
COVID-19 Föräldraskap 

    Dåligt uppförande
Alla barn uppför sig någon gång på sätt som vuxna kan uppfatta som dåligt. Det är vanligt när barn är trötta, hungriga, rädda 

eller tränar på sin självständighet. Deras beteende kan driva oss till vansinne när vi alla måste vara hemma tillsammans! 

Försök att avleda Ta en paus 

Fånga upp dåligt beteende snabbt och försök avleda 

barnets uppmärksamhet och rikta den från det dåliga 

till ett annat, bättre beteende. 

Stoppa det innan det börjar! När barnet börjar bli 

rastlöst kan du distrahera genom att föreslå något 

spännande eller kul: "Kom, vi går ut en stund!" 

Vill du bara skrika rakt ut? Ge dig själv en 

10-sekunders paus. Andas långsamt in

och ut, fem gånger. Försök sedan att

svara på ett lungnare sätt. 

Miljoner föräldrar säger att detta hjälper - 

MYCKET. 

Använd konsekvenser 

Konsekvenser hjälper barnen att ta ansvar för 

vad de gör. De skapar också utrymme för att 

styra barnets beteende på ett kontrollerat sätt. 

Det är mycket mer effektivt än att skrika åt sitt 

barn. 

Fortsätt 
använda 

råd 
1-3

En-till-en-tid, att lovorda barnet när det gör rätt och 

bra samt förutsägbara, återkommande bra rutiner 

kommer minska både ditt barns och ditt eget 

dåliga beteende. 

Ge dina barn och tonåringar uppgifter och ansvar i 

hemmet som motsvarar deras förmågor. Visa 

uppskatttning när de utför dem! 

Ge ditt barn en ordentlig chans att följa din 

instruktion innan du ger det konsekvenser. 

Försök att behålla lugnet när du berättar om 
konsekvensen. 
Var helt säker på att du verkligen kan genomföra 
konsekvensen. Om du t ex säger att du ska ta 
tonåringens mobil i en vecka är det svårt att 
genomföra. Att ta den en timme är genomförbart 
och ändå en kännbar konsekvens. 

När det är över, den konsekvens barnets agerande 
fick, ska du ge barnet en möjlighet att göra något 
bra och visa barnet uppskattning för det. 

Parenting tips 

from WHO from UNICEF 

Klicka här för fler föräldratips: 

Parenting tips In worldwide 
languages EVIDENCE-BASE 
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
http://covid19parenting.com/
http://covid19parenting.com/
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs



