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Inledning 

Kläderna kliar, strumporna klämmer, det gör ont i öronen, olika lukter sticker i näsan och det är 
svårt att sitta still... 
 
Alla har dagar när strumporna klämmer, öronen är känsliga för alla ljud i omgivningen och man 
känner sig rastlös och spänd. 
Stress, brådska och trötthet ökar styrkan på kroppens sinnesförnimmelser.  
 
Stöd från omgivningen och en empatisk inställning hos föräldrarna gentemot barnets mående kan 
göra det lättare! Prata med barnet om superkraften hos våra sinnen, det är tillåtet att vara känslig. 
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Utmanande vardagsaktiviteter 

Påklädning 

Ogillar ditt barn någonting som har med påklädning eller kläder att göra, till exempel sömmar och 
tvättrådsetiketter som känns irriterande och stör, strumpor som inte sitter bra eller underbyxor som 
klämmer? 

• Ägna uppmärksamhet åt klädernas material och deras behaglighet. Prata med 

barnet om hurdana kläder barnet gillar och hur hen vill att de ska kännas. När är det 

ok med mer obekväma kläder?  

• Välj de kläder som känns bäst för barnet, antingen lösa eller åtsittande 

• Välj ut kläder för följande dag tillsammans med barnet redan kvällen före 

• Klipp bort tvättrådslapparna 

• Fundera om det går att använda strumpor och underkläder aviga, det vill säga med 

sömmarna utåt 

• Om det finns kläder som barnet går med på att använda utan problem, köp 

flera likadana plagg. På det sättet kan kläderna tvättas emellanåt 

• Morgongymnastik och kroppsmassage före påklädning kan hjälpa barn som är 

känsliga för beröring. Kroppen väcks så att den är redo att känna kläderna mot sig 

• Tycker barnet om musik? Sätt på en låt som barnet gillar när hen ska klä på sig, så 

att det känns bättre att ta på sig kläderna (stressnivån sjunker när det är roligt och 

dansrörelserna väcker kroppen) 

• Om strumpbyxor är ett problem, går det att istället använda leggings? 

• När det kommer till ytterkläder ser den vuxna till att barnet klär sig efter väder, men i 

övrigt är det inte värt att strida om valet av kläder 

• Om huvudbonader inte känns bra, skulle barnet kunna pressa huvudet mot kuddar 

eller en soffa innan hen provar huvudbonaden? En kraftig tryckkänsla kan göra 

huvudet mindre känsligt för beröring. Välj den bästa mössan eller skärmmössan 

• Om det inte känns bra med handskar, skulle barnet kunna sitta en stund på 

händerna? En kraftig tryckkänsla kan göra händerna mindre känsliga för beröring 

• Om barnet tappar humöret och känslorna svallar vid påklädning, skulle hen kunna 

klä på sig ytterkläderna utomhus? 

• Om det är utmanande att byta kläder från säsong till säsong, ta fram och visa 

följande säsongs kläder i god tid. Prova kläderna tillsammans med barnet 
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• Välj dina strider när det handlar om skor. Välj skorna tillsammans och förutse 

övergångar till andra skor efter vädret. Tänk på att barnet också kan föredra enkla 

snörskor istället för skor med kardborreknäppning. 

 
Hårtvätt 

När barnet tvättar håret kan hen vara rädd för att få vatten i ögonen. För barn som är överkänsliga 
för beröring kan vattendroppar som träffar huden upplevas som smärta. 
 
Det är viktigt att fundera över tidpunkten för när håret ska tvättas. När är den bästa tiden för 
barnet att gå i duschen? Att duscha på morgonen eller ta ett kvällsbad, när barnet är trött efter 
dagen? 

• Skulle vattenleksaker eller lekar kunna göra barnet mer motiverat att bada? 

