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projekt “smid bleen”Få succes med 

De fleste børn er klar til
at sige farvel til bleen i

to-treårsalderen
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projekt “smid bleen”Få succes med 

„Moaaar, jeg skal tisseee!”
Emilie kommer løbende ind fra haven og ind-
vier med klar røst hele nabolaget i sit foreha-
vende. Solen skinner, og Emilie har sin korte, 
blomstrede kjole på. Mor reagerer hurtigt; ka-
ster sig ind fra højre, flår de prikkede under-
bukser ned om anklerne og får bugseret Emilie 
op på toiletbrættet. Pyha. Mission accomplis-
hed. Helt uden uheld. 

Det er ulig nemmere at få den lille tissetrold 
placeret på kummen i tide, hvis hun ikke først 
skal vikles ud af støvler, flyverdragt, strømpe-
bukser og striktrøje. Så hvis dit barn viser tegn 
på at være klar til at smide bleen, så bare kom i 
gang – årstiden er perfekt! 

Men hvordan ser du på din krudtugle, om det 
er tid til at skifte de dyre engangsbleer fra Brug-
sen ud med rigtige underbukser? Og hvordan 
griber du projektet an rent praktisk? Det har vi 
spurgt sundhedsplejerske Lisbet Benthin om.

„De fleste børn er to-tre år, når de er klar 
til at smide bleen om dagen,” siger Lisbet 
Benthin.

„Og mange smider natbleen i tre-femårsal-
deren. Men det er meget forskelligt fra barn til 
barn: Mens nogle børn er ret ligeglade med, 
om de stadig går med ble, når de kommer i 
børnehave, synes andre, det er dejligt at være 
en af de store, der sidder rigtigt på toilettet.” 

Som tommelfingerregel er der tre trin i 
børns udvikling, når det handler om at blive 
renlig:

Første step er, at barnet siger, når det har tis-
set eller lavet i bleen. Måske fortæller det lige-
frem med ord, fagter eller gråd, at det gerne vil 
skiftes. Dernæst begynder barnet at gøre op-
mærksom på, at der sker noget i bleen, imens 
det står på. „Tisse,” siger Frederik måske, mens 
han peger ned mod bleen og ser meget kon-
centreret ud. Og til sidst siger barnet til, inden 
det tisser eller laver stort. Og så er det bare om 
at være hurtig!

„Det er en udvikling, der skal være på plads 
i hjernen, før de små kommer så langt. Der 
bliver lavet en nerveforbindelse fra blæren og 
lukkemusklen til hjernen, der derefter tager 
stilling til, hvornår barnet skal gå i gang med at 
tisse,” forklarer Lisbet Benthin.   

   
Potteleg er okay
„Tis, tis,” siger den lille trold på bare halvandet 
og trisser i hælene på storesøster ud på bade-
værelset. Mens søster sætter sig på toilettet, 
sidder Frederik på sin røde potte med alt sit tøj 
på. Mor og far spiser og orker ikke at tage bleen 
af ham; han sidder der alligevel så kort tid og 
normalt uden resultater. Bagefter skal han have 
papir og tørre sig. Om det foregår med eller 
uden tøj på, ser ikke ud til at gøre den store 
forskel. Det er sjovt alligevel.
Der er ikke noget galt i at starte tidligt med 

Sommeren er en oplagt årstid til bleafvænning: Den lil-
le kan rende barnumset omkring, og små uheld er ikke 
så katastrofale udenfor som inde på uldtæppet. Find 
ud af, om dit barn er klar til potte og toilet, få guiden 
til pottetræning på den hyggelige måde, og læs, hvad 
du gør, hvis det pludselig går den forkerte vej.
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Forskel
på dag og nat

De fleste børn smider bleen om dagen.

Mange børn smider natbleen. om 
natten begynder barnet efterhån-
den at udskille et hormon, der 
gør, at kroppen ikke producerer 
så meget urin. Nogle børn danner 
hormonet senere end andre.

Først i denne alder skal barnet 
tjekkes, hvis det stadig tisser 
i sengen, for at finde ud af, 
om der er noget fysisk galt som 
blærebetændelse eller lignende.

2-3 år

3-5 år

Over 7 år

Kilde: Lisbet Benthin,
sundhedsplejerske

Er dit barn klar til at
smide bleen?

Hyggelig pottetræning

Pottetræning trin for trin

Nu gik det lige så godt ...
Når barnet tisser i
bukserne
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bleafvænningen, hvis dit barn er med på den. 
Så længe der bare ikke går tvang i den som i 
‘gamle dage’, hvor nogle børn blev bundet til 
potten med en stofble og fik besked på at blive 
siddende, til der var gevinst. 

