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Barnen har sina aktiviteter, de vuxna
har sina och aldrig möts de två. Eller?
Jo, i badet kan hela familjen vara med
och skratta tillsammans. Att bada är en
rolig familjelek som passar lika bra vid
stranden, som i simhallen eller hemma
i badkaret. Vatten lockar till lek och
experiment, men kan just därför också
vara farligt. Särskilt för upptäcktslystna, men ännu inte simkunniga, små
äventyrare som inte förstår faran.
Som tur är drunknar allt färre barn.
En förklaring är att Svenska
Livräddningssällskapet har satsat
mycket på allmän simkunnighet och
kunskap om vattensäkerhet. Idag är
det obligatoriskt med simkunnighet
först vid årskurs sex, men 70 procent
av drunkningsolyckorna bland barn sker
innan de har hunnit bli så gamla.

Självklart ska inte ett enda barn behöva
drunkna i Sverige. Därför initierar
Trygg-Hansa tillsammans med Svenska
Livräddningssällskapet projektet
Babybojen där vi bland annat uppmuntrar föräldrar att lära sina barn att flyta
hemma i badbaljan eller badkaret. Att
kunna flyta är det första steget för ökad
säkerhet i och vid vatten. Att flyta handlar inte bara om att plaska runt på rygg i
några minuter utan ger också vattenvana och lär barnet att känna trygghet, ha
roligt i vattnet och bidrar till att minska
antalet drunkningsolyckor.
En del barn är riktiga badgalningar
medan andra inte alls trivs med att
förvandlas till ett russin. Oavsett hur ditt
barn är, så är detta program fyllt med
massor av tips som kan hjälpa till att
göra badstunderna fyllda av skratt och
minska risken för att en olycka händer.
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Badvett för små barn
Att bada tillsammans med sitt barn är en rolig
aktivitet som för er närmare varandra. Samtidigt
finns det två viktiga säkerhetsaspekter som
du alltid måste tänka på:

1.
Att aldrig lämna
barnet ensam

2.
Att vattentemperaturen
är rätt

Det absolut viktigaste är att du inte
lämnar små barn ensamma i badet, inte
ens för en kort stund då telefonen ringer. Du måste alltid vara på gripavstånd
till barnet och om du av någon anledning måste bort under badet så ta med
dig barnet. Låt inte heller syskon passa
små barn som badar utan du eller någon
annan vuxen måste alltid vara med.

Det är också viktigt att tänka på att
babyhuden är känslig och du därför
alltid ska känna av temperaturen innan
barnet lyfts ner i vattnet. Vattnet ska
kännas varmt – men absolut inte hett.
En lagom temperatur är 37 grader. Köp
en badtermometer så blir det lättare
att hålla koll. Kranar där vattentemperaturen överstiger 60 grader ska
förses med skydd.
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Några fler tips:

Vira in den heta
vattenkranen i en våt handduk så finns det ingen risk
att barnen kan bränna eller
slå sig på kranen
under badet.

När barnet blivit
lite större kan det vara
bra att säkra badkaret
med halkmatta eller
självhäftande märken.

Överskatta inte säkerheten
med badtillbehör. Sugkoppar
på badstolar kan lossna och
badstolar kan tippa när barnet gör plötsliga rörelser.

Se alltid till att ni
har roligt tillsammans
under badstunden. Le och
skratta mycket så kommer
ditt barn älska
att bada.

Eftersom det är viktigt att du aldrig
lämnar ditt barn ensam i vattnet så
ta fram det ni kommer att behöva i
samband med badstunden redan innan du placerar barnet i badvattnet.
Här är en lista med saker ni
kan behöva:
•
•
•
•
•
•

Handdukar
Tvättlapp
Barnolja eller barntvål
Barnschampo
Babyborste eller kam
Leksaker

Ta fram allt i förväg så du inte behöver leta efter något under badet.
Behöver du ändå springa iväg för
att hämta någonting du glömt så
lämna under inga omständigheter
ditt barn i badbaljan eller badkaret.
Linda in barnet i en handduk och
låt det följa med.
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Vattenvana
- badövningar för de minsta

Din babys första bad är en riktig milstolpe! Det är en
mysig aktivitet som gör att ni kommer närmare varandra och kan ha roligt tillsammans. En del bebisar älskar
att plaska i vattnet redan från början medan andra blir
lite oroliga första gångerna de badar. Som nybliven
förälder är det inte så lätt att veta när och hur man ska
vänja sin bebis vid vatten. I detta avsnitt tipsar vi därför
om hur ni gör badandet både enklare och roligare. Det
viktigaste är att ta det lugnt– att bada ett halt och
ålande barn kräver övning men kommer att bli lättare
för varje gång. Le och skratta mycket så är det enklare
för ditt barn att överkomma den eventuella osäkerhet
det kan känna inför vattnet i början.

