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1. Inledning 
 
Vi befinner oss mitt i en global pandemi. Världen över talas det om hur coronapandemin påverkar 
oss alla och olika länder har vidtagit olika åtgärder för att minska spridningen av covid-19. I Sverige 
har vi beslutat att hålla grundskolorna öppna. Ett beslut som UNICEF Sverige anser var rätt att ta. 
Detta för att barns liv ska få fortgå så normalt som möjligt och för att föräldrar som arbetar med 
samhällsnyttiga arbeten ska kunna fortsätta arbeta. Vi har dock upplevt att just barns egna röster 
saknas i diskussionerna om hur pandemin påverkar just deras liv. För att få en tydligare bild av hur 
barn i Sverige påverkas av den pågående pandemin beslutade vi därför att göra en kartläggning och 
ställa frågor direkt till ett antal barn. Detta för att möjliggöra för barn att själva få komma till tals och 
ge dem en plattform att uttrycka sina åsikter. Vi hoppas även att kartläggningen kan tjäna som ett 
relevant underlag för beslutsfattare i de beslut som nu och framöver ska tas för att hantera 
effekterna av coronapandemin.  
 

1.1 Hur har vi gjort? 
UNICEF Sverige har valt att göra enkäten med barn i Stockholm stad då det har varit störst 
smittspridning av covid-19 och flest fall av smittade i Stockholm. Förhoppningsvis kan andra 
kommuner dra nytta av vår kartläggning om så behövs. Kartläggningen har riktats till barn i 
kommunala skolor då de skolorna inte varit nedstängda. För att nå barnen har vi kontaktat dem via 
deras skolor. Vi har ställt frågor som rör deras skolgång samt deras liv utanför skolan.  
 
Vår kartläggning genomfördes i årskurs 6 och årskurs 9. Totalt har 39 skolor tillfrågats om att delta i 
kartläggningen. De tillfrågade skolorna är spridda över Stockholm stads samtliga stadsdelar och av 
de tillfrågade skolorna har 14 skolor tackat ja till att delta. De som valde att tacka nej gjorde det med 
motiveringen att de var hårt belastade av hög frånvaro bland såväl lärare som elever. Enkäten 
besvarades mellan den 22 april och den 8 maj och totalt svarade 434 stycken barn. Kartläggningen 
består av 38 frågor, vilka i sin tur är indelade i fyra områden: skola, fritid, hälsa och tips till andra. 
Frågorna är utformade med syftet att kartlägga hur barn upplever att pandemin påverkat deras skola 
och vardag.  
 
I kartläggningen har barnen givits möjlighet att komplettera frågorna med kommentarer i fritext. 
Många av barnen har på det viset valt att förklara och motivera sina svar.  De många fritextssvaren 

1

har gjort att vi kunnat se och förstå hur barnen tänkt och resonerat kring de förändringar som skett i 
och med coronapandemin. Det har också gjort det möjligt att identifiera mindre grupper i materialet – 
exempelvis barn som har anhöriga som drabbats eller barn med föräldrar som förlorat jobbet – och 
studera deras svar mer ingående. Dessa grupper var dock för små för att särredovisas i tabeller. En 
sådan fördjupad analys kan bidra till att fästa uppmärksamhet på grupper av barn i speciella 
situationer, men resultaten går inte att generalisera. Vi vill också klargöra att detta inte är en 
statistisk undersökning utan en kartläggning för att möjliggöra att göra barns egna röster hörda.  

1 På de flesta av de öppna svarsalternativen svarade mer än 300 av barnen och på vissa ungefär 400. 
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1.2 Barnkonventionen  
Barnkonventionen ska tolkas utifrån ett holistiskt synsätt, vilket innebär att man inte ska lyfta ur 
enskilda artiklar, utan tolka konventionen i sin helhet. När vi har kommenterat barns röster gör vi det 
utifrån barnkonventionen.   
 
I barnkonventionen finns det fyra grundprinciper som utgör grunden för hur man ska tolka 
konventionen ur ett barnrättsligt perspektiv. Grundprinciperna är följande: Artikel 2 handlar om alla 
barns lika värde. Artikel 3 anger att det ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets 
bästa. Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikel 12 lyfter fram 
barnets rätt till delaktighet genom rätten att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla 
frågor som berör barnet.  
 

2. Kartläggningen 

2.1 Skolan  
På frågan om hur skolan påverkats av den rådande pandemin ser vi i diagram 1 att en stor majoritet 
av barnen upplever att skolan har påverkats. De flesta anser dock att påverkan varit relativt liten. 
 

 

Diagram 1 i procent: 

 

Även om majoriteten av barnen har svarat att deras skolgång endast påverkats lite, kan vi se i 
barnens fritextsvar att deras skolgång har påverkats en hel del.  
 

Flicka Åk 9 (svar Nej) - Vi äter nu i Aulan på tisdagar och måndagar, vilket de flesta inte är så 
förtjusta i. Andra förändringar är till exempel under idrotten då vi inte får spela bandy, men får 
fortfarande spela handboll och basket. Vår HLR påverkades då vi inte fick öva på att blåsa in i 
dockan. (….)I början av april skulle vi få besök av en förintelseöverlevare. Även detta blev inställt. 
Varje år ordnar skolan ett evenemang för att samla in pengar till vårbalen. Den inställs. Det som då 
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påverkats oss mest av allt är att nationella proven är inställda. Då har vi istället fått många 
inlämningsuppgifter och prov av våra lärare. 
 
