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Optælling af elev- og forældresvar 
 

Tabel: Optælling af antal respondenter 

 Forældresvar Elevsvar 

3.klasse 687 739 

4.klasse 624 708 

7.klasse 551 711 

8.klasse 476 647 

 

 

Elevsvar 3.klasse 

Jeg savner mine venner. Jeg kan godt lide at der ikke er så meget stress, selvom der er mange 

ting jeg skal nå 

Savner vennerne mest 

Jeg ved det ikke 

Jeg savner mest mine venner. Men er glad for at jeg kan være hjemme og spille det meste af 

dagen. 

Mine venner, mine veninder og også skolen lidt. Men det er mest pga mine veninder. Men er 

glad for skolen og mine lærere 

Mine venner og fodbold 

Være sammen med mine vennerer mest glad for undervisning af mine forældre og være mere 

sammen med min familie 

Jeg savner mest at se mine venner hver dag, men jeg er glad for at være hjemme sammen med 

min familie. 

Negativt ved hjemmeskole: Savner mest klassekammeraterne Positivt ved hjemmeskole: Mor 

har læst engelsk med mig, og jeg har sluttet fred med engelsk. Dvs. jeg er blevet glad for 

engelsk under hjemmeskole 

Være sammen med mine venner og veninder 

Savner mine venner. Glad for at sove længe 

Jeg savner maget mine vener. Men jeg kan godt lide at træne hunde og lave mad samtidig. 

Mine venner 

Jeg savner rigtig undervisning, mine venner og mine lærere. Jeg er mest glad for at have mere 

tid til at kunne lavetricks på trampolin. 

Jeg savner mine venner og klassekammerater.jeg er glad for at have mere tid med min familie 

SavnerMine venner og lærerAlm hverdagGladAt være sammen med familien 
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Jeg savner mest mine venner At være sammen med min mor 

Savner mest klassen og lærerne. Glad for tiden med familien. 

Thank you Mr jakub 

Jeg savner klassekammeraterne og jeg er glad for at være mere sammen med min familie 

Savner mest mine kammeraterVed ikke hvad jeg er mest glad for 

jeg savner mine venner hvor vi kan lege sammen uden for nettejeg elsker at jeg kan sove lidt 

længere 

Jeg savner mest mine venner og er mest glad for at holde lidt mere fri. 

Jeg savner mine venner og sfo 

Jeg savner mine venner og lærer og undervining oppe på skolen, 

Savner mine venner og fritidsaktiviteterBedste mere sammen med familie 

Savner mine venner og min klasselærerJeg er glad for at være mere sammen med mine 

forældre 

Vennerne i klassen 

Ses med mine venner 

Savner mest at være sammen med kammeraterne. At jeg selv kan vælge, hvornår jeg vil lave 

hvilke opgaver. 

Savner vennerne. Glad for at vi alle 3 er hjemme sammen 

savner at kunne lege med mine kammerater på skolen.Er glad for at være hjemme med min 

familien, og det er ro til at kunne lave lektier 

Jeg savner svømmehaller, Dokk1 og mit trampolinspring.Jeg savner også at lege med flere 

forskellige I stedet for bare de samme 

Jeg savner mest mine venner,jeg er mest glad for at være mere sammen med min familie. 

Jeg savner mine venner. Jeg er mest glad for at være sammen med min familie. 

savner: venner, normal dagglad for: kan spille mere computer 

se mine venner. at være mere sammen med min mor og far 

Savner mine venner og glæder mig til at lave lektier med mine klassekammerater og mine 

lærer 

Mest glad for den nærvær der er omkring mig samt roen 

Ikke rigtig noget. Syntes det er dejligt at der ikke er bestemte tidspunkter jeg skal lave de 

forskellige lektier 

Frikvarter 

At være sammen med mine bedste venner og savner billedkunsttimernejeg er glad for jeg har 

kunnet lege mere om dagen 

At være sammen med de andreJeg er ikke rigtig glad for noget af det 

Mine venner 

Savner mine venner 

Jeg savne mine vener, fodbold og drenge klub 

Savner mest atvære tæt på mine venner og den heltnormale klasse og undervisningmest glad 

for : det er nok at der er mere ro 

Mine klassekammerater 

Jeg savner mest at have dansk og matematik, sammen med min klasse.At vi har tid til hygge og 

at være sammen. 
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Savner mest klasse kamarater og familieIkke rigtig noget andet end at bage og kreating 

at legerostimuliFysisk aktivitet med andre____________________I får lige et par forældre-

kommentarer med.der har været Lidt, Ingen, eller mangelfuld kommunikation opgaver blev 

ikke formidlet (ikke engang listet)Det er i øvrigt svært at udtrykke, hvordan man synes det går 

med egen indsats hvis udgangspunktet er som vores hér jeg har lavet opgaver selv og overtaget 

rolle. Som underviser så meget det var muligt med fuldtidsjob.//morps. Jeres skema tager heller 

ikke højde for, at mange børn har flere hjem. Det er i øvrigt generelt ret ringe bygget op.. 

Begge mine forældre arbejder fra morgen til aften. Jeg har kun lidt kendskab til aula og min 

uddannelse, derfor har det været svært for mig, at finde rundt i opgaverne alene. Det blev min 

dansklærer opmærksom på og hjalp mig. Men der har været mange dage hvor jeg ikke kunne 

komme på. Det har været hårdt og ensomt. Jeg er ny pige i klassen og området, så det har været 

svært at få en følelse af at høre til i Danmark. Så Coronalukning har ikke været godt for mig og 

min storebror. Min storesøster klarer det flot og er glad. Jeg har slet ikke set nogen andre end 

min familie i hele perioden. Min mor og far har været bekymrede for os alene hjemme i et nyt 

hus i så mange timer daglig, med alle de opgaver. Så nu bliver det godt, at komme tilbage på 

skolen igen. Håber mine nye venner husker mig. 

Jeg savner mest at jeg ikke kan spille fodbold med mine kammerater. Jeg er træt af at kigge på 

min storebror og søster hver dag herhjemmeDet bedste er at vi ikke går i skole og ser lærerne 

Samvær med klassekammeraterne, han sove længe 

Jeg savner mine venner 

Vennerne 

Savner: vennergodt: slapper væk fra skolen og meget sammen med familien 

Mine klassekammerater 

Mine venner og min sport 

Jeg er mest glad for man stadig kan snakke sammen med vennerne og at man er mere sammen 

med familien. Det jeg savner mest er vennerne og spille fodbold og snakke sammen med dem. 

jeg savner mest min nordstjerne skolejeg er mest glad for at der næsten ingen diskussioner er 

Jeg savner mine klassekammerater.Det gode ved hjemmeskole er jeg er mere sammen med min 

mor og lillesøster. Vi har mere legetid og vi hygger os og cykler ture. 

savner billidkunstEr glad for at sove lang 

Det er helt klart ikke mit indtryk at eleverne laver så mange opgaver i en normal skoleuge som 

de gør her hjemme nuFar. 

Savner mest at være sammen med mine venner.Er mest glad for at man kan face-time med 

mine venner 

jeg synes det er en god ting at lukke skolerne ned Jeg savner min klasse og mine lære 

Savner mest vennerne. Er mest glad for tid med familien. 

Jeg savner mest mine venner og mine kusiner og jeg er mest glad for der hvor vi bor for man 

kan altid gå ud at lege. 

savner mit håndboldglad for tid med familien 

Mine klassekammerater, lærerne og lidt timerne 

Frikvarterne og at være sammen med vennerne -savner jeg mest.Jeg er mest glad for at der er 

flere pauser. 

Savner det sociale og sine venner. 
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Jeg savner mest som før hen. Mine venner og skolen. Jeg er mest glad for at vi er i sommerhus 

med pool hvor jeg elsker og bade 

Jeg savner klassekammeraterjeg er fri for at skændes med mine klassekammerater 

Jeg savner at spille fodbold med mine vennerat jeg er mere sammen med min familie er godt 

Jeg savner mest skolen fordi jeg snakker med mine vennerJeg er mest glad for at jeg har ere tid 

sammen med familien 

Venner og skolenJeg får mere hjælp til mine opgaver 

Savner mest vennerEr mest glad for ikke at skulle cykle i skole hver dag 

At være hjemme sammen med min familie. Jeg savner mest min sport og mine venner 

Jeg savner mine vennerjeg er glad for at være sammen med min familie 

Alle mine venner og læreJeg leger mere 

Savner mest at det hele er normalt- jeg savner mine vennerer mest glad for at vækkeuret ikke 

ringer så tidligt 

Savner den hverdag der var før 

Jeg savner mest mine fritidsaktiviteter og at lege med mine vennerJeg er mest glad for at jeg 

har meget tid til at være sammen med min familie 

Jeg savner det sociale med mine venner, og mine fritidsinteresser. Jeg synes at det har været 

rart at der ikke har været uro og larm fra klassen, når jeg har lavet mit skolearbejde 

Venner 

Savner at komme tilbage til skolen og se mine venner rigtigt 

Jeg er mest glad for at være hjemme 

Savner Motionstimerne og fodboldDet gode er at man må sove lidt længere og kan starte dagen 

stille og roligt 

Jeg savner mest at se mine venner. Jeg er mest glad for at jeg ser min lillebror meget mere. 

Jeg savner mest mine klassekammerater.Jeg har været mest glad for at være sammen med min 

familie 

Det er svært når mine forældre begge arbejder 

Jeg savner mest at gå til badminton og er mest glad for at jeg nu kan være meget mere udenfor 

i naturen og lave flere praktiske opgaver. 

Det jeg savner mest er min klasselærer NN og Håndværk og designlærer NN. Det jeg er mest 

glad for er at jeg ikke skal sidde i larm og ikke på en meget hård stol. Dejligt at man ikke bliver 

vækket tidligt. Dejligt at man ikke skal i skole. Dejligt jeg ikke skal være sammen med de 

trælse elever i klassen. 

Mine venner og se andre end marker og køer 

Glad for at gå hjemme 

Savner mine venner og lærer.. Og er glad for at jeg har mere tid med familien 

At se mine venner, ikke tænke på at vi skal holde afstand, men bare kunne være sammen som 

vi plejer. Savner at spille fodbold, som jeg går til sammen med mange piger fra klassen og fra 

andre skoler. Savner mine lærere og den almindelige hverdag. Vi har haft det helt vildt 

hyggeligt herhjemme. Det har været dejligt at have mere tid sammen med mine forældre og 

søskende. Vi har også lavet andre ting end skole (lave mad, lave bål, spille spil, så frø til 

haven) - også ting vi ellers ikke plejer at have så god tid til 

saver venner, nye ting .. er glad for mere tid med min far 
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Savner mest mine venner.at hele familien er hjemme 

Det er godt at være sammen med ens familie.Spille fodbold med vennerne. 

Jeg savner mest mine venner og min sportjeg er mest glad at jeg kan få min mor til 

matematiklærer 

Som forældre oplever jeg at der er stillet alt for store krav til at udføre skolearbejde hjemme 

med to forældre der ligeledes arbejder hjemme. Der har ikke været en intro til forældrene om 

hvordan de kommer igennem denne skoleperiode. Det ugeskema vi har fået stiller krav til at 

vores søn skal sidde der fra 8-14 hverdag. En 10 årig er på ingen måde klar til selvstændigt at 

kunne sidde så længe. Hvis man ikke hviler i rollen som forældre, så kan jeg godt forstå der er 

mange der får ekstrem dårlig samvittighed, Vi har valgt at må tro på at det hele løser sig og at 

vores tre drenge nok skal komme igennem skolesystemet trods det vi ikke kan være lærer på 

fuldtidmed venlig hilsen NN 

Jeg er mest ked af at jeg ikke kan lege med mine klassekammerater 

Min hverdag med skolen og venner som før corona 

Savner mest mine vennerMest glad for at spille meget Ipad 

Savner min skole,og venner rigtig meget ,og på en anden side er det også sjovt at sidde med 

familien hjemme 

Jeg savner min klasse og lærerne.jeg er ikke glad for noget 

Savner klassekammeraterGodt at se familien mere 

Jeg savner mest mine venner, skolen og min træningjeg er glad for at være hjemme med mine 

forældre 

Savner: Lærerene, vennerne, frikvartereneGlad for: mere tid med min mor og far og min 

storebror 

Flad for at være sammen med familienSavner mine venner 

jeg savner den store trampoline i gymmnastik sallen i skolen. jeg er glad for at være hjemme. 

Savner mest kammeraterne og snitteklubben i SFO.Mest glad for at der er arbejdsro og mere 

tid sammen med familien. 

Lege med min lillesøster og familie 

Savner mine Venner.Mest glad for at jeg er sammen med min familie. 

Jeg savner mest mine venner og mine lærere.Er mest glad for at mine forældre har tid til at 

hjælpe mig med mine opgaver, det har lærerne ikke så tit i skoletiden. 

Er glad for at være hjemme, men savner vennerne 

Jeg savner mine drenge venner.Jeg er mest glad for at kunne hygge lidt mere med mor og far 

Savner mest mine venner 

Venner 

Mine venner og lærerne 

Det er ok. Savner mest venner. Glad for at være hjemme mere 

Savner minevennerat min mor og storebror også er hjemme . 

Jeg savner mine lærer og mine klassekamaret og undevisning i skolenJeg er glad for at jeg 

bruge meget tid sammen med min familie. 

Savner vennerne mestAt det tager kortere tid at få hjælp fra mor endlæreren, fordi jeg er eneste 

elev 

FodboldMine venner 
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Jeg savner sfo.Jeg kan nusse min hvalp og lege og blive i nattøj hele dagen 

Undervisningen sammen med klassekammeraterne 

Jeg savner mest mine venner og jeg er mest glad for at jeg kan arbejde i fred herhjemme fordi 

der ikke er larm som i klassen 

Jeg savner at komme i skole og mødes med mine klassekammerater og mine søde lærere 

Jeg savner mine venner. Jeg er meget glad for at have god tid herhjemme og at der er ro til at 

lave skolearbejdet 

Mine venner og frikvarter 

Jeg savner mine klassekammerater,mine lærere, mine venner og mine fritidsaktiviteter. 

