
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bleie, potte og så 
toalettet! 
 

Før barnet vil på toalettet, har 
det som regel lenge forstått at 
mamma og pappa ikke bruker 
bleier. De går på do. Kanskje har 
barnet eldre søsken som også 
går på do. I denne perioden er 
barna svært interessert i hva 
mor og far gjør på badet. De 
kikker interessert og forstår på 
en eller annen måte at snart skal 
de også gå på do. 

 

Allerede i småbarnsalderen kan man av og til 
forstå når barnet skal bæsje. Ofte får barnet 
et konsentrert blikk og det tar kanskje i så 
det blir rødt i ansiktet. Mange foreldre 
opplever at dette ofte skjer akkurat i det 
man har kledd på ungen og skal gå ut. Det er 
ikke rart. Ofte forsikrer vi oss om at barnet 
har spist før vi skal gå ut. Og når man spiser, 
begynner magen å jobbe. Det er vanlig at 
tarmen tømmes cirka 20 minutter etter et 
måltid- altså akkurat når du har rukket å få 
på overallen. Hvis barnet setter seg på 
potten en stund etter måltidet, kan det 
hende at det samme skjer. Innen barnet er 
halvannet år, styrer ikke barnet dette selv. et 
er kroppens naturlige reaksjon på maten. 

 

 

 

 

 

Nå er det på tide 

Rett før barnet er halvannet år gammel, er 
nervebanene så godt utviklet at barnet skal 
ha en mulighet til å forstå- eller kjenne- når 
det må tisse eller bæsje litt i forkant. Et tegn 
på at barnet er i ferd med å bli moden til 
dette, er at det kan sette seg på huk og 
samtidig plukke opp noe fra gulvet. Da kan 
du starte med å la barnet gå uten bleie en 
stund etter måltidene. Når det har gått litt 
tid etter maten, kan du spørre barnet ditt om 
det må tisse eller bæsje. I denne perioden er 
barnet ofte svært interessert i magen sin. 
Kanskje bæsjer barnet når du har spurt, og 
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slik kan de lære hvordan det føles at de må 
på do. 

I en periode vil barna komme stolt med bæsj 
i buksene. Kjære foreldre, ta i mot gaven! Jo 
visst ble det litt for sent, men barnet har 
forstått og kan snart kjenne at noe skjer før 
det skjer. Om litt vil barnet ditt beherske 
dette og en vakker dag vil barnet målbevisst 
tisse, knipe igjen så det slutter å renne, og så 
tisse videre. 

Hvis barnet har lite klær på seg, kan det kle 
av seg på egen hånd. Sørg for å ha potten i 
nærheten. En del barn vil bruke toalettet. 
Skaff en krakk, slik at barnet kan gå på 
toalettet selv. Det finnes også plastinnsatser 
for toalett tilpasset barn. 

Alle vil kikke og peke 

Barn vil ofte vise foreldrene hva de har gjort 
på do. Beundre det sammen og skryt av 
barnet ditt. 

Enkelte barn vil av og til undersøke 
avføringen sin, nøyaktig slik de ønsker å 
undersøke alt mulig annet. Ofte peker de 
bare forsiktig, og så er det over. Det er 
uvanlig at barn vil kladde med avføringen, 
men små barn har behov for å kline og 
klemme på ting. Det er da greit å forklare at 
slik gjør vi ikke. 

Sløs med oppmuntringene 

Hvis barnet er hos dagmamma eller i 
barnehage, kan dere av og til få problemer. 
Man tisser og bæsjer ikke for hvem som 
helst. En del barn klarer seg uten bleie 
hjemme, men må ha det i barnehagen. 
Andre holder seg tørre hele dagen, men 
tisser på seg på vei hjem. Barnet blir da ofte 

bekymret og lei seg. Prøv å ta det rolig. 
Snakk med dagmammaen eller de som 
jobber i barnehagen. Gi barnet tid og sløs 
med oppmuntringene. 

Slutte med bleie? 

Når barnet våkner om morgenen og er tørr, 
kan dere vurdere om det er på tide å slutte 
med bleie. Dere kan snakke med barnet om 
dette. Husk at dere kan legge et plastlaken 
over madrassen, hvis det skulle skje et uhell. 