Flicka Åk 6 (svar Lite) - Det är väldigt många som är sjuka. Bara någon vecka sedan var vi bara 5 
personer i våran klass. Vi har haft vikarier och inga nationella prov. Det är lärarna som serverar 
maten till alla i matsalen och det finns markeringar som visar vart man ska stå i leden. 
 
Pojke Åk 9 (svar Ja) - Alla idrottslektion är ute, skolbalen är inställd. Väldigt många lärare bort vilket 
resulterar till vikarie eller inställda lektioner vilket gör att vi hamnar efter i läroplanen. 
 
En aspekt som flera av barnen lyfter i sina kommentarer är att både andra barn och lärare är borta 
från skolan. I diagram 2 ser vi att en stor majoritet av barnen upplever att det varit både fler barn och 
fler lärare frånvarande. De allra flesta (ungefär 7 av 10) känner också någon som varit borta från 
skolan utan att vara sjuk och drygt vart femte barn har själv valt att stanna hemma på grund av sin 
egen eller föräldrarnas oro för att de ska smittas . 

2

 
 
Diagram 2 i procent: 

 

 
Pojke Åk 6 - Det har varit många sjuka och många hemma. 
 
Pojke Åk 9 - Är inte så mkt i skolan pga av familjemedlem med i riskgruppen. 
 
Ett problem med den höga frånvaron är att många av barnen upplever att det påverkar både hur 
mycket de lär sig och att det finns risk att betygen påverkas, vilket vi ser i diagram 3. Oron för 
betygen fanns för många redan innan rådande pandemi men osäkerheten med inställda nationella 
prov, hög frånvaro och fler vikarier utgör ytterligare stressmoment för barnen. Flera av dem som 
redan innan rådande pandemi var oroade för sina betyg känner nu en ökad oro. Men även många av 
de som tidigare inte var oroade känner nu en oro för betygen. Före coronakrisen var det fler flickor 
som oroade sig för sina betyg, men nu är det ungefär lika många flickor som pojkar som oroar sig. 

2 Den sista variabeln saknades i de första enkäterna som besvarades och cirka sextio barn fick därför inte möjligheten att 
svara på frågan. 
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Diagram 3 i procent: 

 

I fritextsvaren framgår att flera barn säger att de är oroliga då de inte får göra de nationella proven 
och att lärarna ger dem fler prov för att få ett bättre betygsunderlag. Andra barn skriver att de inte 
tror att pandemin påverkar deras betyg alls. Det framgår också att några barn vill att skolan ska vara 
öppen och andra barn ger uttryck för att de vill att man även ska stänga högstadieskolorna. Andra 
barn vill att alla skolor ska stänga oavsett årskurs då de är rädda för att bli smittade och jämför med 
andra länders beslut om att stänga samtliga skolor. 
 
En annan aspekt kring skolan som framgår av fritextsvaren är att nästan alla barn beskriver att de 
tycker det är tråkigt att skolan har tagit bort skolbaler, idrotten, skolavslutningar och nationella prov. 
Många barn beskriver det som att allt roligt har tagits bort och bara de tråkiga saker är kvar. Det är 
tydligt att de förstår att anpassningar behöver göras för att minska smittspridning, även om barnen 
inte alltid tycker att det är rätt beslut.  
 
Flicka Åk 9 - Jag förstår inte varför vi inte kan ha niornas lunch, vi äter ju ändå så många i 
matsalarna samtidigt varje dag. (...) Jag tycker att vi kan ha en skolavslutning för bara niorna. Det är 
löjligt lätt att sprida ut sig där skolavslutningen vanligtvis hålls. Och då igen går vi i skolan varje dag 
och en skolavslutning på detta sätt skulle inte vara någonting jämfört med hur vi går i skolan varje 
dag och hur nära vi fysiskt kommer varandra då. Det finns ingen logik i att inte ha en ordentlig 
skolavslutning bara för oss nior, vi har liksom gått i dessa klasser minst tre år tillsammans och vi får 
inget ordentligt farväl, jag tycker bara är det är extremt synd, speciellt när en sådan liten avslutning 
borde kunna genomföras. Det är så mycket vi inte kan göra och detta borde vi kunna, jag blir bara 
väldigt sorgsen när jag tänker på att vi inte får något ordentligt och fint avslut.  
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2.2 Fritid 
Barns användande av kollektivtrafiken 

I figur 4 redovisas svaren på hur barnen reser med kollektivtrafiken. 78,6% av barnen uppger att de 
använde kollektivtrafiken före pandemin och av dessa har hälften fortsatt att resa som tidigare. 
Resten av barnen reser mindre (36%) eller inte alls (14%). Det går inte att se vilka av resorna som är 
nödvändiga, exempelvis om man har en lång resa till skolan. Men av barnens svar står klart att 
många barn har lyssnat på uppmaningen att inte resa kollektivt om man verkligen inte behöver göra 
det. 
 
 
Diagram 4 i procent: 

 

Barns fritidsaktiviteter  

Vi ser att en stor majoritet (85%) av de barn som hade en organiserad fritidsaktivitet före pandemin 
upplever att denna har förändrats. I barnens svar framkommer att det inte alltid innebär att 
fritidsverksamheten helt har upphört, snarare handlar det om att de försöker respektera 
Folkhälsomyndighetens råd om hygien, fysisk distansering och undvikande av större 
sammankomster och resor. I andra fall har fritidsaktiviteterna påverkats av att vuxna blivit sjuka, 
färre andra barn närvarar eller att verksamheter helt stängt ned.  
 
