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Har du fået nye vaner
i det seneste års tid?
Svar i Børneavisens app.
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Sådan har vores
vaner ændret sig
Corona-virus har ændret vores liv. Vi skal være
meget mere hjemme og ikke så meget sammen.
Det har betydet, at vi er begyndt at opføre os
anderledes og har fået nye vaner og hobbyer.
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Vi mødes på nettet
I det seneste års tid er der mange mennesker, både
børn og voksne, der normalt ikke deltager i onlinemøder og videoopkald, som har vænnet sig til at bruge
Teams, Zoom, og hvad der ellers er af muligheder. Du
kender det sikkert selv fra hjemmeundervisningen.
65 procent af de voksne danskere har brugt videoopkald i 2020. I 2019 var det 52 procent.
Der er også flere danskere, der bruger sociale medier
som Facebook, Instagram og lignende til at følge med
i hinandens liv. 80 procent af alle voksne i Danmark er
nu aktive på sociale medier.

Posten har fået travlt
Danskerne shopper mere på nettet. Og det betyder,
at dem, der skal bringe pakkerne ud, har fået travlt. I
perioder, hvor butikkerne har været helt lukkede, har
Postnord eksempelvis skullet levere mere end dobbelt
så mange pakker som normalt.
KILDE: POSTNORD
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I Rusland har man fundet en ﬂok hunde med blå pels. Nu er hundene kommet på et dyrehospital
for at ﬁnde ud af, om de fejler noget, og hvordan de har fået farvet pelsen. Kilde: Ritzau
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Flere anskaffer sig en hund
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Mange danskere har en hund som kæledyr.
Og ifølge Dansk Kennel Klub er interessen for
at have en firbenet ven derhjemme steget i
corona-tiden. I august og september i 2020
blev der registreret 26 procent flere hunde
end i de samme måneder i 2019.
KILDE: VIRBAC OG DANSK KENNEL KLUB

Vi ser film og serier

FOTO: KONDITORBAGER

Hvad gør man, når man ikke kan komme i biografen?
Man streamer film og serier derhjemme. Det var der
selvfølgelig også mange, der g jorde, før corona-virussen
kom til Danmark. Men i det seneste års tid har vi set
endnu flere film og serier på nettet end normalt.

Vi spiser mere kage
Tiden derhjemme har fået flere til at bage. Men der er også
flere end normalt, der køber kager hos bageren.

I 2020 blev der lånt 1,7 millioner film på bibliotekernes
hjemmeside Filmstriben.dk. Det er 600.000 flere end i
2019. Det har i øvrigt også været et rigtig godt år for
streaming-tjenesten Netflix.
KILDE: RITZAU

”Kagesalget går stærkt for tiden. Folk har mere hjemmetid
end før corona og har vænnet sig til at hygge sig med en kage
eller noget andet lækkert bagværk,” siger Morten Lapholm,
der er direktør i kæden KonditorBager, i en pressemeddelelse.
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Hobbyer hitter
Flere er begyndt at dyrke hobbyer
derhjemme. Eksempelvis er det blevet
mere populært at strikke. Det har man
kunnet mærke på webbutikken Rito,
der blandt andet sælger garn og andet
hobbyudstyr. I 2020 har Rito solgt for
dobbelt så mange penge som i 2019.
”Salget af kreative hobbyartikler er
sprunget i luften over de seneste år. Og
corona har være benzin på bålet,” siger
Ritos ejer, Dennis Drejer.
KILDE: RITO

Vi handler på nettet
Butikkerne har haft en svær tid. De er blandt andet
blevet lukket i perioder, og selv når de har kunnet
holde åbent, har flere kunder valgt at blive væk for
at undgå risikoen for corona-smitte. Men danskerne
shopper stadig. Det foregår bare på nettet.
Der er selvfølgelig blevet solgt færre rejser i 2020
end normalt. Men hvis man kigger på køb af andre
varer på nettet, er danskernes onlinehandel i
perioder steget med 30 procent.
I 2020 har fire millioner danskere handlet på
internettet.
KILDE: DANSKE BANK OG DANMARKS STATISTIK

