Babybøjen
Tilvænning til vand for små børn i hjemmet
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Børnene laver deres ting, de voksne
laver deres – og de kan ikke kombineres.
Eller kan de? Jo, i badet kan hele familien
være med og grine sammen. At bade er
en sjov familieaktivitet, hvad enten det
er ved stranden, i svømmehallen eller
hjemme i badekarret. Vand animerer
til leg og eksperimenter, men netop
derfor kan det også være farligt. Især
for dem med mod på oplevelser, men
som endnu ikke kan svømme – de små
eventyrlystne, som ikke forstår faren.
Heldigvis drukner færre og færre børn.
Det skyldes blandt andet, at Svenska
Livräddningssällskapet har satset
meget på almene svømmefærdigheder
og viden om vandsikkerhed. I dag er
det først obligatorisk med svømning
fra sjette klasse, men 70 procent af
drukneulykkerne blandt børn sker, inden
de er blevet så gamle.

Selvfølgelig skal ikke et eneste barn
drukne i Sverige. Derfor igangsætter
Trygg-Hansa nu sammen med Svenska
Livräddningssällskapet projektet
Babybøjen, hvor vi blandt andet
opfordrer forældre til at lære deres
børn at flyde hjemme i badebaljen eller
badekarret. At kunne flyde er det første
skridt til øget sikkerhed i og ved vandet.
At flyde handler ikke bare om at plaske
rundt på ryggen i nogle minutter, men
vænner også børnene til vandet og
lærer dem at føle sig trygge, at have det
sjovt i vandet, hvilket igen bidrager til at
mindske antallet af drukneulykker.
En del børn er rigtige vandhunde,
mens andre overhovedet ikke har
det godt med at blive forvandlet til
en rosin. Uanset hvordan dit barn er,
så indeholder dette program masser
af tips, som kan hjælpe med at gøre
badesituationerne fulde af liv og latter
og samtidig mindske risikoen ulykker.
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Baderegler for små børn
At bade sammen med sit barn er en sjov aktivitet, som
fører jer tættere sammen. Samtidig er der to vigtige
sikkerhedsaspekter, som du altid skal tænke på:

1.
Aldrig at lade
barnet være alene

2.
At vandtemperaturen
er rigtig

Det absolut vigtigste er, at du ikke
lader små børn være alene i badet,
ikke en gang et øjeblik, fordi telefonen
ringer. Du skal altid være inden for
gribeafstand af barnet, og hvis du af en
eller anden grund er nødt til at forlade
badeværelset, skal du tage barnet med
dig. Lad heller ikke søskende passe små
børn, som bader – du selv eller en anden
voksen skal altid være til stede.

Det er også vigtigt at tænke på, at
babyhuden er følsom, og at du derfor
altid skal kontrollere temperaturen,
inden barnet sættes ned i vandet.
Vandet skal føles varmt – men absolut
ikke for varmt. En tilpas temperatur
er 37 grader. Køb et badetermometer,
så er det lettere at holde styr på.
Vandhaner, hvor vandtemperaturen
overstiger 60 grader skal forsynes
med en beskyttelsesanordning.
5

Nogle flere tips:

Vikl et vådt håndklæde
omkring den varme
vandhane, så er der ikke
nogen risiko for, at barnet
kan brænde eller slå sig
på hanen under badet.

Overvurder ikke sikkerheden med badetilbehør.
Sugekopper på badestole
kan løsne sig, og badestole
kan vælte, hvis barnet gør
pludselige bevægelser.

Når barnet er blevet
lidt større, kan du
med fordel sikre
badekarret med en
antiskrid-måtte eller
selvklæbende mærker.

Sørg altid for, at I har
det sjovt sammen, mens
I bader. Smil og grin
meget, så vil dit barn
elske at bade.