I fritextssvaren framgår att förändringarna som gjorts verkar påverka flickor och pojkar olika. Fler av 
de aktiviteter som flickor beskriver att de ägnar sig åt har stängts ner helt eller bedrivs på distans, 
som till exempel musik och dans. Även om barnen uppskattar att de fortfarande har en aktivitet 
tycker de att det är tråkigare eller svårare när den sker digitalt. Pojkarna beskriver att de till exempel 
inte får tacklas på träningen längre eller inte kan spela match, men fler av pojkarnas aktiviteter 
verkar genomföras på plats vilket till exempel innebär att de får träffa sina kompisar där. Slutligen 
finns det ett antal barn som skriver att de slutat gå på sina fritidsaktiviteter då de eller deras föräldrar 
oroar sig för att de ska bli smittade av covid-19 när de utövar sin fritidsaktivitet.  
 

Pojke Åk 6 - Jag spelar handboll. Det är en mycket fysisk sport så alla matcher är inställda och 
cuper. Våra träningar är lite annorlunda nu. 

Pojke Åk 9 - Eftersom jag har Judo som fritidsaktivitet, så kan jag inte träna. Fast det finns uteträning 
för max 15 personer + ledare som får då träna utan att röra andra. 
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Flicka Åk 6 - jag går på scouter och det påverkas för att jag inte kan gå dit och träffa många som 
kanske bor lite längre bort eller nära där smittan finns, så jag kan inte gå dit. 

Flicka Åk 9 - Mina dansklasser utförs på distans, jag får länkar skickade till mig med 
videoundervisning. 

Flicka Åk 9 - Jag gick på trummor. Nu har vi trummor på distans, vilket är ganska komplicerat 
eftersom jag inte har något trumset. 
 

Kring frågan om fritidsintressen har vi även fått svar som belyser att några barn inte har 
fritidsaktiviteter för att de inte orkar, inte vill eller att den aktiviteten som de är intresserade av inte 
finns. Det finns även en del barn som svarar att de har någon skada som gör att de inte kan utföra 
den aktivitet de vill och några barn svarar att familjen inte har råd. Någon säger att de vill men inte 
orkar då skolarbetet tar mycket tid.  
 
Flicka Åk 9 - Jag har nyligen slutat med min fritidsaktivitet på grund av att det blir svårt att hinna med 
både träningar och matcher och samtidigt en massa skolarbete.  
 
Hen Åk 9 - Coronaskiten. 

Barns umgänge med släkt och vänner  

Vi kan se att nästan samtliga barn uppger att deras sociala liv påverkats av pandemin både när det 
handlar om umgänget med vänner och med släkt. I diagram 5 ser vi att drygt två av tre barn (65 
procent) uppger att umgänget med vänner påverkats av pandemin liksom att vart femte barn svarat 
att pandemin haft stor påverkan. 

 

Diagram 5 i procent: 

 

Hela 85 procent uppger att umgänget med släkten påverkats och detta återkommer också i flera 
kommentarer. Både flickor och pojkar svarar att umgänget påverkas. Det verkar dock vara vanligare 
att flickor kommenterar det uteblivna umgänget i termer av hur det känns och hur de tror att 
släktingarna upplever det, medan pojkarna beskriver situationen. 
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Flicka Åk 6 - Jag får inte träffa min farmor, farfar och mormor vilket gör mig ledsen och då gråter jag 
mycket. jag får inte träffa mina kusiner heller för typ alla ligger i riskgrupper. 

Flicka Åk 6 -  ja, alla är lite mer försiktiga och det är inte lika många som är ute. vi kan inte åka och 
träffa släktingar då de är rädda att bli smittade och man blir orolig själv. Jag tycker att nyheterna är 
dåliga på att säga bra nyheter om corona, de säger bara vilka som dör och att unga kan dö osv. och 
då blir man ju orolig. 

Pojke Åk 6 - Jag kan inte träffa mina äldre släktingar så jag måste facetima med dem. 

Pojke Åk 6 - jag inte åka med mina vänner till stan eller till bion. Min teater är också inställd. Jag har 
heller inte kunnat åka på semester på lovet, och det har varit många föräldrar till andra kompisar 
som har varit "för skyddande", men hellre det än att de är för slarviga. 
 

Vi har gjort en sammanställning av flera frågor för att se hur många områden av barnens liv som blir 
påverkade. I denna skattning inkluderas de frågor som handlar om att åka kollektivt, organiserade 
fritidsaktiviteter, skolgång och umgänge med vänner eller släktingar. I diagram 6 ser vi hur många 
delar av livet som har påverkats av pandemin. Nästan samtliga barn har upplevt någon form av 
förändring i sitt liv och de flesta har upplevt påverkan på flera områden. 

 

Diagram 6 i antal: 

 

Vissa barn berättar att deras liv inte har blivit så påverkade. Andra säger att de inte får åka 
utomlands och träffa släktingar, vänner eller åka på semester. Några barn säger att de blir 
påverkade då de inte får gå på bio, shoppingcenter eller badhus. Många barn berättar att de inte får 
träffa mor- och farföräldrar eller andra äldre släktingar. Några berättar att de inte får åka kollektivt 
eller träffa vänner. Barn berättar att de är oroliga för att folk de känner ska dö. Andra berättar att de 
känner sig mer oroliga och är mer medvetna om sin handhygien och känner efter om de själva har 
symtom. Ett annat barn beskriver att hen har mindre energi och att pandemin har gjort hen ledsen. 
Barn berättar att deras sommarplaner som kollo eller sommarjobb blivit inställda. Ett barn beskriver 
att det är många som har dött. Andra barn säger att de inte alls påverkas utan att deras liv är 
detsamma. 
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Pojke Åk 9 - ja jag har flera familjemedlemmar som är i riskgrupper så jag har fått vara hemma hela 
veckor och inte träffa några. men asså det spelar inte så stor roll det är bara för att hålla andra säkra 
liksom. men asså det är ju astråkigt.  