Frikvarter og venner 

? 

Savner venner. Opgavemængden har været for tidskrævende og krævet meget hjælp af 

forældre. 

jeg savner mest mine venner. og det bedste er at vi kan mødes på google meet og andet 

Savner vennerneat være hjemme ?? 

Jeg savner mine venner, men syns det er hyggeligt at gå i skole hjemme, min mor finder på 

nogle anderledes opgaver, jeg ville gerne være i hjemmeskole indtil det Corona møj er slut 

Jeg savner mest min almindelige hverdag med undervisning og klassekammerater.Jeg nyder at 

kunne være mere sammen med min familie 

Jeg savner mest mine venner og generelt bare at være sammen med andre socialtDet gode ved 

det er at være sammen med familien 

Jeg savner mine kammerater 

Jeg savner mest mine vennerDet hyggeligste er vores hjemmeskole 

Savner at kommer i skole og se mine venner.Er glad for jeg kan være sammen med min familie 

Jeg savner ingenting lige nu.Jeg er mest glad for at være hjemme. 

Savner Timerne og klassekammeraterne.mest glad for ved ikke 

Det bedste er at der er mere hygge med familien og at vi ikke skal stresse om morgenen.Det 

værste er, at jeg kommer væk fra mine venner. 

Savner vennerneGod tid med familie (Dem der er der) 

Mine venner, familie, skolen/lærer 

Jeg savner mine venner mest, jeg er mest glad når mine venner kommer en sjælden gang. 

kammeraterne 

Venner 

Jeg savner billedekunst og håndværk design??jeg er glad forat være sammen med min familie 

Der er mange ting, men timerne især og vennerne 

Jeg savner mine venner!!!! 

Mine venner. At jeg kan snakke med mine venner?? 

Savner mest mine vennerder er mere tid til at lave hyggelige ting herhjemme 

Jeg savner mine veninderJeg er glad for at love bål og vandreture i fritiden. 

Jeg savner mine lærer og mine veninder og at holde frikvarter jeg er bange for at jeg ikke får 

sommerferie og kan gå til stranden så jaa 

Jeg savner mine kammerater, at være i SFO, o.s.v.. 

Savner klassekammerater,fodbold og håndbold. Glad for familiehygge 
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Jeg glæder mig til at se de andre i klassen, men det er også rart at kunne være lidt mere 

sammen med forældrene. 

Savner mest at være sammen med mine venner og familie og kunne gå til sport.jeg har været 

glad for at være mere sammen med mine forældre og lillebror og selv har kunnet planlægge 

dagene 

Savner mine vennerVi har mere tid til at hygge ude og inde og gå ture. 

Jeg savner at lege med mine venner, min sport, at få luftere sammen med hele klassen. Jeg er 

glad for at jeg kan være mere sammen med min familie nu og fålidt mere spilletid. 

Jeg savner at være sammen med mine venner og lærere.Jeg har det fint nok, så har man ikke så 

travlt. Så kan man læresine søskende og forældre bedre at kende. 

Min venner i skolen og til håndboldt 

Mine klasse kamarater og en normal dag 

savner mine venner mest.dejligt at hygge lidt med min familie. 

Jeg savner mest mine venner og hjemme er jeg mest glad for frokostpausen 

Savner mine vennerer glad for der er ikke et bestemt tidspukt man skal i skole 

Frikvarter og ikke se mine venner i virkelighedenVi lærer computeren at kende og vi hygger os 

sammen over nettet 

Jeg savner mest mine venner og mine lærer. Jeg er glad for at vi ikke har travlt om morgenen 

og den ekstra tid med familien 

Venner at lege medVære sammen med familien 

Jeg savner mest mine venner og en almindelig hverdag. Der er ikke så meget larm her hjemme 

savner mine venner 

Savner mest at se mine venner og lærerneEr glad for at skrive historier på computeren 

Jeg savner mest klassekammeraterne og lærerne, samt præsentationen af opgaver!Jeg kan sove 

lidt længere 

Frikvarter med vennerAt sove længere 

Jeg savner allermest min fritidsinteresse som er dans og de venner jeg har der.Jeg kan godt lide 

at være hjemme hver dag sammen med mine forældre. 

Savner: VennerneGlad for: at jeg selv har kunnet bestemme, hvornår jeg har billet lave hvilket 

fag 

Online undervisning dagligt 

Min hverdag.Mere tid med min mor 

Savner mest venner 

 

Mest glad for at være sammen med familien 

Jeg savner mest at lege med mine venner.Og så savner jeg idræt.Jeg synes det er dejligt at have 

mere fri 

Jeg ville ønske mig, at lærerne arbejder mere struktureret, bruger mere google meeting og giver 

flere opgaver, som tvinger mig til at løbe og dyrke motion (feks. med en app, eller lign) 

Savner mine kammerater 

Jeg ved ikke hvad jeg savnerJeg er mest glad for jeg kan være meget sammen med min familie. 

Jeg savner mest klassekammeraterne.Jeg er mest glad for, at jeg har kunnet lege med den 

samme klassekammerat næsten hver dag. 
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Jeg savner mine lære på skolen og jeg savner også mine venerjeg er mest glad for, at jeg er 

sammen med min familie 

Leje med mine venner 

Jeg savnermine venner.Synes det er skønt ikke at skulle i skole hver dag 

Savner mest: vennerMest glad for: Være ekstra meget sammen med familien 

Savner at gå almindeligt i skolejeg er glad for mere tid med familie  

Fri med familien men savner mine venner og lærer 

Jeg savner mine venner, og min lærerJeg er mest glad for min mor hjælper mig med alt det jeg 

ikke forstår af skolearbejde 

Savner mest at lege sammen med kammeraterne.Er mest glad for at være hurtigt færdig med 

lektierne 

hved det ikke 

Jeg savner mest Aftenåbning I SFOJeg er mest glad for at kunne være hjemme hele dagen 

Jeg savner min klasseJeg elsker at være så meget hjemme ved min familieHilsen. NN 

Jeg savner vennerne.Jeg er mest glad for at blive hjemme, fordi det er hyggeligt at være 

sammen med familien 

Jeg savner kammeraterne mest.jeg kan bedre lide at gå i skolen. 

Savner mine klassekammeraterat vi har kunne være sammen 

Savner vennerne fra skolen og normal undervisning 

Lærerne og vennerne 

Savner min skole, lærer og skolekamarater. Jeg savner svømning. Jeg er mest glad for at være 

online med mine venner og lærere på meets 

Jeg savner min klasse og mine lærer men det er godt vi kan tale med hinanden over chat 

Savner Vennergod tid til at slappe af og sove længe 

Jeg savner mest vennerJeg er mest glad for mere tid med familie 

savner skolen.at væresammen med min familie 

Savner mest mine kammeraterMest glad for at man kan få hjemmeundervisning 

Klassevenner (savner)tid til andre ting ( glad) 

Venner veninder og klassekammerater. Hverdagen i det hele taget.Rart ikke at skulle være klar 

til at tag afsted om morgen. Dejligt at hygge med familien. 

Jeg savner mest at være sammen med min klasseJeg er mest glad for at jeg har en mobil så jeg 

kan snakke med mine klassekammerater 

Mine kammerater og lærere 

At komme i normal skole igen 

Savner Venner 

Savner at være sammen med klassekammerater og få undervisning af lærerMest glad for at 

være sammen med min familie 

Jeg savner mine venner og lærerne. Jeg er glad for roen hjemme og mere tid med min familie 

1. at hygge med vennerne.2. at man ikke skal tidligt op. 

Mere fritidsavner vennersavner sport 

Jeg savner mine venner. Jeg er glad for at have mere tid med min forældre. 

Savner mine venner, men er glad for at hygge derhjemme. 

Jeg savner mine venner. Jeg er glad for at hygge sammen med min familie. 
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Savner mest alt mit sport og mine venner 

Jeg savner mest klassen og kammraterne. Er mest glad for at være meget mere sammen med 

min familie og ikke skulle ud af døren hele tiden. 

Jeg savner mest at være sammen med mine vennerJeg er mest glad for at man kan være 

sammen med sin familie hjemme 

Jeg savner sport og er glad for at kunne spille mere på computer og PlayStation. 

Jeg savner mest mine venner . Og er mest glad for at der ikke er nogen i min familie der er død 

af Corona  

Savner den almindelig hverdag 

Jeg savner mine vennerjeg er mest glad for friheden 

At jeg kan lege med min veninde NN.__________________________________Jeg kan ikke 

være sammen med mine klassekammerater fysisk. 

???? 

1. Jeg savner at komme i skole og snakke med mine venner.2. Der er mere tid til hygge 

Jeg savner mine venner og skolen. Inden virussen var jeg faktisk træt af skolen, men nu har jeg 

fået en anden form for undervisning og det har givet mig modet og lysten tilbage igen 

Jeg savner mine venner og lærere - bare skolen generelt. Jeg savner også fodbold og spejderJeg 

er glad for: Mine katte, mine forældre, jeg er blevet venner med nogen, jeg ikke var venner 

med før 

savner vennerne. 

Savner mine venner og at kunne spille fodbold. Savner at være sammen med mine 

klassekammerater og lærer for det er sjovest 

Savner minevenner ogLærerneEr glad for man kan sove længere end man plejer 

Glad for at sove længe. Glad for at der stadig er lektier. Savner meget mine venner og skolen. 

jeg savner skolen og jeg er glad for at jeg nogne gange skal møde mine klassekamarater på 

meet 

At være sammen med mine venner 

Mine. Kamerater 

Jeg savner mine vennerDet ved jeg ikke 

Savner mest venner og håndboldDejligt at være fri for skolen 

Savner mest klassekammerat og syntes det er svært at blive undervist hjemme fremfor af egne 

lærer. 

Jeg savner at hygge med mine venner (fysisk at se hinanden og spille fodbold, lege mm). og så 

savner jeg mine sport fritidsaktiviteter.Jeg er glad for at være sammen med min familie og jeg 

må spille mere ps4 

jeg savner mine kamarater og mine læreren. Jeg er glad for at skolen åbnede igen. 

Jeg har været glad for at være hjemme og mormor og jeg har lavet flere kreative ting. Samt 

haftmadlavning. Samt har mormor og jeg arbejdet med dansk og matematik 

Frikvartererne med vennerne 

savner mine venner,at jeg kan chatte med mine venner 

Jeg savner mest mine venner og mine lærerJeg skal ikke tidligt op 

Skoleklassen.der er ikke så travlt om eftermidagen 

Jeg savner mine klasse kamaraterJeg er mest glad for at vi har tid med familien 
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Jeg savner så meget mine venner og fodboldbanen i frikvartererneAt jeg ikke skal stå så tidelig 

op 

Savner mine venner I skolen. Jeg kan godt lide at være sammen med mine forældre, vi hygger 

og laver tilg sammen hjemme 

Savner skolen lærer og klassekammerater. 

Mest glad for at være hjemme ??savner mine venner 

Jeg savner mine klassekammerater og skolen. Men det er også hyggeligt at være hjemme og 

lave sjove ting sammen med min storebror og mor og far 

VennerVære samen med min familie 

Jeg savner min hverdag - mine rutiner. At jeg ved, hvad jeg skal. Og mine venner 

Er glad for at kunne sove længe.Er glad for ikke at skulle med skolebussenSavner 

kammeraterne en del 

Jeg savner mine venner. Et er dejligt at slappe af 

Uuv undervisning 

savner mestDe gode dage hvor jeg taler med min bedste ven NN. Glad for: at vi stadig kan tale 

på discord 

Savner venner og lærereHygger mig mere med familien 

Det er svært at komme de platformene som er beregnet til lektier. Så vi har her hjemme printet 

ting ud som jeg kan lave og læst i min bog fra skolen. Det har været rart at kunne holde 

kontakten med vores lærer på Hangouts Meet hver dag 

Savner mest kammerater og er mest glad for at hverdagen ikke er så stram i tidsplanen. (Det er 

dejligt at selv at kunne bestemme lidt hvornår man gør forskellige ting) 

Venner  fritids aktiviteter 

Det dårlige erSavner mine venner, lærer og undervisningen på skolendet gode er: spiller mere 

computer og slapper mere af hjemme. 

Jeg savner mine venner 

at jeg savner mine venner.at jeg har haft mere fritidsammen med mine familie. 

Savner fast undervisning og mine klassekammerater 

Venner og lærere 

Savner klassekammerater og fritidsaktiviteter 

Jeg savner mest mine venner og lærerne og skoledagen.Jeg savner også og blive mere 

udfordret .Det jeg er glad for er at min mor har været hjemme og ikke skulle arbejde , og det 

gode vejr. 

Jeg savner mest mine vennerJeg er mest glad for at man er mere sammen med sin familie. 

Jeg savner mest mine venner. Jeg er mest glad for undervisning fra mine lærere og sammen 

med min klasse. 

