhjärtat med läpparna och 

visar att det går. Två av barnen härmar henne och två avstår från att 

härmar. Ytterligare ett barn sätter sig i sin mammas knä men fortsätter 

delta i aktiviteten. Ledaren har nu börja gömma päronhjärtat på olika 

ställen på kroppen: i handen, i armvecket, under hakan och så vidare. 

Nu är alla barn med igen, en del härmar ledaren och en del gissar var 

päronhjärtat är gömt. 

Man kan se exempel på de flesta av de kategorier som används i analysen: lekfullhet, positiv 

förstärkning, barnen härmar ledaren och varandra, alternativa sätt att delta, barnen avstår från att 

härma och sensoriska svårigheter. 

Lekfullhet  

 

I ”Matkul” har man roligt och skrattar mycket! Att det är lekfullt råder ingen tvekan om. 

 

De vuxna sätter kräm på hakan och näsan. Barnen tittar och  

skrattar. 

Vi rullar bowlingklot (köttbullar) till varandra 

 

Vi gör monster av köttbullar. 
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Två morotsstavar blir kohorn om man sätter dem på huvudet, 

eller betar om man sätter dem under läppen. Eller en  

vampyrtand eller något annat. 

 

Fiskar (kex) kan man gömma på olika ställen och gissa var de  

gömmer sig. Är fisken i handen? I munnen? 

 

Med nudlar kan man kasta prick i en skål. 

 

Att ha roligt är motiverande! 

 

Positiv förstärkning  

Den positiva förstärkning som används är framför allt muntlig förstärkning från en vuxen och att 

en vuxen uppmärksammar ett barns beteende och härmar det. Positiv förstärkning ökar 

beteendet. När ledaren uppmärksammar något barnet gör och förstärker det med en positiv 

kommentar upprepar barnet oftast beteendet. Några exempel: när ett barn håller ett chips med 

tungan och får positiv förstärkning håller hon chipset med tungan en gång till. Även när ett barn 

får förstärkning när hon slickar på en päronstjärna, bankar sönder ett kex, gör vampyrtänder av 

morotsstavar, stoppar en hel melonkula i munnen, mosar äppelbitar med handen och i många, 

många fler situationer upprepar hon handlingen. Ett observandum är att om barnet gör något 

som är för svårt upprepar hon inte handlingen även om hon får positiv förstärkning. 

Några exempel på positiv förstärkning: 

 

 -  Wow! Vilken ring du har gjort! 

 -  Du drack upp allt på en gång! 

 -  Under läppen! 

 -  Va fint du delar! 

 -  Du kunde också! 

 -  Precis så där ja! 

 -  Wow! 

 -  Du bet av din till och med! 

 -  Du lyckades! 

 -  Jaaa! 

 -  Du tuggar dina fiskar! 

 -  Du slickade runt hela munnen! 
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-  Du har lyckats få av din i två bitar! 

-  Vad du kan bita av starkt! 

-  Du krossade i bitar! 

-  Du smakade på en bit! 

 

Vuxen härmar barnet, några exempel: 

 
 - Du stoppar hela i munnen, det ska jag också prova. 

 - Astrid delar sin. Det vill jag också göra! 

- Har du gömt i munnen! Det vill jag också göra. 

 

Barnen visar gärna vad de gör i ”Matkul” för att få positiv förstärknig. En del barn pockar på 

ledarens uppmärksamhet för att få förstärkning andra är lite mer avvaktande. 

    När ledaren ger positiv förstärkning till ett barns beteende vill andra barn härma för att själva 

också få positiv förstärkning. Då verkar deras förmåga att ”göra lagom” försvinna och det finns 

risk att barnen blir för ivriga/vill för mycket när de härmar andra och gör saker som de egentligen 

inte tolererar. 

Barnen härmar ledaren och varandra   

Eftersom ledaren använder modellinlärning påkallar hon ofta barnens uppmärksamhet för att 

visa hur man gör, eller påvisa vad någon av barnen gör. Barnen observerar ledaren och härmar 

henne. Barnen observerar också varandra och härmar. 

- Kolla man kan titta genom hålet, säger ledaren och alla barn gör  

samma sak. 

 

-Jag ska måla ett M, säger ledaren och alla barn vill sedan måla 

 ”sin” bokstav. 

 

Två vuxna börjar skjuta äppelbitar mellan sig, med en sked. En  

efter en ansluter barnen tills alla är med. 

 

Ledaren visar vad som händer om man doppar en rödbetsstav i  

vatten och rör om. Plötsligt är alla barn engagerade i att göra ”rosa  

vatten”. 
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Ett av barnen gömmer sig under frottéservetten och genast  

härmar alla henne. 

 

Några barn börjar äta av ett chips och genast härmar ett annat  

barn. 

 

Ett barn bryter sitt chips i bitar och ett annat barn härmar. 

 

Barnen härmar det de vill och ledaren uppmanar inte, tjatar inte och försöker inte på någor sätt 

tvinga barnen. Det tycks som om barnen härmar det de tycker verka vara kul. Det tycks också 

som det sammanfaller med det som barnet klarar av, det vill säga de härmar sådant som de klarar 

av. När det är riktigt roligt är barnen mer benägna att härma.  

Barnen avstår från att härma 

Barnen härmar inte allt. Det är tydligt att barnen värderar vad som är värt att härma och därefter 

väljer att härma eller att låta bli att härma. Det verkar som de avstår att härma sådant som är för 

svårt för dem 

 
Barnen har fått en bokstav målad med chokladsås framför sig. 

-  Du gjorde med fingrarna. Det gör jag också, säger ledaren. Några 

 barn härmar henne och andra härmar inte. Ett barn som inte härmar  

tar en sked och målar med. Det andra barnet som inte härmat tittar på 

och erbjuds efter en stund en sked men väljer ändå att bara titta på. 

 

- Titta, man kan måla läpparna och slicka bort, säger ledaren och  

då är det två barn som härmar, de andra avstår. 

 

Ingen härmar ledaren när hon säger: - Jag luktar på den!  

 

Titta jag flyttar min fisk från ena sidan till andra sidan (i munnen),  

säger ledaren och två barn härmar, vilket de andra inte gör. 

 

             Jag kan balansera min på tungan, säger ledaren. Titta!  Två barn 

härmar och de andra avstår. 
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Det uppstår hela tiden situationer när barnen gör olika – några härmar och andra avstår. 

Exemplen ovan är alla ganska svåra, högt upp i ättrappan. I det första exemplet finns alternativa 

sätt att delta, vilket ett barn utnyttjar. I de övriga exemplen finns inte riktigt några alternativa sätt 

mer än att avstå. De barn som avstår tittar på eller fortsätter med det de gör. 

Alternativa sätt att delta 

När ledaren ser att något är svårt backar hon ner för ”ättrappan” och förenklar uppgiften. 

Hon erbjuder också hela tiden alternativa sätt att delta på. Om barnet inte är redo att  

”kladda” med händerna erbjuds de till exempel en sked. Barnen påminns hela tiden om 

rutiner och strategier. 

En vuxen säger - Jag skjuter bort mitt (för att påminna om att    

det man inte vill ha puttar man bara bort, mot bor dets mitt).  

Bodil skyndar sig att göra samma sak. 

 

En vuxen påminner - Du kan plocka upp med skeden.  

 

Ett barn glider ner på stolen och försvinner nästan under  

bordet. Ledaren säger: - Vet du vad! Om du inte vill  
ha äppelbitarna, kan vi skjuta bort dem.  

Barnet glider upp på stolen igen och säger glatt till sin pappa: 

 – Nu är mitt äpple borta! 

 

Ledaren målar nagellack (kräm) på sina naglar.  – Det vill jag  

också säger ett barn men ändrar sig genast: – Nej jag bara  

skojade! - Du kan måla mina naglar, säger en vuxen och det 

gör barnet gärna.   

