
Bra start
för friska tänder

0–2 år





Tidig med tandborsten

Så snart ditt barns första tand syns ska du börja med tand-
borstning. Ibland kan barnet göra motstånd. Men det är 
viktigt att inte ge upp. Gör det till en rolig lek och en god 
vana morgon och kväll. 

Barn som tidigt får sina tänder borstade har friskare tänder 
längre fram. Risken att få hål i de permanenta tänderna blir 
mindre om ditt barn inte haft hål i sina mjölktänder.

Borsta tänderna 
morgon och kväll.



Fluor    

Nya mjölktänder är extra känsliga, därför är risken att få hål i dem 
större. Det bästa skyddet ger fluortandkräm som stärker tänder-
nas yta. Använd en tandkrämsklick stor som barnets lillfinger-
nagel på en mjuk barntandborste.

Använd en liten 
klick barntandkräm.





När kommer de första 
tänderna?
De flesta får 20 mjölk-
tänder, tio i varje käke.

                     
                         6–8      

              månader

9–12 
månader

                                   
                         1–1,5 år

1,5–3 år

I ditt knä.

På framtändernas utsida. På kindtändernas insida.

Morgon och kväll.

Så här borstar du tänderna på ditt barn

Bilderna visar hur man borstar överkäken. Borsta hela utsidan av tandraden, hela insidan av tandraden 
och till sist tuggytorna på båda sidor. Gör likadant i underkäken. 



I ditt knä. På skötbordet. På kindtändernas utsida.
Håll ut läppen för att komma åt.

På kindtändernas insida. På framtändernas insida. På tändernas tuggyta.

Så här borstar du tänderna på ditt barn

Bilderna visar hur man borstar överkäken. Borsta hela utsidan av tandraden, hela insidan av tandraden 
och till sist tuggytorna på båda sidor. Gör likadant i underkäken. 



Bra vanor för mat och dryck

Kroppen och munnen mår bäst av regelbundna måltider 
– frukost, lunch och middag samt ett par mellanmål. 

Tänderna behöver vila 2–3 timmar efter varje måltid. Därför ska 
man inte småäta eller dricka söta drycker mellan måltiderna. 

Lusten att småäta minskar om ditt barn får vara ute och leka och 
röra på sig varje dag. Barnet får god aptit och har lättare att äta 
lagad mat med bra näring. 

Undvik sötsaker,söta dryckeroch att småäta.



När ditt barn är törstigt är vatten det allra bästa valet. Det gäller 
både på natten och på dagen. Erfarenheten visar att söta drycker 
i nappflaska ger hål i tänderna.       

Vatten är bäst 
när man är törstig 
– både på natten 
och dagen.



Tandborstning i förskolan

”Tillsammans mot tandtrollen” är temat för samarbetet mellan 
Folktandvården, dagbarnvårdare och förskolor i länet. För att 
stärka barnens tänder med fluor får barnen själva borsta tänderna 
efter frukost på förskolan. Men du som förälder ansvarar för att 
ditt barns tänder får en noggrann borstning varje morgon
och kväll. 

När föräldrar och personal från förskola och folktandvård hjälps åt 
skapas goda tandvårdsvanor och friskare tänder.

Symbolen för satsningen 
på tandborstning i förskolan. 
Temat är ”Tillsammans mot 
tandtrollen.”





Har du frågor om ditt barns tänder? 
Tala med oss på Folktandvården eller 
titta in på vår webbplats: 
rjl.se/folktandvarden.

På 1177.se får du också råd om hälsa, vård 
och tandvård. Där kan ditt barn till exempel se 
en film om när Gabriel Groda och hans kompisar 
går till tandläkaren.
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