„De små efterligner det, mor og far eller 
store søskende gør. Lad bare de mindste lege, 
at de også går på toilettet. Men lad være med 
at forvente for meget,” råder Lisbet Benthin og 
giver et eksempel:

Marcus har gemt sig bag gardinet, mens han 
presser på livet løs. Et øjeblik efter er ingen i 
rummet i tvivl om, hvad han foretog sig der: 
Det er tid til en skifter. Mor og far slår sten, 
saks, papir – og far taber.

„Hvis dit barn ikke viser tegn på at have lyst til 
at smide bleen, og mor og far efterhånden er 
ved at være lidt trætte af al det bleskifteri, kan 
I godt skubbe forsigtigt på og introducere toi-
letbesøg på bestemte tidspunkter,” siger Lisbet 
Benthin.

„Hvis du for eksempel ved, at dit barn plejer 
at gå for sig selv, når han skal lave stort, kan 
du hive fat i ham på vej hen mod gardinet og 
foreslå, at I prøver at gå ud på toilettet i stedet,” 
foreslår hun.

I kan også lave faste rutiner med en tur på 
toilettet efter hvert af de tre hovedmåltider. 
Men der er ingen grund til at lade barnet sidde 
der alt for længe, hvis der ikke kommer noget. 

Hvis du pacer dit barn, uden at hjernen udvik-
lingsmæssigt er fulgt med, risikerer du, at bar-
net bruger toiletprojektet som en kampplads; 
så vil den lille måske holde på afføringen for 
at vise, at han selv har kontrollen. Hvis barnet 
ikke vil medvirke, så vent lidt – og prøv igen 
senere. 

Informér vuggestuen
Alle vuggestuebørnene er stimlet sammen 
om Caroline, der sidder og tisser på toilettet 
i ministørrelse. Det er noget så spændende, at 
Caroline ikke bruger ble mere, synes de andre 
børn. 

„Det er vigtigt at have et godt samarbejde 
med institutionen eller dagplejen om projekt 
“smid bleen”, siger Lisbet Benthin.

„Det går jo ikke, at de giver jeres barn en ble 
på, fordi det er nemmere end at risikere uheld i 
bukserne, når barnet først har smidt bleen. El-
ler fordi de ikke ved, hvad I er i gang med der-
hjemme. Ofte vil personalet i vuggestuen eller 
børnehaven også have en god fornemmelse af, 
om dit barn viser interesse for og er ved at være 
parat til at gå på toilettet.” 

Når først de små har lært at klare sig uden 
ble, får de selvstændighed, øget selvværd og en 
ny frihed. Nu er de store. ❊

HVaD 
MEnEr 

DU?

www.voresborn.Dk
DElTaG i DEBaTTEn PÅ

Hvornår er det tid
til pottetræning? Og

hvordan gør i?

De tre bevidsthedsstadier
Dit barn siger til, når det har tisset
eller lavet i bleen

Dit barn fortæller om det, mens det
tisser eller laver i bleen

Dit barn siger til, inden det tisser eller laver. når dit barn 
når til dette stadie, er det tid til at tage bleen af om dagen
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Pottetræning – trin for trin ➜
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Nogle børn kan godt lide deres lille potte, mens 
andre lige så gerne vil sidde på det store toilet, 
som mor og far bruger. Hvis du vælger det sidste 
og springer potten helt over, er det en god idé 
at anskaffe en toiletstol med en lille trappe, som 
barnet selv kan klatre op ad. Eller i hvert fald et 
børnetoiletsæde, der sættes oven på det almin-
delige sæde, og en skammel, så barnet har støtte 
under fødderne og ikke risikerer at ‘falde ned’ i 
toilettet.

„Toilettet skal være et rart sted. Barnet skal 
ikke sidde og vippe frem og tilbage og være utryg 
over, om det nu falder i,” siger Lisbet Benthin.

Hvis du selv er til den slags, synes nogle børn, 
at det er ren råhygge, når de selv sidder på pot-
ten, mens mor eller far sidder på toilettet. 

Det kan også være en god idé at tage en stak 
bøger med ud på badeværelset, så den lille kan 
sidde og bladre og hygge sig på potten. Eller du 
kan sætte dig på en skammel og læse højt, mens 
barnet forretter sin nødtørft.