Jeg savner at være sammen med mine venner. Det bedste er at sove længe. Det er fint at sidde 

samme sted hvad dag 

savner: Mine klassekammeraterGlad for: at jeg kan spille meget 

Jeg savner virkelig meget min sfo fordi der er så mange sjove aktiviteter som man ikke kan 

lave særlig mange andre steder. Jeg savner også mine venner. Der er ikke så mange at lege med 

hjemme hos mig. Der er kun mine forældre og min lillebror. Det er derfor det er godt at have 
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venner. Jeg syntes at det er lidt fedt at være hjemme nogle gange fordi der er mere ipad og 

hygge 

Savner mest vennerne 

jeg savner mest mine venner. det gør mig glad at snakke med mine venner.            jeg er lidt 

glad for at man må stå sent op 

Skolenklassen.Hygge med familien 

Savner vennerBedste ved situationen er at der ikke er så meget larm 

Jeg savner allermest vennerneDet gode er at man kan være mere sammen med sin familie 

Savner mest mine venner og lærerne i skolenMest glad for at bruge tid med min familie 

Savner min hverdag og at være sammen med mine kammerater 

Savner mest mine kammerater og kunne lege med dem i frikvarteret.At være meget ssmmen 

med familien 

Jeg savner mest mine venner fra klassen.Jeg er mest glad for at sidde ved siden af min far ved 

computeren og lave matematikfessor og sofaskole. 

jeg savner mine venner fra skolen og minevenner fra min sport. Det er dejligt at man lige kan 

sove en halv time mere, og være mere sammen med min familie 

Jeg er mest ked af at jeg ikke må lege med mine venner, eller komme til håndboldJeg er mest 

glad for at jeg må være længere oppe end jeg plejer. 

Det bedste er at jeg kan være mere sammen med min familieDet værste er at min far ikke kan 

hjælpe mig med skolen, da han ikke taler så godt dansk 

Min normale hverdag med kendte rutiner.. og vennerne 

Lærerklassekammerater 

Jeg savner at være udenfor og lege i frikvarter med min venner 

Jeg savner mest vennerOg det bedste er at man Ikke smiter 

Jeg savner mine klassekammerater. Det er hyggeligt at være derhjemme, mens man laver 

skoleopgaver. 

Savner mest sine venner og sin sport 

Mine venner 

Mine venner 

Savner mest mime venner, men er også glad for at have mere tid med min familie. 

Ikk noget 

Venner og cykle i skoleJeg savner idræt, billedkunst 

Mine kammerater og mine lærer 

Undervisning og vennerne 

Min Store bror NN, der døede i lørdags. 

Mine venner 

Jeg savner vennerne.Jeg er mest glad for at jeg har mere tid med min familie 

Det jeg savner er at vi er mange sammen i frikvarterne. Det jeg er glad for er at man ikke skal 

række hånden op 

Jeg savner mest mine vennerJeg er glad for at være sammen med min familie 

Savner mest at lege med mine venner.Glad for at lave hyggelige ting hjemme. 

det jeg mest er glad for er at jeg er lidt mere sammen med min familieog det ikke så sjove er at 

jeg ikke kan se min farmor oldemor osv og mine venner 
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Det er nogenlunde godt jeg savner mest mine klasselærere. Med at hygge med min familie og 

spille Fortnite. Spille andre spil. Lege med sine kæledyr. Alt andet end at gå i skole. 

Jeg savner mine vennerJeg er glad for at hygge med min mor 

Savner mest: Mine kammerater - Lege med mine venner - Frikvateret - Undervisning på skolen 

i klassen.Mest glad for: At jeg kan være mere sammen med min familie og hygge os 

Jeg savner at være sammen med mine venner.Er mest glad for at jeg kan være sammen med 

min mor og lillebror lige nu 

Savner mest at være sammen med vennerer mest glad for at jeg ikke skal tidligt op og kan tage 

den med ro om morgenen 

Vennerne og kan være sammen med vennerne og kunne være samme med flere 

Kammeraterne Sove længe 

Jeg savner mest at lege med mine venner og komme til dans.Jeg er glad for jeg kan hoppe 

påtrampolin i frikvartererne derhjemme 

Jeg savner mest klassenJeg er mest glad for at spille 

jeg savner alle lærne og alle børne og jeg er glad for at være hjemme 

Er glad for:Er superglad for hjemmeundervisning fordi det er sjovere kun at være sig selv. Der 

er ro og fred til at koncentrere mig. Og efter privatskole kan jeg dyrke andre af mine interesser. 

Fx tegner rigtig meget mine egne tegneserier. Det kræver ro og meget tidtil fordybelse. Det er 

der ikke tid til i skolen eller i den normale hverdag med andre fritidsaktiviteter.Savner:Ikke 

rigtig noget. Vennerne lidt, men klarer mig også fint uden. Den eneste jeg virkeligt savner er 

min bedste ven som ikke går på min skole. 

Jeg savner mest mine venner men det andet ved jeg ikke rigtig. 

Savner mest SFO.Er mest glad for at man ikke skal ud i frikvarteret 

Savnede ikke nogetVar mest glad for at det var kortere tid end i skolen (opgaver) 

Jeg savner mine venner. Jeg savner at gå i skole. Jeg er bange for at Corona rammer min 

familie 

Jeg savner min venner og og skolen jeg glad for at skrive der henne og holde frikvarter og lave 

legtser der henne 

Jeg savner kammerater og lærerenejeg er glad for mere tid med familien 

Det bedste er at jeg kan sive længe og jeg savner mest mine kammerater 

Savner min kammeratermangler strukturglad for at sove længe.. 

Savner vennermere tid med familie 

Savner vennerne 

Venner 

Jeg savenes pigerne fra klassen 

Jeg savner mest mine venner. Det bedste er,at skolen ikke varer hele dagen 

Savner mine lærere og venner at lege med, hvor man er flere sammen og hvor man ikke skal 

tænke på smitte. Og så er jeg mest glad for at vi hygger os hjemme og jeg kommer med min 

mor på arbejde, og det er ret sjovt og jeg lærer nogle andre ting end jeg plejer 

Savner mine klassekammerater og lærerne 

Og være sammen med mine venner men det er godt at vi har telefoner sådan at vi kan snakke 

sammen. Frikvartererne og lærerne Og klassekammeraterne savner jeg også 

Skolen og undervisning og klasse venner 
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Jeg savner mine klassekammerater og at det hele bliver normalt igen. Jeg er bange for at det 

kommer til at tage lang tid, inden det hele bliver normalt igen 

Jeg savner mest mine venner 

Savner vennerne.mest glad for ikke at skulle være i skole kl 8. 

Min datter går i speciel klasse grundet hjernesygdom. Hun er meget syg og derfor vant til at 

være meget hjemme og arbejde hjemmefra. Så denne situation er ikke uvant for hende. 

Savner klassekammeraterne 

Jeg savner mine venner på skolen, men synes at det er dejligt at være hjemme. 

At være i klassen 

jeg er glad for min mor og far hjælper mig. så savner jeg venner og lærer. 

jeg savner mine venner 

Mine venner 

Super 

Savner lærerne og frikvartererne ekstra spilletid hjemme 

Jeg savner mest mine venner .Det der er bedst er man kan gå hjemme og lave noget som man 

ikke plejer at lave 

Mine venner. Jeg er glad for at være sammen som en familie 

Jeg savner mest mine venner. Jeg er mest glad for at kunne game i frikvartererne og der er ikke 

så meget stress om morgenen 

Savner mest mine venner og spejder. At jeg får lavet mine lektier tidligt og jeg er hjemme med 

mine forældre 

Jeg savner ikke skolen særlig meget. Er glad for at være hjemme. 

Mine venner 

savner mest: klesse kammerater, frikvarter, ånervisning,mest glad for: ikke noget 

Savner venner .Mest glad for at sove lidt længere. 

Jeg savner mine klassekammarader og skole aktiviteter udendørs 

Struktur, kammerater og sport 

Savner mine venner glad for at man ikke skal stå tidligt op 

Jeg savner mest mine venner. Jeg er mest glad for, at jeg er meget udenfor og hygger mig. 

Jeg savner at kunne gå i rigtig skole og se mine klassekammerater. Mine forældre arbejder 

også stadig, så der er ikke tid til at lave alt skolearbejdet hver dag. Jeg er mest glad for at jeg 

kan spille med mine venner så kan jeg snakke med dem der 

Vennerne og rutinerne i skolen. 

Jeg savner mine venner og mine lærerHjemmeundervisning. 

Jeg savner mine vennerJeg synes det er dejligt ikke at skulle så tidligt op 

Savner mest venner Bedst at der er godt vejr 

Mine venner 

Fritidsaktiviteter. Samvær med kammerater i skolen 

Savner klasse, lærere er glad for: Er hjemme, får mange pauser som jeg har brug for 

Jeg savner mine venner men når man er her hjemme kan man fx. få en is og det er jeg glad for 

At være sammen med venner. At jeg kan være sammen med mine forælter 

Savner mest mine klassekammerater og er mest glad for roen til opgaverne 
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Savner mest at kunne være sammen med mine vennerEr mest glad for at jeg kan sove lidt 

længere og gå i nattøj hele dagen 

Savner vennerså maget tid til fodbold/computer 

Jeg savner mest mine venner. Jeg er mest glad den varme mad og at lave lektier i sofaen. 

Ved det ikke 

Savner mest: venner og lærereer glad for: mere tid med familie 

Jeg savner selskab, Mine lærer og klassekammeraterIkke at skal tidligt op 

Savner mest vennerne. Mest glad for at være udenfor 

Jeg savner mine lærere og venner 

mangler kammerater 

Jeg savner at snakke med mine lærere og jeg gider ikke flere opgaver, hvor jeg bare skal skrive 

noget eller lave opgaver på computeren. jeg savner at lege med mine kammerater. Jeg er glad 

for at jeg har så meget tid herhjemme. Jeg spiller meget Fortnite 

Det ved jeg ikke, det var jo bare sådan det var 

Jeg savner mest den normale hverdag og at se min familie og venner. Jeg er mest glad for at 

man har undgået at mange er blevet smittet, fordi man har fulgt reglerne 

savner mine klassekammerater. savner mit badminton 

Legekamerater 

Savner mest mine venner  det bedste er mere tid med min familie 

Savner mest venner. Savner også en almindelig hverdag Glad for at jeg ikke har haft Corona 

virus og har smittet andre. Glad for jegsnart skal tilbage i skole 

Savner mine venner og en normal hverdag ?? 

Jeg savner mine venner og mine lærer 

Savner mine venner/klassekammeratSavner struktur i hverdagenMere tid hjemme og mere tid 

med min mor 

jeg savner min lærer og kammerater Det jeg kan lide er at det er hyggeligt hos min mor, far og 

søster 

Jeg savner mest at være sammen med mine venner og lærerne. Jeg er glad for at jeg har mere 

tid til at hygge med min familie. 

Frikvaterne 

savner min vendinde 

savner mest mine klassekammerater 

Savner nogen at være sammen med. Er glad for at kunne slappe lidt mere af i løbet af dagen 

Savner mest mine venner. glad for at jeg må spille lidt mere computer. 

Jeg savner mest mine klassekammerater og lærer. Jeg kan godt lide at jeg har god tid til at 

rydde op på mit værelse og læse bøger. 

Savner kammerater og lærere. Er glad for skole og SFO 

Undersøgelsen spørger - hvor mange voksne er hjemme i denne tid, men spørger ikke hvor 

mange, der arbejder hjemme i denne tid. Vi arbejder begge hjemmefra i denne tid, og har mere 

travlt end ellers kva vores arbejdsområde/opgaver, og oplever en meget presset hverdag med 

skoleopgaver.Der er ikke struktur på opgaver på MinUddannelse. Alle opgaver er lagt op 

somfrit valg, som ersvært at forholde sig til som 9-årig, der skal arbejde på denne måde for 

første gang. Arbejde på e-mat - jamen hvad præcis?? Arbejde på Istavning - jamen hvad 
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præcis?Lærerne har ikke lavet målrettet undervisning eller vedligehold, eller kontaktet den 

enkelte elev for at høre hvordan de havde det - eller samlet klassen vituelt, som vi hører fra 

andre.Vil påstå, at hvis vi ikke selv har lavet et skoleskema, så har vores pige ikke haft 

vedligeholdt hendes faglighed. Vi har ikke haft fokus på at lære nyt, man kun forsøgt at holde 

ved lige. Vi er selvfølgelig støt på nyt stof på de opgaver, hun tilfældigt tog på e-mat, hvor de 

ikke har gennemgået stoffet på klassen 

vennerne 

At kom på biblioteket 

Savner mine venner er mest glad for at jeg bruger min computer mere. Jeg er mere sammen 

med mine forældre 

skolen, vennerne og lærerne 

Vennerne 

Jeg savner mest minevenner i skolen . Jeg kan godt lide at have meget tid med min familie . 

Mine fritidsaktiviteter savner jeg mest. Det bedste er at der er mindre risiko for at corona-virus 

spreder sig og at jeg er sammen med min familie 

Jeg savner mest mine venner og at gå til fodbold. Jeg er mest glad for at man har mere tid 

hjemme 

Jeg savner mest mine kammerater.Jeg er mest glad for, at jeg kan spille spil, når jeg er færdig 

med skolearbejdet 

Jeg savner mest mine venner og være i skole 

Jeg savner mest mine fritidsaktiviteterDet er godt at jeg ikke bliver forstyrret eller forstyrrer 

andreAt jeg kan få hjælp med det samme 

Jeg savner mine venner og træning 

Savner mest at være sammen med venner. Lærer mere ved alm skoleundervisning. Er glad for 

at kunne arbejde selvstændigt. 

Jeg savner mine kammerater og lærere men kan godt lide st være hjemme hos mor 

Min klassekammerater og lærene 

Venner, skolegården, klassen, lærerne, undervisning på klassen 

Jeg savner mest minskoleJeg er glad for at værehjemme 

Jeg savner Undervisere der taler sammen og en ledelse der melder andet end seneste nyt om 

coronaMest glad for at kunne støtte barnet i en helhedsorienteret udviklingsproces 

Savner mine klasse kammerater.jeg er mest glad for at vi har mere tid sammen med min 

familie.?? 

Savner mest at mødes med mine venner og se mine lærere i virkeligheden. jeg er glad for at 

være sammen med min familie og ikke skulle en helt masse 

Jeg savner mest mine venner og lærere og at være til MTBdet bedste er at vi kan være sammen 

alle 5 her hjemme???? 

jeg savner mine klassekammerater og almindelig skoleundervisning. Jeg er glad for at være 

mere sammen med min familie. 