Cirka
0-1 år

När ni kan bada
Du och din bebis kan bada tillsammans så fort naveln är läkt och barnet bara är några dagar gammalt. Det
är bäst att bada små bebisar innan
maten, under förutsättning att de
inte är allt för hungriga. Om ni badar
direkt efter maten finns det nämligen
risk för att din bebis behöver kräkas.
Välj en lugn stund när ni kan vara
ostörda och ni inte är trötta.

9

Det enklaste sättet att vänja sitt barn vid vatten är att
bada hemma. Det kan ni göra i badbalja eller i ett badkar.
När barnet är riktigt litet kan de också bada i handfatet
på toaletten eller i vasken i köket. På nästa sida följer
några tips för en trevlig badstund.

•

•

Badvarningar
•

•
•
•

Kom ihåg att du aldrig ska lämna
barnet utan uppsikt. Du måste alltid
befinna dig på gripavstånd.
Babyhuden är känslig för värme så
testa alltid vattentemperaturen
mot din handled eller armbåge.
Öva aldrig på att dyka under vatten
i baljan eller badkaret.

Häll upp vatten som är cirka 37 grader.
Har du inte en termometer, känn av
värmen med armbågen eller handleden
så att det inte är för varmt. Badar ni
tillsammans i ett badkar så tänk på att
barnens hud är mer känslig än din egen.
Börja gärna med att bada barnet på
rygg. Håll i barnet så att inte armar eller
benens rörelsefrihet hindras. Det viktiga är att det känns rätt för er båda. Håll
barnet med en hand i varje armhåla med
stöd för huvudet om du själv badar med
barnet. Står du jämte badkaret eller
baljan så håll en hand under huvudet och
en hand under stjärten eller fotsulorna.
Bebisen ska inte lyftas i vattnet utan
endast stöttas underifrån så att det får
använda sin egen flytkraft.

•

Håll babyn så att hela kroppen (ej
huvudet) är under vattnet - är man våt
på kroppen fryser man fort då man
kommer i kontakt med luft.

•

Prata mycket med barnet under badet
och ha hela tiden ögonkontakt så att du
kan läsa barnets signaler. Ge mycket
beröm till din duktiga lilla bebis och
glöm inte bort att ha roligt tillsammans.

•

Bli inte förvånad om ditt barn skriker
– det är bara en reaktion på en okänd
upplevelse. Trösta genom att le, smeka
och sjunga. Snart kommer barnet att
älska baden.

•

De första gångerna babyn badar så
räcker det med några få minuter. När
barnet blivit mer van vid vatten så kan ni
successivt öka tiden i vattnet.
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Flytkunskap
- övningar när ni kommit en bit på väg

Det finns barn som vägrar att gå upp ur vattnet och det
finns barn som vägrar att bada. Om ditt barn trivs med
att leka i vattnet kan ni börja göra mer avancerade badlekar hemma, men vänta gärna tills att barnet är runt nio
månader gammalt.
Nedan följer några tips på roliga övningar som ni kan
göra hemma tillsammans för att barnet ska lära sig att
flyta. Att flyta handlar inte bara om att ditt barn plaskar
runt på rygg i några minuter utan det lär också barnet
att känna trygghet, ha roligt i vattnet och att risken för
att drunkna minskar.

Cirka
9 månader
och uppåt

Övningarna är indelade i tre olika svårighetsnivåer där
första steget är att vänja barnet vid att få vatten i ansiktet, andra steget är att barnet ska hitta sin egen jämvikt
och tredje steget är att flyta på rygg.
När ni kan börja med de olika övningarna skiljer sig från
barn till barn och ni får prova er fram för att se hur redo
barnet är att lära sig flyta. Vanligtvis har riktigt små
barn svårt för att klara övningarna så vänta gärna tills
de är runt 9 månader.
13

Lätt:
Vatten i
ansiktet

Vattenkannan
(ungefär 9 månader)

Använd en vattenkanna eller hink för att vänja barnet vid att få vatten i ansiktet. Barn
lär sig genom att härma så bada gärna tillsammans med ditt barn och börja med att
själv visa hur övningen går till. Dessutom blir det dubbelt så kul när ni båda är med i
leken! Låt en mindre mängd vatten sila ner för ditt ansikte och gör sedan samma sak
med ditt barn. Öka mängden vatten som rinner ner för ansiktet allt eftersom.
Börja gärna med att låta ditt barn leka med vattenstrålen och häll vatten över barnets
kropp så att det vänjer sig.