Flicka Åk 9 - jag inte kan vara hemma hos min bästa kompis för hennes pappa tillhör riskgruppen 
 
Flicka Åk 9 - Mina umgängen med vänner är nu helt väderberoende, eftersom vi bara ses utomhus. 
 
Flicka Åk 9 - Mitt liv har blivit lite tråkigare, så man känner sig mer ensam än förr, och stressen och 
ångest ökar mer än förr. 
 
Flicka Åk 9 - Jag känner mig instängd och har svårare att hitta motivation till skolarbete och träning 
när det mesta i min vardag som fortfarande rullar på bara är nödvändigheter. Men när solen tittar 
fram känns det inte som en belastning på samma sätt. 
 

2.3 Oro för föräldrars sysselsättning  
Barnen påverkas av förändringarna i sin egen vardag men även av andras oro och den information 
de får om covid-19. Vi frågade därför om pandemin påverkat föräldrarnas sysselsättning, om de 
kände någon som blivit smittad och om de var oroliga för att de själva eller någon annan närstående 
skulle bli smittad. 
 
I diagram 7 ser vi att många barn upplevt att deras föräldrars sysselsättning förändrats sedan 
pandemins början. Ungefär två tredjedelar av barnen uppger att föräldrarnas sysselsättning 
påverkats på något vis. I fritextssvaren framgår att den vanligaste förändringen är att en eller båda 
föräldrarna nu arbetar hemifrån och/eller reser mindre i jobbet. Det finns också många barn som 
upplevt att deras föräldrar förlorat jobbet, blivit korttidspermitterade eller gått ned i arbetstid. Några 
barn berättar också att deras föräldrar arbetar inom vården med covid-19. 
 
 
Diagram 7 i procent: 
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Flicka Åk 6 - Min pappas arbetsdagar har förkortats. Min mamma jobbar inom sjukvården så om hon 
har minsta symptom får hon inte vara på jobbet. 

Flicka Åk 6 - Min mamma jobbar hemifrån nu och min pappa jobbar på jobbet ändå. på min 
mammas jobb så rekommenderar dem att jobba hemma och på pappas jobb också. De jobbar på 
bank och ibland reser de med jobbet men inte nu. 

Pojke Åk 6 - Mamma får jobba 2 timmar mindre men tjänar lika mycket som förut bara lite mindre. 
 
Pojke Åk 9 - De var tvungna och stänga sitt företag som gick under på grund av corona. 
 
Flicka Åk 9 - Min mamma har kvar jobbet men min bonuspappa var kock och där går det ju väldigt 
dåligt så han blev av med det. 
 
Flicka Åk 9 - Mina föräldrar jobbar hemifrån. En av dem har flyttat ut på landet för mindre trängsel 
hemma. Ingen av dem reser och de träffar inte andra människor ofta. 
 
Pojke Åk 6 - De reser mindre och är hemma hela tiden och det börjar bli tråkigt för dem 
 
Många barn säger att föräldrarna arbetar hemifrån. Några av dem berättar att papporna har flyttat till 
deras sommarställe för att arbeta på distans och att det då är mamman som är kvar med barnen i 
familjen. Några barn berättar att föräldrarna är hemma då de tillhör en riskgrupp och därför inte kan 
vara på sitt arbete. Andra barn berättar att deras föräldrar har arbeten som de inte kan utföra 
hemma. Många barn beskriver att de är oroliga för att föräldrarna arbetar mindre, permitteras, har 
färre uppdrag eller blivit arbetslösa. Barnen uttrycker att de är oroliga över att föräldrarna blir 
uttråkade av att jobba hemifrån eller över att de jobbar mindre. I vår kartläggning finns det även barn 
som berättar att föräldrarna får jobba mer då de jobbar inom trossamfund och måste begrava fler än 
vanligt på grund av covid-19 eller att de arbetar inom vården.  
 
Vi har tittat lite närmare på hur de barn som uppger att deras föräldrar arbetar med sjuka eller 
personer som har dött i corona svarat.  
 
“Jag är rädd att min mamma ska bli smittad för hon kanske börjar jobba med corona patienter”.  
 
Det är fem pojkar och fem flickor som uppger att föräldrarna på något sätt arbetar med covid-19. 
Barnen kommer inte från någon speciell stadsdel utan är utspridda över Stockholm stad. Dessa barn 
uppger att de inte känner någon närstående person som har varit eller är sjuk i covid-19. Deras råd 
till andra barn är bland annat att inte tro på allt som andra säger och att man ska aktivera sig med 
något annat för att inte tänka på pandemin för mycket. Några av tipsen till vuxna är att inte hetsa upp 
sig och ta det lugnt. Deras råd till politikerna är att de tycker att de ska fortsätta som de gör men att 
de måste skydda de äldre bättre. När pandemi är över vill de träffa släktingar, vänner och resa 
utomlands.  
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2.4 Barns tankar kring att deras föräldrar är hemma mer 
I kartläggningen frågade vi vad barnen tycker om att deras föräldrar arbetar hemifrån. I diagram 8 
ser vi att det är ungefär lika många barn som tycker det är dåligt med hemarbetande föräldrar som 
tycker att det är bra eller som upplever att det inte är någon skillnad. Många, även de som är positiva 
eller inte tycker att det är någon skillnad, lyfter fram att det kan vara jobbigt att inte få någon egentid 
då man inte längre kan vara ensam hemma. 
 
