
Det är ok att säga " Jag vet inte, 
men jag ska ta reda på det; eller jag 
vet inte men jag tror att…". Använd 
denna möjlighet att lära dig något 

nytt tillsammans med ditt barn!

Det är OK att inte 
ha alla svar

Hjältar inte 
mobbare

Det finns många rykten

Några är inte sanna. Använd trovärdig information från: 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

och 
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19 

från WHO och UNICEF

Kolla av att ditt barn är ok. Påminn dem att du 
bryr dig om och att de kan tala med dig 
närsomhelst. Gör sedan något roligt 
tillsammans!

Sluta med något positivt

Att prata om  COVID-196 COVID-19 Föräldratips

Var öppen för att prata om Covid-19. Dina barn har säkert redan hört något. Tystnad och hemlighållande kommer inte 
skydda dina barn. Det gör däremot ärlighet och öppenhet. Försök att tänka på hur mycket du tror att de kan förstå. Du 

känner dem bäst!

Var öppen och lyssna
Låt ditt barn tala fritt. Ställ öppna frågor och försök 
förstå hur mycket de redan vet. 

Var ärlig
Svara alltid så sanningsenligt du kan. Tänk på hur 
gammalt ditt barn är och hur mycket du tror att de kan 
förstå. 

Stötta
Ditt barn kanske känner rädsla och förvirring över vad 
som händer. Ge dem utrymme att visa hur de känner och 
visa tydligt att du är där för dem.

Förklara att COVID-19 inte har något att göra 
med hur man ser ut, var man kommer ifrån eller 
vilket språk man talar. Berätta för ditt barn att 
vi kan känna medkänsla med dem som är 
smittade och att det finns andra som tar hand 
om dem. 

Leta upp berättelser om de människor som 
arbetar för att stoppa virusspridningen och tar 
hand om sjuka människor.
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      Klicka här för fler föräldratips:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
http://COVID19Parenting.com
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs



