
Du är inte ensam
Miljoner människor världen över delar samma rädslor som du kanske 
känner. Hitta någon du kan tala med om hur du känner. Lyssna på dem. 
Undvik de sociala medier som ökar dina panikkänslor.

Ta en rast
Vi behöver alla en paus ibland. När dina barn sover kan 
du passa på att göra något roligt eller avslappnande för 
egen del. Gör en lista över hälsosamma saker 
som DU tycker om att göra. Det är du värd!

Lyssna på 
dina barn

Ta en 
paus

En 1-minuts-
avslappnings
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när du 
känner dig 

uppstressad 
eller orolig

 
 

 
 

Steg 1: Förbered
• Hitta en bekväm position att sitta, med fötterna

platt på golvet och vila händerna i ditt knä.
• Blunda om det känns ok.

Steg 2: Tänka, känna, kroppen
• Fråga dig själv, "Vad tänker jag på nu?"
•  Uppmärksamma dina tankar. Notera om de är

negativa eller positiva.
•  Uppmärksamma hur du mår känslomässigt.

Notera om dina känslor är glada eller inte.
•  Känn    efter     hur     din       kropp     känns. Notera   om   du    har

ont   eller    känner    spänningar    någonstans.

Steg 3: Koncentrera dig på din andning
• Lyssna på dina andetag när du andas in och ut.
•

•

Du kan lägga en hand på din mage och känna hur
den höjs och sänks i takt med andetagen.
Du kanske provar att säga "Det är ok. Vad som än
händer är jag ok" till dig själv.

• Bara lyssna en stund till dina egna andetag ett tag.

Steg 4: Komma tillbaka
• Känn efter hur hela din kropp känns.
• Lyssna till ljuden i rummet du är i.

Steg 5: Reflektera
• Tänk efter: känner jag mig annorlunda nu?
•  När du känner dig redo öppnar du dina ögon, om du

har haft de slutna. 

Var öppen och lyssna på dina 
barn. Dina barn kommer 

vända sig till dig för stöd och 
trygghet. Lyssna på dina barn 

när de delar hur de känner 
sig. Acceptera hur de känner 

och trösta dem.

Att ta en paus kan också vara bra just när du upplever att ditt 
barn gör något som irriterar dig, eller har gjort något du tycker är 

dumt. Det kan ge dig en chans att hitta lugnet. Till och med 
några få lugna andetag eller att känna efter hur golvet känns 

mot fotsulorna kan göra skillnad. Du kan också ta en sådan här 
paus tillsammans med barnen!

Att behålla lugnet och klara av oron5 COVID-19 Föräldratips

Det här är en orolig tid. Ta hand om dig själv så att du kan stötta dina barn.
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        Klicka här för fler föräldratips:

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