 
Diagram 8 i procent:  

 
 

Flicka Åk 9 - Det är alltid roligt att dom är hemma, att vi kan ses mer, men dom måste ju ändå jobba. 
Så vi kan ju inte riktigt bara mysa och spela kort, utan de måste ju ändå gå undan under timmarna 
de vore på jobbet- fast hemma. 
 
Flicka Åk 9 - Man får ju mer uppmärksamhet och närvaro, men samtidigt jobbigt eftersom man vill 
kunna va mer ifred ibland. 
 
Flicka Åk 6 - Lite jobbigt jag har mindre fritid nu för att de alltid säger till mig att göra något vettigt 
t.ex. läxor. 
 
Hen Åk 9 - Ja, jag har mindre saker att göra på min fritid och nu när min vårdnadshavare är hemma 
konstant har jag mindre tid att vila på 
 
Flicka Åk 6 - de behöver arbeta hemifrån. Själv tycker jag att det kan vara lite mysigt för man träffar 
de mer än vanligt. jag brukar alltid träffa de men det blir ju mer nu lixom. 
 
Något barn tycker att det är bättre att alla går till jobbet så man slipper vara instängda tillsammans. 
Ett annat barn beskriver att deras föräldrar lånar barnets skrivbord när de ska arbeta hemifrån, men 
att det är okej. Ytterligare ett barn berättar att barnet tycker att det är okej att föräldrarna arbetar 
hemma, men att föräldrarna inte tycker om det. Andra barn berättar att föräldrarna jobbar mer och 
inte kan umgås med barnen när de är hemma. Det framkommer från några barn att föräldrarna har 
mer insyn i deras liv och att de vill att de ska göra läxorna oftare.  
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2.5 Hälsa 
Diagram 9 visar huruvida barnen känner någon som är eller har varit sjuk i covid-19. De flesta 
barnen uppger att de känner någon som varit sjuk i covid-19 som står barnen nära; en släkting, en 
klasskamrat, en lärare eller någon av familjens vänner. Relativt många vet inte om de känner någon 
som är smittad eller har varit smittad. Andra barn har bara hört om smittade personer via sociala 
medier eller nyheterna. En liten grupp barn har själv varit smittade eller har någon i familjen som är 
smittad.  
 
 
Diagram 9 i antal: 

 

När det gäller oro för att någon ska drabbas ser vi i diagram 10 att de flesta barn är oroliga och det 
vanligaste är för sina far- och morföräldrar. Färre oroar sig för att föräldrarna, någon annan de 
känner eller de själva ska bli smittade. Vi kan se att nästan alla barn uppger någon hänvisning till att 
man ska till exempel ska tvätta händerna eller vara rädd om äldre, vilket tyder på att barn har tagit till 
sig av Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vissa barn, speciellt de som själva befinner sig i 
en riskgrupp eller har en nära anhörig som gör det, uttrycker en stark oro. Barnen kunde fylla i fler 
svarsalternativ än ett därför redovisar vi diagrammet i antal.  
 
 
Diagram 10 i antal: 

 

Flicka Åk 6 - Jag tycker mitt liv har förändrats, jag kan inte se alla mina släktingar längre för att de är 
antingen gamla, rädda för viruset eller har någon sjukdom. Jag är lite rädd för Corona för att jag 
kanske får en mild symptom och sen är viruset borta, men om jag smittar till någon annan så har de 
kanske inte en så mild symptom och kan dö. Jag är rädd att vara kring andra på grund av detta. 
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Pojke Åk 6 - Måste vara försiktig och inte andas på min pappa, han är i riskzon. Jag har inga 
fritidsaktiviteter för tillfället och jag kan inte träffa min mormor. Jag kan inte heller gå hem till vänner 
lika mycket. 

Pojke Åk 9 - Självklart är man orolig att själv bli smittad och på så sätt föra vidare smittan till andra. 
Därför håller jag ofta ett mycket större avstånd till andra i kollektivtrafiken och andra offentliga 
platser. Jag försöker också hålla ett större avstånd till mina föräldrar varav en befinner sig i 
riskgruppen för covid 19. 

UNICEF Sverige har också velat veta om barnens behov av vård kunde uppfyllas i en tid då mycket 
av hälsovårdens resurser är fokuserad på att hantera covid-19. Barnen fick därför frågan om 
planerade sjukhusbesök eller tandläkarbesök ställts in. De flesta barnen hade inte upplevt detta, 
men en betydande minoritet, ungefär vart sjätte barn, hade upplevt ett inställt besök hos sjukvården. 
Enkäten gör det inte möjligt att se vilken typ av besök som ställdes in och därför kan vi inte veta hur 
detta drabbade barnen. 

Vi har plockat ut barn som uppger att de har erfarenhet av familjemedlemmar eller släktingar som 
har varit eller är smittade av covid-19. Det är sju barn som har uppgivit att de har erfarenhet av att en 
närstående familjemedlem är eller har varit sjuk eller avlidit i covid-19. Eftersom detta är en liten 
grupp barn så har vi valt att inte uppge kön eller ålder på barnens citat för att inte riskera att man kan 
identifiera dem.  
 
