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För hela familjen
Att bada är en rolig lek för hela familjen.
I badet kan alla vara med och leka tillsammans. Man kan leka vid stranden, i
simhallen eller hemma i badkaret.
Vatten gör att barn vill leka, men vatten
kan också vara farligt. Det är extra
farligt för barn som inte kan simma.
Svenska Livräddningssällskapet
arbetar för att alla ska kunna simma och
informerar om säkerhet vid vatten. Barn
ska kunna simma när de går i årskurs 6
i skolan. Av de barn som drunknar är 70
procent yngre barn.

Babybojen
Inget barn ska behöva drunkna i Sverige.
Därför har försäkringsbolaget TryggHansa och Svenska Livräddningssällskapet ett samarbete som heter Babybojen.
De arbetar tillsammans för att få
föräldrar att lära sina barn att flyta. Att
flyta är att ligga i vatten utan att sjunka.
Barnet kan flyta hemma i badbaljan eller
badkaret.
Att kunna flyta gör att barnet har roligt
i badet och att han eller hon känner sig
trygg i vattnet. Att barn kan flyta gör
också att olyckorna i vatten minskar.
Det finns barn som tycker mycket om att
vara i vatten och andra barn tycker inte
om att vara i vatten. Här kan du läsa om
Babybojen och få många tips för att göra
badet roligt och också minska risken för
att barn drunknar.
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Att bada med små barn
Att bada tillsammans med sitt barn är roligt.
Men du måste tänka på två viktiga saker.

1.
Lämna aldrig
barnet ensamt

2.
Ha rätt temperatur på vattnet

Stanna hos barnet
Det viktigaste är att aldrig lämna små
barn ensamma i badet. Stanna hos
barnet även om telefonen ringer.
Ta barnet med dig om du måste gå och
hämta något. Syskon ska inte passa
barn som badar. Du eller någon annan
vuxen måste vara med barnet hela
tiden.

Känn på vattnet
Det är också viktigt att tänka på att en
bebis har ny och känslig hud. Känn på
vattnets temperatur med din hand eller
armbåge innan du lyfter ner barnet i
vattnet. Vattnet ska kännas varmt, men
det får inte vara hett. En lagom och bra
badtemperatur är 37 grader. Köp en
badtermometer så blir det lättare att
kontrollera. Vattenkranar som blir varmare än 60 grader måste ha skydd,
annars kan barnet bränna sig.
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Fler tips:

Ta en handduk runt vattenkranen. Det gör att barnet
inte kan bränna sig på kranen
eller slå sig på kranen.

När barnet är lite större
och står upp i badkaret är
det bra att ha en speciell
matta i badkaret. Mattan
gör att barnet inte halkar
och ramlar.

Kontrollera att allt på barnets
badstol sitter fast. Badstolen
kan annars ramla när barnet
rör sig mycket. En badstol
är som en liten stol man kan
sätta i badbaljan.

Gör badet till en rolig stund
tillsammans. Le och skratta
mycket så kommer ditt barn
att tycka väldigt mycket om
att bada.

Ta fram allt
Ta fram allt i förväg som du behöver
till barnets bad. Då behöver du inte
ta upp barnet ur vattnet för att
hämta något du har glömt.
Här är en lista med saker som ni kan
behöva:
•
•
•
•
•
•

Handduk
Tvättlapp
Barnolja eller barntvål
Barnschampo
Babyborste eller kam
Leksaker

Kom ihåg att aldrig lämna barnet
ensamt i badet. Om du måste
hämta något, ta en handduk runt
barnet och ta med barnet när du går
och hämtar det som du har glömt.
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Vattenvana
- övningar i badet för små barn

Det är en stor dag när din bebis badar första gången.
Bada är något roligt som ni kan göra tillsammans. En
del bebisar tycker om vatten första gången de badar.
Andra bebisar blir lite rädda de första gångerna. Det
kan vara lite svårt att veta när du ska bada din bebis
första gången. Ibland kan det också vara svårt att veta
hur du ska göra. Här berättar vi vad ni kan göra för att
det ska bli enklare och roligare att bada. Var lugn! Det är
viktigast. Du kanske behöver öva många gånger för att
kunna bada ett barn som rör på armarna, på benen och
hela kroppen. Le och skratta mycket! Om din flicka eller
pojke är lite rädd i badet, så är det lättare att bli trygg
om du visar att du är glad.