 
Barnen upptäcker snart att det går att göra på olika sätt och att de själva väljer. Man kan  

dela sin köttbulle både med fingrarna och med en sked, man kan mosa söner med handen 

eller med frottéservetten, man kan rulla med handen eller skjuta iväg med en sked och man 

kan gömma under frottéservetten eller i munnen. 

Sensoriska svårigheter  

Det som också framkom var att alla barn hade sensoriska svårigheter framför allt från det 

taktila sinnet, vilket visade sig i att de inte klarade ”kladd”. Några barn tog det försiktigt, 
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andra var mer ivriga att delta. Ibland blev det för mycket och de behövde ta en paus; torka 

bort kladd, sitta och titta lite, sitta i förälderns famn eller gå iväg en stund. Eftersom barnen 

härmade varandra bytte vi platser vid bordet så att barn som hade svårt att se ”kladd” inte 

hade barn som gärna ”kladdar” i blickfånget. 

 

När kladdig kräm kommer för nära säger ett barn: – Det är nära 

kanten och torkar snabbt bort. 

 

Ett barn får hjälp att torka bort sin målarfärg (youghurt) och sitter  

sen med armar och händer i tryggt förvar bakom stolsryggen. Lite  

senare hjälper hon en vuxen att torka sina armar och torkar sen sig  

själv igen. 

 

Ett barn gömmer sina ätbara produkter under frottéservetten 

när hon tycker det blir svårt. 

 

Ett barn går iväg när det är svårt. Hon kommer tillbaka igen 

och sätter sig i mammas knä och tittar på vad de andra gör.  

Armarna har hon onåbara bakom nacken. 
 

Ett barn bankar sönder med frotteservetten, skjuter bort och  

säger till sin mamma att hon är trött. Mamman flyttar sig nära barnet. 

 

                 När ledaren säger att hon gjort bitmärken i en morotstav ser flera 

av barnen förskräckta ut. Likaså när hon tar fram vit målarfärg  

(youghurt i en plastpåse). 

 

Trots att det är så svårt för barnen gör de sitt yttersta för att delta. De första gångerna 

förekommer det oftare att barnen härmar det de egentligen inte klarar av. Senare klarar de bättre 

att avstå från att härma när det är svårt och använder istället alternativa sätt att delta. 

 

Barnens framsteg 

Astrid har varit väldigt känslig för kladd med det har förbättrats. På ”Matkul” vågade hon 

experimentera med kladdiga saker. Först med en sked, sen med ett finger och sen med hela 
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handen. Att hon vågade så mycket förvånade hennes föräldrar. Jag ser att Astrid iakttar de andra 

barnen när de ”kladdar”, hon skrattar när vi gör tokiga saker som att måla en clownnäsa med röd 

kräm. Efter några gånger tar hon en sked och petar lite försiktigt i lite kräm. Gången därpå 

upptäcker hon att målarfärgen är yoghurt (som hon brukar smaka ibland) och då petar hon först 

försiktigt med ett finger och sen känner hon med hela handen.  

    Disa härmar ofta när ledaren använder de ätbara produkterna som ett sätt att utveckla barnens 

munmotorik: lägga saker på tungan, slicka på läpparna, flytta saker i munnen, gömma på olika 

ställen i munnen. På så sätt utvecklas Disas munmotorik under projektet. 

Bodil deltar i början i aktiviteter som egentligen är för svåra men lär sig under tiden att göra det 

hon klarar av och i stället använda alternativa sätt när det bllir för svårt. 

Sammanfattande tolkning 

Barnen annamar metodens rutiner och strategier och agerar utifrån det. När det behövs påminner 

de vuxna. Barnen har roligt och skrattar mycket. Den positiva förstärkningen som används gör 

att barnen ofta upprepar sin handling. Men de upprepar inte en handling som är för svår 

sensoriskt även om de får positiv förstärkning.  

    Eftersom ledaren använder modellinlärning påkallar hon ofta barnens uppmärksamhet för att 

visa hur man kan göra, eller påvisar vad något av barnen gör. Ledaren uppmanar inte, tjatar inte 

och försöker inte på någor sätt tvinga barnen. Det tycks som om barnen härmar det de tycker 

verkar vara kul. Det tycks också som det sammanfaller med det som barnet klarar av, det vill säga 

de härmar sådant som de klarar av. De flesta gånger verkar barnen klara att förutse konsekvenser 

och därför avstå från att härma när de tror att det kan bli för svårt. När det är riktigt roligt är 

barnen mer benägna att härma. 

    Barnen härmar både ledaren och varandra, vilket kan vara både positivt och negativt. Positivt 

är att de kan bli sporrade att prova lite mer än vanligt. Negativt är att de härmar sådant som är för 

svårt. 

    Barnen upplever sensoriska svårigheter, framför allt med ”kladd”. Alla barn tar pauser, korta 

eller långa, ibland sitter de kvar på sin plats, ibland vilar de hos sin förälder och ibland går de iväg. 

Vid alla dessa tillfällen kommer de tillbaka och vill delta igen. De använder olika alternativa sätt 

att delta eller så tittar de på. 

    Tre av barnen gör tydliga framsteg när de deltar i ”Matkul”, en sensoriskt, en motoriskt och en 

lär sig att hantera sina taktila svårigheter så att hon inte utsätter sig själv för obehag. 
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Samtal med barn 

 
Det här berättade barnen: 

Astrids samtalsmatta 

 
När Astrid placerat ut några bilder (figur 1) uppstod ett problem: hon tyckte inte särskilt illa om 

att göra stjärnor av äppelskivor men hon gillade det inte heller. Då fick hon en extra kategori ”så 

där, lite mittemellan” på sin samtalsmatta. Många bilder placerade hon först i kategorin ”gillar 

inte” men när vi gick igenom hur hon lagt bilderna och hur hon tyckte det stämde flyttade hon 

dessa till ”så där, lite mittemellan” istället.  

    På frågan om hon lärt sig något på ”Matkul” svarade hon ”ja”. På frågan om mamma och 

pappa lärt sig något svarade hon också ”ja” och fnissade. ”Matkul” hemma hade gått bra 

berättade hon. Sen sa hon ”hej, hej” och lämnade rummet för att gå och leka med sina kompisar. 

 

 

Figur 1. Astrids samtalsmatta 

Astrid tyckte om aktiviteten ”Matkul”. De sensoriska förberedelserna med bordsbubblor och 

såpbubblor gillade hon.  

Hon gillade också aktiviteterna med de flesta hårda produkterna (chips, rödbetsstav, morotsstav, 

cherioos, kexfiskar) och också en hel del aktiviteter med kladdiga produkter (yoghurt, kräm) 
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vilket var förvånande eftersom hon tidigare varit oerhört känslig för ”kladd”. Astrid utvecklades 

sensoriskt i ”Matkul”. Hon iakttog och skrattade när de andra ”kladdade” och vågade senare 

prova själv också.  

Bodils samtalsmatta 

Bodil placerade sina bilder (figur 2) ganska snabbt och var inte särskild intresserad av att samtala.  

 

           

Figur 2. Bodils samtalsmatta  

Även Bodil gillade aktiviteten ”Matkul”. Hon tycker inte om aktiviteter med material som är blöta 

och kladdiga vilket syns på det sätt hon placerade sina bilder. Att blåsa såpbubblor och även att 

fånga dem i handen tyckte hon var kul men inte att få bubblor i ansiktet. Att leka med skum 

gillade hon. Aktiviteter med hårda produkter gillade hon (chips, cherioos) men inte de blöta och 

kladdiga (mjölk, yoghurt, kräm, vindruva, mjölk). Bodil gillade frottéservetten som hon kunde 

torka sig med när hon blev kladdig. 

