
Pott-träningsråd 

Pott-träning bör göras i samförstånd och i samarbete barn och förälder eller annan 

vuxen. Det är inte fel att tidigt förbereda denna procedur genom att informera sig. 

Pottan introduceras med fördel runt 10 månaders ålder genom att man skaffar en potta 

som man tror att barnet tycker är fin och berättar vad den skall användas till. Lika bra 

kan det vara med en toalettring till den befintliga toaletten. Väljer man en toalettring så 

bör man ha en pall så att barnet kan sitta med knäna i högre höjd än rumpan. Detta för 

att underlätta den avslappning av bäckenbottenmuskulaturen som krävs för att 

urinblåsa och tarm skall tömma sig. 

 

Starta pott-träning/toalett-träning under en lugn period i familjen. Föräldrar och syskon 

är förebilder, utnyttja det lilla barnets lust att härma. 

 

Låt barnet gå utan blöja periodvis hemma och håll barnet under observation. Är det kallt 

ta på en trosa eller kalsong. Försök att få barnet intresserat av att sitta på pottan, med 

eller utan kläder. Bästa tillfällen att lyckas kissa och bajsa i pottan är precis efter barnet 

vaknat och en stund efter måltid. Det måste till en och annan kissning utan blöja för att 

barnet skall förstå vad det handlar om. Ta av blöjan direkt efter barnet vaknat på 

morgonen – kanske nattkisset kan hamna i pottan i stället för blöjan. Låt någon sitta 

bredvid barnet för att hålla sällskap. 

 

Erbjud pottan med jämna intervaller då du tror att det kan vara realistiskt att kunna 

kissa. Då du ser att barnet vill bajsa eller kissa, erbjud pottan genom att säga att nu sitter 

vi på pottan och läser en saga under tiden att bajset kommer ut. 

Försök få till en rutin, bra är ett par timmar sammanhängande pott-träning per dag, så 

barnet hinner kissa och får en chans att förstå vad det handlar om. 

 

Pott-träning måste vara roligt. Finns det inget som helst intresse, så försök igen vid ett 

annat tillfälle. Kanske behövs en annan strategi, där också delaktighet och en viss 

valfrihet skall vara ingredienser. 

 

Ordinerad tidig pott-träning 

I de fall barnet har ökad risk att få urinvägsinfektion, kan det finnas skäl till att försöka 

tidigarelägga blåskontroll för att få en bättre tömning (se EC nedan). Motsvarande gäller 

vid förstoppning, då tarmen tömmer sig lättare och bättre när barnet sitter på en potta 

eller toalett.  

Vid tillfällen när barnet är ordinerad potträning eller då det av andra skäl känns 

angeläget, krävs samarbete med barnet. Om barnet inte visar något intresse får man 

försöka få barnet intresserat. Ordna en trevlig stund vid pottan, med t.ex. en liten låda 

med speciellt intressanta saker, sånger eller böcker att läsa. Mutor är tillåtet. Träna med 

en kissdocka de olika momenten i pott-proceduren, för att sedan barnet får försöka 

själv. Ett barn som är lite motvilligt är ingen idé att fråga om hon eller han är kissnödig, 



svaret blir alltid nej. Föreslå i stället att barnet väljer av det som finns att välja på t.ex. 

om vi skall läsa eller sjunga när han eller hon sitter på pottan. 

 

EC eller tidig pott-träning 

EC, elimination communication, står för kommunikation mellan barn och förälder av 

behov att kissa och bajsa. Ursprungligen kommer modellen från några föräldrar i USA 

som hade tröttnat på alla engångsblöjor och ville ha ett alternativ. De startade en blogg, 

där de ger praktiska råd till föräldrar hur de kan kommunicera barnets behov av att 

kissa och bajsa. I Sverige finns sedan en tid en liknande blogg, www.blojfribebis.se. Där 

kan föräldrar gå in och få råd, ställa frågor och delge sina erfarenheter till andra 

föräldrar hur man kan assistera sina barn i att kissa och bajsa.  

 

EC kan praktiseras från det att barnet är nyfött men är inte åldersberoende, föräldrar 

kan själva bestämma vilken ambitionsnivå de föredrar. Man kan göra EC på olika sätt, 

grunden är att man lär sig känna igen tecken på när ens barn behöver kissa eller bajsa. 

Detta kan man bäst göra genom att ha barnet i sin närhet utan blöja, observera hur 

barnet gör; låter, rör sig strax innan blås-/tarmtömningen. Har man barnet i sin famn 

känns oftast en speciell rörelse, eller att barnet helt stannar upp i sitt rörelsemönster. 

Ibland kan man känna igen ett speciellt ansiktsuttryck. På samma sätt kan man också 

observera det lite större barnet. Observationen ger också information om när och vid 

vilka tidpunkter barnet behöver kissa och bajsa. När detta förarbete är gjort är det dags 

att erbjuda pottan när man tror att det är dags, antingen man använder sig av 

tidsintervaller, tecken eller båda delarna.  

 

När man praktiserar EC behöver man ha barnet i närheten för att kunna svara an på när 

barnet signalerar att det är dags. Man kan förstärka kissningen med ett speciellt ljud 

som tsss eller vad man själv väljer, motsvarande kan man göra när det gäller bajset. 

Ganska snart kan man se att barnet föredrar att kissa i pottan i stället för blöjan 

dessutom främjar denna kommunikation anknytningen.  

 

Pottan behöver inte vara just en potta utan kan vara en toalett eller något annat lämpligt 

kärl. Det riktigt lilla barnet håller man lämpligast för att kissa och bajsa i grodställning; 

bröst mot rygg och benen isär. När man praktiserar EC är det bäst att vara utan blöja, i 

alla fall i början då kommunikationen utvecklas. Många föräldrar använder 

flergångsblöjor.  

 

EC innebär kommunikation av behov och inte prestation. Föräldrar med erfarenhet av 

EC säger att ju tidigare man prövar desto lättare går det. Ett barn som är lite äldre har 

vant sig att använda blöjan, dessutom finns det så mycket annat som pockar på 

uppmärksamhet. Men, det är aldrig försent och föräldrarna kan själva bestämma när, det 

går att praktisera EC på lediga dagar och i perioder.  

 

 



Fakta sammanfattning 

 Pott-träning, oavsett ålder, sker genom kommunikation och samspel barn och 

föräldrar  

 Det är möjligt att potträna från nyföddhetsperioden 

 För en del familjer passar tidig pott-träning och för andra sen pott-träning 

 Pott-träning kan praktiseras på för familjen passande ambitionsnivå 

 Blöjfri underlättar 

 Intresse krävs från föräldrarna och stärker anknytningen 

 Daglig pott-träning ger god tömning av blåsan och tarmen 

 Positivt för ekonomi, miljö, hygien, hälsa 
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