Cirka
0-1 år

När kan min bebis bada
När naveln på din bebis mage har
läkt kan ni bada tillsammans. Då
kanske bebisen bara är några dagar
gammalt. Det är bäst att bada små
bebisar före maten, men bada inte
om din bebis är mycket hungrig.
Om ni badar direkt efter maten, så
kanske han eller hon måste kräkas.
Därför är det bäst att bada innan
bebisen äter.
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Bada hemma
Bada gärna ditt barn hemma. Du kan bada barnet i en
badbalja eller i ett badkar. Bebisar kan också bada i ett
handfat på toaletten eller i en diskho i köket. Det är
enklast att få barn att bli vana vid vatten om de badar
hemma.
Tänk
på!

•

•

•

Tänk på att du aldrig ska lämna barnet i
badet. Du måste alltid vara nära så att
du ser barnet i vattnet. Du måste alltid
vara nära så att du kan ta i barnet.
Tänk på att en bebis har känslig hud.
Testa därför alltid vattnets temperatur.
Du kan känna mot din handled eller
armbåge om temperaturen är bra.
Tänk på att aldrig träna på att dyka
under vatten i en badbalja eller i ett
badkar.

Bra tips när ni badar
•

•

•

Häll upp vatten som är cirka 37 grader.
Känn på vattnet med din armbåge eller
handled, så att vattnet inte är för varmt.
Om ni badar tillsammans i ett badkar, så
tänk på att barnets hud är mer känslig
än din hud.

•

Håll bebisen så att hela kroppen utom
huvudet är under vattnet. Annars kan
bebisen bli kall.

•

Börja gärna med att bada barnet på
rygg. Håll i barnet så att det kan röra
på armar och ben. Ha en av dina händer
i varje armhåla på barnet, om ni badar
tillsammans. Stöd också barnets huvud
med dina händer. Om du står bredvid
badkaret kan du hålla en hand under
barnets huvud och en hand under
barnets stjärt eller fötter.

Prata mycket med barnet under badet
och titta barnet i ögonen hela tiden. Då
är det lättare att se vad barnet vill. Säg
flera gånger till din lilla bebis att hon
eller han är duktig. Kom ihåg att ha roligt
tillsammans!

•

Trösta ditt barn om det skriker i badet.
Du kan klappa barnet, sjunga för barnet
eller le mot barnet. Barnet kanske
skriker i badet, men det är för att bad är
något nytt. Snart kommer ditt barn att
tycka mycket om att bada.

Du ska inte lyfta bebisen i vattnet. Håll
under bebisens kropp så att den får
hjälp att flyta.

•

Bada bara några minuter med bebisen
första gången. Sedan kan du öka tiden i
vattnet mer och mer.
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Övningar att flyta
- när ni har tränat en del i vattnet

Det finns barn som inte vill gå upp från vattnet. Det
finns också barn som inte vill bada. Om ditt barn tycker
om att leka i vattnet så kan ni börja göra lite svårare
övningar. Men vänta tills barnet är 9 månader.
Här kan du läsa om några roliga övningar som ni kan
göra hemma tillsammans. Övningarna är för att barnet
ska lära sig att flyta. Att flyta är att ligga i vatten utan
att sjunka. Barn som kan flyta har roligt i vattnet och är
trygga i vattnet. Att barn kan flyta gör också att olyckor
med drunkning minskar.

Från
9 månader
och äldre

Olika övningar i badet
Det finns flera olika övningar för barn i badet.
Övningarna är olika svåra. Första övningarna är för att
vänja barnet vid vatten. Att vänja sig är att träna så att
det känns bra. Andra övningarna är för att barnet ska
hitta balans. Sedan ska barnet träna sig att flyta på
rygg.
Alla barn är olika. Därför är det olika när det passar att
börja öva, men vänta till barnet är ungefär 9 månader.
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Lätt övning:
Vatten i
ansiktet

Vattenkannan
(ungefär 9 månader)

Fyll vatten i en vattenkanna eller en hink. Häll sakta ner vattnet i badkaret så att
barnet kan leka med vattenstrålen. Häll också lite vatten på barnets kropp. Häll
sedan lite vatten på ditt eget huvud. Låt vattnet rinna ner i ditt ansikte. Häll också lite
vatten på ditt barns huvud. Låt vattnet sakta rinna ner i barnets ansikte.
Det blir roligt när ni leker i vattnet tillsammans.