• Skulle barnet kunna ha med sig en hög med små handdukar i duschen? Klistra ett 

klistermärke i badrummets tak och be barnet att titta på det, så att hen böjer 

huvudet tillräckligt mycket bakåt och vattnet rinner bort från ansiktet. Barnet kan 

också pressa en handduk mot ögonen med händerna. Byt ofta till en torr handduk 

• Skulle barnet kunna backa in i duschen med huvudet hängande nedåt? På så vis 

kan barnet själv bestämma när vattnet ska träffa hens kropp och så småningom 

ställa sig helt och hållet under duschen 

• Skulle barnet själv kunna använda handduschen med lämpligt tryck? 

• Är det möjligt att ställa in mjukare eller hårdare tryck på duschmunstycket? Det går 

även att ta bort munstycket helt och hållet, så att vattnet kommer direkt ur 

duschslangen (inga droppar) 

• Skulle håret kunna sköljas genom att man häller vatten ur en kanna istället för att 

använda duschen? 

• Skulle barnet kunna sitta i ett badkar och samtidigt leka med leksaker? Skulle 

barnet kunna tvätta sig med en tvättsvamp eller genom att hälla vatten ur en kanna? 

• Skulle ni kunna tvätta barnets hår genom att leka frisör? Låt barnet välja ett 

schampo med lämplig doft i affären som ni tvättar håret med 

• Lyssna på barnets önskemål. Skulle det vara bättre att försiktigt stryka in schampot 

i håret, eller vill barnet att det masseras in ordentligt?  



 

 6(22) 

  

 
 

• Skulle barnet själv kunna applicera schampot i håret? Samtidigt ser den vuxna till 

att schampot inte rinner i ögonen 

• Skulle det hjälpa med fysiska lekar (det vill säga att väcka kroppen), tryck eller 

massage av hårbotten, för att barnet bättre ska tåla att man rör håret och att vattnet 

rör kroppen vid bad? 

• Ibland hjälper det om barnet använder simglasögon vid bad. Barnet kan också 

använda öronproppar om det stör hen att få vatten i öronen 

• Skulle en badmössa hjälpa? Sök med sökordet schamposkydd 

• Störs barnet av belysningen eller ekot i badrummet? 

• Skulle det hjälpa att lyssna på musik som barnet gillar vid bad? 

• Efter badet, låt barnet torka sig själv med en mjuk handduk. 

Fundera över hur ofta barnets hår behöver tvättas? Barns hår blir inte så fort fett, så det är bra att 
fundera vad ett lämpligt intervall mellan tvättarna är.  
 
Hårborstning 

• Använd en stor borste, till exempel en Tangle Teezer eller Wet hair brush. Låt 
barnet välja den borste som hen gillar mest! 

• Spraya balsamspray i håret före borstning 

• Skulle det hjälpa att massera hårbotten eller med en tyngd mot huvudet före 

borstning? 

• Borsta först ut tovor i topparna, och kom ihåg att ta tag om håret så att du inte 

luggar barnet 

• Borsta korta stunder och pausa mycket 

• Barnet kan också själv borsta, och borsta framför en spegel  

• Lek frisör 

• Lek fysiska lekar före borstning (bilaga 3: Lekar som kräver muskelarbete lugnar ner 

och ger barnet struktur) 

• Skulle det hjälpa att flytta uppmärksamheten till musik, en berättelse eller en kort 

video? 

• Skulle det hjälpa om barnet tuggar tuggummi medan ni borstar håret? 
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• Skulle det hjälpa att ha en tyngdkudde eller vibrationskudde på axlarna eller i 

famnen? 

• Skulle det hjälpa att fläta håret över natten? 

• Använd helst hårsnoddar i tyg och undvik snoddar av gummi. 

Tandborstning 

• Munnen på ett barn som är överkänsligt mot beröring kan vara särskilt känslig, 

och kräkreflexer kan ofta förekomma vid tandborstning. 

• Skulle barnet kunna tugga tuggummi, tugga på hård mat (en morot, ett 

knäckebröd) eller dricka smoothie eller yoghurt med ett sugrör innan tänderna 

borstas?  Även lekar där man blåser eller suger (till exempel en bomullsboll) eller att 

suga på en isbit kan hjälpa  

• Genom att göra på ovanstående sätt förbereds barnets mun på de 

sinnesförnimmelser som tandborsten orsakar i munnen 

• Tycker barnet bättre om att borsta tänderna med en eltandborste eller med en 

vanlig tandborste? Ofta hjälper eltandborstens vibrationer barnet att stå ut med 

att ha en tandborste i munnen 

• Skulle det gå bättre att borsta tänderna om barnet först borstar tänderna själv och 

den vuxna till sist kontrollerar borstningen? 