Da det er vigtigt, at du aldrig
efterlader de barn alene i vandet,
så sørg for at tage de ting frem, I får
brug for i forbindelse med badet,
allerede inden du anbringer barnet
i badevandet. Her er en liste over
ting, som I kan få brug for:
•
•
•
•
•
•

Håndklæder
Vaskeklud
Børneolie eller børnesæbe
Børneshampoo
Babybørste eller kam
Legetøj

Find det hele frem i forvejen,
så du ikke skal lede efter noget
under badet. Hvis du skal væk for
at hente noget, du har glemt, må
du under ingen omstændigheder
efterlade dit barn i badebaljen eller
badekarret. Svøb barnet ind i et
håndklæde, og tag barnet med.
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Tilvænning til vand
– badeøvelser for de mindste

Din babys første bad er en ægte milepæl! Det er en hyggelig
aktivitet, som knytter jer tættere sammen og giver jer
mulighed for at have det sjovt sammen. En del babyer elsker
at plaske i vandet allerede fra begyndelsen, mens andre bliver
lidt urolige, de første gange de bader. Som nybagte forældre
er det ikke så let at vide, hvornår og hvordan man skal vænne
sit barn til vand. I dette afsnit giver vi en række tips til,
hvordan I gør badesituationen både enklere og sjovere. Det
vigtigste er at tage det roligt – at bade et glat barn, der vrider
sig, kræver øvelse, men det bliver lettere for hver gang. Smil
og grin meget, så er det lettere for dit barn at glemme den
eventuelle usikkerhed, det kan have for vandet i begyndelsen.

Cirka
0-1 år

Hvornår I kan bade
Du og din baby kan bade sammen, så
snart navlen er lægt, og barnet blot
er nogle dage gammel. Det er bedst
at bade små babyer inden maden,
hvis de ikke er alt for sultne. Hvis I
bader lige efter maden, er der nemlig
risiko for, at din baby kaster op. Vælg
et roligt tidspunkt, hvor I kan være
uforstyrret, og I ikke er trætte.
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Den nemmeste måde at vænne sit barn til vand er ved at bade
hjemme. Det kan I gøre i en badebalje eller et badekar. Når barnet
er helt lille, kan de også bade i håndvasken på toilettet eller i
vasken i køkkenet. På næste side kan du læse nogle tips til en
hyggelig badestund.

Badeadvarsler

•
•

•

Husk, at du aldrig må lade dit barn
være uden opsyn. Du skal altid bære
inden for gribeafstand af barnet.
Babyhuden er følsom over
for varme, så kontrollér altid
vandtemperaturen med dit håndled
eller din albue.
Øv aldrig i at dykke under vandet i
baljen eller badekarret.

•

•

•

Hæld vand op, som er ca. 37 grader.
Hvis du ikke har et termometer, kan du
mærke temperaturen med albuen eller
håndleddet, så du sikrer dig, at det ikke
er for varmt. Hvis I bader sammen i et
badekar, så husk, at barnets hud er mere
følsom end din egen.
Begynd gerne med at bade barnet på
ryggen. Hold barnet, så det kan bevæge
sine arme og ben frit. Det er vigtigt,
at det føles rigtigt for jer begge. Hold
barnet med en hånd i hver armhule med
støtte til hovedet, hvis du selv bader
med barnet. Hvis du står ved siden af
badekarret eller baljen, så hold en hånd
under hovedet og en hånd under numsen
eller fodsålerne.
Barnet skal ikke løftes i vandet, men blot
støttes nedefra, så det kan bruge sin
egen flydeevne.

•

Hold barnet, så hele kroppen (ikke
hovedet) er under vandet – hvis man er
våd på kroppen, kommer man hurtigt til
at fryse de steder, hvor man er i kontakt
med luft.

•

Tal meget med barnet, mens det er i
badet, og hav hele tiden øjenkontakt, så
du kan læse barnets signaler. Ros barnet
meget, og husk også at have det sjovt
sammen.