“Jag mår dåligt för att min pappa har Corona…” 
 
“Min mamma har varit hemma eftersom hon var sjuk, i tre veckor men nu har hon börjat gå till jobbet 
igen.” 
 
“Min mormor hade det men nu är det över, jag tänker hela tiden på om kanske kan hon få den igen 
och dör.” 
 
Bland dessa barn är ett av tipsen att vuxna inte ska tala så mycket om covid-19 utan tala om andra 
saker så att de slipper tänka på sina nära och kära som är sjuka. Det finns de som säger att 
politikerna borde sätta folk i karantän och ge dem böter om de bryter mot detta. Vissa barn vill också 
att man ska satsa mer på att skydda äldre och riskgrupperna samt att man ska ge mer stöd till 
sjukvårdspersonal. Någon föreslår att man ska stänga ner samhället som i till exempel Spanien och 
Italien.  
 
Barn som själv är i riskgrupp eller har en familjemedlem som är i riskgrupp är oroliga för att de själva 
eller familjemedlemmen ska bli sjuka eller dö. Nästan samtliga av dessa barn åker mer sällan eller 
inte alls kollektivt längre. De beskriver att läkarbesök har blivit inställda samt att de själva har varit 
hemma från skolan i högre utsträckning än tidigare utan att de egentligen har symtom på att vara 
smittade av covid-19. Några av dem går fortsatt på sina fritidsaktiviteter, andra gör det inte. De säger 
att deras sätt att umgås med vänner har påverkats. Ett barn för fram rådet att barn ska prata med 
vuxna om de är oroliga. Någon tycker att barn håller på reglerna men inte vuxna. Någon vill att 
politikerna ska stänga ner samhället för att minska spridningen. Någon beskriver att de inte kan bo 
över eller andas på sin förälder som är i riskgrupp.  
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“… jag en större chans att dö, min ... har diabetes och också har en större chans att dö. Och för det 
så får jag inte gå till skolan för mina föräldrar.” 
 
“att om det säger att det ska vara en stol emellan två personer så följer vi elever det men igår såg 
jag fem vuxna sitta ihopklistrade” 
 
“Kan inte gå ut lika mkt, inte vara på så stora offentliga platser med mkt folk, träffar inte lika mkt 
människor, är inte i skolan jätte ofta” 
 
“Lockdown” 
 

2.6 Barnens råd 
Vi har bett barnen att ge råd och tips till andra barn, vuxna, till statsministern och andra politiker.  

Råd till andra barn 

“Mina föräldrar brukar bara prata om Corona men jag säger till de att de ska prata om något annat 
ämne.” 
 
“Bara stänga av öronen och inte lyssna det hjälper mig, det kan ändå vara ganska mycket bullshit på 
nyheterna.” 
 
Många som svarat på frågan ger även uttryck för en oro för de äldre och för familjemedlemmar. 
Även om man inte är orolig själv så tycker många att det är viktigt att följa rekommendationerna och 
visa hänsyn för andra. Många säger att man ska tvätta händer och hålla avstånd. 
 
Många av de som svarat poängterar att sjukdomen inte drabbar barn så hårt och att man därför ska 
försöka låta bli att oroa sig. Några barn har också tipsat om TV-programmet Lilla Aktuellt som 
rapporterar om positiva nyheter. Det kan man titta på för att må bättre och bli mindre orolig. Många 
tipsar även om att man ska säga ifrån till sina föräldrar om man tycker att de talar för mycket om 
pandemin. Andra barn ger tips på roliga saker att göra och saker man mår bra av för att försöka 
tänka på annat. Titta på YouTube eller andra sociala medier, måla, rita, lyssna på musik, titta på film, 
gå en promenad eller spela tv-spel är aktiviteter som nämns. 
 
De barn och ungdomar som svarat ger också en del praktiska tips på hur man kan ställa om. Ett tips 
är att handla kläder på nätet istället för i butiker, att bara träffas några få kompisar åt gången eller att 
chatta med kompisarna istället för att träffas. För att ha kontakt med släkt och familj kan man ringa 
dem och prata istället för att ses.  

Råd till vuxna 

“Prata med oss, försök inte skydda oss. Vi vet vad som händer, och även små barn fattar att något 
är fel. Så prata med oss istället, så vi känner oss säkra i att ni finns där.” 

 



16 (19) 

 
“Med små barn är det ni som är ansvariga. Så berätta vad som händer: ge oss riktig fakta, berätta 
om allvaret så att även vi förstår. Men skräm inte upp er själva eller oss med påhittade nyheter som 
lagts upp på …(sociala medier/kvällstidningar)” 
 
De barn som har svarat vill få information och att föräldrarna ska prata med dem om pandemin. Barn 
känner av att de vuxna är oroliga och vill inte att de vuxna ska skydda dem genom att inte tala om 
det. Däremot uttrycker en stor andel barn att de tyckt att de vuxna talar för mycket om covid-19 och 
skrämmer upp barnen. En del vill att vuxna ska försöka tala om andra saker och försöka tänka 
positivt. Sammanfattningsvis vill de att man ska kunna tala om det och informera sina barn, men inte 
tala om pandemin för mycket eller låta det ta över. Flera lyfter även fram vikten av källkritik och att 
vuxna inte ska tro på allt man hör eller läser. Barn uppger också att de vi vill att det ska finnas en 
webbplats där barn kan hitta rätt fakta och information om covid-19. Barn säger att vuxna är sämre 
på att hålla avstånd, att vissa fortfarande kommer och tittar när barnen tränar eller spelar matcher 
och att vuxna fortsätter att åka på onödiga resor.  
 