• Skulle det hjälpa att lyssna på musik, räkna tänderna eller läsa ramsor för att rikta 

barnets uppmärksamhet bort från de störande sinnesförnimmelserna? Kan ni 

komma överens om att tandborstningen ska pågå lika länge som en sång? Med 
sökordet ”tandborstningssång” hittar du exempel 

• Fysiska lekar före tänderna borstas förbereder kroppen på de sinnesförnimmelser 

som tandborstningen ger upphov till 

• Skulle sensoriska leksaker i händerna hjälpa barnet att rikta sin uppmärksamhet 

någon annanstans?  

• Låt barnet välja den tandborste och den tandkräm hen gillar bäst (smak eller doft) 

• Skulle det hjälpa med ansiktsmassage, skoj och bus eller ansiktsgymnastik innan 

tänderna borstas? 

• Borsta barnets tänder framför en spegel, så att barnet ser vad som händer 
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• Välj en bra tandborstningsställning, till exempel barnet sitter i den vuxnas knä eller 

står? 

• Skulle det hjälpa barnet att klämma på en leksak eller ha en viktkudde eller 

vibrationskudde i famnen? Med sökordet vibrationskudde eller viktkudde hittar 
du exempel på produkter. 

Nagelklippning 

• Klipp naglarna när de är mjuka efter duschen, badet eller simning 

• Skulle berättelser eller musik kunna hjälpa barnet att rikta sin uppmärksamhet 

någon annanstans? 

• Skulle det hjälpa barnet att stå ut med de sinnesförnimmelser som nagelklippningen 

ger upphov till om hen klämmer på fingrarna, masserar händerna eller sitter på 

händerna en stund innan? 

• Skulle det hjälpa barnet att stå ut med de sinnesförnimmelser som nagelklippningen 

ger upphov till om hen först krafsar på ett grovt material (till exempel en matta)?  

• Skulle det hjälpa barnet om ni leker att ni gör en manikyr eller pedikyr? Skulle 

barnet bli mer motiverat om ni lackar naglarna som belöning efter klippningen? 

Toalettbestyr 

• Se till att barnet går på toaletten regelbundet 

• Visa exempel på hur man går på toaletten 

• Om toaletten som rum skrämmer barnet, skulle pottan till en början kunna stå i 

vardagsrummet? Skulle barnet på sommaren kunna kissa utomhus när hen ska 

sluta med blöja? 

• Ge barnet en pall att ha under fötterna om hen sitter på toalettstolen 

• Skulle en toalettsits för barn kunna vara till hjälp? Med sökorden ”toalettsits för 

barn” hittar du olika alternativ 

• Känns toalettsitsen obehaglig? Skulle man kunna stryka talk på barnets hud, så 

att den inte fastnar i sitsen? Skulle sitsen kunna kläs med något eller göras 

mjukare på något sätt? 
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• Skulle en tavla med klistermärken som belöning kunna göra barnet mer 

motiverat? 

• Skulle lekar (till exempel att leka att en brandman sprutar vatten i toalettstolen) 

eller att sikta på ett klistermärke som ändrar färg i pottan kunna göra barnet mer 

motiverat? Med sökordet ”pottklistermärke” hittar du olika alternativ 

• Om barnet har hård mage, tänk på att det finns medicin mot förstoppning samt se 

till att barnet dricker tillräckligt mycket vatten och öka mängden fysisk aktivitet i 

vardagen 

• Blåslekar (till exempel såpbubblor, blåsa med sugrör) när barnet sitter på 

toaletten kan göra att barnets bäckenbottenmuskler slappnar av och det är lättare 

att bajsa 

• Fler tips när man tränar på att gå på toaletten finns på webbplatsen 

Pissarakonpomoksi (på finska):  

• Ta lukterna på toaletten i beaktande (avsnittet om doftöverkänslighet) 

• Skulle det hjälpa med böcker eller leksaker på toaletten för att få barnet att sitta 

längre på toaletten eller pottan? 