Cecilias samtalsmatta 

Cecilia placerade sina bilder (figur 3) och berättade lite om hur det varit på ”Matkul” hon sa att 

det hade varit kul men att några gånger blev hon ledsen när föräldrarna måste gå (till 

föräldrautbildningen). 
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Figur 3. Cecilias samtalsmatta  

Cecilia placerade sina bilder identiskt med Bodil (förutom att Cecilia av misstag inte fått bilden 

med skum). Även Cecilia ogillar aktiviteter med blöta och kladdigt produkter vilket syns på det 

sätt hon placerade sina bilder. Att blåsa såpbubblor och även att fånga dem i handen var kul 

tyckte hon men inte att få bubblor i ansiktet. Aktiviteter med hårda produkter gillade hon men 

inte de blöta och kladdiga. Cecilia gillade frottéservetten som hon kunde torka sig med när hon 

blev kladdig. 

Disas samtalsmatta 

Disa var trött och sa inte så mycket, hon placerade trots det några bilder (figur 4) innan jag valde 

att avbryta samtalet. 

    

Figur 4. Disas samtalsmatta 
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Disa gillade ”Matkul”. Även hon placerade bilderna på liknande sätt som Bodil och Cecilia så att 

det syns att hon har svårighet med aktiviteter med blöta och kladdiga produkter. Hon placerade 

dock inte ut alla bilder eftersom jag avbröt samtalet med hänsyn till att hon var så trött och 

hungrig. 

Sammanfattande tolkning 

Alla barnen tyckte att ”Matkul” var en positiv aktivitet och placerade bilden som symboliserade 

”Matkul” i kategorin ”jag gillar”. Det var det tydligaste resultatet och barnens starkaste bidrag till 

resultatet. Barnets eget perspektiv. 

    Bodil, Cecilia och Disa tyckte att det var kul att blåsa såpbubblor och även att ta bubblor med 

handen, men att få såpbubblor i ansiktet tyckte de inte om. Astrid däremot gillade att få 

såpbubblor också i ansiktet. Bodil, Cecilia och Disa tyckte om frottéservetten som kan användas 

för att torka bort ”kladd”. Astrid tyckte ”så där, mittemellan” om frottéservetten.  

    Utifrån vad som framkom av hur barnen placerade bilderna ser man att alla barn har en taktil 

överkänslighet, Bodil och Cecilia mest. Detta var känt sedan tidigare och det syntes också tydligt 

på filmerna. Det intressanta är att barnen själva kan uttrycka det så tydligt. Bodil och Cecilia 

placerade alla bilder på aktiviteter med sådant som är kladdigt och blött i kategorin ”gillar inte”. 

Astrid gillade en del aktiviteter med kladdiga saker, vilket stämmer med att hon under ”Matkul” 

utvecklades sensoriskt 

     Samtal med barnen blev inte särskilt långa. Tidpunkten var inte optimal. Efter en lång dag 

med ”Matkul” var barnen trötta. Även om alla tyckte det var kul så var det oerhört 

energikrävande för barnen som hela tiden försökte göra sitt bästa samtidigt som de parerade sina, 

mestadels sensoriska svårigheter. Barnen ville hellre passa på att leka med varandra, en sista gång 

innan hemfärd, hellre än att prata med mig. Som forskare som försöker ta barnens perspektiv fick 

jag ta konsekvenserna av det. 

Föräldraintervju 

 
Föräldraintervjuerna inleddes med: ”Jag vill gärna ta del av dina åsikter om ”Matkul”. Utifrån det 

växte sen intervjuen fram. Föräldern berättade och jag ställde följdfrågor. Senare ställde jag den 

andra frågan om de upplevt någon förändring i vardagen efter att de deltagit i ”Matkul”. 
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Föräldrarnas åsikter om ”Matkul” 

 

Gruppens betydelse 

Flera föräldrar tog upp gruppens betydelse. De hade uppmärksammat att barnen påverkades av 

sina kamrater och att det kunde vara både positivt och negativt. 

 

    ”Gruppdynamiken har en påverkan”. 

 

”I gruppen överskred barnen sina gränser med vad de klarar av 

men samtidigt utmanade de varandra, både positivt och 

negativt. Positivt att de vågade prova mer. Hon gjorde ju saker 

som hon inte skulle gjort annars. Det har lett till att hon vågar 

göra andra saker nu”. 

 

”Hon iakttog de andra väldigt mycket”. 

”Hon försökte göra som de andra”. 

   

Bekanta sig med ätbara produkter  

 

En förälder framhöll att de tyckte om metoden för att den ger ett bra sätt att få barnen 

engagerade och få dem att bekanta sig med sådant man kan äta.  

 

”Bra att få kontakt med mat utan krav på att äta”. 

”När ni målade med kräm slickade hon på fingrarna”. 

Att få ett nytt verktyg 

Föräldrarna tyckte att de fått vägledning hur de kan göra.  ”Matkul” har gett dem nya verktyg.  

”Man fick vägledning på vad man kan göra. Bra att ledaren 

säger ”jag vill göra” och inte ”vi ska göra”. Instrument hur vi 

kan introducera nya saker. Bra för hos vuxna att ha något att 

göra, det vill säga ha ett verktyg att använda sig av. 
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Kompletterar ett vägledande tilltal, barnen växer ur, finns kvar 

i en anpassad form. Skönt med något nytt. Bra sätt”. 

 

”Nu kan man göra på ett nytt sätt. Vi har verktyg att 

introducera nya konsistenser och smaker. Jag har ramarna, jag 

vet vad jag ska göra, jag ska bara vara glad och ha roligt hela 

tiden. Jag vet hur jag ska avsluta, jag har ett verktyg för det”. 

 

Föräldrarna upplevde att de genom att delta i ”Matkul” fått ett nytt verktyg  

för att introducera nya ätbara produkter, nya smaker och konsistenser. De hade 

tidigare använt vägledande tilltal och upplevde att det var bra med något nytt nu 

när barnen blivit äldre. 

Förändringar i vardagen 

Föräldrarna rapporterade en hel del förändringar i vardagen. Glädjande nog bara positiva 

förändringar.  
 

Intresse för mat 

”Vi känner att det skapat ett intresse hos henne. Hon är 

mycket mer intresserad av mat överhuvudtaget nu. Några 

exempel: hon plockade bort bitarna ur en kall sås och åt upp all 

sås och ville ha mer. Hon har mosat grillkorv med händerna, 

brutit sönder och kramat så det blev kladdigt. Hon har frågat 

andra vad de äter”. 

 

Våga närma sig mat 

”Vi har provat kräm i en matsituation senare. Det fungerade 

eftersom hon haft kräm i ”Matkul” och lekt med, känt på och 

provsmakat med positivt resultat”. 
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”Hela hon har mognat och ser sig själv som stor. Nu vill hon 

börja äta, får jag en känsla av. Hon vågar närma sig mat på ett 

annat sätt nu, vill liksom lukta och så där och är klart mer 

nyfiken nu”. 

Experimentera med mat 

”Hon tycker det är roligt att stoppa saker i sina kinder. Kan 

flytta mat från ena kinden till andra kinden. Till och från - 

ibland får vi vänta på henne - hon äter längre än oss ibland. 

Hon tuggar på pommes. Hon experimenterar med mat som 

hon inte är bekant med. Hon ska ha föräldrarnas mat på 

tallriken fast hon inte tänker äta. Sitter längre med oss nu. 

Kladdigt är fortfarande jobbigt - svårt att få på fingrarna”. 

Skilja på måltid och ”Matkul” 

”Vi befarade att hon skulle blanda ihop ”kladd” och mat men 

det blev tvärtom – nu kan hon skilja på det bättre: måltid och 

”Matkul”. Och vi kan säga till henne på ett bättre sätt: - du ska 

få ha ”Matkul” sen”. 

”Matkul” hemma 

”I ”Matkul” fick hon känna sig duktig, ligga lite före de andra. 

Hon har svårare att ta i mat än att ta den i munnen. Hon har 

ett motstånd mot att kladda. Stolt över sig själv, drivande 

hemma, min grej, jag vet hur man gör”. 

