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COVID-19 Föräldraskap 

En- till-en-tid 
Kan du inte gå till jobbet? Är skolorna stängda? Är du orolig för ekonomin? Det är helt förståeligt och normalt om du känner dig stressad och överväldigad.

Men, att skolan är stängd kan också vara en möjlighet för dig att bättra på relationen med dina barn och tonåringar. 

En-till-en-tid är fritt och kul. Det får barn att känna sig älskade och trygga och visar dem att de är viktiga i ditt liv.

Avsätt tid att tillbringa 
med varje barn 

Det kan vara bara 20 minuter, eller längre, det

bestämmer du själv. Det kan vara samma tid
varje dag så att ni alla kan se fram emot det. 

Ideer för att vara med din 
bebis eller småbarn 

Fråga barnet vad det 
skulle vilja göra 

Att få välja själv bygger 
självförtroende. Om de vill göra 

något som inte fungerar nu när vi

ska hålla avstånd till andra så blir 

detta en möjlighet att tala med 

dem om just detta. 

Imitera deras ansiktsuttryck och ljuden de gör. 

Sjung sånger, gör musik med grytor, slevar och lock. 

Bygg med klossar och muggar. 

Berätta en saga, läs en bok, visa bilder för varandra. 

Idéer för att vara med
din tonåring

Stäng av TV:n och 
mobilen. Det här 

är virus-fri tid.

Idéer för att vara med ditt yngre
barn 

Tala med din tonåring om något som du vet att 

den gillar: musik, sport, spel, kändisar, vänner

Laga favoritmaten tillsammans

Träna tillsammans till deras favoritmusik

Lyssna på dem, titta på dem. 
Låt de få hela din 

Läs en bok eller titta på bilder 

Rita med kritor och pennor

Sätt på musik och dansa eller sjung lite tillsammans! 

Gör något uppgift tillsammans - städa som en lek 
eller laga maten ihop

Hjälp till med skolarbetet

Klicka här för fler föräldratips: 

uppmärksamhet. Ha roligt! Parenting tips 

from WHO 

Parenting tips 
from UNICEF 

In worldwide 
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