
Autisme og mad



Hvem er jeg? 

• Anna Mindegaard
• PB Human ernæring
• Gestalt terapeut stud. (4. år på Københavns gestalt 

institut)
• Sylvester 11 år har Infantil autisme
• PB Human ernæring, speciale om autisme og mad
• Selvstændig i 3 år
• Kostvejledning af mennesker med autisme, ADHD, 

spiseforstyrrelser, psykiske spiseproblemer, 
maveproblemer og sygdomme og symptomer. 

• Samtaleterapi-træningsklienter 



Hvorfor?

• Mad og min krop 

• Mad og min psyke

• Mad og min søn 



Mad, krop og psyke

• Børn med autisme spektrums 
forstyrrelser spiser anderledes end børn 
med neotypisk personligheds profil

• Autisme kan ikke helbredes med mad

• Sund mad hjælper alle

• Tage ansvar for at have et handikap

• At blive den bedste udgave af os selv



WHOs og min sundhedsopfattelse

• Sundhed er ikke kun fravær af sygdom men en fysisk, 
psykisk og social trivsel.

• Børn med autisme er udfordret på alle tre, og vi skal 
hjælpe dem på bedst mulig måde med alle tre ting.

• Mad er både en fysisk, psykisk og social ting.
• At have autisme OG have symptomer, sygdomme og 

gener af dårlige madvaner og spisemønstre giver 
endnu et handikap.

• Tænk ikke på om det er svært, men er det muligt?
• Vores børn er kommet til os fordi vi godt kan klare 

udfordringer 



Mad på hjernen



Mad problemstillinger

• Restriktiv spisning
• Forvrængede forestillinger
• Ritualer   
• Manglende tilførsel af vitaminer og 

mineraler
• Dårlig blodsukkerbalance 
• Undervægt 
• Overvægt 



Sanseforstyrrelser og mad

• Sanseforstyrrelser knyttet til madproblemer.

• Vi bruger alle sanser, når vi spiser.  

• En oversansning eller en undersansning er 
problematisk i forhold til at spise.

• Alle sanserne er tilsammen med til at give os 
vores kropsopfattelse og kropsfornemmelse. 

• Appetitregulering og 
sult/mæthedsfornemmelse. 



Syn

• Missen med øjnene

• Lukker af for voldsomme synsoplevelser.

• Vi bliver sultne af at se på mad.

• Mister appetitten, hvis mad ikke ser appetitlig 
ud. 

• Detaljer

• Agurk skåret på samme måde og har samme 
grønne farve. 



Smagssansen

• Det er svært at spise forskellig mad.

• En enkelt fødevare gennem længere tid. 

• Dette kan skyldes overstimulering i mindst to 
af sanserne, smagssansen og/eller den taktile 
sans.

• Detaljer.

• Leverpostej er mange ting.

• Differentieret.



Lugtesans

• Oplever nogle lugte fysisk ubehagelige, 
kvalmefremkaldende og hovedpine. 

• Ubehag ved andres mad.
• Undgår rum, butikker mm.
• Koncentrere sig i bestemte miljøer. 
• Mad lugter og dufter meget, og dufte er en del af 

vores smagssans.
• På grund af de celler der sidder i næsen, er det 

her de største smagsoplevelser der kommer fra 
duft og lugt. 



Høreforstyrrelser 

• Undersøgt for døvhed. 
• Ikke kan høre/lukker af for kraftige lyde.
• ”Lydmur” ved at skrige, nynne, mumle med sig selv.
• Oversansning af svage lyde.
• Afskærmning for lyd. Høreværn kan være et godt 

hjælpemiddel også omkring måltiderne. 
• Der er faktisk ret mange lyde inde i munden, når vi 

bider, tygger, sluger, slubrer m.m. 
• Koncentrere sig om at spise, andre snakker eller laver 

spiselyde. 



Balance forstyrrelse

• Løb, gang eller i idrætssituationer.
• Ligevægtssansen.
• Kluntet eller klodset. 
• Motorisk træning. 
• Kropsdovne.
• Koordinere deres bevægelser.
• Forkærlighed for at snurre rundt på gynger, karruseller og 

lign. 
• Ikke svimmel, men stimuleret.
• Manglende kropsfornemmelse og dermed manglende 

følelse af sult og mæthed.
• Hyper kropsfornemmelse.



Taktilsansforstyrrelser

• Giver størst/mest aparte ændringer i adfærden.
• Altid gå i det samme tøj.
• Aggressivitet ved berøring.
• Berøringen kan opfattes som noget der gør ondt.
• Afsky eller stærk ubehag over for f.eks. hårvask, 

håndtryk, opvask, badning, toiletbesøg, at holde på et 
bestemt spiseredskab m.m. Der kan også være tale om, 
at tøj føles som om det sidder for stramt, eller at 
sømme, knapper mv. strammer og skærer i huden. 