Vad beror framstegen på 

”Det är svårt att säga vad som beror på ”Matkul” och vanlig 

utveckling”   

Barnen verkar alltså ha fått ett ökat intresse för mat och de experimenterar mer med mat än 

innan. Det har blivit lättare att prova nya saker hemma.  
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Sammanfattande tolkning 

 
Föräldrarnas svar tyder på att en positiv förändring skett efter ”Matkul”. Barnen verkar mer 

intresserade av mat, de vågar närma sig mat på ett annat sätt än tidigare och de experimenterar 

mer med maten. Det är lättare att skilja på vad som är måltid och vad som är experimenterande 

med mat. Föräldrarna tar upp gruppens betydelse i ”Matkul”, att barnen påverkade varandra både 

positivt och negativt. En förälder berättar att barnet nu är väldigt stolt över sig själv och leder 

”Matkul” hemma. En förälder påpekar att det är svårt att veta om framstegen beror på ”Matkul” 

eller barnens naturliga utveckling. Här vill jag påpeka att intervjuen skett bara en månad efter 

”Matkul”. Föräldrarna säger sig ha fått ett ”nytt verktyg” som lett till positiva förändringar.  

Jämförelse mellan de tre insamlingsmetoderna 

 
Det är god överenstämmelse med vad barnen berättar och vad jag ser i observationen. 

    Barnen säger att de gillar ”Matkul”, vilket stämmer med mina observationer. Barnen är till 

övervägande del intresserade och ser glada ut. När de tycker det är svårt ser jag att de också gör 

sitt bästa för att bemästra situationen. När de tagit en paus vill de vara med igen.  

    ”Matkul” innehåller moment som tränar de förmågor man behöver för att motoriskt kunna 

äta. Ett av de två barnen som härmar ledaren när hon slickar på läpparna, flyttar kexfiskar från 

ena sidan av munnen till den andra sidan, balanserar på tungan och andra liknande aktiviteter har 

efter ”Matkul” fått bättre munmotorik. Det beskriver både hennes pappa i intervjun och jag ser 

det i observationen. Hon har bl.a. lärt sig att flytta mat från ena sidan av munnen till andra sidan. 

    Det barn som jag ser gör sensoriska framsteg uttrycker det själv i samtalet genom att tala om 

att hon faktiskt gillade aktiviteterna med några av de kladdiga produkterna, bl.a. kräm. Hennes 

pappa berättar i intervjun att den krämen fungerar i måltid hemma efter deltagandet i ”Matkul”.  

Föräldrarna säger sig ha fått ett nytt verktyg att introducera nya ätbara produkter hemma. Det kan 

jämföras med barnet som sa att hon trodde att mamma och pappa hade lärt sig något på 

”Matkul”  

    I samtal berättar ett barn att ”Matkul” hemma går bra. En förälder berättar att hans barn vet 

hur man gör när de har ”Matkul” hemma. En förälder säger att ”Matkul” har gett ramarna hur 

man kan göra hemma. 

    Att gruppen påverkar och har betydelse framkommer i både föräldraintervjuerna och 

observationerna. Föräldrarnas iakttagelser stämmer väl med det jag observerar. Ibland sporrades 
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ett barn av de andra och vågade göra mer, på ett för henne positivt sätt. Tyvärr fanns det också 

situationer där något barn ”drogs med” av gruppen och gjorde saker som var alldeles för svåra 

för henne. Det gällde framför allt saker som hon inte klarade sensoriskt. Att ”kladda” ser ofta 

roligt ut och barnen var i början snabba att härma. För barnen med stora taktila svårigheter blev 

det för svårt. 

     Att barnen upplever svårigher med ”kladd” ser jag i observationerna och barnet uttrycker 

också det i samtalen.  
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Resultatdiskussion 

Metoden ”Matkul” 

Denna studie visar att ”Matkul” är ett sätt att hjälpa barn att komma vidare i ätutvecklingen, både 

motoriskt och sensoriskt.  

    I studien har det framkommit att barnen vågar närma sig ätbara produkter i ”Matkul” för att 

det finns underlättande strategier, de har roligt och inte upplever något tvång. De får muntlig 

positiv förstärkning och de kan välja att inte härma de moment som de tycker verkar för svåra. 

Det finns alternativa sätt att delta på som de då kan välja.  

    I ingen av de filmer som analyserats i observationerna finns någon som trugar, tjatar, vädjar, 

försöker tvinga eller liknande. Tydliga rutiner och att ledaren anpassar aktiviteterna efter barnens 

förmåga, backar om det blir för svårt och erbjuder andra sätt att delta bidrar till att barnen vågar 

prova. Barnen vet att de inte behöver äta. 

    Om vi tror att barnet har emotionella problem eller beteendeproblem kommer vi att vilja 

kontrollera och ”fixa” barnet. Om vi tror att barnet har en stressreaktion för att det inte klarar av 

uppgiften, kommer vi att lära ut förmågorna på ett sätt som respekterar barnets beredskap för 

uppgiften (Dunn Klein & Morris, 2010). Att lära ut förmågorna tar tid. Metoden ”Matkul” har 

visat sig vara en framgångsrik metod att lära ut dessa. 

    Med hjälp av bilder fick barnen uttrycka sin åsikt om ”Matkul. Alla barn placerade bilden som 

symboliserade ”Matkul” i kategorin ”gillar”. Barnen upplevde alltså ”Matkul” som en positiv 

aktivitet trots att många moment var väldigt svåra för de som har sensoriska svårigheter. Detta är 

ett starkt bidrag till studiens resultat. Det är barnens eget perspektiv.  

   Föräldrarna har sett positiva förändringar efter att ha deltagit i ”Matkul” tillsammans med sina 

barn. Barnen vågar närma sig mat på ett annat sätt än tidigare och föräldrarna tycker att de fått ett 

”nytt verktyg” att använda hemma. 
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Modellinlärning 

Eftersom ledaren använder modellinlärning påkallar hon ofta barnens uppmärksamhet för att 

visa hur man gör, eller påvisar vad något av barnen gör. Barnen observerar ledaren och härmar 

henne. Barnen observerar också varandra och härmar. 

    Barnen visar gärna vad de gör i ”Matkul” för att få positiv förstärknig. En del barn pockar på 

ledarens uppmärksamhet för att få förstärkning, andra är lite mer avvaktande. 

    När ledaren uppmärksammar något barnet gör och förstärker det med en positiv kommentar 

upprepar barnet oftast beteendet. Positiv förstärkning ökar beteendet. Om barnet gör något som 

är för svårt upprepar hon däremot inte handlingen även om hon får positiv förstärkning. 

    Barnen härmar det de vill och ledaren uppmanar inte, tjatar inte och försöker inte på någor sätt 

tvinga barnen. Det tycks som om barnen härmar det de tycker verka vara kul. Det tycks också 

som det sammanfaller med det som barnet klarar av, det vill säga de härmar sådant som de klarar 

av.  

Barnen härmar alltså inte allt. Det är tydligt att barnen värderar vad som är värt att härma och 

därefter väljer att härma eller att låta bli. Det verkar som de avstår att härma sådant som är för 

svårt för dem. Därför uppstår det hela tiden situationer när barnen gör olika – några härmar och 

andra avstår.  

    Modellinlärning (Bandura 1977, 1999) verkar vara en framgångsrik inlärningsmetod i ”Matkul”. 

Precis som Bandura säger ser jag att barnen uppmärksammade vad ledaren gjorde, mindes och 

reproducerade det. Förväntade barnet sig ett positivt resultat så härmade de och om det 

förväntade sig ett negativt resultat avstod de från att härma. De kunde alltså förutse resultaten av 

sin handling och planerade sitt beteende utifrån det. Det verkar som de avstod sådant som de 

förutsåg skulle blir svårt. Då mindes de och kunde förutse att det inte skulle blir positivt om de 

härmade.  

    Eftersom det inte är motiverande att utföra obehagliga saker tror jag att de som inte klarar 

”kladd” faktiskt förutsåg att det skulle blir obehagligt och därför avstod.  