Småt på potten og stort i bleen
Det er ikke ualmindeligt, at Frederik sagtens kan 
tisse på potte eller toilet, men nægter, når han 
skal af med mere end som så. Så vil han gerne 
have sin ble på. Og det er der en forklaring på:

„Det er nogle meget større muskler, barnet 
skal have kontrol over, når det skal lave stort, 
end når det skal tisse. Og det kan virke meget 
voldsomt,” forklarer Lisbet Benthin. 

“Nogle børn føler, at afføringen er en del af 
dem selv, som de skal give slip på. Derfor prøver 
barnet måske at holde igen, når det sidder på toi-
lettet. Men når det får sin ble på, føles det trygt 
og godt. Her behøver barnet ikke forholde sig til 
det, der kommer ud af det.” 

For nogle børn kan det handle om at over-
vinde utrygheden og få lavet stort i potten bare 
en gang. Så kører det. Hvis ikke må I væbne jer 
med tålmodighed.

Ros med måde
Når der endelig er gevinst i kumme eller potte, er 
det okay at rose barnet. Men ikke for meget.

„Der skal ikke alt for meget fokus på resulta-
tet, så barnet føler, at det får et stort nederlag, 
når der ikke er noget at vise frem,” siger Lisbet 
Benthin.

„Det skal heller ikke gøres til et problem, hvis 
barnet ikke har lyst til at sidde på potten. Du skal 
aldrig presse et barn til at blive renlig. Du kan jo 
alligevel ikke hive det ud af barnet. Du må bare 
vente på, at selvstændigheden udvikler sig.” ❊

Tag bøger med, gå på toilettet sammen, og lav en lille 
hyggestund ud af pottebesøget.

pottetræningHyggelig
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✱	 	Lad den lille lege, at han eller 
hun sidder på potten. Det må 
gerne foregå med tøj på  ➜

✱	  hav potten stående fremme, så 
den er nem at komme til  ➜

✱	 	køb buksebleer, så dit barn selv 
kan trække bleen ned ligesom 
trusser eller boxershorts  ➜

✱	  Lad barnet løbe rundt med bar 
numse eller i badebukser om 
sommeren, så det kan mærke, 
hvad der sker, når det tisser

✱	 	indfør faste rutiner med potte- 
besøg efter de tre hovedmåltider  ➜

✱	  Gør pottetræningen til en hyg-
gestund med bøger og snak og 
eventuelt fælles toiletbesøg  ➜

✱	 	Forsøg at fange dit barn, når 
det er på vej til at lave stort 
i bleen, og foreslå et besøg 
på potten i stedet  ➜

✱	 	Giv dit barn god tid til at 
sidde på potten  ➜

✱	  Når dit barn har perioder med en 
tør ble i mere end tre timer og 
begynder at sige til, inden det 
gør noget i bleen, er det tid at 
tage den helt af om dagen  ➜

✱	 	Gå ud og køb små trusser eller
 boxershorts sammen

Pottetræning
trin for trin

1-2 år

2-3 år

Nu gik det lige så godt ... når barnet tisser i bukserne, side 74  >>

 -træning
Hyggelig
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nu gik det lige    

        så godt ...
„Sofie er blevet renlig!”, har du stolt proklameret til hele omgangskredsen. Og 
så begynder den lille pige pludselig at tisse i bukserne. Hvorfor nu det? Og hvad 
stiller du op?

Bleen er røget, og det er gået overraskende 
fint og nemt. Nu er I fri for at bruge en halv 
månedsløn på bleer, og det er slut med ilde-
lugtende poser med bummelum. Men plud-
selig går det den helt forkerte vej: Jeres barn 
tisser i bukserne eller det, der er værre. Og det 
er ikke et enkelt, lille uheld en sjælden gang; 
det er mere reglen end undtagelsen.

Nu gik det ellers lige så glat. Hvad gør I? For 
det nytter jo ikke med skæld ud. På den anden 
side er det dødirriterende, hvis det bliver ved. 

Psykolog Bente Edslev, der har arbejdet 
med børn og familier i over 25 år, understre-
ger, at ingen forældre kan regne med, at deres 
børn er renlige, fra den dag de smider bleen. 
Det er en proces. 

„For de børn, der rammer sommeren som 
treårige, går det lidt lettere. Der er ikke så 
meget tøj, der skal af. Og vi voksne tager lidt 
mere afslappet på eventuelle småuheld. Og 
uheld sker altså for de fleste børn,” siger Bente 
Edslev.