• Störs barnet av ljuden på toaletten? Är barnet rädd för tvättmaskinens surr eller 

ljudet när man spolar i toaletten? Du kan lägga papper i toaletten, så dämpas 

ljuden  Barnet kan vid behov använda hörselskydd 

• Låt barnet gå ut från toaletten innan du spolar 

• Tänk på belysningen på toaletten. 

Måltider 

• Gör måltiderna så avslappnade och neutrala som möjligt och servera alltid ”säker 

mat”, som barnet säkert tycker om, till exempel knäckebröd. Tvinga inte barnet att 

äta och mata inte barnet med våld! 

• Servera mat när barnet är hungrigt. Undvik extra mellanmål och energirika drycker 

samt se till att måltidsrytmen är regelbunden 

• Hurdan är matens konsistens? Tvinga inte barnet att äta mat som känns obehaglig i 

munnen! Följ med vad barnet gillar i fråga om matens konsistens, lukt, placering 

och temperatur 

• Låt barnet lägga sås och potatis, pasta eller ris skilt för sig på tallriken 

http://www.pissarakonpomoksi.fi/
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• Förbered barnets mun genom att servera hård mat att tugga eller mat som hen kan 

suga i sig. Skulle barnet kunna tugga tuggummi före maten? 

• Låt barnet äta med fingrarna och se till att barnet har lämpliga bestick (känns 

plastbestick bättre i barnets mun än kalla bestick av metall?) 

• Tänk på matens temperatur. Ibland föredrar barn mat som kallnat, eftersom den då 

inte luktar så starkt 

• Fysiska lekar före maten förbereder hela kroppen 

• Avgör när det är dags att erbjuda barnet nya födoämnen. Låt barnet själv välja vilka 

nya maträtter hen vill smaka 

• Ta med barnet när du åker till butiken eller lagar mat 

• Skulle barnet kunna delta i matlagningen – röra och lukta på födoämnen innan ni 

äter? 

• Acceptera att barnet rör maten med fingrarna.  Skulle barnet kunna bekanta sig 

med maten genom att lukta på den, rör den med läpparna och till sist smaka på 

den? 

• Ha tålamod och ge barnet tid att bekanta sig med ny mat 

• Smakar nya födoämnen bättre på en utflykt?  

• Barn föredrar ofta mat med tydlig struktur (köttbullar, fiskpinnar, knackkorv, potatis, 

pommes frites, nuggets och morötter). Skulle barnet kunna få dippa olika 

födoämnen i en sås som hen gillar, till exempel ketchup? 

• Läs broschyren Maten är klar! (bilaga 1). 

Insomning och sömn 

• Kom överens om återkommande, invanda kvällsrutiner. Det är viktigt att inleda 

kvällsbestyren i god tid, så att barnet inte är för trött när det är dags för dem 

• Se till att det är tillräckligt mörkt i rummet där barnet sover. Vädra rummet före 

läggdags  

• Välj lakan och en pyjamas som barnet gillar (föredrar barnet en mjuk pyjamas eller 

en pyjamas av hårt tyg, mjuka eller sträva lakan?) 

• Låt barnet sova utan pyjamas om hen vill det 

• Skulle massage, sagomassage eller stora kramar kunna hjälpa barnet att lugna ner 

sig för att sova? Med sökordet ”sagomassage” hittar du exempel på metoden 
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• Skulle det hjälpa med ett tyngre täcke eller några mjukisdjur att gömma sig bland? 