    Det är tydligt att barnen kunde hålla kvar i minnet och översätta det de kom ihåg i faktiskt 

beteende. Det syns särskilt på hur de använder alternativa sätt att delta. En av flickorna var så 

ivrig att visa vad hon kunde att hon i början drogs med av andra barn och gjorde saker som inte 

kändes bra. Efter några gånger lärde hon sig att avstå och att istället använda alternativa sätt att 

delta. 
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Tidigare forskning 

I många av de artiklar som William m. fl. ((2010) gick igenom ansåg man att barnen grät, kväljde, 

kräktes, vände bort huvudet, spottade ut mat osv var ett problematiskt beteende i matsituationen 

som skulle behandlas med beteendemodifikation. I ”Matkul” tolkas ett sådant beteende som att 

barnet inte har förmågor att klara av att äta och med hjälp av metoden lär sig barnet dessa 

förmågor succecivt.  

    Eftersom man vet att vissa medicinska problem ofta orsakar ätsvårigheter är det viktigt att 

behandla dessa. Flera studier (Field m.fl., 2003, Williams m.fl., 2010). har kommit fram till att för 

att en intervention som syftar till att öka matintaget hos barn med stora ätsvårigheter ska ge 

resultat måste de medicinska problemen alltid åtgärdas först. Field, Garland & Williams (2003) 

visade att av 349 barn med uppfödningsproblem hade 87 % av barnen en medicinsk åkomma 

som kan orsaka smärta (51 % gastroesofegal refluxsjukdom, 21 % matallergi eller intolerans och 

15 % förstoppning) och självklart värjer sig barnet mot mat om ätandet gör ont (Field m.fl., 

2003).  

     Williams, Fields & Seiverling (2010) kom fram till att 14 barn som inte lyckats lära sig äta trots 

beteendeterapi kunde 43 % av de barnen äta på vanligt sätt och ta bort sin gastrostomi efter att 

deras medicinska problem identifierats och medicinerats (Williams m.fl., 2010).  

    Slutsatser från tre forskningsöversikter om behandling av barn med stora ätsvårigheter 

(Williams m.fl., 2010; Sharp, 2010; Lukens m.fl., 2013) visar att behavioristiska 

beteendeinterventioner ger positiva behandlingsresultat. Generellt verkar det som 

beteendeinterventioner ökar barnens ätande och minskar deras negativa beteenden. Men bara 

positiv förstärkning räcker inte. I ”Matkul” upprepar barnen ofta sitt beteende om de får positiv 

förstärkning men det gör de inte om beteendet leder till obehag. Williams m. fl. (2010) kom fram 

till att positiv förstärkning inte räckte utan att man också behövde metoder för att hindra barnen 

från att slippa äta. De metoder som då används är tvång på olika sätt. I ”Matkul används inte 

tvång. Metoden har ett tydligt barnperspektiv och bygger på vad vuxna anseer sig veta  är ”barns 

bästa”. De vuxna hjälper barnen att lyckas. Barnen blir också lyssnade på även när de inte 

använder talat språk. Att gå iväg, att flytta till förälderna knä, att vända sig bort och så vidare 

tolkas som att barnet tycker det är svårt och behöver ”ta en paus”.  

    Nonremoval of the spoon är en vanlig metod i beteendeterapi då terapeuten säger till barnet att 

hon/han måste sitta kvar i stolen tills alla tuggor är uppätna. Sen placeras skeden på barnets 

underläpp och hålls kvar där ända tills barnet öppnar munnen. Utspottad mat placeras tillbaka på 
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skeden. När barnet tar emot tuggan får det en leksak. I ”Matkul” används inte belöning på det 

sättet och om barnet vill gå iväg får det göra det. Alla aktiviteter är lekfulla och varje barn väljer i 

vad de vill delta och hur de vill delta. Den vuxne anpassar aktiviteterna efter varje barns förmåga.  

    Physical guidance utförs på samma sätt som Nonremoval of the spoon men med tillägget att 

terapeuten öppnar barnets mun med ett lätt tryck på käken och stoppar in maten i barnets mun. 

Matningen fortsätter fast barnet gråter, kväljs och kräks och utspottad och uppkräkt mat stoppas 

in i munnen igen. Att tvinga barn på detta sätt är övergrepp. I ”Matkul” används inte tvång och 

barnen lär sig barnet i stället hur de ska göra när de behöver spotta ut för att inte tvingas svälja 

något som känns obehagligt.  
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Konklusion   

 

”Matkul” är en svensk anpassning av The Sequential-Oral-Sensory (SOS) Approach to Feeding, 

utvecklad av Ph.D Kay A Toomey, Colorado, USA. På ett lekfullt sätt hjälper man barnet att 

tolerera fler ätbara produkter samtidigt som barnen får möjligheter att utveckla de förmågor som 

behövs för att äta. 

    Studiens resultat visar att ”Matkul” är en framgångsrik metod för att hjälpa barn med stora 

ätsvårigheter att komma vidare i ätutvecklingen, både motoriskt och sensoriskt. 

    Fyra barn i åldrarna 3 år och 5 månader till 5 år och 2 månader deltog i en intensivtränings-

period med ”Matkul” under hösten 2013. Gruppen träffades 2 dagar i rad vid 3 tillfällen, 

utspridda under 6 veckor. För att undersöka vad som händer i ”Matkul” filmades gruppen vid alla 

tillfällen de träffades. Filmerna användes som observationsunderlag.  

    Studiens resultat visade att barnen vågade närma sig ätbara produkter i ”Matkul” för att det 

fanns underlättande strategier, de hade roligt och upplevde inte något tvång. De fick muntlig 

positiv förstärkning och de kunde välja att inte härma de moment som de tyckte verkade för 

svåra. Det fanns alternativa sätt att delta på som de då kunde välja. 

    Modellinlärning (Bandura 1977, 1999) verkade vara en framgångsrik inlärningsmetod i 

”Matkul”. Barnen uppmärksammade vad ledaren gjorde, mindes och reproducerade det. 

Förväntade sig barnen ett positivt resultat så härmade de och om de iställer förväntade sig ett 

negativt resultat avstod de från att härma. De kunde alltså förutse resultatet av sin handling och 

planera sitt agerande utifrån det. Det verkade som de avstod sådant som de förutsåg skulle bli 

svårt, det gällde framför allt ”kladd”. Barnen hade roligt och ville gärna vara med trots att vissa 

moment var svåra för de som har taktila svårigheter.  

    Med hjälp av bilder fick barnen uttrycka sin åsikt om ”Matkul”. Alla barn uttryckte att de 

gillade ”Matkul”, vilket är ett starkt bidrag till studiens resultat. Det är barnens eget perspektiv. 

    I intervjuer med barnens föräldrar, ca en månad efter ”Matkul”, sa de sig ha fått ett ”nytt 

verktyg” att introducera nya smaker och konsistenser. De berättade också om positiva 

förändringar efter ”Matkul”: barnen verkade mer intresserade av mat, de vågade närma sig mat på 

ett annat sätt än tidigare och de experimenterade mer med maten. Ett barn förbättrade sin 

oralmotorik och ett annat barn sin sensorik. 
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Lukens (2013) anser att tillgänglig evidens pekar på positiva behandlingsresultat med 

beteendeintervention. Men med begränsade data och brist på studier blir det svårt att dra riktiga 

slutsatser, därför föreslår han framtida systematiska studier (Lukens, 2013). Även om metoderna 

är framgångsrika måste man fundera över vad behandlingen får för konsekvenser för barnet. 

Kommer ett barn som blivit tvingad att svälja någonsin att kunna uppleva mat som något 

positivt? Studierna är inte värda att upprepa för att få fram riktiga slutsatser när metoderna 

innebär att barn utsätts för övergrepp. 

    Barnet trotsar inte utan försöker undvika något som ger stort obehag, illamående eller smärta. 

Barnets beteende kommunicerar till oss att de inte klarar/har förmåga att äta. Barnets beteende är 

alltså inte ett problembeteende utan ett helt adekvat sätt att tala om att något inte är bra, att 

barnet har ätsvårigheter. 

