
 Försök att vara hoppfull och positiv -   
 miljontals andra känner som du gör idag.

- Ta hand om dig själv så mycket som möjligt  
 - dela barnomsorgsansvaret med andra   
 vuxna som isolerar med dig, avsätt tid för   
 dig själv att arbeta eller vila och underhålla   
 dina rutiner när du kan.

INFORMATION OM
FÖRÄLDRASKAP UNDER 
COVID-19

Familjer runt om i världen anpassar sig till de förändringar som sker på grund av Coronavirus sjukdom 2019 
(COVID-19). Många föräldrar kommer att känna att det är stressande att balansera arbetet, ta hand om barn 
och underhålla hushållet, särskilt när de är separerade från deras vanliga stödnätverk. Medan isolering 
kan representera en möjlighet att spendera tid tillsammans och utveckla din relation med dina barn, 
kommer många vårdgivare att uppleva motstridiga känslor och prioriteringar, samt praktiska utmaningar.
 
Tipsen nedan är verktyg som hjälper vårdgivare att ta hand om sina barn såväl som deras egna välbefinnande.

Vad kan du göra för att hjälpa dig själv?

Grattis - du tar det första steget genom att erkänna att detta är en utmanande tid med 
osäkerhet och stress som måste hanteras. Så, vad kan du göra som vårdgivare?

OM DIG   Vad kan du uppleva?

En global pandemi höjer stressnivån för alla, inte minst vårdgivare. 
Om du upplever tecken på stress är det helt naturligt och du är 
inte ensam.

Tecken på att du kan vara stressad inkluderar:

Föräldraskap kan vara utmanande även på en bra dag, men under dessa utmanande tider är det avgörande 
att du vidtar åtgärder för att hjälpa dig själv, ditt barn och hela familjen att klara denna situation.

 Ett konstant och tvångsmässigt behov av uppdaterade    
 COVID-19-information som leder till svårigheter att fokusera   
 på andra ämnen;

 Dålig koncentration eller förmåga att fatta beslut, stora eller små;

 Känner dig överväldigad, irriterad eller orolig;

 Upplever störda ät- och/eller sömnmönster.

 Håll livet så nära din vanliga struktur som möjligt.   
 Underhålla alla andliga, religiösa eller kulturella   
 aktiviteter som du tycker är tröstande.

 Gör en lista över hälsosamma hanteringsstrategier 
 för dig och din familj - undvik beteenden som   
 omåttlig alkoholkonsumtion, onlinespel eller att ta   
 droger. Kom ihåg att negativa hanteringsmeka-
 nismer ytterligare förvärrar dina stressnivåer och 
 kan därför förvärra din situation på långsikt.
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For more parenting tips including from 
our partners in WHO UNICEF CDC 
and the partnership to end violence 
against children: 
www.unodc.org/listenfirst

COVID-19



OM DITT BARN    Vad kan ditt barn uppleva?

Barn reagerar på stress på många sätt, och deras reaktioner kan variera 
beroende på olika faktorer, inklusive ålder. Här är några tecken:

 Vissa kan initialt vara glada över att vara hemma, men med tiden   
 kommer störningen av deras rutin, isolering från vänner och andra införda  
 begränsningar att öka deras stress.

 Barn kan uppleva upp- och nedgångar i sitt beteende och deras känslor  
 kan förändras. De kan vara ovanligt aktiva, aggressiva, tysta eller ledsna.

- Barn kan uttrycka rädsla, bli överväldigade och visa ångest. De kan gråta  
 eller bli snävare än vanligt. De kan ha stört sömnmönster.

- Barn kan bli ovilliga att delta i sysslor eller skolarbete. De kanske inte heller  
 klarar sig så bra med syskon och andra familjemedlemmar.

Kom ihåg att det är förstårligt för barn att reagera på stressiga situationer. Det är viktigt att du 
känner igen deras stress och tröstar dem som är lämpligt ålder.

 Var kärleksfull med ditt barn för att 
 lugna och trösta dem samtidigt som du  
 upprätthåller en positiv relation. Ge dem  
 kramar eller håll händerna. Berätta för  
 dem att du älskar dem.

 Leta efter möjligheter att berömma ditt barn  
 när de har gjort något bra, hur litet det än  
 kan se ut. Ju mer du berömmer, desto mer  
 sannolikt är det att de gör det igen!

    Se till att du har engag- 
    erande aktiviteter för att  
    hålla barn upptagna på  
    ett meningsfullt sätt.  
    Barn klarar sig bättre  
    när de hjälper till andra  
    och är upptagna.

 Hatålamod med ditt barn och försök att  
 inte kritisera en förändring i beteende, en  
 önskan om lugnande eller ett klagomål  
 om att du är uttråkad eller inte har något  
 att göra.

 Förklara för barn och vuxna att den   
 förändrade situationen gör allas användning  
 av "vänliga ord och röster" desto viktigare.  
 Detta gäller särskilt när röster stiger eller  
 kritik börjar öka.

-  Var uppmärksam på hur ditt barn mår.  
 Lyssna på dem och erkänn hur hårt den  
 här tiden är.

 Om du märker att barn har en ökad   
 känsla av ångest eller oro, fråga dem om  
 deras känslor. Att förstå deras känslor  
 hjälper dig att lugna och trösta dem.

 Ge barn korrekt information om vad som  
 händer, men överväldigar dem inte. Var  
 försiktig med vad du tittar på eller   
 diskuterar runt dina barn.

 Uppmuntra ditt barn att leka. Att leka är  
 mycket viktigt för att hjälpa barn att   
 arbeta genom stress och oro. Det hjälper  
 dem att upprätthålla en viss normalitet i  
 sina liv.

 Underhålla vardagliga 
 rutiner (som sängtider och 
 familjmåltider) så mycket 
 du kan, samtidigt som du 
 överväger att inleda nya 
 familjeaktiviteter (till 
 exempel matlagning 
 eller rita tillsammans).

 Bygg in tid för dagliga träning för hela familjen.

 För alla barn, men särskilt äldre barn, försök  
 att skapa ett utrymme ensam eller borta  
 från andra, även för en kort tid varje dag.

    Om du kan, håll kontakten  
    med familj och vänner via  
    internet eller telefon /  
    videosamtal.

    Stöd dina barn genom att  
    hjälpa dem att hålla sig  
    trygga online.

Hur kan du hjälpa ditt barn?

L


