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Udland INTERVIEW

VOXpOp

Hvordan er corona-tiden 
for børn ude i verden?
Vi har talt med otte børn fra forskellige lande. De oplever alle 
 sammen corona-tiden forskelligt, og mens nogle er glade for online-
undervisning og for at være en masse hjemme med familien, glæder 
andre sig til at rejse, dyrke sport og se deres venner igen.

USA
Det bedste er 
færre lektier
Vi er delt i to hold i klassen. Ét hold 
er i skole om morgenen, og det andet 

er om  eftermiddagen. Dem, der er 
hjemme, er så med online. I  skolen skal 

man have maske på, og der er store 
 plastikplader foran vores borde. 

Det bedste ved corona-tiden er, at der er 
færre lektier, og at jeg er mere sammen med 
min familie. Min far arbejder hjemme. Det er 
rart. Min yndlingsaktivitet har været at spille 
basketball ved kurven foran vores hus.

Kan bedre lide onlineskole
Jeg har gået i onlineskole i et år og gør det 

 stadig. Jeg kan godt lide det, for der er ikke så 
meget larm. Og så er der færre timer og 

færre lektier. 

Reglerne for børn har skiftet lidt. Først 
måtte vi slet ikke gå uden for en dør i 

seks måneder. Så måtte vi gå ud lige ved 
vores hus. Så måtte vi gå i parken, men 

uden at lege med nogen. Vi må stadig 
ikke komme i supermarkederne. Jeg har 

ikke været i en butik i over et år. 

Det gode ved corona er, at vi ikke  rejser nogen 
steder hen mere. Min mor og far elsker ellers at 

rejse. Men jeg kan lide at blive i mit hus helt roligt 
uden at skulle noget. Jeg kommer til at savne 

bare at tage den med ro, når tingene bliver mere 
normale igen.

Får taget sin 
 temperatur 

på skolen
Jeg går i skole hver dag, men for at 

komme ind på skolen får man taget sin temperatur. 
Sådan sikrer skolen sig, at børnene ikke har feber, 

som kan være et symptom på corona-virus. 

Corona-tiden er meget afslappende, og jeg kommer til at 
savne at have så meget fritid og så meget tid med  familien. 

Men den er også kedelig, og jeg glæder mig til at gå til sport 
igen, være mere sammen med venner og besøge familie 

rundtomkring i landet.  

FO
TO

:P
R

IV
AT

FOTO:PRIVAT

FO
TO

:P
R

IVAT

JOURNALIST: ANNE REIL-GAMMELGAARD

Ella Marie, 11 år 

Helena, 9 år 

Anashe, 10 år ZIMbABWe
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Franka, 9 år 

BuLGArIEN

FO
TO

:P
R

IV
ATPERu

Hvad har du fået ud af corona-situationen? 
Svar i Børneavisens app ved at scanne 
QR-koden med en telefon eller tablet.
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75 spækhuggere samarbejdede i sidste uge om at angribe en blåhval på cirka 35 tons. Det foregik 
under en havsafari i Australien, hvor 40 turister fi k den sjældne oplevelse. Kilde: DR

Picnic i skoven 
med familien

Jeg har mere tid til at spille 
 klaver, bage, spille brætspil,  lægge 

puslespil, læse bøger og danse 
ballet. Min yndlingsaktivitet er at lave 
picnic i skoven med mine forældre og 

tage instrumenter med, som vi spiller på. 

Jeg glæder mig til at lege med mine 
venner igen, til at rejse og spise ude. 

Raika, 9 år 
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Har hjulpet gadehunde
Corona-tiden er fi n, fordi jeg har  hjulpet nogle 
gade hunde ved at snakke med dem, nusse dem og 
nogle gange give dem rester fra aftensmaden. 
Nogle af dem går også med, når jeg går tur med 
mine egne hunde hver morgen. De er mine venner, 
når jeg nu ikke kan se mine menneskevenner. Jeg 
har også været mere sammen med min familie. I 
vinter boede vi i bjergene i fi re uger, hvor vi kunne 
lege i sneen og stå på ski. 

Glæder sig til at  rejse 
til Danmark igen

Siden sommerferien har jeg haft hjemme-
skole hver anden dag. Jeg kan bedre lide at have 

hjemmeskole med min mor end at være i skole, 
fordi der er så mange regler. I starten af corona- tiden 

var det frygteligt at have skole med min mor, men hun er blevet en 
bedre lærer.

Det er svært, at jeg ikke kan se min familie i Danmark. Vi bor her i 
Qatar, fordi mine forældre arbejder her. Her er mange børn som os 
fra forskellige lande. Men fl ere af mine venner er rejst fra Qatar, 
fordi deres forældre har mistet deres job her. Min bedste ven er 
rejst hjem til Australien, og ham savner jeg helt vildt meget.

Jeg glæder mig allermest til at sætte mig ind i et fl y 
og rejse til Danmark for at se min familie.
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Viggo, 10 år 
QATAR

Far rejser mindre
Det værste ved den her tid er, 

at mit fodboldhold ikke må spille 
 kampe mod andre hold. Vi må 

 heldigvis godt træne. Ud over 
det har jeg fået lov til at spille en 
masse PlayStation, og jeg spiller 

også meget klaver og ukulele. 

Det bedste ved denne tid er, at min far 
ikke kan rejse så meget, som han plejer, så han 

er meget hjemme. Jeg glæder mig ikke til, at han 
 begynder at  rejse igen. Det har været dejligt, at 

 familien har været samlet.
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Julius, 11 år 
SINGAPOrE

Har trænet 
med  familien

Jeg træner meget med min familie her i corona-tiden. Jeg 
elsker for eksempel at spille fodbold i baghaven med dem. 

Mine forældre er hjemme hele tiden, og det er rart.
Der er næsten ikke noget corona i Australien lige nu, så 

der er ikke så mange, der bliver testet. Men der er stadig 
mange aktiviteter, som er afl yst. 

Jeg glæder mig til at kunne rejse igen. 
Vi vil gerne til New Zealand snart. 
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Alberte, 11 år 
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