Jeg savner mest min dansklærer NN og mine venner. Jeg er mest glad for, at jeg har mere tid 

med min familie 

Jeg savner mine venner og en normal skoledag. Mest glad for at kunne sove lidt længere og 

komme i gang med lektier hurtigt 
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Jeg savner mest at Være sammen med mine kammerater. Jeg er glad for at vi har sådan så vi 

stadig kan Være i kontakt med vores kammerater og lærere via computeren. 

Jeg savner skolen 

Jeg savner mine klassekammerater og en almindelig skoledag. Savner også mine 

fritidsaktiviteter og legeaftaler/venner meget. Det er sjovt at kunne spille meget på computer 

og se en masse Youtube videoer... :) 

Mine venner og lærer?? 

Jeg savner mine venner 

Jeg savner alt - mine lærerer, venner, SFO, ked af man ikke kan og må være sammen og lege 

sammen og give krammere. Glad for at jeg kan sove længe og være mere sammen med min 

familie. 

At være sammen med mine venner og være inde i klassen og lave lektier.med de andre 

Savner mest: billedkunst, natur og teknik, lege med kammerater Mest glad for: ikke så tidligt 

op 

Savner klassekammeraterne og er mest glad for bare at kunne være derhjemme 

At lærerne samarbejdede bedre så man ikke lagde lektier oveni hinandensBedre 

kommunikation ud til forældre hvornår er lektierne til og hvordan skal det sendes til 

læreren.AULA og min uddannelse virker ikke optimalt efter forholdene når man skal tjekke 

hver dag og lave opgaver osv 

Jeg savner at lege med nogen i frikvartererneJeg får lidt mere hjælp til lektier 

Mine venner 

Jeg savner at komme i skole og være sammen med venner. Jeg er glad for at være mere 

sammen med min familie og min kat. 

Jeg savner mine venner jeg er glad fordi jeg kan sove længe 

Mest glad for at være sammen med familien 

Jeg savner mest mine venner. Jeg er mest glad at vi alle fire er hjemme sammen 

Jeg savner mest mine klassekammerater og så savner jeg også meget mine lærere. Og jeg 

savner at sidde på min plads sammen med alle de andre.Det jeg er mest glad for det er at jeg er 

sammen med min familie hele tiden og laver hyggelige ting 

Mine kammerater og lærerneglad for at man alligevel kan mødes online 

Savner mest vennerglad for ikke mange lektier og måtte spille mere 

Jeg savner mine venner,men jeg er glad for at være sammen med min familie. 

Jeg savner mine venner og glæder mig til vi mødes.Jeg er glad for at bruge mere tid sammen 

med familien på grund af corona 

Savner klassekammeraterne og klasseundervisningen.Dejligt at være hjemme og lave 

skolearbejde med min mor og far. 

Savner mest vennerneGlad for at kunne sove lidt længere 

Jeg savner mine venner. Jeg er glad for at vi stadig kan fortsætte undervisning 

Idræt og SFO fordi vi spiller høvdingeboldHyggeligt at være hjemme 

jeg savner alt ved skolenjeg er glad for at kunne få lov at sove længe! jeg er ikke så glad for at 

være hjemme, jeg keder mig,jeg vil gerne tilbage til skolen. 

Jeg savner frikvarter og venner 
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Jeg savner mine lærere og venner og møde de andre. Og få frisk luft og gå udenfor og få frisk 

luft. Og lave opgaver i klassen med mine kammeraterJeg er mest glad for at vi spiller spil 

sammen der hjemme om weekenden for ellers skal min mor på arbejde. Men jeg er glad for at 

vi kan hygge os sammen med hinanden. 

Jeg savner mine venner, men synes det er hyggeligt at være hjemme 

Jeg savner: Mine venner, lærere og kramme!Jeg er glad for: At der findes computere, google 

meet og film! 

Jeg savner meget mine vennerJeg er glad for at vi prøver at få corona virus væk fra vores 

planet 

Vennerne og fritidsaktiviteter 

Kammeraterne og det er sjovt at mødes om morgen via computeren 

Jeg savner Mine venner og lærerne og skolen og undervisningen. At jeg må sove læge. 

Kammerater og lærere 

Mine venner og at komme i skole hver dag og de kreative fag 

Savner mine vennermest glad for at være hjemme 

jeg savner mest venner og aktiviteter oglidt undervisningenog jeg er mest glad for at der er 

mere tid til hygge 

Jeg savner at min mor ikke er ved at dø af stress over de 100 beskeder hun får på aula at vi skal 

lave, udover at hun os skal passe sit job og min lillebror 

Min lærer og venner 

Mine venner og leg og hygge og gå tilsport.Tid til at lave andre ting med familien og hjemme 

har fået et nyt værelse 

Jeg savner lærerne og klasse kammeraterneAt man ikke skal skynde sig så meget om morgenen 

for at komme til tiden. 

At være sammen med mine venner er det jeg savner mest. At være til undervisning savner jeg 

også. Jeg er meget glad for at vi er meget udenfor. 

Savner mest at være sammen med mine vennerMest glad for at min mor kan hjælpe mig en til 

en med opgaverne 

Savner mest mine kammeraterMest glad for fodbold med vennerne om eftermiddagen 

At vare hjeme 

Jeg savner mine venner og sport. Det har været dejligt at være sammen med min familie. Vi 

har haft det sjovt og nydt tiden sammen 

Jeg savner mine venner. Jeg er glad for fritiden med min familie 

Jeg savner mine klassekammerater og mine lærer.at jeg kan læse mange jumbobøger 

herhjemme 

Savner mest mine venner og mine lærere i skolen.Og mest glad for at være mere sammen m 

min familie 

Jeg savner mest mine venner og mine lærere.hyggeligt med hjemmeskole sammen med min 

mor 

Mine venner og skolen. Skoledagene er kortere 

Savner Aller min klassekamneraterDet bedste er at være sammen med min familie 

Savner mine vennerjeg er glad for at være sammen med min familie og have fri 

Klassekammerater og at lære nye ting af lærerne 
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Mine venner oglærer. 

Savner vennersavner at forældre har tid til at hjælpe, men de har selv en meget travl 

hjemmearbejdsdag 

Savner skolen og vennernemest glad for- matematik og danskglad for at kunne få hjælp i 

hjælpeviseoer på matematikfessorglad for at kunne komme ud og røre mig, fx køre på 

rulleskøjter og lege i haven 

Jeg savner mest mine venner 

Mine venner 

Jeg savner at lege i frikvarter i skolen og med min venner 

Savnerat komme ud af huset og lave sjove ting 

venner 

Savner mest veninderne og at være social på skolenEr mest glad for selv at være med til 

atbestemme hvordan min dag ser ud 

Savner at være sammen med andre Er glad for ikke skulle tidligt afsted om morgenen 

Jeg savner mine klassekammerater. Og min lære 

jeg er rigtig glad for min kat NN som har søret for at de fleste ikke keder sig alt for meget jeg 

havde føselsdag i søndags og der har jeg fået en motercykel og så har også fået en kugle bane 

så jag har det ok men det der for mig til kede mig er fordi jeg har mine venner 

Alt for mange lektier og krav til skoledagen når mor og far også arbejder 

Jeg er glad hjem og savner min venner og Klasselære men jeg ønsker at Corona tid forbi inden 

jeg starte på skolen igen jeg vel ikke på skolen med corona virus 

Det er lidt nederen at vi ikke kan komme i skole. På grund af at jeg savner mine venner. Men 

det er fedt at jeg kan være lidt mere her hjemme. 

Vi synes umiddelbart at der burde være noget mere fællesundervisning over skærmen, evt, at 

læreren underviser, fortæller historie eller andet. Imellem 10.00-13.00. Forældrene arbejder og 

har ikke tid til at passe børnene pga. arbejde. Derfor mangler der pasning/underholdning eller 

noget 3. Vi har ikke mulighed for at få passet børn ved bedsteforældre og har nogle krævende 

jobs der skal passes. Så vi har en stor udfordring hjemme hos os, hvor børnene det mest af 

tiden bliver bedt om at passe sig selv. 

jeg savner mest mine venner.Jeg føler jeg er kommet tættere på nogen af mine venner. 

Savner mine venner og skolen 

Savner mine vennerer glad for mere tid ned familen, selvom min mor er på arbejde som 

sygeplejerske 

Min søn han savner skole og hans venner. 

Jeg savner mine klassekammerater og få professionel undervisning og rettighedsrådet som jeg 

er med ijeg er meget glad for at jeg ikke behøves at tage tøj på når jeg laver lektier og kan spise 

når jeg har lyst 

Se mine vennerer mest glad for at jeg kan lege med NN hver dag 

Der er mange muligheder for at lave ekstra opgaver, læse bøgerkunne være fint om der f.eks. 

Var fysiske opgaver som sikre at eleverne får brugt sig fysisk 

Savner mest venner.Kortere skoledage er godt 

Savner mest at se venner og mere familie.Er mest glad for at have gode tid med min familie og 

hygge og komme på ture i naturen. 
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Klassekammerater, lærer, fælles undervisning/tavle undervisning hvor man kan snakke om 

tingende 

Jeg er glad får at i lukkede skolerne eller kunne alle jo blive smittet meget hurtigere og jeg 

savner at være sammen med min klasse og mine venner og lærer og eventuelt at være sammen 

med nogen 

Savner mest: Klassekammerater, undervisningen i skoleMest glad for: Bruge meget tid på at 

hoppe på trampolin. Være sammen med søskende / familien. 

Jeg savner at være sammen. Jeg er glad for at kunne hoppe trampolin 

Jeg er mest glad for: at kunne være lidt mere med min familie. Jeg savner: mine venner og 

familie der ikke bor hos os. Lavet af NN 

Jeg savner mest mine venner og dem i skolenjeg er mest glad for at jeg kan spise frokost 

sammen med min familie og der er bedre tid om morgenen 

Jeg savner klassen.Mest glad for at være sammen med min familie 

Lege med de andreAt vi får lidt tidligere fri fra skole 

Jeg savner mine kammerater rigtig meget og at skulle afsted hver dag. Det er kedeligt kun at gå 

hjemme. Mine lærere er også bedre til at komme med gode ideer og nogen gange skændes jeg 

med min mor over lektierne. Den måde hun gør tingene på er gammeldags, sp vi bruger 

Google til mange ting. 

Jeg føler mig mere fri. Jeg hygger mig mere end i skolen. Og det er meget sjovere at lave skole 

arbejde hjemme hver dag.Jeg savner kun mine venner lidt ellers er det fint at være hjemme 

Savner: klassekammeraterGlad for: ikke så meget larm 

Jeg savner skolen, mine venner og en alm hverdag.Jeg er meget glad for at være sammen med 

min familie. 

Jeg savner mest mine venner og den daglig hverdag.Jeg kan koncentrere mig bedre i ro. 

Savner veninderne men elsker at hygge så meget med familien 

Jeg savner mest mine venner og fællesskabetJeg er også glad for hjemmeundervisning fra 

computeren. Og have Video samtale med klassen og lærerne. 

Venner 

Savner venner og fritidsaktiviteter og en struktureret skoledag. Mine forældre arbejde begge to 

og jeg har tosmå brødre så der er meget uro og uforudsigelighed.Jeg nyder at tilbringe så meget 

tid med min familie 

Jeg savner mine kammerater og undervisningen i klassen samt SFOJeg er mest glad for.Lektier 

og sammenvævet med familien. 

:Jegsavner mine venner såmeget.:at være mere med familien. 

Savner at lærerne hver dag tilbyder eller forlanger deltagelse i fast tavle undervisning via 

computer fx Google meet, så elever og lærer fastholder nogen form for fast skolegang. Fx 

kunne elevernefintskiftes til at læse højt af en bog 

Jeg savner mest mine venner. Og jeg er rigtig glad for at have mere tid med min familie 

Mine veninder og min almindelige hverdag, sætter lige pludselig pris på at gå i skole :-)Har 

også været hyggeligt at være hjemme sammen med familien og vi har haft så meget god tid 

sammen :-) 

Savner mest: min venner, læreneEr glad for: at være mere sammen med famien. 

Savner mest: mine venner og læreremest glad for: mere tid med familien og mere tid udenfor 
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Savner frikvarter og vennerGlad for ikke at skulle tidlig op og afsted 

Vennerne og lærer savnesGodt man kan få mere hjælp 

Mine venner. At jeg kan være hjemme og hygge mig 

Samværet med kammeraterne og nærheden med lærerne og pædagogerne 

At være udenfor i frikvarter og lege med venner 

Han savner mest sine kammerater, derefter skolen. Han ved ikkehvad han er mest glad for. 

Savner mest skole/ vennerMest glad for at familien samles mere 

Savner mest mine vennermest glad for at spille fortnite herhjemme 

Mine 2 bedste veninder 

Allermest savner jeg skolen altså mine klassekammerater og lærerneHer hjemme har jeg mere 

tid med familien og kan næsten bestemme hvornår jeg laver lektier. 

Jeg savner de voksne, men det er dejligt at være sammen med min familie. 

jeg savner billed kunst i skolen. og jeg er glad for at det er mere hyggeligt hjemme og kan også 

best lide at min mor lære mig 

Jeg savner mine klassekammerater og mine lærer og undervisningjeg er glad for at jeg er mere 

hjemme hos min familie og kan være lidt mere sammen med familien 

jeg savner mest mine venner. savner at være oppe i skolen, savner mine lærere, savner 

svømning og dansglad for at jeg kan være mere sammen med min mor, far og søster, sove 

længe, 

Savnet af skolen og jeg er mest glad for at kunne lave lektier uden larm 

Savner samværet i klassen. Mest glad for de mange fritimer 

Savner atse alle mine venner!glad for at sove lidt længe. 