• För en del barn kan det hjälpa med en sovsäck eller att svepa in sig i täcket 

• En del barn kan bli lugna av bakgrundsmusik 

• Prova att ta hjälp av bilder vid kvällsbestyren (bilaga 2). 
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Följande tips kan vara användbara 

Doftöverkänslighet 

• Det är bra att vara medveten om att vi alla reagerar olika på olika dofter. Barnet 

kan vara överkänsligt för dofter eller undvika dem  

• Prata om lukter och dofter med barnet; varifrån de kommer och hur källan till 

lukten ser ut (på en bild eller på plats). Prata med barnet om att hen kan uppleva 

lukter aningen starkare än andra, men att ni tillsammans försöker hitta olika sätt 

för att få vardagen att fungera 

• Förutse kommande situationer. Du kan till exempel berätta för barnet att ni ska 

äta fisk och att den luktar kraftigt eller att barnet har en tid till tandskötare följande 

dag och att det doftar annorlunda där 

• Skulle barnet kunna äta i ett annat rum om lukter gör det svårare att äta? 

• Om det är svårt för barnet att gå på den gemensamma toaletten i daghemmet 

eller skolan, skulle det vara motiverat att låta barnet gå på till exempel de vuxnas 

toalett? 

• Skulle det vara möjligt att använda ett oparfymerat luktborttagningsmedel (en så 

kallad luktborttagare) på toaletterna? Hemma kan man också prova att tända en 

tändsticka före toalettbesök 

• Stryk en doft som barnet gillar på hens händer, under näsan eller till exempel en 

scarf 

• Då och då får man tillåta att barnet håller för näsan eller har en scarf framför 

ansiktet 

• Tänk på att använda oparfymerade tvättmedel och sköljmedel. 

Ljuskänslighet 

• Skulle det hjälpa att använda en skärmmössa eller solglasögon ute?  

• Se till att belysningen är så mjuk som möjligt inomhus. Till exempel det starka ljuset 

från lysrör kan kännas otrevligt för barnet 

• Använd mörkläggningsgardiner i synnerhet på sommaren 

• Prova bländskydd på bilens fönster. 



 

 13(22) 

  

 
 
Ljudkänslighet 

• Låt barnet prova att använda hörselskydd eller öronproppar 

• Se till att miljön är lugn. Kontrollera att tv:n eller radion inte är på i onödan och 

orsakar bakgrundsbrus 

• Erbjud barnet möjlighet att gå till en lugnare plats om ljuden omkring hen stör 

• Tänk på vilken röststyrka ni använder 

• Bedöm hur bullriga miljöer ni tar med barnet till 

• Skulle det hjälpa barnet att lyssna på lugn musik i hörlurar till exempel när ni 

handlar? 

Sökande efter sinnesförnimmelser  

Barnet för föremål till munnen, rör vid allt och hinner överallt på ett ögonblick. 

Ett barn som söker förnimmelser söker efter starka sinnesförnimmelser. Hen är ständigt i rörelse, 
krockar, hoppar, eller så kan hen till exempel föra föremål eller saker till munnen. Ett barn som 
söker förnimmelser kan ha svårt att reglera sin aktivitet och börjar lätt gå på högvarv. 

• Ett barn som söker rörelse har nytta av gymnastik samt växling mellan fysiska och 

lugna aktiviteter. Tungt muskelarbete och gymnastik lugnar ner barn som söker 

förnimmelser samt ger dem struktur (bilaga 3) 

• Stadig beröring, en stor kram eller massage kan hjälpa barnet att lugna sig 

• Skulle tuggprodukter, en vibrationskudde, terapilera eller en viktkudde kunna 

hjälpa? Med sökorden ”tuggprodukter”, ”vibrationskudde”, ”terapilera” eller 

”viktkudde” hittar du exempel på produkter. 
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Källor 

ADHD-förbundet: Tidningen Adhd 1/2019 (på finska) 
 
Ayres, J. (2008): Aistimusten aallokossa. Sensorisen integraation häiriö ja terapia. Juva, PS-
Kustannus. 
 
Mutanen, Ella (2015): Opas aistiyliherkän lapsen toiminnan tukemiseksi. Examensarbete.  
 
Stödteamet för neuropsykiatriska störningar i Tammerfors 
 
Yack, E., Sutton, S. & Aquilla, P. (2001): Leikki linkkinä lapseen. Toimintaterapiaa sensorisen 
integraation keinoin.  
 
