
TORKA BAJS 

En dag så knackar en duva på Novas dörr. Duvan är klädd 
i en varm jacka och mössa och har med sig ett brev från 
er gamle bekant pingvinen Baltazar. Du och Pixie är 
bjudna på hans födelsedagskalas på sydpolen. Aha! Det är 
därför duvan har på sig tjocka kläder. På sydpolen är det 
nämligen … brrrr … väldigt kallt! 

– Men snälla säg att vi struntar i kylan. Jag vill så gärna 
åka på Baltazars kalas, säger Pixie.

– Klart vi ska åka!

Du styr Nova mot sydpolen. Efter en stund upptäcker ni 
att duvan blivit kvar ombord och ligger och sover. Trots 
kläderna verkar den ha blivit köldskadad. Pixie får ägna 
hela resan åt att sköta om den sjuka duvan. Det här 
innebär att du får torka dig själv på toaletten. 

– Men det är ju toppen att du övar dig! När vi kommer 
fram till kalaset kommer du att kunna torka dig själv om 
du behöver gå på toa! säger Pixie.

I loggboken berättar Pixie mer om hur du kan öva dig.

Hur gick det?
Baltazar blir så glad när ni kommer till hans kalas att 
han gör en volt ner i sin iskalla pool. Sen bjuder Baltazars 
på isglass-tårta. Mitt under kalaset behöver du gå på 
toaletten. Inga problem! Du har ju övat dig under resan. 
Och du klarar av att torka dig helt själv. Men det är väldigt 
kallt om baken på Baltazars is-toalett!

När du kommer ut från toaletten så räcker Pixie fram 
något till dig. Det är … ett torka-sig -själv-diplom!

– Bra jobbat! Jag visste väl att du skulle klara det, säger 
Pixie.

Duvan då? Jo, den mådde mycket bättre efter att ha blivit 
ompysslad av Pixie. Den kvittrade till och med en egen sång 
för Baltazar. Men resten av kalaset låg den inne i Nova och 
njöt av värmen. 

Det här är en del av ett evidensbaserat behandlingsmaterial som 
tagits fram av nätverket Nikola med stöd av Arvsfonden.



  

 
4.  

om du inte vet hur mycket, be 
mamma eller pappa visa.

– Eftersom jag är upptagen med duvan så 
måste du alltså öva på att torka dig själv 
när du bajsat. Om du vill kan du be din 
mamma eller pappa om hjälp i början. När 
du bajsat kan de torka först och torka bort 
det mesta av bajset. Efter att mamma eller 
pappa torkat kan du torka så att det blir 
helt torrt i stjärten. När du klarat av det så 
är det dags att öva på att torka helt själv!

Du glömmer väl inte att spola och att 
tvätta händerna efteråt?

1.  Riv av lagom mängd papper, om 
du inte vet hur mycket, be mamma 
eller pappa visa.

2. Böj dig framåt

3.  Ta handen bakom ryggen och torka 
rumpan framifrån och bak en gång 
per vikt papper. Ta nytt papper varje 
gång. Torka till det är rent.


