
Till dig som är eller ska bli förälder

Att trösta ett spädbarn
Spädbarn är barn som inte har fyllt ett år.  
Här kan du läsa om varför spädbarn skriker.  
Du får också tips om vad du kan göra för  
att trösta ditt spädbarn. 

Alla barn skriker
Det är normalt att spädbarn skriker.  
Barn visar vad de vill med att skrika, till exempel  
att de är hungriga. Det finns barn som skriker  
mycket och barn som skriker lite.  

Ibland är det svårt att förstå vad spädbarn  
vill när de skriker. Men det blir lättare att förstå  
när du och ditt barn känner varandra mer. 

Många föräldrar blir stressade när barn skriker.  
Tänk därför nu på vad du kan göra när ditt  
barn börjar att skrika.  

Därför skriker spädbarn
Här är några exempel:
• Barnet vill vara nära någon. 
• Barnet är hungrigt.
• Barnet vill ha en torr blöja. 
• Barnet är trött och behöver sova.
• Barnet är varmt eller fryser.
• Barnet ligger inte bra i sängen. 
• Barnet behöver lugn och ro. 

Sätt att trösta ditt barn
Här är några exempel:
• Ha barnet nära din kropp och gunga sakta. 
• Bär barnet i en bärsjal eller bärsele. 
• Sjung lugna sånger för barnet. 
• Prata med barnet på ett lugnt sätt.
• Släck lampor och spela lugn musik. 
• Gå ut och gå med barnet i barnvagn. 
• Åk ut med barnet i bil. 
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När barnet skakas  
får barnet en blödning  
i hjärnan. 

Vill du veta mer?
Prata med barnmorskan på din barnmorskemottagning eller med din sjuksköterska på BVC.  
De kan svara dig om du har frågor på texten du har läst.  

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha information om barns hälsa och barns sjukdomar.  
Du kan ringa 1177 varje dag och natt hela året. 

Ring alltid nummer 112 om någon blir akut sjuk. 

Att göra när du inte kan trösta  
Här är några exempel:
• Ring till någon som kan hjälpa dig med ditt barn. 
• Be någon passa ditt barn så att du kan vila en 

stund.
• Ha hörlurar med musik eller skydd för öronen. 
• Lägg barnet i sängen och titta till barnet ibland.  

Ta upp barnet när du har blivit lugnare. 

Alla kan bli stressade när barnet fortsätter att skrika.  
Men skaka aldrig ditt barn. 

Skaka aldrig ett spädbarn  
• Att skaka ett spädbarn kan göra att barnets  

hjärna skadas. 
• Att skaka ett barn kan göra att barnet får  

hjärnskador hela livet. 
• Huvudet på ett spädbarn är stort jämfört med 

kroppen.  
Musklerna i barnets nacke har inte växt klart.  
Därför kan barnet inte ha huvudet stilla om det 
skakas.

• Barn som skakas kan få svårt att andas.
• Barn som skakas kan sluta att andas.  

Ring direkt till 112 om ditt barn har blivit skakat! 