Bilder: 
  
Pixabay 
Boardmaker 
 

https://adhd-liitto.fi/julkaisut/adhd-lehti/
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Bilagor 
Bilaga 1: Broschyren Maten är klar!  
Broschyren har tagits fram av talterapeut Vilma Martikainen och ergoterapeut Heidi Välke. Esbo 
stad, Rehabiliteringstjänster för barn 10/2018.  
 
Maten är klar! 
 
Som bäst är måltider en avslappnad, trivsam och njutningsfull stund av samvaro. För en del barn 
är måltider av olika orsaker förknippade med svårigheter. Det är vanligt att barns utvecklingsfaser 
emellanåt inkluderar övergående perioder när barnet äter selektivt. En del barn behöver mer stöd 
och förståelse av vuxna när de bekantar sig med nya smaker och konsistenser. Nedan beskrivs 
några metoder som kan användas för att måltiderna ska förlöpa så smidigt som möjligt.  
 
 
1. Gör måltiden så avslappnad och neutral som möjligt 
 
Det är bra om måltiderna är så avslappnade som möjligt och att ingen tvingas äta eller smaka 
maten. Barnet behöver inte smaka eller lägga upp sådan mat på sin tallrik som hen inte kan stå ut 
med att finns där. När situationen är så neutral som möjligt blir måltiden inte så lätt en maktkamp 
mellan barnet och den vuxna. Under måltiden ska man inte fästa för mycket uppmärksamhet vid 
om barnet äter eller inte äter genom menande blickar eller kommentarer. Också välmenande 
uppmaningar att smaka kan för barnet kännas som tvång (”Hej, det här är gott, vill du smaka?”). 
Det är viktigare att föregå med gott exempel på hur en avslappnad och smidig måltid går till. När 
man har ätit klart konstaterar man neutralt att måltiden är över. Man kan be barnet att hjälpa till att 
duka och torka av bordet. 
 
 
2. Hjälp barnet att känna efter hur det känns att vara hungrig och mätt 
 
Det är viktigt att barnet lär sig att känna när hen är hungrig och mätt. När barnet lär sig det blir hen 
mer motiverad att äta. Det är den vuxnas uppgift att se till att måltiderna är regelbundna (fem 
måltider om dagen) och att tiden mellan måltiderna är tillräckligt lång (3–4 timmar). Inget 
småätande mellan måltiderna, och vatten räcker för att släcka törsten. På det sättet lär sig barnet 
att känna och reglera hunger och mättnad. Den vuxna bestämmer när man äter och vad som 
serveras vid måltiden. Barnet bestämmer vad och hur mycket hen lägger upp på tallriken av den 
mat som serveras samt vad och hur mycket hen äter. Det är viktigt att alltid servera någonting som 
barnet säkert äter. En grundprincip för början av en måltid är att tallriken ska vara tom, så att inga 
färdiga förväntningar ställs på ätandet. Barnet kan själv portionera sin mat på tallriken om hens 
motorik tillåter det. Barnet behöver inte äta allt som hen tagit på tallriken. En lämplig längd på 
måltiden är 20–30 minuter. Det hjälper barnet att lära sig hur det känns att vara mätt. Tiden kan 
konkretiseras med olika visuella hjälpmedel, till exempel en timer.  
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3.  Se till att måltiden är lugn 
 
Före måltiden är det viktigt att säkerställa att miljön är lugn, till exempel genom att stänga av tv:n. 
Under måltiden behövs ingen extra underhållning, såsom mobila enheter, surfplattor, leksaker eller 
böcker. De distraherar barnet från att upptäcka hungers- och mättnadskänslor samt från det 
samspel som den gemensamma måltiden är förknippad med. Om ni har använt er av olika former 
av distraktion är det bra att så småningom avstå från dem en måltid i taget.  
 
