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under covid-19-nedlukningen for̊aret 2020
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Småbørnsfamilier og covid-19

Formål med undersøgelse

. Hvilken effekt havde covid-19-nedlukningen p̊a trivsel og hverdagsliv i

småbørnsfamilier?

Første nedlukning i for̊ar 2020

. Annonceret d. 11 marts p̊a pressemøde af Statsministeren

. Hjemsendelse af offentlig ansatte og opfording til hjemmearbejde

hvor muligt, nedlukning af stor del af ikke-essentiel detailhandel, lukning

af fysisk fremmøde p̊a skole og universiteter, sociale arrangementer og

lukning af daginstitutioner med mulighed for nødpasning



Undersøgelsen

Data - SPOR

. Forløbsundersøgelse udført af VIVE med foreløbigt to runder: 2018 og

2020

. Data for børn p̊a 9 mdr. og 3 år

. Besvarelser fra januar til maj

Design

. Forældrenes besvarelser før og under covid-19-nedlukningen sammenlignes

p̊a tværs af to runder i SPOR.

. Eksempel: Hvis børns skærmtid stiger mere fra februar til april 2020 end i

samme måneder i 2018, da medførte nedlukningen i 2020 et øget

skærmforbrug



HVERDAGSLIV I FAMILIERNE



Skærmtid (mødres besvarelser)

. Børns skærmtid højere i for̊ar 2020 sammenlignet med 2018 →
nedlukning øgede børns skærmtid



Alkoholvaner: Hyppighed

. Mødre og fædres drak oftere alkohol i for̊ar 2020 sammenlignet med 2018

→ nedlukning medførte hyppigere alkoholforbrug blandt forældre til

småbørn



Alkoholvaner: Intensitet

. Til gengæld drak mødre og fædre færre genstande ved alkoholforbrug i

for̊aret 2020 sammenlignet med 2018



Beskæftigelse

. Mødres beskæftigelse faldt mens fædres var uændret → beskæftigelses

gapet mellem mødre og fædre steg under nedlukning

. Kun mødre for 9 mdr. gamle børn oplevede fald i beskæftigelsen →
forlængede deres barsel



Yderligere hverdagslivs resultater

. Stimulerende aktiviteter: Ingen effekt

. Mobilvaner: Ingen effekt

. Adgang til hjælp i hverdagen: Positiv effekt i maj



BØRN OG FORÆLDRES

TRIVSEL



Overordnede tendenser

. Covid-19-nedlkningen reducerede ikke trivslen i danske småbørnefamilier –

Tværtimod

. Fædrene: Ingen ændring i trivsel

. Børnene: Ingen ændring i trivsel

. Mødrene: Forbedring af mødres trivsel under nedlukningen → Fokus p̊a

mødrenes besvarelser



Forældrestress

. Signifikant lavere stress i forældrerollen i maj



Tilfredshed i parforhold

. Mødre rapporterer højere tilfreds i deres parforhold under nedlukningen

sammenlignet med 2018



Evne til at h̊andtere egne følelser i relation med barnet

. Samme tendes ses for mødrenes vurdering af deres evne til h̊andtere egne

følelser i omgang med barnet



Risiko for stress og depression

. Andelen af mødre i risikozonen for stress/depression falder med ca. 3

pct.point fra en forventet andel p̊a 15 pct. til 12 pct. under nedlukningen

. Den forberede trivsel er drevet af mødre med en eller flere indikatorer p̊a

s̊arbarhed (lav udd., enlig mor, ung mor, overførselsindkomst)



Konklusion

Nedlukningen p̊avirkede hverdagen i danske børnefamilier

. Øget skærmtid

. Fald i mødres beskæftigelsesfrekvens

. Ændrede alkoholvaner

Trivslen ikke negativt p̊avirket – tendens til at nedlukning forbedrede mødres

selvvurderede trivsel p̊a en række domæner

. Lavere forældrestress

. Højere tilfredshed i parforholdet

. Evner bedre at h̊andtere egne følelser i omgang med barnet

. Et fald i andelen i risiko for stress og depression
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