Bubbla

(ungefär 1 år)
När barnet blivit lite äldre, runt ett år, kan ni börja träna på att andas ut och bubbla
under vatten. Börja med att göra övningen själv och låt sedan ditt barn härma. Blås ut
luft i vattnet så att det blir bubblor men sänk inte ner munnen för långt ner i vattnet.
Gör övningen långsamt och tydligt. Förstärk med ett ljud från läpparna så som att en
bil brummar så blir leken både roligare och lättare!
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Blås en pingisboll över vattenytan
(ungefär 1 år)

En annan rolig övning är att ta med en pingisboll i badet. Lägg pingisbollen på vattenytan och låt barnet blåsa på den för att flytta den. Ett knep om barnet har svårt att
blåsa tillräckligt hårt för att flytta bollen är att använda ett sugrör. Då kan de lättare
få fart på bollen genom att rikta luftströmmen.

Titta under vatten
(ungefär 1 år)

Ni kan också öva på att titta under vattnet när barnet har fyllt ett år, men kom ihåg att
det här med ålder är väldigt individuellt.
Håll upp några fingrar under vattnet och låt ditt barn doppa huvudet under vattnet
och titta på dom. Du kan också hålla en spegel under vattnet som ditt barn får titta i.

Lätt:
Vatten i
ansiktet
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Medel

Hitta balansen
Barn är olika och det är viktigt att de får utvecklas i sin egen takt och efter sina
förutsättningar. En del älskar vatten, medan andra vägrar att gå i. Det viktiga är att ha
tålamod och hela tiden ha roligt tillsammans. När barnet har klarat av de lite enklare
övningarna och är van vid vatten är nästa steg för att lära barnet flyta att det kan
hitta sin jämvikt på rygg.
Så gör ni
1.
2.
3.
4.
5.

Lägg barnet på rygg i vattnet.
Ha ögonkontakt med barnet.
Håll så att du inte hindrar barnet från att röra benen.
Håll barnet försiktigt med ett par fingrar under huvudet så att det hittar
balanspunkten och flyter så mycket som möjligt av egen förmåga.
Om du badar tillsammans med ditt barn, rör dig med barnet i vattnet så att
det känner vattnets rörelse och kan uppleva dess bärkraft.
Tips! När barn ligger på rygg håller en del per automatik upp benen rakt upp
i luften eller stoppar tårna i munnen. Ett knep är att bara hålla en hand under
huvudet så hittar barnet lättare sin flytpunkt.

19

Flyta på rygg
När barnet ligger på rygg i vattnet, enbart med stöd under huvudet, har barnet en
rörelsefrihet som inte kan uppnås på land. Det är en fantastisk känsla! Barnet kan röra
på armar och ben obehindrat och möter inget motstånd från badkar eller badbalja.
Så gör ni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lägg barnet på rygg med lugna rörelser.
Ha ögonkontakt med barnet.
Håll med en hand under huvudet.
Stötta lätt mot barnets fotsulor med andra handen.
Låt vattennivån vara strax över barnets öron.
Tänk på att barnet ska flyta och inte lyftas.
Låt barnet flyta så mycket som möjligt av egen förmåga.

Svår
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Simkunnighet

För de
lite större
barnen

- för de större barnen

Babysim
När barnet har vuxit ur badbaljan eller badkaret
därhemma kan ni fortsätta att öva vattensäkerhet och
simkunnighet utomhus eller i en simhall. Att lära sig
simma är inte bara roligt utan också en livslång kunskap
och ju tidigare man kan få den desto bättre. De flesta
barn är inte mogna att lära sig simma innan de är fyra år,
men när de lär sig är väldigt individuellt. Simkunnighet
har inget med ålder att göra, utan barn kan få vattenvana redan när de är väldigt små genom babysim.

Babysim kallas det när barn som är yngre än två år badar tillsammans med en av sina
föräldrar under ledning av utbildad babysiminstruktör. Vid babysim har barnet mer
rörelsefrihet än hemma i badrummet och kan göra andra typer av övningar, till exempel dyka under vatten – något man aldrig ska öva hemma. På babysim är det alltid
du som förälder som avgör när och om barnet skall göra den aktuella övningen. Det är
på barnets villkor verksamheten bedrivs och gränserna sätts.
Alla barn som av sina föräldrar uppfattas som friska kan babysimma. Även barn med
någon form av handikapp kan babysimma. Vid någon form av osäkerhet angående
barnets hälsa ska alltid en läkare tillfrågas för godkännande innan ni börjar babysimma. Alla barn från tre månader - två år är välkomna till babysim. Om barnet är
för tidigt född så räknar man tre månader från beräknat födelsedatum. Barnet skall
väga minst fyra kilo och ha läkt navel.
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Simskola

Svenska Livräddningssällskapet har simskolor i hela
landet. Där lär sig barnen mer än att bara simma. De lär
sig också att känna trygghet, glädje och frihet i närheten
av vatten. Mer information om simskolor går att hitta på
www.svenskalivraddningssallskapet.se
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Läs mer på
www.trygghansa.se/babybojen