Bubblor

(ungefär 1 år)
Visa ditt barn att det blir bubblor när du blåser ut luft i vattnet. Håll munnen högt upp
på vattenytan när du visar. Det blir extra roligt om du gör något ljud när du blåser
bubblorna, till exempel att du låter som en bil.
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Blås en boll på vattnet
(ungefär 1 år)

Det är också roligt att ha en boll i badet. En pingisboll är liten och bra. Lägg pingisbollen på vattnet. Barnet provar sedan att blåsa på bollen så att den rör sig. Ge barnet
ett sugrör att blåsa med, om det är svårt för barnet att blåsa hårt.

Titta under vatten
(ungefär 1 år)

När barnet har fyllt 1 år kan ni öva att titta under vattnet. Men kom ihåg att barn är
olika. Några barn behöver vänta tills de är äldre. Du kan till exempel hålla upp några
fingrar under vattnet. Barnet stoppar sedan ner huvudet i vattnet en kort stund och
tittar på dina fingrar. Du kan också hålla en spegel under vattnet. Sedan får barnet
titta på sig själv i spegeln.

Lätt övning:
Vatten i
ansiktet
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Hitta balansen

Ganska
svår
övning

Barn är olika. Det är viktigt att varje barn får göra det som passar. Det finns barn som
tycker mycket om att vara i vatten. Andra barn vill inte vara i vatten. Det viktiga är att
ha roligt tillsammans i badet. Det är också viktigt att du har tålamod och inte blir arg
eller blir stressad. När barnet klarar de enkla övningarna kan ni börja öva på att
barnet ligger på rygg och försöker att hitta balansen. Sedan kanske barnet kan flyta
i vattnet.
Gör så här
1.
2.
3.
4.
5.

Lägg barnet på rygg i vattnet.
Titta barnet i ögonen hela tiden.
Håll barnet så att det kan röra på armar och ben.
Håll barnet med två fingrar under barnets huvud. Då kan barnet hitta balansen
och kan börja flyta.
Rör dig i vattnet om du badar tillsammans med ditt barn. Då känner barnet att
vattnet också rör sig och att det går att flyta på vattnet.
Tips! En del barn tar upp benen i luften när de ligger på rygg. Håll en hand under
huvudet på barnet. Då hittar de balansen lättare och kan flyta.
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Flyta på rygg
När barnet ligger på rygg i vattnet och du bara håller under barnets huvud, så kan det
röra på armarna och benen så mycket det vill. Det finns ingen kant på badkaret som
stoppar. Många barn tycker att det är mycket roligt!

Gör så här
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lägg barnet på rygg i vattnet.
Titta barnet i ögonen hela tiden.
Håll med en hand under barnets huvud.
Håll lätt under barnets fötter med andra handen.
Vattnet ska vara lite över öronen på barnet.
Du ska inte lyfta barnet.
Barnet ska flyta så mycket som det kan.

Svår
övning
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Lära sig simma
- för de större barnen

När barnet är större så kan ni börja träna att simma. Ni
kan träna utomhus eller i en simhall. Vänta med att träna
simning till barnet är fyra år. Många barn är för små att
lära sig simma före fyra års ålder, men det är olika för
olika barn. Att lära sig simma är roligt och det är en bra
kunskap för hela livet.

För de
lite större
barnen

Babysim
Babysim är för barn mellan tre månader och två år. På babysim badar barnet och
en förälder tillsammans i en simhall. En speciell instruktör visar hur de ska göra i
vattnet. Barnet kan röra sig mer på babysim än hemma i badrummet. Hemma ska
barn aldrig dyka under vatten, men på babysim kan de få träna på att dyka. Det är du
som är förälder som bestämmer vilka övningar som passar dig och ditt barn när ni är
på babysim.
För alla friska barn
Alla friska barn kan vara med på babysim. Också barn med handikapp kan vara med.
Handikapp kan vara att ha svårt att höra eller svårt att gå. Fråga läkare om ditt barn
har en sjukdom och du inte vet om babysim passar för barnet. Barn som är för tidigt
födda får vara med på babysim när de väger minst fyra kilo och naveln på magen har
läkt.
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Simskola

Svenska Livräddningssällskapet har simskolor i hela
Sverige. På simskolan lär sig barnen att simma. De lär sig
också att känna sig trygga, glada och fria när de är nära
vatten. Mer information om simskolor finns på
www.svenskalivraddningssallskapet.se
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P02114 1402

Läs mer på
www.trygghansa.se/babybojen