    Många studier kommer fram till att olika former av tvång behövs för att interventionen ska ge 

resultat. I flera stater i USA finns stora program där man behandlar barn med ätsvårigheter med 

beteendeinterventioner där tvång är ett naturligt inslag.  Man tar inte hänsyn till de 

bakomliggande orsakerna till barnets beteende utan försöker bara få barnet att upphöra med det 

man anser vara ett beteendeproblem. Man har inget barnperspektiv och barns egna perspektiv 

har man inte efterfrågat. Metoderna skapades förhoppningsvis utifrån ett barnperspektiv där 

ansvariga vuxna ville se till ”barnets bästa”. Barnets bästa är förstås att överleva och för inte så 

länge sen hade man inget annat att ta till än tvångsmatning.  

     När olika metoder för behandling av barn med stora ätsvårigheter jämförs framstår ”Matkul” 

som det bästa alternativet ur ett barnperspektiv. Det är en beteendeinriktad metod som bara 

använder naturlig, positiv förstärkning och desensibilisering. Det förekommer inget tvång eller 

straff, vilket det gör i de flesta andra metoder som använder beteendeinterventioner för 

behandling av barn med stora ätsvårigheter. 

    I Sverige raticifierades FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen (1989) 

redan 1990 medan USA ännu inte gjort det. Det är väl troligt att vi därför kommit längre än USA 

i dessa frågor. I Sverige kan man helt enkelt inte använda tvångsmetoder eftersom vårt sätt att se 

på barn bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen (1989). 

    När man sätter sig in i barnets situation, har ett barnperspektiv, leder detta till positiva 

förändringar, för både barn och föräldrar. Barnet blir förstått och kan få hjälp när man förstår att 

barnets beteende i matsituationen är en inlärd avvärjningsreaktion mot något som barnet inte 

klarar av, att barnet inte har de fysiska färdigheterna att klara situationen. 
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Det är viktigt att öka kunskapen om barn med stora ätsvårigheter, på förskolor och skolor, men 

också i samhället i stort. Det leder till ökad förståelse för barnen och föräldrarnas svårigheter. 

Man måste ha ett barnperspektiv när man som vuxen försöker förstå barnets situation och för att 

kunna hjälpa barnet. Barnet kan behöva hjälp med sondmatning och/eller näringsdrycker på ett 

sätt som inte begränsar lek och aktiviteter på förskolan. De ska alltid erbjudas något av, den 

eventuella, mat de klarar att äta. Att se om barnet har sensoriska svårigheter är viktigt för 

förståelsen. Man måste också lyssna på barnet, både vad det säger och uttrycker på annat sätt, 

beroende på barnets utvecklingsnivå.  

    I FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, artikel 12:1 (1989), fastslås att 

varje barn har rätt att bli lyssnad på och att barns åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till 

barnens ålder och mognad. Det kan tolkas som att den sociala omgivningen kring barnet måste 

lyssna på barnets uttryck även om det inte är via tal. Att gråta och skrika är också att uttrycka en 

åsikt. I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, artikel 7:3 

(2006) sägs att barnet har rätt att få stöd i att utöva sin rätt att komma till tals. Stödet ska  

anpassas till barnets funktionsnedsättning. 

    Om barn kommunicerar ovilja men blir inte lyssnade på finns inget barnsperspektiv. Och när 

deras uttryck inte tolkas lyssnar man inte på deras eget perspektiv.  

    Det saknas kunskap inom området och det finns behov av både kunskapsutveckling och 

forskning. I forskning om barn är det viktigt att lyssna på barnets åsikt – barnets eget perspektiv.      

Barn med stora ätsvårigheter har rätt till och behöver stöd och anpassningar i förskola och skola 

annars riskerar de att inte utvecklas optimalt på grund av för litet näringsintag. Barnet behöver 

också hjälp att våga närma sig fler ätbara produkter. Det finns annars en risk att barnet blir mer 

selektivt. 

    I förskolan fungerar det ofta ganska bra för barn med stora ätsvårigheter, men skolstarten kan 

vara svår. Både för att skolpersonal saknar kunskap om barnens svårigheter och för att barnen 

inte äter tillräckligt för att orka med en hel skoldag. Otillräckligt näringsintag påverkar barnens 

koncentrationsförmåga och inlärningsförmåga och på sikt kan detta påverka deras skolresultat. I 

skolan behövs både kunskapsutveckling och forskning. 

    Parallellt med denna studie har författaren översatt, anpassat och arbetat med The Sequential-

Oral-Sensory (SOS) Approach to Feeding för skolbarn - ”Matskola”. Inom det området finns 

inga studier gjorda, vilket det naturligtvis också finns behov av. 

    Studien har bara ytligt berört de svårigheter barn med autism kan ha med att äta. Där finns det 

ett mycket stort behov av kunskap och studier. Risken är att barnen bara blir mer och mer 
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selektiva i vad de äter; vilket fabrikat de tolererar och exakt hur det ska tillagas. Det blir ofta ett 

socialt problem för familjen men också en allvarlig risk för barnet som kan riskera att avstanna i 

tillväxten och/eller minska i vikt. 

    Barn med stora ätsvårigheter behöver och har rätt till stöd i förskola/skola. Ändå är det inte 

alltid självklart att de får det. Enligt Skollagen (2011) ska hänsyn tas till barns olika behov och 

barn ska ges stöd så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 

skillnader i barnens förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Barn med stora ätsvårigheter 

som inte får stöd och anpassningar kan riskera att inte utvecklas optimalt på grund av för litet 

näringsintag.  

    Livsmedelsverket kom i september 2016 med nya råd om maten i förskolan där de poängterar  

att barn med behov av särskild mat på grund av andra tillstånd eller sjukdomar, exempelvis 

diabetes eller neuropsykiatriska diagnoser bör få individuellt anpassade kostråd från hälso- och 

sjukvården. För barn med neuropsykiatriska diagnoser kan även en anpassning av 

måltidssituationen vara till stöd (Livsmedelsverket, 2016). Detta borde också kunna appliceras på 

barn med stora ätsvårigheter. 

   Att alla barn uttryckte att de gillade ”Matkul”, är ett starkt bidrag till studiens resultat. Det är 

barnens eget perspektiv. Att alla var samstämmiga är positivt och indikerar att metoden ”Matkul” 

kan rekommenderas till andra som ska behandla barn med stora ätsvårigheter. Barns eget 

perspektiv har mig veterligen aldrig tidigare efterfrågats i behandling av ätsvårigheter. 

  



66 
 

Referenslista    

 
Ahern, W. H., Kerwin, M. E., Eicher, P. S., Shantz, J. & Swearingen, W. (1996). An alternative          

treatments comparison of two intensive interventions for food refusal. Journal of applied 

behavior analysis, 29, 321-332. Number 3 (fall 1996). 

Aspers, P. (2007). Etnografiska metoder. Malmö: Liber AB. 

Bandura, A (1977). Social Learning Theori. Prentice-Hall. 

Bandura, A (1999). Social cognitive theory: An agentic perspective. Asian Journal of Social Psychologi. 

Benson, J.D., Parke, C.S. Gannon, C. & Munoz, D. (2013). A Retrospective Analysis of the      

Sequential Oral Sensory Feeding Approach in Children with Feeding Difficulties. 

Journal of Occupational Therapy, Schools & Early Intervention, 6, 289-300. 

 

Boyd, K. The effectiveness of the sequential oral sensory approach group feeding program. Unpublished 

doctoral dissertation (2007). 

Creach, E. MA., CCC-SLP (2006). 

Cristensen, P. & James, A. (2008). Research with children. Perspectives and Practies. USA and Canada: 

Routledge.   

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, 5th ed, American Psychiatric Association, 

2003, DSM-5th. 

 

Douglas, J. E. & Bryon, M. (1996). Interview data on severe behavioural eating  

               difficulties in young children. Archives of Disease in Childhood, 75, 304-308. 

 

Dovberg, E. & Pramling Samuelsson (2000). Att förstå barns tankar. Liber AB. 