Savner alle mine venner og skolen og sammenholdet 

Mine venner og at se andre end min mor og far selvom at jeg stadig bruger en del tid på at være 

sammen med min kanin. 

Savner venner men syntes også det er dejligt at være hjemme og ikke skulle skynde sig 

Jeg savner alt savner og gå i skole.jeg kan godt lig at hygge med min familie 

Savner mest mine klassekammerater.Jeg er mest glad for, at der er mere tid med min mor og 

far. 

Savner mine klassekammerater mestMest glad for vi ikke skal afsted om morgenen. At jeg kan 

blive hjemme ved min familie 

Jeg savner mest mine venner og at spille fodbold i frikvarteret. Jeg er mest glad for at have 

tidligere fri og har mere tid til at lege og være sammen med mine forældre 

Jeg savner hele min klasse og undervisningaf mine lærer. Er mest glad for at jeg kan hygge 

sammen med min familie. 

Savner mest: Mine venner.Gladest for: At være sammen med min familie. 

Savner mine venner og familie og at komme ud og se/lave ting - svømmehal, shoppetur, 

Legoland og dyreparker 

Jeg savner mine klassekamerater og lærer og at være sammen med dem i sfoen.Den anden uge 

vi skulle blive hjem fra skolen på grund af corona-virus fik jeg en lille hund. Jeg er meget glad 

for at have masser af tid sammen med ham. 

jeg savner min kammerater og lærere.Jeg er glad for at mine forældre er skolelærere, så de kan 

hjælpe mig og finde opgaver 
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Savner: Skolen, kammerater, fritidsaktiviteter.Mest glad for: At være derhjemme og være 

noget mere sammen medfamilien 

Savner ikke at kunne mødes med mine venner. Og det bedste er, at jeg får mere tid med min 

familie 

VennerTidligt fri 

Det sociale 

Mine venner 

Klassekammerater, at være på skolen 

Jeg savner mest klassenJeg er mest glad for at jeg stadig kan se mine venner over Meet of 

skrive sammen med dem. 

Jeg vil ikke have at skolen skal lukke.Jeg savner mest når vi har time og pause.Når vi har time 

er vi alle sammen samlet men nu er vi skilt af.Hved pausen der kunne jeg godt lide at så fik vi 

lov til at lege og være mere sammen 

Jeg savner mine veninder. Lave lektier i nattøj 

Savner besøg af mormor og morfarSavner frikvartererneSavner lektier i andre fag - får kun 

lektier for i dansk og matematikSavner fodbold.Er glad for mor er skolelærer, så hun kan 

hjælpeEr glad for at have tid til at lave en masse mad.Savner at lege med andre end NN 

Ved det ikke 

Savner vennerne og lærerne.Er glad for kortere skoledage, så jeg har mere energi og laver flere 

andre ting om aftenen. Før så jeg bare ipad skærm og YouTube på tv.Laver anderledes 

skoleundervisning med min mor i naturen 

jeg savner mest mine klassekammerater og jeg er glad for at man får mere tid med familien 

Savner mine venner i skolen.Det har været dejligt at være hjemme, og at min far ikke var væk 

på arbejde 11 timer om dagen. 

Savner mine veninder. Savner bedsteforældreHyggeligt at være hjemme med mor og far og 

søster. Masser af hygge. 

Jeg savner mest mine klassekammeraterJeg er mest glad for at jeg kunne være mere sammen 

med min mor og far. 

At være sammen med min familie og venner. 

Savner sine kammerater megetfor få lektier- er ofte færdig efter 1-2 timerglad for at røre mig 

sammen med mine forældre og søskende ude i haven. Glad for at kunne snakke med 

kammeraterne online 

Jeg er glad fordi jeg kan være oppe så længejeg vil, og atde andre fra klassen er også på 

hangouts så vi kan chat sammen 

Savner idrætjeg er glad for at jeg kan være mere sammen med min familie 

Savner mest mine vennerEr mest glad for at kunne spille på computer med sine venner og 

søskende. 

Jeg savner mest mine vennerJeg har været glad for at være hjemme og sove lidt længere tid 

Jeg savner mest skolen fordi der er det nemmere at lære nogetherhjemme er jeg mest glad for 

at sidde med skolearbejdet fordi så lærer jeg lidt, selvom det er kedeligt. 

jeg savner mest skolen jeg savner også mine venner jeg savner sportjeg er glad for at have 

mere tid med familien og har mere tid til at lege 

Jeg savner at lege med mine klassekammerater. Jeg kan godt lide at være hjemme 
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Savner mine vennerat jeg ikke er i risiko for at få corona 

Savner mine vennerEr glad for mere tid med mine forældre 

Savner: mine vennerGlad for: jeg er meget sammen min familie 

Jeg saunaer mest fritidsaktiviteter og jeg mest glad for hygge mig med min familie 

Venner og lærer 

jeg savner min bedste venindejeg kan lave flere kager 

Jeg savner mest at være sammen med mine venner og få undervisning i klasselokale! Jeg 

savner mine lærerejeg er mest glad for at jeg kan sove længe og at jeg hver dag kører på 

rulleskøjter med min veninde. Og at jeg kan tegne meget.jeg synes jeg gerne vil se mine lærere 

mere (online)!jeg synes det er træls jeg ikke kan få hjælp af mine lærere 

Savner mine venner men er glad for at min familie er hjemme 

Savner den almindelige dagligdag og struktur, men der er rart at kan sove lidt længe. 

jeg savner mine kameraterjeg kan godt lige at mød med mine kamerater på internet 

Dorte min klase lære 

Savner vennerne, og syntes ikke der er noget at være glad for, udover at kan sove længe nogle 

dage og mor er hjemme af og til. 

Savner: Mine klassekammerater og lærerneGlad for: ?? 

Jeg savner mine klassekammerater.det er godt at være sammen med min familie 

savner mine venner den gode ting jeg kan hygge med familie 

At være sammen med mine venner. Og få ordentlig undervisning 

Mine venner 

Venner. At jeg ikke har travlt. 

Savner mest: skolen og vennerneMest glad for: At komme over på hoppepuden og spille 

fodbold med min storebror. 

Savner mine vennerer glad for at spille fort nite næsten hele dagen mens mor er på arbejde 

Han savner det sociale, det velkendte,dagligdagen og det forudsigelige 

Min mormor 

Savner mest kammerater og leg med jævnaldrende.Er mest glad for så meget tid og samvær 

med familien i en rolig dagsrytme. 

Jeg slipper for min matematiklærer.Jeg bliver ikke drillet. 

Jeg savner mest mine venner, og at jeg kan komme til svømning og fodbold. Og så savner jeg 

også at komme i skole og SFO. 

Mine venner savner jeg og fodbolddejligt vi ikke har travlt og vi er meget sammen i familien. 

Jeg savner mest, at være med de fleste af mine venner.Jeg er mest glad, forat være sammen 

med min familie, når de ikke arbejder. 

Værre sammen med andre end mine forældre og mine søskende alle dage 

Mine venner og lærerne 

At vi ikke kommer på lejrture til junisavner mine venner og veninderat jeg hygger med min 

mor og lillebror selvom mor stadig går på arbejde 

Savner skolen og vennerne og er glad for at være hjemme og kan slappe af med en knap så 

stressende hverdag. 

Det sociale på skolen 

Jeg savner at være sammen med mine venner. Jeg er mest glad for at have fri fra skole 
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Savner mest mine venner Er mest glad for hyggen med familien 

Jeg savner mine venner og legepladsen på skolen. Jeg er glad for jeg bare kan være herhjemme 

og jeg ikke skal med skolebussen. Jeg er glad for at se på min tablet og jeg kan komme op i 

mine forældres skove. Jeg er glad for at være sammen med min lillebror og mine forældre. 

At gå til spejder savner jeg mest At jeg kan være sammen med min hund og min familie 

Savner mest mine venner. Mest glad for at jeg er i sikkerhed hjemme og ikke bliver smittet 

eller selv smitter. 

Mangler mine venner Glad for at være sammen med familien 

Savner venner mest glad for at kunne være hjemme hos min familie 

Jeg Savner at komme i skole, men synes også at det er hyggeligt at vi bare skal være 

herhjemme. Vi hygger os meget. 

venner og lærer 

Jeg savner mine venner mest. At min mor bager nybagteboller hver dag og at vi hygger os. 

Har det dejligt hjemme. Savner de andre piger og sport 

Jeg savner det sociale og den normale undervisning, hvor mine lærer er aktiv og til stede. Det 

bedste har været, at jeg har været meget mere sammen med min mor og far end jeg plejer 

Klassekammerater 

Savner mest at se venner Mest glad for at snakke med venner i telefon 

Jeg savner mine venner. Jeg kan godt lide at spille fortnite med mine venner, både dem fra 

skolen og dem fra NN Skolen. Er også glad for, at vi laver nogle andre ting herhjemme end vi 

plejer at gøre, som at gå mange ture, cykler ture og laver bål i haven 

Savner med mine venner og det sociale sammen med dem At man kan sove længe 

Venner 

Jeg savner vennerne mest. Jeg er mest glad for at lave matematik 

Jeg savner alle mine venner Savner at være i skole Savner mine lærer 

Samværet med lærer og kammerater, og at der er en hverdag 

Savner nærvær med klassekammerater...det bedste er at vi som familie får lavet noget mere 

sammen som der ikke altid er tid til i hverdagen 

Savner mine venner og min lærer 

Jeg savner mine venner og mine lektier 

Mine venner 

Savner mest: MIn klasseMest glad for: At det snart er weekend 

Jeg savner at lege med mine venner og matematik 

Jeg savner mest svømning og fodbold på skolen. Frikvarter med venner. 

Glad for en fastlagt plan for en eller to uger af gangen, så vi kan planlægge opgaverne udefra 

vores arbejdstider.Træt af, når der kommer flere opgaver i løbet af ugen, som ikke er 

skemalagt.Det stresser og giver en dårlig stemning i en forvejen meget presset hverdag 

Se bestemte klassekammerater og lærerne. 

Savner frikvarter. Er glad for computerundervisning 

Mine venner 

Savner hans venner og fritidsinteresser (fodbold)Mest glad for at hygge med min familie hver 

dag 

Jeg savner mine venner og er glad for tid med min familie 
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Savner kammeraterne megetMest glad for mere tid til hygge og mereskærmtid 

Savner frihed Mest glad for at jeg ikke skal lave madpakke og gå til og fra skole. 

Jeg savner mest mine venner og at spille fodbold med demAt jeg kan bruge masser af tid med 

min storebror og selvfølgelig også resten af familien 

Savner fritidsaktiviteter. Glad for mere tid med familien 

Savner at lege med mine vennerJeg er mest glad for ikke at skulle lave så mange lektier 

Jeg savner mest familie, venner, frikvarter og de sjove timer som idrætMan lærer nogle andre 

ting hjemme og får en anden hjælp 

Jeg savner mest mine venner og det beste er at sammen med familien 

Savner mest at være sammen med mine venner og få hjælp af lærerne. 

Matematik 

jeg har været glad for at være hjemme men jeg savner min skoledag 

Jeg savner mine venner, men det er dejligt at have mere tid med mine forældre 

Mine venner og frikvartererne 

Savner vennerne, glad for at være sammen med min familie 

Kammeraterne 

Jeg savner veninderne og mine lærer og skolen, jeg er også glad for min familie er i sikkerhed 

Savnet mest mine venner samt lærerGlad for jeg har haft mere tid med familien, kunne nå mere 

Jeg savner min hverdag, mine kammerater, lærer.Får ikke lavet nok lektier. Sidder kun i få 

timer med det.Ikke godt for mig at skolen er lukket. 

Jeg savner mine venner i skolen. Jeg savner skolen og lærerne.Kan sove lidt længere om 

morgenen. Mere tid efter skolen da man ikke skal til fritidsaktiviteter, det er dejligt. 

Vennerne 

Fint min mormor har styr på det. 

Mest glad for mere tid hjemme- gå lidt senere i gang, for vi starter i nattøj og har ingen 

transportSavner at se flere kammerater og fodbold og håndbold. 

Savner klassekammerater. Glad for at jeg kan spille online. 

Jeg savner mest mine klassekammerater, jeg synes ikke der er noget godt ved at være 

herhjemme, i forhold til en alm skoledag . 

Savner mine venner men er glad for at værehjemme med min familie 

Jeg savner vennerne og lærerne 

Jeg savner at være rigtigt i skole og savner lærerne.Glad for at man kan sove lidt længere 

Savner at gå i skole og jeg er mest glad for at være sammen med mine venner 

SavnerAt være sammen med folkMest glad for at være hjemme 

Venner 

Jeg savner meget mine venner, og veninder.Jeg er mest glad for atjeg altid har en voksen til at 

hjælpe. 

Jeg savner mine venner mest.Jeg er glad for at have mere tid med min familie hjemme. 

Jeg har fødselsdag, og synes det er rigtig træks, at jeg ikke kan holde den med mine venner.Det 

gode er, at jeg har haft mere fritid 

Savner mine venner og lærereMere sammen med familien 

Savner mest mine venner 

At være sammen med mine venner i skolen og efter skolen 
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jeg savner mest lærerne jeg er mest glad for at jeg kan værer mere tid med familen 

Min sportlMine venner 

Vi har fri men jeg savner mine venner og lærere 

jeg er udviklingshæmmet i middelsvær grad, så jeg har ingen forståelse af dette. 

Jeg savner mine venner, men jeg kan ikke gå på grund af virussen. Og jeg er bange for at blive 

syg Mvh NN 

Venner 

Manglende kontakt med læren der er total fraværende 

Savner mine venner og fodbold og håndboldsynes det er dejligt og roligt at være sammen med 

min familie 

Jeg savner mest mine venner og at lave aktiviteter. Og at være aktiv i minfritidJeg er mest glad 

for at være sammen med min familie 

Jeg savner mine klassekammerater helt vildt. Og hverdagen i skolen. Jeg savner også at få 

undervisning af mine lære. 