• Liane Willey mener ligefrem, at det er forstyrrelser her, 
der kan fremkalde stress, irritation, afledelighed og 
ønske om isolation. 



Børn fortæller

• Svært at sluge. 
• Ubehag ved at tykke.
• Tarmene gør ondt, når der er mad nede i dem.
• Det gør ondt, når man skal sidde ned på en stol efter toiletbesøg.
• Tungen og ganen føles som om den har brandsår, hvis mad er varm.
• Mad stopper mine tanker.
• Slik og sukker stopper min smerte og ked af det hed. 
• Det gør ondt inde i munden, hvis min gaffel er for spids. 
• Det afhænger af larm, hvor sulten jeg er.
• Min morfar/lillebror/søster spiser så højt, at jeg ikke kan koncentrerer mig 

om at spise selv. 
• Angst for mundvand/mad skal komme galt i halsen.
• Mad kilder i næsen.
• Lugte/dufte fra mad giver kvalme.



Spiseproblemer

• Amme problemer, overgang til grød og mos, 
fast føde.

• Belysning, musik, ro, fremmede, snak mm.

• Bord, bestik, konsistens.

• Voksen, ritual, rutine, indkøb, madlavning og 
spisning. 



Restriktiv spisning

• Spiser ud fra selvopfundet system 
påvirket af sanseforstyrrelser. 

• Snævert udvalg af ”spiselig mad”.
• Svært ved at introducere ny mad.
• Ikke anoreksi.
• Madlede, ubehag ved spisning.



Rutiner

• Faste pladser.

• Spisetider.

• Særligt bestik, service og servietter.

• Bordbøn (Mindfullnes, samhørighed om måltid).

• Madplan.

• Mad, der høre sammen.

• Aftalt snak.

• Aftaler omkring gæster. 



Overvægt

• Restriktivt spisemønster.

• Spiser alting.

• Spise for meget - system og rutiner.

• Vægttab.

• Motion.

• Kropsfornemmelse.

• Mæthed og sult.

• Stabilt blodsukker.



Stabilt blodsukker

• Indvirkning på humør.

• Lavt = træt og uoplagt.

• Spis protein og sundt fedt sammen med 
kulhydrat.

• Spis mandler, nødder, kerner hver dag, gerne 
til hvert måltid.

• Morgenmad er afgørende.

• Lavt blodsukker = spiser dumme ting, sukker.



Børneernæring

• Børn på 6-9 år: 7.700 kJ pr dag
• Piger på 10-12 år: 8.600 kJ pr dag
• Drenge på 10-12 år: 9.800 kJ pr dag

• Hvor skal energien komme fra?
• 30 % af energien i kosten bør komme fra fedt, 
• 55 % af energiindtaget bør komme fra kulhydrat 
• 15 % af energiindtaget skal komme fra protein.

• Uddybende om kulhydrat
• Raffineret sukker bør maks. udgøre 10 % af energiindtaget.
• Kostfibre er vigtige fra fuldkornsprodukter. 



Børneernæring
Nordiske anbefalinger

• Fra 3-års alderen anbefales det at spare på 
fedtet især fra animalske produkter.

• Spar på mælkeprodukter.
• Spar på sukker.
• Spar på salt.
• Drik vand.
• Spise varieret. 
• Multivitamin til kræsne eller småtspisnende.
• Spis 3 hovedmåltider og 2-3 mellemmåltider.



Sukker

• Hvidt sukker, honning, sirup, rørsukker, kage, 
slik, sodavand, pålæg mm.

• Uden vitaminer.

• Trækker vitaminer for at blive nedbrud.

• Sødemidler, kræft.

• Stevia (afførende).



Grønsager og frugt

• 6 om dagen

• Voksne min. 600 g

• 4 om dagen

• Børn min. 400 g

• MEN GERNE MERE….

• Grøntsager, frugt, tørrede frugt, et glas juice, 
krydderurter. 



Diæt

• Kernesund familie

• Eva Lydekilde ”Optimal ernæring” 1971

• ScanBrit

• Bente Klarlund 

• Glutenfri

• Mælkefri

• Nogle børn har en bedring 

• Men hvem?



Diæt anbefalinger

• Center for Autisme/ScanBrit kan ikke udpege hvilke børn, der vil 
profitere af at være på diæt. 

• Forældrebeslutning.
• Kostvejleder, diætist eller egen læge.
• Økonomisk, praktisk og tidsmæssig belastning og udfordring.
• I ScanBrit projektet hoppede familier fra fordi det var for stor en 

udfordring 
• Det sociale spisefællesskab 
• At spise anderledes og være anderledes 
• Holde diæten i lang tid, op til otte måneder før der måske kommer 

en ændring. 
• Positivt nyt projekt for hele familien og holde sammen om det.



Maveproblemer

• ScanBrit-projektet brugte kun børn som forsøgspersoner, der havde en høj 
peptidprofil. 

