
SLUTA MED BLÖJA 

En dag när du kommer till Nova sitter Pixie och surar 
utanför. Vad har hänt?

– Pingvinen Baltazar och hans kompisar har klättrat in i 
Nova. De bara tjattrar och jagar varandra därinne. Och nu 
vågar jag inte gå in. Och så har jag inte kunnat tanka Nova 
så om ett tag kommer all glass i frysen att smälta, säger 
Pixie.

Vadå? Varför det? Jo, när inte Nova får något bajs i 
tanken så slutar frysen som håller glassen kall att fungera! 
Nova använder ju kiss och bajs som bränsle för att kunna 
flyga och dyka men också för att alla apparater ombord ska 
fungera. 

Du lovar att prata med Baltazar och hans kompisar. Men 
det är ett fasligt liv inne i Nova. Vågar du gå in? Jadå! Börja 
med att förklara för Baltazar och hans pingvinkompisar 
att du behöver komma in på toa. När pingvinerna lugnat 
ner sig kan du ta av blöjan och sätta dig på toastolen. När 
du bajsar i toan får Nova nytt bränsle. Då fortsätter frysen 
fungera och håller all den goda glassen kall!

I loggboken berättar Pixie mer om hur du kan göra när du 
ska gå på toa och bajsa.

Hur gick det?
När pingvinerna förstått varför du behöver komma in på 
toa så skuttar de ut och fortsätter sin lek utanför Nova. När 
du bajsat i toan väntar Pixie utanför med en belöning. 

– Den här är du verkligen värd! En guldmedalj för att 
du bajsat i toan och gett Nova nytt bränsle. Nu fortsätter 
frysen att fungera och håller glassen kall!

Det här är en del av ett evidensbaserat behandlingsmaterial som tagits 
fram av nätverket Nikola. Ladda hem och läs mer på nikola.nu.
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Det här är en del av ett evidensbaserat behandlingsmaterial som 
tagits fram av nätverket Nikola med stöd av Arvsfonden.



 

Namn:

Född: Mät datum:

Nu ska jag berätta hur 
du kan göra när du är 
bajsnödig.

1.  Gå in på toa och bajsa i blöjan.

2. Sitt på toa och bajsa i blöjan.

3.Sitt på toa och lossa lite på blöjan 
och bajsa i blöjan.

4.  Sitt på toa och ta bort blöjan och lägg 
ett papper i toaletten och bajsa.

5. Sitt på toa och bajsa.

6.  Kom ihåg att tvätta händerna efter 
varje steg!

Om det känns jobbigt att ta av blöjan:
Börja med att gå in på toa, bajsa i blöjan 
och sedan tömma bajset i toan. När 
du klarat det så kan du prova att ta av 
blöjan och sätta dig på toa nästa gång!