Savner venner og det er godt at være sammen med mine forældre, vi hygger mere og jeg skal 

ikke tidligt op 

Jeg savner mine venner.Jeg kan godt lide roen der er derhjemme og at jeg får opgaverne gjort 

færdige. 

Jeg savner allermest en normal hverdag      Jeg er mest glad for at have mor som lærer. 

Jeg savner mine kammerater heltVildt 

minusSavner vennerplus: være sammen med familien 

Savner fællesskabEr ikke glad for noget 

mine venneren normal hverdag 

Savner mine venner og mine lærere.Jeg er glad for min mor er hjemme og at vores dag er 

sammen og mere rolig. 

Jeg savner mine klassekammerater, men vil hellere være hjemme pga Corona smittefare. 

Mine venner og jeg er mest glad for at kunne være hjemme så meget og spille computer og 

hygge 

jeg savner at lege med mine venner.Jeg synes at det er godt at skolerne er lukket i de her tider 

Min vennerAt jeg stadig for undervisning 

Savner mest mine venner. Mest glad for at være mere sammen med familien 

Jeg savner mine klasse kammerater og lærer,Er glad for at være sammen med familien 

Savner mest klassekammeraterne.Er mest glad for god tid om morgen. 

Mine venner. Jeg lærer mere hjemme hos min mor, mine lærere har ikke tid til at hjælpe mig 

nok. 

at være samen med mine venner 

Jeg savner at være sammen med mine venner.Jeg er mest glad for at få lidt tidligere fri. 

Fodboldvennerfrikvater 

Jeg savner mine lærer og skole og venner. 

Savner billedkunster glad for der er godt vejr 

Savner:Venner, lærere, pædagoger, fodbold, legepladsenGlad for:Mere sammen med familien 

og naboer 

Mine venner 
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Jeg savner idræt, at kunne lege sammen med mine klassekammerater, jeg savner mine 

lærere.Jeg er mest glad for, at der er lukket, så vi ikke bliver smittet så nemt. Jeg er glad for at 

få eneundervisning 

Savner venner og fodbold. At jeg har kunne slappe mere af og hoppe på trampolin 

Min bedste Ven 

Savner klassekammerater.Mest glad for og lege med min hund nået mere. 

Savner mest mine venner. Er mest glad for at vi er raske og jeg er sammen med min familie 

Jeg savner mest at komme til ridning. Jeg er ked af at gå i skole. 

Jeg savner at være sammen med mine venner, og at må komme i skole 

Venner 

Jeg savner mest klassekammerater og klasselokalet og lærerne.Jeg er mest glad for, at jeg har 

mere tid med mine forældre. 

Venner og skolen savner jeg mestHverdagen har været mere rolig uden fritidsaktiviteter. Jeg 

har været mere sammen med min familie 

Jeg savner mest at komme ud med mine venner i frikvarteret og lege sjove legeJeg er mest glad 

for at vi kan lave ting vi ikke har prøvet før, fordi vi har tid. I dag skal vi dyppe frugt i 

chokolade. 

Det sociale 

Jeg savner Mine vennerjeg er mest glad for at jeg må være længere oppe 

Jeg savner mest mine venner.Jeg er mest glad for at jeg kan sove lidt længere. 

Savner mest mine klassekammeraterMest glad for at sove lidt længere og spille mere computer 

Lege med vennerne savner jeg 

Savner mine vennerer glad for at være sammen med familien 

Jeg savner mine venner. Er mest glad for mere familie tid. 
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Elevsvar 4.klasse 
 

Jeg savner mest mine venner. Mine forældre er gode til at hjælpemed undervisningen - jeg laver 
de opgaver jeg får. Mine lærer har været gode til at være kreative med undervisningen. Jeg skulle 
lave min yndlingsret i mad - her skulle vi skrive opskriften ind og regne os frem til de rigtige 
mængder der skulle bruges til maden. 

Skoledag. Hjemmeundervisning føles som vildt mange lektier 

Savner at lege med mine klassekammerater At være sammen med min familie og at spille 
Playstation 

Jeg savner mine venner, men ikke min klasse. I min klasse er der meget larm og støj. Jeg hader 
larm og uro, og min undervisning er meget stop og start da der er larm. Jeg kan bedre arbejde 
hjemme, da der ikke er larm og uro 

Skolemæssigt: mere inspirerende og sjove opgaver/undervisning, og opgaver som ikke kræver 
tilstedeværelsen af en voksen hjælper. Socialt: mine venner og veninder og mine fritidsinteresser 
(kor og powerrumbling) 

Jeg savner mest mine venner Jeg er mest glad for at jeg selv bestemmer hvornår jeg vil udenfor og 
hvornår jeg vil lave skole arbejde 

Mine veninder 

Jeg savner at være sammen med mine venner (fysisk). Jeg er glad for jeg nogenlunde kan sove lidt 
længere 

Hans fritidsaktivitet( fodbold) 

Venner 

At have legeaftaler 

NN er normal glad for skolen men kan bedre lide at have hjemme undervisning, da hun har bedre 
ved at spørge mig ( hendes mor) om hjælp end fra lærerne. Hendes matematik lære ruller nemlig 
med øjnene når han har forklaret NN opgaven og hun fortsat ikke forstår den Hun synes det er 
irriterende når de skal lave live undervisning med klassen og det elektroniske ikke virker eller når 
læren ikke lytter til hende pga. de andre også vil sige noget. Alt i alt er NN glad for at være 
hjemme. Hun har læst meget mere end da hun gik i skole :) 

Jeg savner mine lærere og mine klassekammeraterJer er glad for at jeg kan komme ud at ride på 
min hest 

Jeg savner min bedsteste ven NN!!!Jeg er glad for at jeg stadig kan ringe til mine venner:) 

Savner klassekammeratermere tid med familien gør mig glad 

Jeg savner mine klassekammerater og det er irreterende at vi ikke kan være sammen. Børn siger 
mest det er trals at gå i skole, men når man prøver ikke at være der, så vil man gerne i skole.Er 
mest glad for at jeg kan sove længe. 

Jeg savner allermest at spille fodbold og at være sammen med mine venner.Man kan få mere 
hjælp til opgaverne og der er mere ro på.Man kan også slappe lidt af imens man laver opgaverne. 

Jeg savner mest mine venner jeg er mest glad for at kunne tale med mine venner på computeren 

Kammerater og fodboldtræning 

Savner skole og mine venner 

Savner mest min klasse og mine venner, bare meste den alm hverdag.At sove lidt længere og ikke 
skal nå noget til er bestemt tidspunkt 

Hele klassen og lærerne 

Jeg er mest glad for at kan arbejde hjemme hvor der er ro og i eget tempo og ikke hele tiden skal 
forholde mig til min klasseDer er ikke noget jeg savner 

Savner mine kammeraterMest glad for Randers Regnskovs undervisning 
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Jeg savner allemest selskabe og at være i klassen. Jeg savner stemmerne fra klassen. Jeg bedst lide 
i disse dage at både mineforældre er hjem. 

Jeg savner mine venner mest 

Og være sammen med nogen af mine venner 

Jeg savner mest mine venner og er glad for at vi skal i skole igen på fredag 

Mine venner og at vi kan lege sammen 

Frikvatetsnakke med de andre piger 

Jeg savner mest mine venner.Jeg er mest glad for, at jeg spiller computerspil med mine venner 
online. 

Jeg savner mine venner, mine bedsteforældre og mine fritidsaktiviteter. Jeg er mest glad for at jeg 
er mere sammen med min familie. 

jeg savner mest mine venner og veninder og mine lære på skolen og så er jeg glad for at jeg skal i 
skole torsdag den 16 April 

Jeg savner mest mine venner og fællesundervisning. Jeg er mest glad for at være mere sammen 
med min familie???? 

Mine veninder og fritidsinteresser 

Jeg savner mine venner og , at kunne kramme dem , og at lege med dem igen. Jeg er glad for at 
kunne holde kontakt med mine venner, og facetime. 

savner ikke skolen, er ikke glad for at gå i skoledejligt at være hjemme med alle mine ting - bøger, 
trampolin og min familje 

Savner mest mine venner på skolen- at lege med mange. Er glad for at vi må sove lidt længere om 
morgenen og være lidt længere oppe. Jeg må se fjernsyn i nogle af mine frikvarter. Hyggeligt med 
pauser sammen med hele min familie 

Venner, undervisning med venner og lære 

Undervisning og kontak ! 

Jeg savner mest min klassekammerater. 

Jeg svaner mest at være sammen med mine venner. Jeg er glad for at jeg kan være lidt længere 
oppe og sover lidt længere. 

Jeg savner mine kammerater og skolen. Det havdejeg aldrig troetat jeg kan hygge mere med 
familien end jeg plejer og at jeg ikke er så lang tid i skole 

Mine veninder.at være sammen med min familie 

Jeg savner at komme hen på skolen, det er nemmere at forstå det er skoletid når man er der, end 
når man er hjemme. Jeg savner at kunne se mine klassekammeraterDet har været sjovt at prøve 
at have hjemmeskole, men nu savner jeg skolen 

Jeg savner mest mine lærer og venner og jeg er glad for at skolen er lukket fordi corona-virusener 
meget farlig for alle. 

Samvær med klassekammerater 

Klassekammeraterne, hygge mig, idræt, 

Jeg savner mest mine venner.Jeg er glad for at få fri fra skolen 

Jeg savner mest mine venner og fællesskabet der er på skolen. Jeg er mest glad for at jeg ikke har 
travlt om morgen. 

Struktur - han er glad for at spille pc 

Savner venner, bedsteforældre og fodbold 

Jeg savner mine kammerater, men det er også dejligt at der ikke er så meget larm, når man 
arbejder 

Jeg savner mest mine venner. Jeg er glad for ik at skulle afsted om mirgnen og kan sove længe. 

Savner mine vennerat have fri fra skole 

jeg savner mest skole, og er mest glad for vennerne 
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Savner billede kunst.Skal ikke tidligt op 

Savner at lege med venner. Hygge tid med mor 

Jeg savner mest mine venner. Det bedste er at man kan hygge mere med familien. 

Jeg savner mest kammeraterne og min sport. Jeg er mest glad for at skoledagene ikke er lige så 
lange, og du lærer mere 

Savner mest mine venne rmen er glad for at være hjemme og selv bestemme rækkefølgen på 
mine fag, det er 1000 gange bedre og det er hyggeligt med mere tid med min familie 

Jeg er mest glad for at jeg skal lave mindre lektier. Og når jeg holder fri fra lektierne kan jeg spille 
ipad. At jeg er hjemme og kan være sammen med min familie noget mere.Jeg savner lidt mine 
venner fra skolen. 

Savner mest: vennerne og frikvartererneMest glad for: være sammen med en ven fra vejen fra en 
anden skole - jeg er glad for jeg har ham og lege med.. 

savne mine vennerat blive hjemme 

at være sammen med andre en min familie 

Mine kammerater 

Jeg savner mest at komme på ture med familien og så savner jeg atvære sammen med mine 
venner.jeg synes ikke der noget der er godt ved corona. Man kan ikke særligt meget 

Jeg savner mest mine venner og lære. Jeg er mest glad forat der bliver mere familie-tid 

Det er svært at være hjemme med en storebror når ens mor skal arbejde. Vi laverførst lektier om 
eftermiddagen og der er jeg ofte træt.... lærerne skriver at de håber vi går hjemme og hygger 
os,men det er bestemt ikke alle børn som har forældre der går hjemme..... 

Savner mest kammerater og spejder.Jeg er glad for at jeg ikke skal i skole! 

Savner mine venner, at få rigtigt undervisning 

Jeg savner mine venner og er glad for at jeg kan spille online spil med mine venner og selv. 

Bevægelse 

Mine forældre, når alle andres forældre er hjemme Hygge med mine bedsteforældre 

Min klasse 

Ønsker mere lærer engagement. Savner venner og fritidsaktiviteter 

Jeg savner mine venner Jeg er mest glad for at gå hjemme 

Fælleskabet, faste rutiner og undervisningen. 

Mine venner, og lærere. Jeg savner noget at blive underholdt af uden selv at gøre det hele. Jeg 
savner det drama der er på skolen. og at der heletiden sker et eller andet. Jeg kan godt lide at gå i 
skater-parken med mine venner. (Højest 2 venner med ad gangen) 

Mine venner og den faste struktur på dagen 

Savner frikvarterdejligt med kortere skoledage 

Jeg savner mest mine venner, fordi jeg gerne vil være sammen med dem.Jeg er mest glad for at 
kunne sove længe og spille mere PS4 

Jeg savner at være sammen med mine venner. Det gode ved er at man selv kan bestemme hvad 
man vil lave af lektier i hvilken rækkefølge 

Ved det ikke 

Jeg savner mine venner rigtig meget, men jeg var lidt træt af skolen lige inden så jeg synes også 
det er rart med en pauseJeg er mest glad for at vi og mine bedsteforældre ikke er blevet smittet 
med Corona. 

Jeg savner mine venner og mine fritidsaktiviteter 

Det er træls at lave lektieog opgaver på computeren fordi det ikke virker og der er for mange 
forskællige hjemmesider man skal lave det på. og så savner jeg mine venner og lege med og 
komme til svømning og ud og skate i skatehallen.det har vært dejlig og være sammen med min 
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mor og far og lillesøster. Vi har leget og lavet ting sammen og det har vært dejlig ikke at skulle i 
skole hver dag. 

Savner mine venner og mine fritidsaktiviteter. Savner at snakke med og pjatte med andre end min 
familie. Jeg har mere tid til game og det er dejligt. 