•

Bliv ikke forundret, hvis dit barn græder
– det er bare en reaktion på en ukendt
oplevelse. Trøst barnet ved at smile,
kærtegne og synge. Inden længe vil
barnet elske at komme i bad.

•

De første gange, barnet bader, er det
tilstrækkeligt med nogle få minutter. Når
barnet er blevet mere vant til vand, kan i
lidt efter lidt øge tiden i vandet.
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Flydeevne
– øvelser, når I er kommet lidt i gang

Der er børn, som ikke vil op af vandet igen, og der er børn,
som ikke vil i bad. Hvis dit barn godt kan lide at lege i vandet,
kan I begynde med mere avancerede badelege derhjemme,
men vent gerne, indtil barnet er ca. ni måneder gammelt.
Nedenfor kan du læse nogle tips til sjove øvelser, som I kan
lave sammen derhjemme, for at barnet kan lære at flyde.
At flyde handler ikke bare om, at dit barn plasker rundt på
ryggen i nogle minutter, men det lærer også barnet at føle
tryghed, at have det sjovt i vandet, hvilket igen bidrager til,
at risikoen for at drukne mindskes.

Cirka
9 måneder
og ældre

Øvelserne er inddelt i tre forskellige sværhedsgrader, hvor
det første trin drejer sig om at vænne barnet til at få vand
i ansigtet, andet trin drejer sig om at finde sin balance, og
tredje trin drejer sig om at flyde på ryggen.
Hvornår I kan begynde med de forskellige øvelser, er
forskelligt fra barn til barn, og I må prøve jer frem for at se,
hvor parat barnet er til at lære at flyde. Sædvanligvis har
meget små børn svært ved at klare øvelserne, så vent gerne,
indtil de er ca. 9 måneder.
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Let:
Vand i
ansigtet

Vandkande
(ca. 9 måneder)

Brug en vandkande eller en spand til at vænne barnet til at få vand i ansigtet. Børn
lærer ved at efterligne, så bad gerne sammen med dit barn, og begynd med selv at
vise, hvordan øvelsen skal laves. Desuden bliver det dobbelt så sjovt, når I begge er
med i legen! Lad lidt vand løbe ned over dit ansigt, og gør derefter det samme med
dit barn. Øg lidt efter lidt mængden af vand, som løber ned over ansigtet.
Begynd gerne med at lade dit barn lege med vandstrålen, og hæld vand over barnets
krop, så det vænner sig til det.

Bobler
(ca. 1 år)

Når barnet er blevet lidt ældre, omkring 1 år, kan I begynde at træne i at ånde ud og
lave bobler under vandet. Begynd med at lave øvelsen selv, og lad derefter dit barn
efterligne dig. Blæs luft ud i vandet, så der kommer bobler, men sænk ikke munden
for langt ned i vandet. Lav øvelsen langsomt og tydeligt. Forstærk med en lyd fra
læberne, f.eks. som lyden fra en bil, så bliver legen både sjovere og lettere!
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Puste en bordtennisbold hen over vandoverfladen
(ca. 1 år)

En anden sjov øvelse er at tage en bordtennisbold med i badet. Læg
bordtennisbolden på vand-overfladen, og lad barnet puste på den for at flytte den.
Hvis barnet har svært ved at puste tilstrækkeligt hårdt til at kunne flytte bolden,
kan du med fordel anvende et sugerør. Så kan barnet lettere få fart på bolden, fordi
luftstrømmen koncentreres.

Se under vand
(ca. 1 år)

I kan også øve jer på at se under vandet, når barnet er fyldt 1 år, men husk, at det med
alder er meget individuelt.
Hold nogle fingre op under vandet, og lad dit barn dykke hovedet under vandet for at
kigge på dem. Du kan også holde et spejl under vandet, som dit barn kan kigge i.