Råd till statsministern och andra politiker 

“Säg inte bara att man ska använda tvål och vatten, utan kom med något nytt.”  
 
“Att dom gör så att folk tar det mer seriöst, dom flesta tycker inte att det är mer en ett virus. Så folk 
åker fortfarande till olika ställen i onödan.” 
 
“Byt ut ”rekommendationer” mot regler och hårda regler” 
 
“Lyfta mer positiva saker som händer i världen” 
 
“Betala sjukvården mer, dem är inga övermänskliga superhjältar dem är människor och att jobba 
över på en skitlön när resten av landet sitter hemma i sina soffor och applåderar gör inte deras jobb 
lättare.”  
 
Det finns barn som vill att politikerna ska stänga skolorna då de går på skolor med fler än 100 barn. 
Det är många barn som har uppgivit att de fått fler prov då man tagit bort de nationella proven. 
Många av dessa barn vill ha regler för hur många prov man får ha i veckan. Barn är oroliga för att 
det ska spridas osanna rykten om corona i media. Några vill att man ska sluta få det att låta som att 
alla ska dö. Några barn vill att man ska testa fler, fortsätta ha skolor öppna och stänga 
uteserveringar. En del barn tycker att politikerna ska vara tydligare och inte bara ha 
“rekommendationer” då de upplever att vuxna inte följer dem längre. En del av barnen påminner 
också om andra aspekter som politikerna behöver tänka på. Någon tycker att man ska ge mer 
pengar till dem som jobbar och sliter i vården då de inte är några “superhjältar”. Ett barn påminner 
statsministern om att inte glömma bort att isberg fortfarande smälter. 
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3. UNICEF Sveriges reflektioner 
 
Syftet med den kartläggning som UNICEF Sverige gjort är, som ovan också nämnts, att ge barnen 
en egen plattform där de själva får komma till tals om sina tankar kring den coronapandemi vi 
befinner oss i. Kartläggningen kan också utgöra ett underlag för beslutsfattare att utgå ifrån i sitt 
arbete med att hantera effekterna av pandemin framöver.   
 
När man läser barnens citat isolerat så kan tolka dem och tro att barnen inte påverkats i någon 
större utsträckning, och kanske uppfattar man att barnen klagar över “småsaker”. Men vår 
bedömning är att om vi lägger ihop alla aspekter av de svar barnen givit så är effekterna för barnen 
ganska omfattande. När vi följer hur enskilda barn svarar på flera av frågorna framkommer det att 
barnen överlag tar ett stort medborgerligt ansvar och gör vad de kan för att följa de 
rekommendationer som delgivits oss alla.    
 
Vi kan generellt inte se några direkta skillnader i svaren kopplat till kön, ålder eller var i Stockholms 
Stad man bor. Vad vi dock kan se är att barnen blir påverkade av coronapandemin. Vi kan se att de 
har ändrat sitt sätt att röra sig i samhället, till exempel att färre använder sig av kollektivtrafiken på 
det sätt som de gjorde tidigare. Likaså kan vi se att många barn har ändrat sitt sätt att umgås med 
vänner och familj. Många barn beskriver en saknad och en oro för äldre och ibland ensamma 
släktingar. Vi ser att barnen bryr sig om sina föräldrar och är oroliga för deras jobb, inkomst och att 
föräldrarna ska bli uttråkade av att inte kunna arbeta som vanligt. En del barn säger att de tycker att 
det är jobbigt att föräldrarna är mer hemma och de därför får mindre egentid. Likaså ser vi att vissa 
barn ger uttryck för att de upplever att de själva är bättre på att följa rekommendationerna från 
myndigheter än vad de vuxna är. Vi kan även se att barns fritidsaktiviteter har påverkats. Vissa 
fritidsaktiviteter har slutat helt och andra deltar inte barnen i på grund av rädsla för att smittas av 
covid-19.  
 
Trots att vi kan se förändringar i barnens liv uttrycker barnen stor förståelse för varför dessa 
förändringar behövs och att de är medvetna om att deras agerande spelar roll för hur väl vi kan 
bekämpa covid-19.  
 
Vad gäller skolan ger flera av barnen i sina svar uttryck för att deras skolgång påverkats. De uppger 
att det är många barn och vuxna som är borta från skolan. Barnen som är i skolan blir påverkade av 
att vänner är borta och att undervisningen ofta bedrivs av vikarier eller ställs in. Likaså uppger de att 
de inställda nationella proven istället ersatts av en mängd andra prov. Vi kan se att flickorna har varit 
mer oroliga innan coronapandemin för sina betyg än vad pojkar varit. Men när vi frågar barnen om 
de är oroliga för att pandemin ska påverka deras betyg så ser vi ingen direkt skillnad mellan könen. 
Då är pojkarna lika oroliga som flickorna för att covid-19 ska påverka deras betyg.  
 