Jeg savner allermest mine venner, jeg er mest glad for at jeg kan sove lidt længer om morgen så 
jeg er mere frisk til skoleopgaverne 

Jeg savner mine venner! jeg er glad for at være sammen med min familie 

Timerne lærene kammeraterne frikvartererne 

Savner skolen og mine klassekammerater. Og almindelig undervisning. Det gode et at man kan 
hygge sig med sine venner online. Og at man ikke behøver at stå op på et bestemt tidspunkt. 

savner mest mine fritidsinteresser og venner 

Mine kammerater savner jeg mestforstår tingene bedre ved undervisning af min mor end i skolen 

Jeg savner mine venner helt utroligt meget coronaer bare noget lort 

Kammerater 

Jeg laver som regel alle mine lektier på skolen og derfor har det været lidt meget pludseligt at 
skulle lave så mange lektier hjemme.Savner mine venner. 

Jeg savner rigtig meget skolen og mine venner og der er intet jeg glad for. 

Jeg savner mest mine,venner og min fodbold træning 

Jeg savner de andre børn, lektioner, støtte og bordtennisbordJeg kan male meget og tilbringe tid 
med min kat. 

Savner mest mine venner. Er glad for jeg ikke skal meget tideligt op 

Jeg savner mine venner og have normale hverdage, og at gå til fritidsaktiviteter og legeaftalerDer 
er mere tid til min hest. 

Savner aller mest mine venner og komme til sport. Er glad for at kunne hygge hjemme 

Tid med familien 

Savner mest vennerne, er mest glad for at man kan have tid med de to valgte kammerater. 

Jeg savner at komme i skole og være sammen med vennerne, og specielt Natur og teknik faget.Jeg 
kan ikke lige komme i tanke om noget der er godt. 

Mine kammerater 

Jeg savner mine venner og at komme i skoleJeg er glad for jeg ikke skal tideligt op hvermorgen 

Jeg savner mest mine venner.jeg er mest glad for at jeg har mere tid sammen med min mindste 
lillesøster. 

Det er trist at børnene ikke kan være samme socialt, men det betyder bare vi bruger mere tid 
sammen som familie 

At komme i skole igen fordi jeg har det rigtig svært herhjemme med alt det her Corona noget 

Vennerne 

Kammerater . Mest glad for tiden hjemme 

Jeg savner mest den hjælp som jeg plejer at få i skolen, som jeg ikke så let får herhjemme. Jeg 
savner mine venner rigtig meget. Jeg er mest glad for at jeg er mere sammen med min familie og 
min hund. Jeg kan sove længere om morgnen 

Jer er mere tid med mine forældre 

At være sammen med alle mine venner, og jeg er glad for atjeg stadig kan være sammen med 2 af 
mine venner 

jeg savner mest at have lidt socialt med vennernejeg er mest glad for at man kan være mere 
sammen med familien 

Savner mine klassekammeraterer glad for jeg selv kan bestemme hvornår jeg kan lave hvert enkelt 
fag. 

Venner 
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Jeg savner mest mine venner og jeg er mest glad at det går hurtigt med mine lektier, så jeg kan 
lave andre ting 

Ved det ikke 

Jeg savner mest at det er lærerneder underviserJeg er mest glad for at jeg kan spille mere 
computer og laver ting med min familie 

Mine venner 

Jeg savner Fodbold og mine vennerJeg er mest glad for at kunne være længe op og spille i lang tid 
og sove længe 

Jeg er mest glad for at mine forældre kan skiftes til at gå på arbejde 

Savner mest at være sammen med mine venner.Er mest glad for at have mere tid med min familie 

Jeg elsker ikke at skulle i skole hver dag. Jeg savner mest en almindelig hverdag. 

Jeg savner virkelig mine venner/klassekammerater. 

Savner: vennergladest for: at sove længere 

Savner kammeraterneEr glad for roen derhjemme, til fordybelse 

This situation is not good but it is very much required to keep everyone safe especially children 
like us. Hence in my opinion if we need to continue with distance education for 1 month then it 
should be found that safety should be of importance. It will be difficult to expect from kids to keep 
social distancing and other hygiene while they are in school with our kids. 

Jeg savner at være sammen med mine venner, og få social undervisning. Jeg savner 
gruppearbejde og min tur til København med klassen.Jeg ved ikke hvad jeg er mest glad for. 

jeg syntes det er træls at vi ikke kan se nogen (i virkeligheden) og det er lidt nemmereat lytte til 
lærene end at lytte til forældrene 

Venner og lærerne 

Mine vennerDet er hyggeligt med familien 

Mine venner og en normal hverdag 

venner                                  være sammen med min familie 

Savner meget det sociale i skoletiden og at få rigtig undervisning, hvor man er tilstede og det hele 
ikke skal ske over computerenHar været glad for at man kan være meget sammen med sin familie, 
og det har været en god idé at man kunne mødes med klassen på Google Meet. 

Savner mest at være sammen med venner. 

Jeg savner mine venner og glad for smat havde mere tid med min familie . 

Jeg savner at jeg ikke kan være rigtig sammen med mine vennerJeg er glad for at være mere 
sammen med min familie 

At komme iskole og få undervisning 

Slippe for idræt. Savner frikvarter 

Jeg er mest ked af at der er valgfag (P-fag), jeg mister.Jeg er mest glad for at jeg er begyndt at 
spise mere frugt og cykler mere. Og jeg er meget glad for at se mine kammerater og lærer hver 
dag. 

Jeg savner mine venner og kontakt med dem.jeg er glad for at væremeresammen med familien. 

Hvad jeg savner er: nomal hverdagHvad jeg er mest glad for: det ved jeg ikke 

Jeg savner mine klassekammerater og lærerne. Jeg er mest glad for at jeg har tid til at bage. 

at være sammen med klassen 

Jeg savner mine venner , jeg kan selv være med til at planlæggehvornår jeg skal lave mine lektier 

Jeg savner mine klassekammerater.Det er kedeligt fordi vi er alene hjemme 

Savner venner, lærere og at følge et skoleskema med klassen. Savner fag vi ikke kan have hjemme. 

mine venner 

At lave lektier hjemmedet er nemmer på denne måde synes jeg. 
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Andre mennesker end min mor og far og brødre. Mine venner, undervisningen, lærerneDer er ikke 
noget jeg er glad for, bortset fra jeg ser min familie mere 

Jeg savner mest klassen.At man kan lave det som man kan lide 

Savner mest fysisk kontakt med vennermest glad for at ikke skal til seve skolen 

Anton savner mest sine venner 

Savner mest venner. Savner kunne få hjælp af lærereGlad for selvat kunne bestemmefagenes 
rækkefølge pr dag 

Jeg savner at være sammen med mine venner 

Normal hverdagOg vennerne 

Jeg savner mest skolen og mine venner.At få mere tid med min familie. 

Jeg savner mest at være sammen med mine venner/klassekammeraterjeg er glad for at vi har 
kunnet lave lektier hjemme i stedet for bare at have fri og at mine større søskende har været 
hjemme ved mig 

Rollespil er det jeg savner mest og jeg er glad for at være sammen med min familie 

Jeg savner mine klassekamerater. Jeg er glad for, at jeg kan være hjemme. Det er rart 

mine venner og hjælp fra lærer når jeg lige har brug for det. 

Savner mest mine venne rmest glad for at få lov til at være hjemme 

at kunne lege med mine karmarater 

Savner mine klassekammerater og lærer og frikvarterne. En anderledes skole dag. 

Jeg savner mest mine venner. Jeg er mest glad for man kan sove lidt længere end man plejer, så 
har jeg stuen for mig selv tideligt om morgenen når de andre sover. 

Jeg savner mest nemme lektier Det gode er at man kan ligge i sin seng og lave lektier 

Mere undervisning online, 

Jeg savner min skole, venner og komme i klub. Savner en normal hver dag som før. Vi får mange 
flere lektier for herhjemme, end vi plejer at gør i skolen. Synes det er svært at følge med i så 
mange lektier og det synes min mor og far også. Mor fik 12 beskeder på Aula den samme dag, fra 
forskellige lærerom nye lektier. Har også en bror der skal ha lavet sine, så mor og far har svært 
ved at følge med, da der er så meget 

Jeg er glad for at vi skal være hjemme men jeg savner mine klassekammerater. 

sfdg 

Jeg savner klassekammeraterne Jeg er mest glad for at bage når jeg er hjemme 

jeg savner skolen og mine klassekammerater og mine venner. Jeg er mest glad for at spille mere 
computer. 

Jeg er glad for at være mere sammen med min familie, men jeg savner også mine venner og mine 
lærere. 

fritiden sammen med venner feks. Hånbold og E-sport 

Jeg savner mest mine venner jeg er mest glad for at jeg kan sove længe og være længere oppe 

Jeg savner mine venner og at spille håndbold og fodbold og at være i skolejeg er mest glad for at 
være sammen med min famillie 

jeg savner mest mine venner jeg er mest glad for at jeg har mere tid til andre ting 

Jeg savner mest at være sammen med vennerne.Jeg er mest glad for, at vi er mere sammen i 
familien. 

Savner at være i skole sammen med mine venner. Er glad for at sove længe hver dag 

Mine venner og mine lærer. At man for hjælp hvis man nu ik helt forstår opgaven eller noget 
andet 

jeg savner mine venner men også at lærene har en plan for detjeg er glad fordi jeg er meget mere 
sammen med min familie end jeg plager 
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Savner vennerne 

Jeg savner at se mine venner, men er glad for at hygge mig med min mor og min storesøster. 

Vennerne savnes.Er glad for friheden om dagen. 

At jeg ikke kan se mine venner og min lære og at jeg ikke har nogen legeaftaler. Jeg er mest glad 
for at jeg har min familie jeg kan hygge med. 

Jeg savner mine venner og fritidsaktiviteterJeg har været glad for at mere tid med min forældre og 
kunne sove længere. 

Jeg savner mest vennerne 

Mine venner og lege udenfor. Lærerne der fortæller hvordan vi skal lave opgaverne. 

det er helt klat min venner 

Jeg savner kammerater og frikvarterJeg er mest glad for at kunne sidde hjemme. 

Jeg savner mest at komme i skole.Ved ikke hvad jeg er mest glad for. 

Idræt og lege med vennerne 

1) jeg savner madlavningstimerne og mine venner2) At jeg har mere tid med min familie, og det er 
lettere at få undervisning 

Jeg savner allermest mine klassekamerater, skolen, min SFO, Timerne og mine lærer. 

Savner mest mine venner mest glad for tid sammen med min familie 

Svaner mine venner er glad for at være hjemme 

Jeg savner mest mine venner, og min støtte undervisning og at komme til basket træning .jeg er 
mest glad for at man er mere sammen som familie 

Savner min lærer 

Alle vennerneat jeg har haft mere tid med familien 

Savner mest vennerneSammen med familien 

Jeg savner mest mine kamarater, men jeg er glæd for at have mere med familien 

Kammeraterne, glad for tid med familien 

jeg savner mest karmmareternejeg kan slappe mere af og for mere tid med min familie. 

Savner mest vennermest glad for tiden med forældre 

Mine vennerat kan sove længe. 

Savner mest venner og veninder og normal hverdag. Mest glad for at mor er hjemme mange dage. 

Mine kammeratermen er glad for hjemmeundervisninghar mere tid sammen med mine forældre 

Jeg savner klassen og min fodboldtræning.Jeg synes, at det er dejligt, at jeg kan sove længe.Jeg 
hader corona-krisen! 

jeg savner mest min venner.jeg er mest glad for at jeg ikke behøver at lave ligeså mange lektier 

Mine klassekammerater og mine lærere 

Jeg savner mest kammeraterne Jeg er mest glad for at være hjemme, sove længe og læse Harry 
Potter 

Jeg savner mine venner og jeg er nok kun glad for at jeg kan være mere sammen med min familie. 

Savner at jeg ikke kan komme til mine fritidsaktiviteterJeg frikvartereneMan kan være mere 
sammen med sin familie 

Det sociale og fodbold og lærene 

Det er træls at sidde alene og lave lektier.Det er godt at være sammen med familien 

Jeg savner mest mine Venner.De online møder med lære og elever 

Mine venner savnes og jeg er glad for at være meresammen med mine forældre 

Jeg savner mest, at man hele tiden har nogen at tale medJeg er mest glad for at være så meget 
sammen med min familie, og at der ikke er larm ligesom i klasselokalet 

Mine venner og havde fri 
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VærsteAt alt er lukket. Bedste: at jeg stadigvæk kan lege lidt med mine venner 

Mine venner 

Jeg savner mest mine venner og lærere, og måden vi bliver undervist på, og frikvartererne og 
komme i forskellige lokaler.Jeg er mest glad for at friheden til at sidde i nattøj, tage noget at spise 
og drikke ved behov, samt toiletforhold, de er altid ledige og rene. 

Det er ikke sjovt at skolen er lukket jeg savner mine venner. Jeg er meste     Glad for at sidde med 
min mor og lillebror 

Savner frikvarter og vennerMest glad for at det er hyggeligt at være hjemme 

Jeg savner mine klassekammerater. Det er hyggeligt at være så meget sammen med min familie. 

Jeg savner mest mine venner og mine lærere. Jeg er mest glad for at der ikke er larm nu når jeg er 
her hjemme. 

Jeg savner mest mine venner og lærere❤️ 

Jeg savner mest mine venner.Det bedste er at jeg er mere sammen med min familie. 

Savner frikvarter med vennerneDet er dejligt at jeg bor hjemme hos min mor. Normalt bor jeg 
hjemme hos min far men han er på arbejde hele dagen 

Jeg savner mest mine venner og den normale skole dag.men jeg er mest glad for at det hjælper at 
vi er hjemme ger i Corona tiden 

Savner det sociale samvær med klassekammerater og lærer. Mest glad for jeg kan sove lidt 
længere om morgenen. 

