
Er kompis Braxen har läst en berättelse om en magisk röd 
frukt som ska finnas längst in i djungeln. Nu undrar han 
om ni vill följa med honom för att försöka hitta den. Ni åker 
till djungeln och landar Nova vid en glänta precis bredvid 
ett stort vattenfall. Efter några dagars letande har ni ännu 
inte hittat den magiska frukten som Braxen söker. Men 
däremot en massa väldigt goda bananer. Värmen och alla 
bananer gör att ditt bajs kan bli lite hårt ibland. 

– Kanske behöver du sitta lite extra länge på toa när du 
ska bajsa. Ta det bara lugnt. Om bajset är hårt så kan du få 
lite medicin av mig, säger Pixie. 

När ni letat igenom ett område tar ni Nova och flyger 
vidare till nästa. Braxen är envis och vägrar ge upp.

– Jag vet att vi kommer att hitta frukten. Och då ska ni 
få se grejer! säger Braxen. Fast han vet inte själv på vilket 
sätt frukten är magisk …

I loggboken ger Pixie tips om hur du kan göra om det känns 
besvärligt att bajsa.

Hur gick det?
En dag i djungeln hör ni Braxen ropa till. 

– Jag såg den magiska frukten. Jag skulle just plocka den 
men då kom en gammal babian och tog den. Sen försvann 
babianen upp bland träden, säger Braxen.

Efter en liten stund kommer babianen ner från trädet. Med 
en röd frukt i handen.

När Braxen räcker fram sin fina djungelhatt går babianen 
med på att byta. Babianen sätter på sig hatten och hoppar 
glatt iväg bland träden. Sen smakar du och Braxen på den 
magiska frukten. När ni ätit frukten fylls era kroppar av 
kraft och lust att hoppa. Du ser hur Braxen hoppar iväg 
bland träden precis som en apa. Och du hoppar efter. En lång 
stund hoppar ni omkring medan Pixie och djungelns alla djur 
stirrar förvånat på er. Till slut säger Braxen:

– Oj, det var häftigt! Men nu blev jag trött. Och faktiskt … 
bajsnödig!

BAJSTRÄNING

Det här är en del av ett evidensbaserat behandlingsmaterial som 
tagits fram av nätverket Nikola med stöd av Arvsfonden.
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Rent i byxan Medicin KommentarSuttit på toa Bajsform

– Om du har svårt att bajsa så kan det vara en 
bra idé att vänja sig! Och det kan du göra genom 
att alltid göra samma saker innan du ska bajsa. 
Varje dag efter middagen tar du fram ett spel eller 
pyssel som du håller på med en viss tid, kanske 25 
minuter. Efter det går du på toa för att bajsa. Om 
du gör det här varje dag kommer din hjärna och 
din kropp ställa in sig på att du ska bajsa efter att 
du spelat eller pysslat efter middagen. Och när du 
blivit van kommer det att gå mycket lättare!

Om du tycker att det gör ont att bajsa kan du också 
få salva eller medicin som gör bajset mjukare!

Den här övningen kanske det är lättast att mamma 
eller pappa fyller i. Exempelvis mängden eventuell 
Medicin och en Kommentar ifall det funnits kladd i 
stjärten eller i byxan.