Barometer for trivsel
Det er dog vigtigt at skelne mellem et barn, 
der kommer til at tisse i bukserne, fordi han 
simpelthen har for travlt med at lege, hvilket 
sker for mange børn, især drenge; legen er 
bare vigtigere end at løbe ud og tisse. Og så de 
børn, der pludselig konsekvent tisser og laver 
i bukserne, selv om de egentlig havde smidt 
bleen med succes.

„Det kan der være rigtig mange årsager til, 
og det kan være et barometer for, hvordan dit 
barn har det lige nu,” forklarer Bente Edslev. 

Her gælder det om at se på jeres barns si-
tuation og trivsel. Er der sket store omvælt-
ninger enten hjemme eller i institutionen? Er 
din søn eller datter lige blevet storesøster eller 
-bror? Eller startet i børnehave? Eller kan det 

skyldes mangel på personale i institutionen, 
så dit barn føler sig utryg? 

„Under alle omstændigheder reagerer dit 
barn på et eller andet, og det er jeres opgave 
at finde ud af hvad. Ofte kan barnet have det 
sådan, at negativ opmærksomhed er bedre 

end ingen opmærksomhed, og det får det ved 
at gøre i bukserne,” siger Bente Edslev.

„Som regel går det hurtigt med at få rettet 
op, når I først er blevet bevidste om proble-
mets årsag og kan gøre noget ved det. At tisse 
eller lave i bukserne er ikke noget, barnet i 
virkeligheden gerne vil,” forklarer hun.

For nogle børn kan den pludselige ikke-

renlighed skyldes, at barnet har følelsen af, at 
alle andre styrer dets liv.
„Så begynder barnet for alvor at lave i buk-
serne, for her er noget, det i hvert fald selv 
kan styre,” siger Bente Edslev og foreslår, at I 
kigger på, om I eventuelt kan inddrage jeres 
barn i flere af de små beslutninger, I træffer 
hver dag.  

For lidt og for meget
Men husk, at du ikke skal overfokusere og 
konstant minde Frederik om, at nu skal han 
huske at gå på toilettet. Så bliver det en be-
lastning, og du risikerer, at han reagerer mod-
sat og holder på sagerne. Og derfor får ondt 
i maven.

En god idé er at få afsat tid til toiletbesøg, 
så barnet ikke kun har toethalvt minut til at 
komme af med diverse, inden I skal ud ad dø-
ren. Og at skabe en rytme, så barnet ved, at 
efter morgenmad, frokost og aftensmad er det 
tid til at prøve at gå på toilettet. 

„Nogle børn har brug for privatliv, mens 
andre insisterer på, at I skal være der imens, 
fordi de ellers føler sig utrygge. Respektér 
det,” råder Bente Edslev.

Som forældre kan man godt blive fristet til 
at putte sit barn ned i en ble igen, hvis det går 
galt den ene gang efter den anden. Men her 
bør I træde varsomt.

„Hvis du har taget bleen fra dit barn for tid-
ligt, kan det være en mulighed. Men hvis der 
er en klar årsag til, at det går galt, så er det nok 
ikke en ble, der er brug for. Så bliver hele pro-
jektet til et nederlag for både barnet og den 
voksne,” siger Bente Edslev.

„Det er os voksne, der skal på arbejde og 
se og høre på vores børn – og samtidig sørge 
for ikke at gøre potteprojektet til et kæmpe 
problem.” ❊
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Årsagen til, at nogle børn bliver ved 
med at gøre stort i bukserne, kan 
være forstoppelse. har barnet oplevet 
smerter eller ubehag i forbindelse med 
at skulle af med afføringen, begynder 
det måske at holde afføringen tilbage. 
ophobet afføring i tarmen kan føre til 
afføringsinkontinens eller encoprese, 
som det kaldes, og viser sig ved 
‘bremsespor’, klatter af afføring eller 
tynd, ildelugtende afføring i bukserne. 
Barnet skal dog være over fire år, før 
man bruger den term. Tidligere har 
man troet, at der lå psykiske årsager 
til grund for afføringsinkontinens, men 
undersøgelser viser, at børnene ikke 
afviger psykisk fra andre børn – men 
har det psykisk dårligt, fordi de ikke er 
renlige. 

Kilde: Sundhedsguiden.dk 

Høm-høm i bukserne
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Nogle børn har brug 
for privatliv, mens 
andre insisterer på, 
at I skal være der
imens, fordi de ellers
føler sig utrygge.
Respektér det”.

Bente Edslev, børnepsykolog