Let:
Vand i
ansigtet
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Middel

Finde balancen
Børn er forskellige, og det er vigtigt, at de får lov at udvikle sig i deres eget tempo
og efter deres forudsætninger. Nogle elsker vand, mens andre vægrer sig ved at
gå i. Det vigtige er at have tålmodighed og hele tiden have det sjovt sammen. Når
barnet har klaret de mere enkle øvelser og har vænnet sig til vand, er næste trin i
at lære barnet at flyde, at det kan finde balancen på ryggen.
Sådan gør I
1.
2.
3.
4.
5.

Læg barnet på ryggen i vandet.
Hav øjenkontakt med barnet.
Hold barnet, så det kan bevæge benene frit.
Hold barnet forsigtigt med et par fingre under hovedet, så det finder
balancepunktet og flyder så meget som muligt ved egen drift.
Hvis du bader sammen med barnet, skal du bevæge dig med barnet i vandet,
så barnet fornemmer vandets bevægelse og oplever dets bæreevne.
Tips! Når børn ligger på ryggen, strækker en del af dem per automatik
benene lige op i luften eller stopper tæerne ind i munden. Et tip er bare
at holde en hånd under hovedet, så finder barnet lettere sit flydepunkt.
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Flyde på ryggen
Når barnet ligger på ryggen i vandet, blot med støtte under hovedet, har barnet
en bevægelsesfrihed, som ikke kan opnås på land. Det er en fantastisk følelse!
Barnet kan bevæge arme og ben uhindret og møder ingen modstand fra badekar
eller badebalje.
Sådan gør I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Læg barnet på ryggen med rolige bevægelser.
Hav øjenkontakt med barnet.
Hold en hånd under barnets hoved.
Støt barnets fodsåler let med den anden hånd.
Lad vandniveauet være lige over barnets ører.
Tænk på, at barnet skal flyde, ikke løftes.
Lad barnet flyde så meget som muligt ved egen drift.

Svær
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Svømning
– for de større børn

Når barnet er vokse ud af badebaljen eller badekarret
derhjemme, kan I fortsætte med at øve vandsikkerhed og
svømning udendørs eller i en svømmehal. At lære at svømme
er ikke bare sjovt, men også en livslang evne, og jo tidligere
man tilegner sig den, desto bedre. De fleste børn er ikke
parate til at lære at svømme før de er fire år, men hvornår de
lærer det, er meget individuelt. At kunne svømme har ikke
noget med alder at gøre, men børn kan vænne sig til vand,
allerede mens de er meget små, gennem babysvømning.

For de lidt
større børn

Babysvømning
Babysvømning kaldes det, når børn under to år bader sammen med en af sine
forældre under ledelse af en uddannet babysvømmeinstruktør. Ved babysvømning
har barnet mere bevægelsesfrihed end hjemme på badeværelset og kan lave andre
former for øvelser, f.eks. dykke under vand – noget man aldrig skal øve derhjemme. Til
babysvømning er det altid dig som forælder, der afgør, hvornår og om barnet skal lave
den aktuelle øvelse. Alt sker på barnets betingelser.
Alle børn, hvis forældre anser for at være sunde og raske, kan deltage i babysvømning.
Også handicappede børn kan deltage i babysvømning. Hvis der er usikkerhed med
hensyn til barnets sundhed, skal egen læge konsulteres for at få dennes godkendelse,
inden I begynder til babysvømning. Alle børn fra tre måneder til to år er velkomne
til babysvømning. Hvis barnet er for tidligt født, så regner man tre måneder fra den
beregnede fødselsdato. Barnet skal veje mindst fire kilo og have lægt navle.
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Svømmeundervisning

Svenska Livräddningssällskapet underviser i svømning i
hele Sverige. Der lærer børnene mere end bare at svømme.
De lærer også at føle tryghed, glæde og frihed i nærheden
af vand. Yderligere oplysninger om svømmeundervisning
finder du på www.svenskalivraddningssallskapet.se
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www.trygghansa.se/babybojen

