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Baggrund: Børn og unges stemmer i corona-krisen
COVID-19 pandemien har i foråret 2020 ramt hele verden, også Danmark. Danske børn har mærket konsekvenserne blandt andet i form af skolelukninger,
begrænset adgang til venner og fritidsinteresser, udskudte livsbegivenheder, økonomisk usikkerhed og bekymringer om syge, familien og samfundet.

Børn har ret til at have en stemme, også i genåbningen af Danmark. UNICEF Danmark har derfor lavet denne undersøgelse blandt børn i 5-10. klasse for at
høre, hvad børnene selv tænker i denne sære tid - samt hvad de drømmer om til genåbningen.

3410 børn har besvaret undersøgelsen i tidsperioden fra 22. april til 7. maj 2020.

Rapporten her opsummerer udelukkende de kvantitative resultater fra undersøgelsen. Derudover har vi modtaget mange personlige kommentarer i
besvarelserne fra de deltagende børn og unge.

Vi takker alle børn og unge for at tage tid til at dele deres meninger.
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Observationer

2.954

Hvordan påvirker den globale Corona-krise dig?
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se, at vi er gode til

at passe på
hinanden i
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Jeg er ked af at
gå glip af normal

skolegang

Jeg savner at
kunne mødes

med mine venner
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selv syg
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kunne hjælpe

andre mere - fx
min familie, mine
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der er smittede
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tilbage til tiden før

Corona
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Observationer

2.921

Mangler du ekstra information og støtte for at komme godt igennem Corona-krisen?

Total

94,6%Nej

5,4%Ja - skriv, hvilken slags information eller støtte, du tænker på

Observationer

2.910

Har du gjort noget særligt for at passe på dig selv og andre i denne tid?

Total

80,2%Ja

19,8%Nej
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Observationer

2.872

Hvad kan du og andre børn og unge gøre for at passe på dig selv og andre i denne tid? (vælg gerne flere)
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Blive ved med at holde afstand, sikre
god hygiejne og håndvask

Bidrage med vores idéer til løsninger Lave frivilligt arbejde som at købe ind
for syge eller lignende

Hjælpe vores skolekammerater, så alle
kommer godt i gang med skole og

lektier igen efter pausen

Andet (beskriv dine idéer)

Observationer

2.867

Er du vendt tilbage til skole igen?

Total

9,6%Ja

90,4%Nej
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Observationer

2.846

Hvad er vigtigt for dig, når vi skal genopbygge Danmark efter krisen? (sæt gerne flere krydser)

Total

52,4%
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At alt bliver som før At skolerne åbner
hurtigt igen for alle

klasser

At vores
fritidsinteresser åbner

hurtigt igen

At børn og unge kan
mødes flere sammen i

fritiden

At vi kan besøge vores
bedsteforældre og

andre, som er i risiko
for at blive syge og

smittet

At vi bliver mere
klimabevidste i

fremtiden

At vi ikke glemmer
resten af verden og

deres behov for hjælp

Andet (beskriv):