En vuxen som agerar lugnt bidrar genom sina handlingar till att minska stressen för barnet i 
besvärliga måltidssituationer. Det är bra om den vuxna lugnar ner sig redan i förväg genom att till 
exempel andas lugnt och intala sig själv att man klarar det. När den vuxna själv är lugn kan hen på 
bästa sätt hjälpa barnet att slappna av och lugna ner sig inför måltiden. Då minskar ofta 
motståndet som är förknippat med måltider. Dessutom kan det vara lättare att stå ut med 
sinnesförnimmelser som känns obehagliga (matens konsistens, lukter och smaker).  
 
Aktiviteter som kräver mycket muskelarbete före en måltid kan ge barnet en känsla av struktur och 
underlättar själva måltiden. Exempel på sådana aktiviteter är att gå skottkärra till matbordet, 
hänga, knuffa på en vägg eller bära någonting tungt (till exempel en hög med böcker eller en 
tvättkorg). Styrkekramar, att hålla barnet i famnen och massera barnets rygg med jämna och 
pressande rörelser lugnar ner och lindrar barnets stress vid måltider. Andra lugnande aktiviteter är 
till exempel att gunga i en gungstol eller att gungas av två vuxna i ett lakan. Under måltiden kan 
barnet ha någonting tungt i knät eller på axlarna, till exempel en vetekudde eller viktkudde, så att 
den lugna känslan håller i sig hela måltiden. Också lugn bakgrundsmusik kan göra måltiden 
trivsammare.  
 
Bilderna nedan: Man kan prova strukturerande och lugnande aktiviteter före och vid behov under 
måltider. 
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4. Tänk på barnets sittställning 
 
Att sitta rak i ryggen gör det enklare att tugga, svälja och använda händerna  
när du äter (se bilden nedan). Det är viktigt att tänka på valet av bestick, så att de passar i barnets 
hand och mun.  

 
  
 
5. Lindra den sensoriska känsligheten i munnen och ansiktet 
 
Munnen är kroppens känsligaste område. Därför behöver barn med ätsvårigheter ofta hjälp med 
att lindra känsligheten i ansiktet. Barnet kan uppleva att det är mycket obehagligt att bli matad eller 
att bekanta sig med olika konsistenser. Det kan vara lättare för barnet att utforska maten genom att 
röra vid den med händerna samt lukta, lyssna och titta på den än genom att smaka på den.  
Till barnets normala utveckling hör att barnet undersöker till exempel leksaker och andra föremål 
med munnen. På det sättet får barnet olika förnimmelser i munnen och lär sig att uthärda dem. 
Munnen på barn som denna fas inte varit så utpräglad hos kan vara ovan med olika 
sinnesupplevelser.  
 
En eltandborste är ett utmärkt hjälpmedel för att lindra känsligheten i munnen. Den ger en starkare 
sensorisk upplevelse i munnen än en vanlig tandborste och rekommenderas om barnet tillåter att 
en sådan används. Förutom tänderna kan man även borsta till exempel insidan av kinderna eller 
sidorna av tungan med en eltandborste. Dessutom kan borstens skaft också hållas mot utsidan av 
kinderna eller mot läpparna. Eltandborsten skapar vibrationer som vanligtvis tolereras väl och 
upplevs som lugnande. Känsligheten vid munnen kan lindras även genom att ha barnet att till 
exempel suga tjock vätska med ett sugrör, blåsa bubblor i en mugg med ett sugrör, tugga 
tuggummi eller något annat segt, eller blåsa såpbubblor. Dessa främjar även barnets munmotorik.  
 
Om barnet är mycket känsligt i ansiktet och runt munnen är det viktigt att erbjuda hen lugnande 
och strukturerande sensoriska upplevelser i ansiktet och på hela kroppen. Du kan massera barnets 
ansikte med jämna, kraftiga och roterande rörelser om hen tycker att det känns bra. Andra 
strukturerande och lugnande metoder finns beskrivna i föregående kapitel. Dessa aktiviteter 
passar alla barn.  
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6. Utöka kosten lite i taget 
 
Att lära sig en ny färdighet (bland annat hantera mat i munnen, tugga, uppleva nya konsistenser 
och sinnesförnimmelser) tar mycket tid och kräver mycket tålamod av den vuxna. Varje barn 
utvecklas i sin egen takt. Det viktigaste är att barnet gör framsteg enligt sin egen utvecklingskurva. 
Undvik att jämföra barnet med andra barn i samma ålder.  
 
