
DAGE MED
CORONA
– sammen hver for sig

Skriv historie sammen med Nationalmuseet, om det, du oplever 
lige nu.

Lad dig inspirere af temaer, spørgsmål og stikord – eller skriv frit, 
som du vil – og gerne over flere dage.

Fra medio april kan dine svar, fortællinger, billeder og film 
uploades digitalt. 

Dit bidrag bliver bevaret for eftertiden på Nationalmuseet. 

Alle er velkomne til at deltage!

Hverdag sammen

Hvad sker der, når kalenderen pludselig ændres? Hvad laver familien sammen? 

Hvad er godt, og hvad er skidt ved at være sammen hele tiden? Eller alene hele tiden? 
Og hvad savner du? 

Fortæl om din dag og døgnrytme. Hvad lavede du i går? Hvordan er dagen forskellig fra før? 
Har din døgnrytme, din søvn, dine drømme ændret sig?

Hvordan får du købt ind? Er der noget, du især sørger for at købe?
Har du ændret på spisetider, måltider og madvaner?

I det offentlige rum

Hvordan følger du nyhedsstrømmen? Søger du nye kilder? Hvilke kilder stoler du på? 

Hvad synes du om regeringens og myndighedernes tiltag? 

Da folk første gang blev sendt hjem fra arbejde, institutioner og skoler, hvad tænkte du? 

Da regeringen yderligere lukkede caféer, restauranter, barer og natklubber – oplevede du 
en forskel i din egen og dine nærmestes adfærd? 

Er der nogle opfordringer, der er svære at følge?  

Beskriv, hvad du oplever, når du er uden for dit hjem, fx tomme gader, skilte og håndsprit 
i butikker eller køer foran butikker. 

Hvad tænker du om andres menneskers måde at opføre sig på i det offentlige rum? 

Har du familiemedlemmer, der er særligt udsatte eller opholder sig på en institution, 
der er berørte på særlige måder? Hvad tænker du om det?

Er du på arbejde? Beskriv din arbejdsdag.

Fællesskab på afstand

Fortæl lidt om dine relationer i denne tid. Hvordan holder du kontakt med dine nærmeste?

Fortæl lidt om dit sociale mediebrug, både før og under den nuværende situation.

Hvilke positive/negative oplevelser har du haft på de sociale medier, siden epidemien 
startede? 

Har din onlineadfærd ændret sig? Ser du mere tv, flere film og spiller mere computer? 

Har du deltaget i digitale sociale initiativer såsom gruppeopkald med vennegrupper, 
streamet digitale koncerter hjemme i stuen eller lignende?

Hvad gør du og din familie for at holde corona-fri? Fx lukke for nyhedsstrømmen, 
høre musik, gå ture eller andet.

Deltager du i hjælpenetværk, eller har du kendskab til nogle? 

Er der i dit lokale område opstået fx balkonsang, vejfester på hver sin matrikel, fællesspisning 
på balkonen eller lignende? 

Påskefrokoster og fødselsdage skal begrænses, og forårets konfirmationer og bryllupper 
bliver aflyst. 

Har du måttet aflyse dine planer? Hvad gjorde du i stedet for? Beskriv gerne, hvis du har været 
med til alternative måde at feste og mindes på. 

Har du erfaringer med epidemier fx i andre lande eller i din familiehistorie? 

Nutid med corona

Har du eller dine pårørende været syge? 

Hvordan forestiller du dig smittespredningen? 

Ser og mærker du din egen og andres kroppe på en ny måde? 

Hvordan tænker du på COVID-19? 

Vil du gerne vide, om du har haft COVID-19 eller ej? 

Hvordan har du taklet ængstelse, uro, ensomhed og angst?

Hvordan ser du på truslen om begrænsede ressourcer i sundhedsvæsenet? 

Er du bange for at miste dit arbejde? Eller have svært ved at komme i arbejde?

Fremtid uden corona

Man ved ikke, hvornår tiltagene for at stoppe smitten ender, eller hvornår den stopper endeligt.

Hvilke tanker gør du dig om årsagerne til corona-epidemien og dens konsekvenser på kort 
og på lang sigt? 

For dig selv, din familie, det danske samfund og for verden? 

Er der nogen, som du særligt føler med i denne tid?

Tror du, corona-epidemien fremover vil ændre den måde, vi lever på? 

Hvordan?

Spørgsmål i børnehøjde

Hvad bruger du din dag på?

Hvordan er det at være sammen med familien hele dagen?

Hvem leger du med?

Beskriv et par gode ting ved din nye hverdag og et par ting, du synes er svære?
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