Vi ser en risk att de barn som behöver och har rätt till särskilt stöd i skolan riskerar att drabbas 
hårdast. Det finns en överhängande risk att fler pojkar blir särskilt drabbade, då det enligt 
Jämställdhetsmyndigheten är fler pojkar än flickor som får stöd i skolan.  Likaså kan vi av barnens 3

3https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/nyhet/coronapandemin-och-utbildning-ur-ett-jamstalldhetsperspektiv 
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svar se att det är en del som är uppgivna och har tappat motivationen till skolarbetet. Barn upplever 
att det inte längre händer något roligt och att det, är som barnen själva uttrycker det, bara de tråkiga 
sakerna som är kvar. I vår kartläggning uttrycker också några barn en oro inför gymnasiestarten i 
höst. Vidare vet vi att gruppen barn och unga mellan 15-24 år riskerar att få det svårare att hitta 
arbete eller att studera om de inte klarar av grundskolan.  
 
UNICEF Sverige har även tidigare påtalat vikten av att vi behöver få en jämlik skola. En misslyckad 
skolgång ökar riskerna för arbetslöshet, psykisk ohälsa och kriminalitet. Och en fungerande 
skolgång är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för barn som befinner sig i social utsatthet. Vi 
befarar att det kommer vara en större grupp än vanligt som inte kommer att få fullständiga betyg och 
anser därför att utvecklingen måste följas mycket noggrant. Vi vet sedan tidigare att det finns många 
utmaningar i arbetet med att nå en jämlik skola för alla barn i Sverige. I vår rapport Fairness for 
children från 2016 tar vi bland annat upp att barn inte har samma möjligheter att utöva 
fritidsaktiviteter på grund av socialt utanförskap.  Vi befarar att rådande pandemin kan bidra till att 4

fler familjer får sämre ekonomi och att fler barn därmed riskerar att hamna i socialt utanförskap. Vi 
noterar även att fler barn blir mer isolerade då de är frånvarande från skolan, vilket kan vara 
förödande, inte minst för de barn som lever i familjer med missbruksproblematik och våld i hemmet.  
 
Vi ser också i kartläggningen att barnens fritid påverkas av den nuvarande pandemin. Alltifrån att 
barn inte kan träffa vänner eller släkt som tidigare till att de inte kan gå på sina fritidsaktiviteter. Detta 
kan bidra till att barn rör sig än mindre än vad de redan gör, vilket ur ett socialt och ett 
folkhälsoperspektiv kan vara oroande.  
 
Barnen har frikostigt delat med sig om hur deras liv påverkas av den pågående pandemin i vår 
kartläggning. Detta kan betyda att barnen vill prata om hur pandemin påverkar dem och att de anser 
att de bör erbjudas större möjligheter till samtal och stöd.  
 
Snart kommer skolorna att stänga och det stundande sommarlovet börja. Under mer normala 
omständigheter har vi en grupp barn som vi är oroliga för under sommarlovet då de lever mer 
isolerat. För dessa barn är skolan deras trygga plats. Barnen i vår kartläggning har sagt att de är 
oroliga över att kollo inte blir av eller att de inte kan sommarjobba. Utifrån detta ser vi positivt på 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att kolloverksamheten ska fortgå i sommar. 
Kommuner bör om möjligt rusta för fler billiga och kostnadsfria aktiviteter för barn i sommar. 
 
Alla barn har rätt till jämlika uppväxtvillkor. Vi vet, redan innan pandemin, att klyftorna mellan barn i 
Sverige har ökat. Det är av största vikt att vi alla arbetar för alla barns rätt till en god uppväxt. Vi 
måste fortsätta fokusera på vilket samhälle vi vill leva i och hur vi uppnår det. UNICEF Sverige vill se 
långsiktiga och verkningsfulla politiska åtgärder som får betydelse för barn och att barn i större 
utsträckning görs delaktiga i det arbetet. Vi ska i större utsträckning arbeta med barn istället för för 
barn.  
  

4  Innocenti Report Card 13 Children in the Developed World, UNICEF (2016) 

 

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/RC13_eng.pdf
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4. Avslutning 
 
Vad barn längtar efter att få göra när Corona är över 
 
Vi vill avsluta med att berätta vad barnen uppger att de längtar efter att få göra när pandemin är 
över. Det som barn säger att de vill göra när pandemin är över är att resa både inrikes och utrikes. 
Barn vill även ta del av fler aktiviteter som att spela fotboll, basket, spela teater, ridläger, kollo, 
sommarjobba, äta glass i stora lass, åka till badhus, bio, gå ut mycket, gå på konserter, fika på stan, 
gå till kyrkan, gå på Gröna Lund och vara ute utan att behöva tänka på risker med Corona. 
 
Flicka Åk 6 - Kunna gå till matbutiken utan att vara orolig att bli sjuk om jag rör något 
 
Flicka Åk 6 - Först skulle jag vänta tills det är över på riktigt sen resa till en annan land där jag har 
min släkt. 
 
Flicka Åk 6 - att få träffa min pappa och att få hänga hemma hos kompisar, sova över. 
 
Flicka Åk 9 - Gå och hänga med min kompis, få en kram av någon 
 
Flicka Åk 9 -  Vara med kompisar, kunna vara förkyld utan att behöva vara oroliga att smitta någon 
med Corona. 
 
Flicka Åk 9 - Åka utomlands på sommaren, träffa kompisar och personer utan att vara orolig, inte 
heller oroa mig för att någon i min närhet ska bli sjuk utav Corona. 
 
Pojke Åk 9 - Sluta lyssna på folkhälsomyndigheten 
 
Hen Åk 9 - Tvätta händer 5 sekunder 
 
Flicka Åk 9 - Börja gymnasiet, jag hoppas att det inte påverkas. Samt göra roliga saker och träffa 
nya människor på fritiden igen. 
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