
COVID-19 PARENTING

Strukturera!
COVID-19 har tagit ifrån oss våra arbets, hem- och skolrutiner.

Det här är svårt för barn, ungdomar och för dig. Att skapa nya rutiner kan hjälpa. 

Skapa en flexibel men 
daglig rutin 

Gör ett schema för dig och dina barn som ger tid både 
till uppstyrda aktiviteter och fri tid. Det kan hjälpa 
barnen att känna sig trygga och skapar förutsättningar 
för ett positivare beteende. 

Barn och tonåringar kan hjälpa till att planera dagens 
rutiner - som att göra ett hem-skol-schema. Barnen 
kommer ha lättare att följa det om de har fått vara med 
och göra det. 

Lägg in fysisk rörelse varje dag - det 

Lär ditt 
barn hur 

det går 
till att 

hålla ett 
säkert 

avstånd 
till andra 

Om det är tillåtet där du bor, gå 

utomhus och lek med barnen 

Ni kan också skriva brev och rita 

teckningar tillsammans som ni delar 

med andra människor. Sätt upp dem 

utanför din dörr och dela med andra! 

Du kan göra ditt barn tryggare genom 

att  berätta vad du har gjort         för att ni  

ska vara säkra. Lyssna till deras 

förslag och ta dem på allvar. 

hjälper mot stress och oförbrukad 

energi. Gör handtvättningen och hygienen till 
något kul 

Gör en 20-sekunders 

sång för 

handtvättningen. Lägg 

till rörelser! Ge barnen 

poäng och beröm för 

vanlig handtvättning. 

Gör en lek av hur länge ni 

kan låta bli att röra er själva i 

ansiktet med en belöning för 

den som klarar det längst. 

Du är en förebild för ditt 
barns beteende. Som du 
gör - så gör ditt barn 

Om du håller ett rekommenderat avstånd till andra 

och är noga med din hygien, behandlar andra med 

medkänsla - särskilt de sjuka eller extra utsatta- så 

Ta en stund i slutet av 
dagen för att tänka över 
hur dagen har varit. Prata 
med ditt barn om en eller 
flera positiva eller roliga 
saker de gjort. 

Beröm dig själv för det du 
gjorde som var bra idag. 
Du är en stjärna! 

Klicka här för fler föräldratips: 

kommer dina barn och ungdomar att lära av dig. Parenting tips 
from WHO 

Parenting tips 
from UNICEF 

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