Barnet bekantar sig så småningom med nya smaker och konsistenser. Om barnet har ätit endast 
slät eller flytande mat behöver hen lära sig att tugga. Till en början kan man erbjuda barnet som 
smälter lätt i munnen och är lätt att tugga, till exempel majskrokar. Bra fingermat är också mat i 
form av långa stavar (gurk- och morotsstavar, bröd som skurits i stavar och så vidare), som barnet 
kan tugga med kindtänderna. Det är viktigt att den vuxna håller barnet sällskap under måltiden för 
att säkerställa att det är säkert för barnet att äta den nya konsistensen (till exempel se till att barnet 
inte stoppar för mycket mat i munnen eller försöker svälja för stora bitar utan att tugga dem). 
Barnet måste lära sig att hen vid behov kan spotta ut matbitar. Om barnet inte själv får ut en matbit 
ur munnen hjälper den vuxna.  
 
Det är en god idé att placera olika sorters mat skilt för sig på tallriken, så att barnet lättare ser vad 
som finns på tallriken (se bild). Att blanda olika sorters mat och äta mat med olika konsistens 
samtidigt (till exempel hårda bitar i en sås) kan vara obehagligt för barnet. Om det är svårt för 
barnet att övergå till nya konsistenser och smaker kan hen prova dem först till exempel som 
mellanmål. Vid huvudmåltiderna får barnet äta maten på det sätt som lyckas bäst, så att hens kost 
blir tillräckligt mångsidig. De färdigheter som barnet så småningom lär sig kan hen sedan tillämpa 
även vid övriga måltider.  
 
 
7. Gör det roligt att äta 
 
Gemensamma måltider ger barnet en modell för hur man äter och möjlighet till social samvaro. Det 
är tillåtet att skoja och larva sig under måltiderna samt leka med maten. Maten kan bland annat 
läggas upp på ett roligt sätt, till exempel genom att man gör roliga ansikten av portionerna. Istället 
för att äta vid matbordet kan ni ordna en picknick i trädgården eller vardagsrummet, äta hos 
bekanta eller på restaurang. Barnet kan komma med till affären för att välja dagens matinköp samt 
laga mat och baka tillsammans med föräldrarna. På så vis introduceras barnet till olika födoämnen 
i naturliga situationer. Barnet kan bekanta sig med nya födoämnen på ett lekfullt sätt också med 
hjälp av sina andra sinnen genom att titta, känna, lyssna och lukta på maten utan press på att 
smaka. Vid måltiderna måste de vuxna lära sig att tåla stök och låta barnet bekanta sig med maten 
med hela kroppen. Barnet lär sig bordsskick och att äta prydligt senare. 
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Bilaga 2: Bilder till stöd för kvällsbestyren 
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Bilaga 3: Lekar som kräver muskelarbete lugnar ner och ger barnet struktur 

• Bära tunga saker, till exempel en vattenkanna utomhus, tvättkorgen, en ryggsäck 

på ryggen när ni handlar (mjölkförpackningar, margariner) och är på utflykt 

(dricksflaskor, matsäck) 

• Dra och knuffa samt kraftsporter. Till exempel knuffa på en vägg, gå skottkärra, 

gå kräftgång, göra plankan, räckhäv, klätterlekar, hänga i gymnastikringar, leka 

med lekparksutrustning, till exempel klättra uppför en rutschkana. Se tips på lekar 

på bildkorten 

• Hopplekar på en studsmatta, fjäderhopp                   

• Simma, cykla, springlekar 

• Gunga (observera: inga snurrande rörelser) 

• Stora kramar, leka hamburgare, gymnastik 

• Tugga och suga (tugga tuggummi eller torkad frukt, suga med sugrör, suga ur en 

sportflaska). 

• Bildkort: Bärgningsbil, bandschaktare, rulltårta och dra en räddningsflotte. 
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