Når barnet trener på å lære seg å tisse og 
bæsje på toalettet eller potten, bruker det 
mye energi. Etter hvert blir det hverdagskost, 
og da kan det hende barnet ditt glemmer å 
kjenne etter om det må på do. 

Det er vanlig at barn – etter å ha vært tørre i 
flere måneder – plutselig «mislykkes». 
Kanskje skjer det hver dag – eller annen hver 
dag – at barnet ditt ikke rekker å komme på 
do. Helt plutselig kan du oppdage barnet ditt 
som småhopper eller bøyer seg fremover, 
men fortsetter å leke. Barn kan bli så 
oppslukte i leken at de ikke legger merke til 
signalene. Da må du ta med barnet ditt på 
toalettet, eller spørre om han eller hun må 
tisse eller bæsje. 

Ikke alltid lett å holde tett 

En og annen «ulykke» skjer med jevne 
mellomrom i løpet av tiden frem til barnet er 
i skolepliktig alder. Hvis barnet av en eller 
annen grunn er spent eller urolig, øker 
risikoen. 

Hva er normalt? 

Hvis ditt barn ikke følger normal utvikling – 
bør du i første omgang samarbeide med 

barnet slik vi har beskrevet. Vis at du tror 
barnet vil klare det. 

Hvis du er urolig eller usikker, kan du snakke 
med helsesøster, familieveiledere eller en 
psykolog på helsestasjonen eller ved 
pedagogisk-psykologisk tjeneste i din 
kommune. Her finner du folk med 
spesialutdanning på barns utvikling. De er 
vant til å snakke med foreldre om både store 
og små spørsmål, og det kan hende det 
holder med en eller to samtaler for å få løst 
opp i flokene. De vil også kunne avgjøre om 
det er behov for behandling av barnet ditt. 

Enkelte barn er redde for å bli store og 
selvstendige. Andre kan ha problemer med å 
hevde seg i kameratflokken eller å ta 
utfordringer. I blant lider barn mer av å være 
mørkredde enn av ikke kunne holde tett. De 
vegrer seg så mye for å stå opp om natten at 
de heller tisser i sengen. En nattlampe – og 
kanskje en potte under sengen eller på vei til 
do – kan gjøre underverker. 

Se opp for forstoppelse 

Barn som bæsjer på seg, har ofte løs 
avføring. Likevel lider ofte disse barna av 
forstoppelse! Langt nede i tykktarmen har 
det festet seg en avføringsklump som det er 
vanskelig å bli kvitt. Når tarmen fylles med 
ny, løs avføring ovenfra, kan dette presses 
forbi klumpen uten at barnet merker hva 
som skjer. Hvis dette skjer, er det klolt å søke 
om hjelp. Det kan ta tid å finne ut av 
problemet, fordi tarmen ofte har blitt 
strukket og i så fall vil det dannes en ny 
klump. 

 

Uhell på skolen 

Hvis barnet begynner på skolen uten å føle 
seg sikker på at det klarer toalettbesøkene, 
kan du hjelpe barnet å møte 
vanskelighetene. Snakk med barnet om hva 
det skal gjøre, hvis det skjer en «ulykke». 
Fortell helsesøster og lærerne om 
problemet. Sjekk skolens toaletter sammen 
med barnet, og finn ut hvilket barnet lett kan 
bruke. Kanskje kan barnet gå på toalettet 
sammen med helsesøster eller en lærer. 

En del barn – særlig gutter – tisser i sengen 
om natten i lang tid. Av og til kan det være 
fordi barnet ditt er anspent og har 
problemer med å slappe av. For barn som 
tisser i sengen helt til de kommer i tenårene, 
har ofte flere i samme familie hatt samme 
problem. Det er viktig at dere undersøker om 
barnet har fysiske feil eller psykiske plager 
som kan forårsake problemet. Hvis så ikke er 
tilfelle, bør dere fortsette å støtte og 
oppmuntre så mye dere kan. Ofte kan det 
være nyttig for barnet å ha kontakt med 
helsesøster på skolen. Hun kan bidra med 
oppfølging og belønningsskjema for tørre 
netter og eventuelt henvise barnet videre 
om det trenger medisinsk vurdering eller 
oppfølging. 

 

 

 