 

DSM-5: Mini-D 5, Pilgrim Press, 2014. 

 

Dunn Klein, M. & Evans Morris, S. (2000). Pre-Feeding Skills (2 ed.). San Antonio, TX: The   

Psychological Corporation. 

 

Ek, I. (2011). Föreläsning. Vägledning under måltid. Nordiska konferensen om barn med 

ätproblem, Uppsala (2001-06-16).  

 

Ek, I. (2016). An experience-based treatment model for children unwilling to eat. Nursing children 

and young people. June 2016. Volume 28. Number 5. S. 22-28. 



67 
 

Ek, I. & Johansen, J. (2014). Varför äter inte barnet?  Läkartidningen, 2014;111:CDYU. 

Ek, I. & Uhlén Nordin, E. (2015). Varsågod – Handbok för föräldrar till barn med ätproblem. Västerås: 

Elanders Sverige AB. 

Ek, I. & Ås, A. (2010). Tre perspektiv på ätovilja. Västerås: Bergstrands tryckeri. 

Field, D, Garland, M & Williams, K. (2003). Correlates of specific childhood feeding problems. Pedriatic   

Child Health, 39(4), 299-304. 

FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen,1989. 

http://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, 2006. 

               http://www.regeringen.se/sb/d/11071/a/123615 

 

Halldén, G. Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp. Pedagogisk forskning i 

Sverige. 2003; nr 1-2, s2-23. 

 

Heyman, L (2012). Vad är epigenetik. Hämtad 25 maj 2017 från   

              www.vetenskaphalsa.se/vad-ar-epigenetik-2 
 

Ihrskog, M (2006). Kompisar och kamrater: Barns och ungas villkor för relationsskapande i vardagen. 

Hämtad 13 januari 2017 från 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uac

t=8&ved=0ahUKEwi1yZCo177RAhXJECwKHX2PC2YQFggcMAA&url=http%3A%

2F%2Fwww.diva-

portal.org%2Fsmash%2Fget%2Fdiva2%3A206823%2FFULLTEXT01.pdf&usg=AFQj

CNG8-KXJyQkPpWnqX-PnhtoBkbsI8w.  

 

Johansen, Jeanette, (2011). Föreläsning. Varför drabbas bara vissa barn? Tankar kring biologiska 

riskfaktorer. Nordisk konferens om barn med ätproblem, Uppsala (2011-06-17). 

Johansen, J.E., Fetissov, S.O., Bergström. U., et al. Evidence for hypothalamic dysregulation in mouse 

models of anorexia as well as in humans. Physiol Behav. 2007;92(1-2):278-82.  

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.  

 

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460)  

Ledford, JR. & Gast, DL. Feeding problems in children with autism spectrum disorders: a review. Focus on 

Autism and Other Developmental Disabilities. 2006; 21:153-66. 

Lindgren, Simon (2014). Kvalitativ analys, Kodning, Tematisering, Summering och Summering. I 

Mikael Hjerm, Simon Lindgren, Marco Nilsson (red.), Introduktion till samhällsvetenskaplig 

analys. (s. 29-72, 73-68) Författarna och Gleerups Utbildning AB. 

http://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full
http://www.regeringen.se/sb/d/11071/a/123615
http://www.vetenskaphalsa.se/vad-ar-epigenetik-2
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1yZCo177RAhXJECwKHX2PC2YQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.diva-portal.org%2Fsmash%2Fget%2Fdiva2%3A206823%2FFULLTEXT01.pdf&usg=AFQjCNG8-KXJyQkPpWnqX-PnhtoBkbsI8w
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1yZCo177RAhXJECwKHX2PC2YQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.diva-portal.org%2Fsmash%2Fget%2Fdiva2%3A206823%2FFULLTEXT01.pdf&usg=AFQjCNG8-KXJyQkPpWnqX-PnhtoBkbsI8w
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1yZCo177RAhXJECwKHX2PC2YQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.diva-portal.org%2Fsmash%2Fget%2Fdiva2%3A206823%2FFULLTEXT01.pdf&usg=AFQjCNG8-KXJyQkPpWnqX-PnhtoBkbsI8w
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1yZCo177RAhXJECwKHX2PC2YQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.diva-portal.org%2Fsmash%2Fget%2Fdiva2%3A206823%2FFULLTEXT01.pdf&usg=AFQjCNG8-KXJyQkPpWnqX-PnhtoBkbsI8w
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1yZCo177RAhXJECwKHX2PC2YQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.diva-portal.org%2Fsmash%2Fget%2Fdiva2%3A206823%2FFULLTEXT01.pdf&usg=AFQjCNG8-KXJyQkPpWnqX-PnhtoBkbsI8w


68 
 

Livsmedelsverket, Uppsala september 2016 ISBN: 978-91-7714-247-8 tryck: Lenanders Grafiska. 

              Hämtad 17 januari 2017 från  http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--

miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/forskola/rad-och-material/ 

Lukens, C. T. & Silverman, A. H. (2014). Systematic Review of Psychological Interventions for 

Pediatric Feeding Problems. Journal of Pediatric Psychology, 39(8), 903-17. 

 

Mathisen, B., Worrall, L., Masel, J., Wall, C. & Shepherd R.W. (1999). Feeding problems in 

infants with gastro-oesophageal reflux disease: A controlled study. Journal of Paediatric 

Child Health, 35, 163–169. 

 

Morris, S. (1989). Development of oral-motor skills in neurologically impaired children receiving 

non-oral feedings. Dysphagia 3, 135-154. 

Morris, S.E. & Klein, M.D. (2000). Normal development in feeding skills s. 59-95. I Pre-Feeding 

Skills: a comprehensive resource for mealtime development. Morris & Klein (red.) 

Second Edition. United States: The Skill Builders/Harcourt Assessment. 

 

Murphy, J & Cameron L. (2006). Talkin Mats A Resourse to Enhance Communication. 

University of Sterling, British Journal of Learning Disabilities, 35, 113–120 

 

Nilsson, Marco (2014). Att samla in kvalitiva data-halvstrukturerade intervjuer. I Mikael Hjerm, 

Simon Lindgren, Marco Nilsson (red.), Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. (s. 149-

165) Författarna och Gleerups Utbildning AB.        

 

Nordahl Sandberg, E. (2014).  Hämtad 13 januari 2017 från  

http://www.ica.se/recept/barnmat/sa-vacks-lusten-till-mat/             

Perers, Saga-Marie. (2014) Justus-8-har aldrig ätit sig mätt. Svenska Dagbladet, 20140611. 

Hämtad 13 januari 2017 från 

              http://www.svd.se/nyheter/inrikes/justus-8-har-aldrig-atit-sig-

matt_3478338.svd?utm_source=sharing&utm_medium=clipboard&utm_campaign=20

140611 

 

Perers, Saga-Marie. (2014) Ätovilliga barn- ett stort problem för vården. Svenska Dagbladet, 

20140611. Hämtad 13 januari 2017 från 

              http://www.svd.se/nyheter/inrikes/atovilliga-barn-stort-problem-for-

varden_3478330.svd?utm_source=sharing&utm_medium=clipboard&utm_campaign=

20140611 

 

PubMed Health. (2016). Hämtad 14 September 2016 från 

http://www.nebi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/ 

 

http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/forskola/rad-och-material/
http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/forskola/rad-och-material/
http://www.ica.se/recept/barnmat/sa-vacks-lusten-till-mat/
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/justus-8-har-aldrig-atit-sig-matt_3478338.svd?utm_source=sharing&utm_medium=clipboard&utm_campaign=20140611
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/justus-8-har-aldrig-atit-sig-matt_3478338.svd?utm_source=sharing&utm_medium=clipboard&utm_campaign=20140611
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/justus-8-har-aldrig-atit-sig-matt_3478338.svd?utm_source=sharing&utm_medium=clipboard&utm_campaign=20140611
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/atovilliga-barn-stort-problem-for-varden_3478330.svd?utm_source=sharing&utm_medium=clipboard&utm_campaign=20140611
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/atovilliga-barn-stort-problem-for-varden_3478330.svd?utm_source=sharing&utm_medium=clipboard&utm_campaign=20140611
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/atovilliga-barn-stort-problem-for-varden_3478330.svd?utm_source=sharing&utm_medium=clipboard&utm_campaign=20140611
http://www.nebi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/