• Morfinpeptider. 
• Peptider og autisme.
• Sammenhængen mellem peptideprofil og en mulig effekt af diæten er til 

dato ikke dokumenteret. 
• Manglende enzymer, manglende vitaminer og mineraler som enzymerne 

har brug for at fungere. 
• Karl Reihelt (Rigshospitalet i Oslo).  
• Gennemtrængelighed af tarmvæggen.  
• Undersøgelse blandt 3-8 årige børn.
• Dobbelt så mange med autisme havde maveproblemer.
• Forstoppelse og diarré. 
• Symptomer som irritabel tyktarm.



Pædagogik

• Bordmaker

• Katkassen

• Sociale historier

• Teknologi

• Brug fantasi

• Voksetallerken 





Tegneserie



Overblik



Kropsfænomenologi 

• Opmærksomhed på kroppen.

• Snak om kroppen og hvad du mærker.

• Tumle.

• Kravle, klatre, gå balance, cykle, køre på rulleskøjter, 
svømme, løbe.

• Dyrke sport og motion.

• Massage, berøring, kys og knus.

• Meditation.

• At tale om sult og mæthed. 

• Tale om hvordan forskellig mad får din krop til at føles. 



Etik

• Hvor mange udfordringer skal man give et 
barn, der i forvejen har det svært?

• Vil det være det hele værd, fordi barnet for 
det signifikant bedre?

• At være et forbillede.

• Hvordan har du lært dit barn at spise?

• Diæt/sund mad.

• Hygge/livskvalitet. 



Kvalitet

• Økologi
• Så lidt som muligt forarbejdet
• Tilsætning
• Sødestoffer
• Koffein
• Sukker  
• Lav mad selv 
• Læs indhold
• Giv dem gode vaner (start med dig selv)
• Undersøg hvad du spiser
• Dyrevelfærd
• Transport



Fra hvide ris til fuldkorn

• Forberedelse

• Små skridt

• Halvt af hvert

• Fortæl historien

• Tilvænning



Gode tiltag

• Fra hvidt til fuldkorn: Pasta, brød, havregryn 

• Flere grønsager i kødsovsen/lasagne/pizzaen

• Mandler og rosiner på havregryn i stedet for 
sukker

• Grøntsager til hvert måltid



Lege med maden

• Prøvesmagning
• Købmand
• Indkøbslege
• Billedlotteri
• Tegninger af grøntsager
• Spillet ”Mad jeg kan li”
• Lav mad sammen
• Ansvar 
• Brug fantasi



Konklusion 

• Praktisk

• Kropsligt

• Sanseligt

• Alderssvarende

• Autismepædagogik

• Kontaktfuldt

• Tilpas udfordring





Mit arbejde

• Samtale med forældre og evt. barn/ung

• Individuelt

• Problematikken 

• Barnets trivsel

• Barnets funktionsniveau

• Familiens trivsel 

• Familiens overskud og motivation

• Forløb 



Case 1

• Pige 7 år
• Normaltvægtig
• Evigt sulten, snak om mad, spiser sig overmæt
• Mad over alt andet. 
• Taler om sig selv hårdt. ”Jeg er grim og fed”
• Samtaler med forældre
• Kropsfænomenologi
• Mæthed/sult
• Lærer at mærke efter
• Lærer at tænke positivt om sig selv
• Lege om mad 
• Hemmelighedsparaplyen 



Case 2

• Dreng 12 år

• Spiser ud fra egne vaner og rutiner.

• Spiser næsten kun junk food. 

• Forældrene laver separat mad til ham. 

• Udgangspunkt i kendt mad og så uge for uge 
en lille ændring til grønsager og fuldkorn.

• Forberedelse og gør det visuelt.



Case 3

• Dreng 5 år

• Spiser kun få ting

• Spiser med fingeren og får mad i ansigtet og 
overalt

• Lærer at bruge redskaber

• Spiser flere ting, via langsom tilvænning

• Skema, visuelt forberedelse, lave mad 
sammen. 



Case 4

• Pige 17 år

• Undervægtig

• Sukkerproblem. Rutine med at spise for 60 kr. slik 
hver aften/nat. 

• Depression/angst/manglende overskud

• Selv-medicinering

• Stabilt blodsukker, samtaleterapi, 
kropsfænomenologi    

• Sukkerafvænning???  



At hjælpe en du elsker….





Case 5: Sylvester 

• Amning og opkast. Ikke sutteflaske.
• Grønsagsmos, problemer med ske.
• Mere og mere fyld i mosen
• Kronisk diarre. 
• Glutenfri og mælkefri
• Sukkerfri
• Gryderetter
• Snacks 
• Familie
• Restaurant 
• Ferier 
• Besøg  



Sylvester 2 år



Sylvester

• Diætovervejelser dengang 

• Og i dag

• Laver mad selv

• Smager til

• Købe ind

• Går i stå

• Langsom

• Perioder sulten og ikke så sulten



Sylvester 6år



Sylvester 8 år



Sylvester 10 år



Små fremskridt



Spørgsmål??? 
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