69 
 

Qvarsell, B. (2003).  Barns perspektiv och mänskliga rättigheter Godhetsmaximering eller 

kunskapsbildning? Pedagogisk Forskning i Sverige 2003 årg 8 nr 1–2 s 101–113  

 

Remius Strömberg, Tina (2014).  Wilja-2-ett av alla barn som behöver hjälp att äta. Fler söker 

vård för barn som vägrar äta. Metro 2014-09.09. Hämtad 13 januari 2017 från 

               http://www.metro.se/nyheter/wilja-2-ett-av-alla-barn-som-behover-hjalp-att-

ata/EVHnih!GosSGarSnfw/ 

 

Repstad, P. (1993). Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 

 

Rommel, N., De Meyer, AM., Feenstra, L. & Veereman-Wauters, G. (2003).The complexity of 

feeding problems in 700 infants and young children presenting to a tertiary care 

institution. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 37, 75-84. 

Sharp W. G., Jaquers, D. L., Morton, J. F. & Hertzinger, C. V. (2010). Peadric feeding disorder: A 

Quantitative Synthesis of Treatment Outcomes. Clinical Child and Family Psychology Review. 

December 2010, Volume 13, Issue 4, pp 348–365. 

Skollagen, 2010:800, http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800 

Stenhammar, A., Rinnan, T. & Nydahl, E. (2012). Bättre stöd när barn och ungdomar är delaktiga. 

Lyssna på oss! Handikappförbunden. Hämtad 13 januari 2017 från 

www.handisam.se/lyssnapabarn 

Stjernqvist, K. M. (1992). Extremely Low Birth Weight Infants. Development, behavior and impact on the 

family. Avhandling för doktorsexamen, Lund universitetet. 

Strudwick, S. (2003). Gastro-oesophageal reflux and feeding: the speech and language therapist’s 

perspective. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 67, 101-102. 

Söderbäck, M. (red.)  (2010) Barn och ungas rätt i vården. Stiftelsens Allmänna Barnhuset. 

Toomey, K.A. (2007). An Introduction to the SOS Approach to Feeding. Pediatricfeedingnews.com 

volym 8 nr 1, juli 2007. 

Toomey, K.A. (2010). Top Ten Myths of Mealtime in America. Hämtad från www.SPDSTAR.org 

          29 maj 2017. 

 
Toomey, K.A. & Sundseth Ross, E. (2011). SOS Approache to feeding. American Speech-Language 

Association. 

Tuchman, D. N. (1989). Cough, CChoke, Sputter: The Evaluation of the Child with Dysfunctional 

swallowing. Dusphagia, 3, 111-116. 

http://www.metro.se/nyheter/wilja-2-ett-av-alla-barn-som-behover-hjalp-att-ata/EVHnih!GosSGarSnfw/
http://www.metro.se/nyheter/wilja-2-ett-av-alla-barn-som-behover-hjalp-att-ata/EVHnih!GosSGarSnfw/
http://link.springer.com/journal/10567/13/4/page/1
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
http://www.handisam.se/lyssnapabarn
http://www.spdstar.org/


70 
 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Stockholm: Vetenskapsrådet. www.vr.se 

Vårdguiden 1177 (2017), Gastroesofagal refluxsjukdom hos barn. Hämtad 2 juni 2017 

från  https://www.1177.se/Uppsala-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Gastroesofagal-

refluxsjukdom-hos-barn/  

Williams, K. E., Field, D. G. & Seiverling, L. (2010) Food refusal in children: A review of the literature. 

Research in Developmental Disabilities, 3, 625-633. 

 

Wright, C. M., Smith K. H. & Morrison J. (2011). Withdrawing feeds from children on long term enternal 

feeding: factors associated with success and failure. Arch Dis Child 2011 96: 433-439. 

 

  

http://www.vr.se/
https://epost.uppsala.se/OWA/redir.aspx?C=iH7n-JYALA1hfOprELpQI_q2z5mihsI4-abR1fHcSuuEt2orlK3UCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.1177.se%2fUppsala-lan%2fFakta-och-rad%2fSjukdomar%2fGastroesofagal-refluxsjukdom-hos-barn
https://epost.uppsala.se/OWA/redir.aspx?C=iH7n-JYALA1hfOprELpQI_q2z5mihsI4-abR1fHcSuuEt2orlK3UCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.1177.se%2fUppsala-lan%2fFakta-och-rad%2fSjukdomar%2fGastroesofagal-refluxsjukdom-hos-barn


71 
 

Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev 

 
                                        Uppsala den 28 mars 2014 
 
Hej! 
 
 
Mitt namn är Anita Hammarberg och jag arbetar som specialpedagog på Folke Bernadotte 
regionhabilitering i Uppsala.  Jag studerar också på Masterprogrammet i utbildningsvetenskap, 
med inriktning mot specialpedagogik, vid Uppsala universitet. Jag håller på att skriva en 
masteruppsats som handlar om ”Matkul” som ert barn kommer att delta i under våren 2014. 
    Jag är nyfiken på vad det är som gör att barnen i ”Matkul” vågar närma sig ätbara produkter 
och kanske till och med att prova nya saker. Är det för att det är kul och lekfullt? Utan krav? 
Ingen stress? Är det för att barnen härmar de vuxna och varandra? Det är några av de frågor jag 
hoppas hitta svar på när jag observerar vad som händer i ”Matkul”. Som stöd för min analys 
behöver jag titta på befintliga filmer, det vill säga de som kommer att filmas för att användas i 
utbildning av personalen på Folke Bernadotte regionhabilitering. 
    Jag vill också försöka ta reda på om ”Matkul” förändrar något i er vardag. Efter perioden med 
”Matkul” (förslagsvis vecka 23 eller 24) skulle jag därför uppskatta om jag fick göra en intervju 
med någon av er föräldrar. Jag är beredd på att vi träffas på er hemort, på en tid och plats vi 
kommer överens om. 
   Vad barnen tycker om ”Matkul” är allra viktigast! Därför vill jag i slutet av perioden med 
”Matkul” fråga ert barn om det. Jag kommer att visa bilder av det vi gjort i ”Matkul” och be ert 
barn berätta. Ert barn får själv bestämma om hon vill berätta eller ej. 
    Jag kommer att följa vetenskapliga etiska principer. All information och alla data kommer att 
behandlas konfidentiellt. I min uppsats kommer jag att ge barnen fingerade namn. Jag kommer 
att spela in intervjuerna och dessa kommer bara att användas av mig för denna uppsats och inte i 
något annat sammanhang. 
    Er medverkan är helt frivillig. Även om ni avböjer kommer ert barn att delta i ”Matkul” som 
planerat. Ni har också rätt att när som helst avbryta er medverkan. 
 
Vad snäll och kryssa i det som passar er och skriv under. Posta i bifogat kuvert, inget frimärke 
behövs. 
 
Kontakta mig gärna om ni har några frågor eller funderingar! 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Anita Hammarberg 
E-mail: anita.bjorklund-hammarberg@uppsala.se 
Telefon: 0739935857 
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Bilaga 2. Medgivandeblankett 

 
 
□ Jag godkänner att mitt barn deltar i studien om ”Matkul” 
 
□ Jag godkänner att Anita Hammarberg använder befintliga filmer i sin analys av  
     vad som händer i ”Matkul”.  
 
□ Jag godkänner att Anita Hammarberg intervjuar mitt barn. 
 
□ Jag godkänner att bli intervjuad efter perioden med ”Matkul”.  
 
□ Jag godkänner inte att mitt barn deltar i studien om ”Matkul”. 
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