Savner hverdagen og mine venner. 

Jeg savner mine venner allermest. Jeg savner at mødes med dem i skolenjeg er glad for, at jeg kan 
FaceTime med mine venner stadigvæk. Jeg har mere tid til at tegne og være hos min hest. Jeg er 
glad for, at jeg er god til at lave lektier på computeren 

Jeg savner mest mine venner men også denalmindeligeskole dag.Til gengæld har jeg mere tid 
sammen med min familie. 

jeg savner mine venner mest. savner at ses med andre mennesker 

jeg savner alle mine venner og skolen fordi det er så kedeligt her hjemme ik og lave noget. 

Jeg savner mine vennerjeg savner den normale dagligdagjeg har svært ved at koncentrere migjeg 
vil hellere lave noget andet herhjemmejeg synes der er rigtig mange lektier og det tager mange 
timerjeg er glad for at være mere sammen med min familie. Vi hygger, ser film løber pg går mange 
turer. Det har vi ikke tid til normalt 

Jeg savner at komme til gymnastik og være sammen med mine venner. Mine forældre er lærere 
så de sørger for at jeg bliver undervist 

Jeg savner mest mine venner og kammerater.Jeg er mest glad for at mig og min lillebror leger 
godt sammen. 

Mine venner 

Mine lære og klassekammerater 

Savner mit fodbold og venner er mest glad for hele min familie er hjemme 

savner mine fritidsaktiviteter. jeg er glad for at være sammrn med min familie 

Jeg er glad for at ikke nogen af min familie som der har coronavirus 

Jeg savner mine venner og min normale hverdag. 

Skolen 

Jeg mest glad for at være sammen med familien og at vi ikke skal risikere med at blive smittet 
fordi skolen har lukket 

At kunne være sammen med mine venner og have undervisning istedet for kun at lave ting på 
computeren 

Savner mest: At være sammen med mine vennerDet bedste: Det er let at få hjælp, når jeg får brug 
for det. I klassen kan man ikke altid få hjælp, hvis der er mange, der har brug for hjælp 
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At lærerne gør en indsats. Det er ikke undervisning at ligge en plan på aula som ungerne selv skal 
løse. Den måde man har valgt ikke at læse undervisningen på er så skuffende - i en meget svær 
situation for hele vores samfund er det bekymrende at dem som underviser vores børn udviser så 
utrolig dårlig dømmekraft og manglende samfundsind 

Jeg savner mine venner.Jeg er glad for mere tid sammen med Mor og Far. 

Jeg savner allermest alle mine venner/veninder og jer er mest glad for at lærerne hjælper en lige 
når man har brug for det 

Savner mine klassekammerater- at se dem fysisk 

Det jeg savner mest det er at se mine veninder igen og selvfølgelig også FaceTime. Og jeg savner 
også mine lære og klassekammerater virkelig meget. 

Savner mine venner men dejligt at have nattøj på hele dagen og ikke der ikke er så mange krav til 
mig 

Jeg savner mest at det er mine lærere, som hjælper med opgaverne Jeg er glad for at være 
hjemme, så jeg ikke bliver drillet i skolen. Jeg kan arbejde mere med det, der interesserer mig 
uden at blive drillet med være kloge-Åge 

Jeg savner skolen og mine venner. Og jeg er glad for at det snart er slut. 

jeg savner at komme til badminton og at se mine venner. Jeg er glad for at kunne få mere tid 
sammen med familien og til at lave sjove ting 

Savner vennerMest glad for mere tid med familien 

Detjeg savner mest, er nok mine bedsteforældre, og min bedste veninde. Jeg savner virkelig også 
min klasse, og at fx følges hjem med nogen. Det jeg er mest glad for, tror jeg er, at jeg kan sove 
lidt længere end jeg plejer. Men jeg håber og tror, at vi kan komme godt ud på den anden side. Vi 
står sammen, ved at holde afstand. Den sætning elsker jeg. Håber i kunne bruge mit svar til noget 
: ) 

jeg savner mine venner i skolen jeg glæder mig til det her corona er færdigt 

jeg savner mine venner og mine lærerjeg er mest glad for at man kan hver meresammen med min 
familie 

jeg savner mine klassekammerater og jeg er mest glad for at vi ikke har matematikundervisning 

Savner mest sport og venner jeg er mest glad får at være mere sammen med min familie ikke blive 
drillet 

Savner at være i skolen og se klassekammerater og lærer, men jeg kan godt forstå hvorfor skolen 
har lukket.er mest glad for at jeg ved jeg kommer til at se dem igen snart. 

Det jeg savner allermest er nok mine venner og mine bedsteforældre. Og det jeg er mest glad for 
er nok at jeg kan være mere sammen med min familie.: ) 

Jeg savner mine venner og jeg har været mest glad for at hygge mig hjemme sammen med 
familien. 

Savner mest at være sammen med kusiner og fætre. Dejligt at have mere tid med mor, far og 
storesøster 

Jeg savner mine klassekammerater og en normal hverdag.Jeg kan sove lidt længere nogle dage, og 
være lidt længere oppe nogle dage 

Jeg savner mest mine venner.jeg er mest glad for at jeg kan være hjemme og ikke skal i skole 

Savner mine vennerHar brug for en del hjælp og motivation til lektierne, som er svær at få når 
begge forældre arbejder og man passer sin lillebror 

Vil gerne snart det er overstået 

Jeg savner mest at være sammen med mine venner,at være til fritidsaktiviteter og være i 
klubben/skolen.Jeg er mest glad for at jeg kan være så meget sammen med min familie 

Jeg savner at være sammen med mine venner og så savnerjeg også skolen det bliver også meget 
underligt at komme i skole igen 
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Det jeg savner er venner,klassekammeratog det der er godt det er at jeg ikke er bange for at blive 
syg i skolen 

Jeg savner mine kammerater men er også glad for at være hjemme. Der er ikke så travlt. 

Savner min skole, men også resten af min familieJeg kan godt lig tiden hjemme sammen med min 
mor 

Jeg savner mine venner, fordi jeg ser dem kun via Google Hangout. Men jeg leger stadig med 
nogle få. Undervisningen er ikke så god som den plejer men mine lærer klarer det godt. Jeg er glad 
for at jeg laver flere ting med familien. Jeg bruger meget tid foran en computer, Mobileller PS4 
men nu bruger jeg dem mere til skole ting, så det er jeg glad for.  

Jeg kan bedre lide at være hjemme end at være i skolen.Mest glad for de ting, hvor vi skal være 
aktive. 

Mine skole,lære og vener. 

Savner mest: Skolen, venner,det lidt mere sociale liv og DANSGladest for: Man bestemmer selv 
hvornår man laver lektierne ogman for ro til at lave lektier 

Jeg savner mest mine venner.Jeg er mest glad for at kunne sove lidt længere 

Mine klasse og kan snakke med lærerne om lektier jeg ikke forstår. 

Savner mine venner, samundervisning og mine lærere. 

Jeg savner ikke skolenjeg er mest glad for at jeg ikke skal op kl seks 

Mine kameraterAt være hjemme 

Jeg savner mine vennerDet bedste er, at man selv må bestemme, hvornårman er i skole 

Mine venner og der er ikke noget der er godt ved st være hjemme 

Jeg savner mine venner helt vildt og mine lærer?? generelt bare min almindelige hverdag. 

Jeg savner min klasse. Men jeg kanbedre koncentrer mig om atlave mine lektier når jeg er hjemme 
for der er igen larm og uro 

Savner mest mine venner er mest glad for at være meget sammen med familien 

Savner en mere struktureret undervisning samt mere diskussion i Forum Er glad for de opgaver 
der sendes via f.eks Emat 

Savner kammerater. Kan sove lidt længere, selv bestemme hvornår jeg vil lave mit skolearbejde. 

Jeg savner mest kammeraterne og de kreative fag, svømning, håndværk og design. Jeg er glad for 
at jeg ikke skal tidligt op. 

Jeg savner at gå i skole 

Savner kammeraterHjemme er der mere ro og mulighed for at bytte lidt rundt på timerne og 
bruge lidt mere tid på opgaver der er svære. Mindre stres. 

Jeg savner mine venner og fælles undervisning. Jeg er mest glad for at jeg kan sove længere og gå 
i nattøj hele dagen 

Jeg savnet skolen og jeger glad for at tataller stadig med mine venner 

Savner venner. Glad for mere tid og slappe af. 

Savner at komme sammen med vennerne Mest glad for at sove længe 

Jeg savner mest at lege med mine venner. Jeg er mest glad for jeg ikke behøver at stå helt vildt 
tidligt op 

Savner mestvennerneer gladest for alt den tid jeg pludselig har 

Jeg er glad for at jeg ikke behøver at få alle skoletingene gennemgået - det er kedeligt. Jeg savner 
mest frikvarter med mine venner. 

Undervisning med lærer. 

Jeg savner allermest hverdagens rutiner og at vi nogle gange laver hyggelige ting i skolen 

At være sammen med mine venner. at man kan lave opgaver via computeren og snakke med 
vennerne 

Savner mest At være sammen med mine venner. Er mest glad for hjælp til lektier 
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venner lærere 

Jeg savner mine kammerater og vil gerne snart i skole igen 

Min klasse 

Jeg er glad for at være sammen med min familie og ikke at skulle stå alt for tidligt op Jeg savner 
skolen og min lære og mine kammerater 

? 

Boden savner mest glad for ikke skal i skole 

Mine klassekammerater At kunne komme til fodboldSkolen 

Mine venner savner jeg Jeg er ikke så travl det er godt 

Jeg savner venner, klasse, lærer og skole.    

Jeg og mine forældre føler at vi hele tiden får lektier for og lærende også er forvirret over hvor 
meget vi egentlig kan nå ay lave hjemmefra. Det er ikke det samme som at sidde på skolen og 
lave/løse opgaver. Min mor arbejder i sundhedsvæsen og jeg kan godt mærke det er også svært 
for hende fordi hun kommer træt hjem, men hun hjælper mig selvom hun er træt. Jeg synes det 
er synd for hende. Jeg kan ikke løse alle mine opgaver alene, så derfor har jeg brug for hjælp fra 
en voksen.. lærende glemmer lidt at der stadig er forældre som er på fuldtid arbejde og arbejder 
faktisk meget mere i denne svære tid på sygehuset.. 

Jeg savner allermest at være sammen med mine venner. Jeg er mest glad for at være sikker 
derhjemme sammen med min familie 

Er være sammen med sine venner. glad for at være sammen med familien og havde tid til at lave 
sine lektier færdig derhjemme 

Jeg savner meget mine venner og lærer. Men det er lidt dejligt at man bare kan gå til og fra hele 
tiden 

jeg savner mest at kunne stille spørgsmål direkte til en lære men eller har jeg det meget godt med 
situationen. jeg trives godt med at lave skole opgaver her hjemme jeg for lavet tingene til tiden 
men man kan godt savne sine venner 

Jeg savner mest mine venner. Jeg er mest glad for at det ikke tager så lang tid at komme i skole og 
hjem igen. 

Jeg er ked af det og bange for hvordan det bliver fremoverS avner Badminton, venner, skolen, 
undervisningEr glad for spil og hygge med mor og far 

Savner Skolenglad forhygge med familien 

Jeg savner at være i skole At jeg er mere sammen med min familie. 

At være sammen med mine venner 

Badminton og svømning, fodbold, idræt, og musik. 

Savner kontakt med kammerater og lærere og mere varierer undervisning Glad for arbejdsro og 
meget tid til andre ting 

Jeg savner mest at være sammen med mine venner. Jeg er mest glad for at være sammen med 
min familie 

Savner fysisk undervisning glad for mere tid hjemme 

Jeg savner mest at være sammen med vennerne. Men samtidig også været mest glad for at være 
hjemme 

Savner fællesskab Hyggelig tid med familien 

jeg savner mest at være sammen med mine venner. jeg er mest glad for at tage pauser og spille 
sammen medmine venner 

At komme til fodbold og være sammen med mine venner 

Savner venner og lærer er ikke glad for noget 

Savner fodbold og kammerater hygger med mor 

Savner mine venner Men det er hyggeligt at være hjem 
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Savner mest mine venner At være hjemme og kunne spille 

Jeg savner mine kammerater, timerne og lærerne. Jeg er glad for at kunne sove længe og se tv. 

Jeg savnede mine skole og klasse kamarat Jeg skal være ærlige og se at jeg bestemme om mine tid 
hvordan skal det være .jeg er glad fordi jeg er sammen med familien længere tid. og har mere tid 

Jeg savner mine venner, det der er godt er at det er nemmere at koncentrere mig om 
skolearbejde Her er ingen konflikter mellem klassekammerater 

Mine venner at jeg kan være mere sammen med min familien 

Jeg savner mine veninder. Godt at være så meget hjemme og hygge med familien. 

Jeg savner mest legeaftaler og sove legeaftale Jeg er mest glad for at jeg kan være mere udenfor 
om dagen 

Jeg savner skolen og samvær med vennerne og lærere 

jeg savner nok mest mine venner men vi skriver sammen online så jeg har det fint nok med 
skolelukning men kan godt savne lidt at have undervisning af en lære 

Savner mest.Nr.1 Mine klasse kammerater.Nr.2 Mine normale lektier. 

Mine venner og er mest glad for mere skærm tid 

Jeg savner mine klassekammerater. Jeg er glad for jeg ikke skal høre lærerne tale så meget 

Savner meget mine lærer og klassekammerater er glad for vi hygger mere som familie 

Jeg savner mest at komme udenfor at lege med kammeraterne 

Savner skolen og vennerne Sove længe ..hyggelig samvær med familien .. 

Jeg er glad for at være sammen med min familie, men savner mine venner. Det er hyggeligt med 
hjemmeskole sammen med mor og min bror 

jeg savner mine fritis aktiviteter jeg kan have mer tid smen med min familie 

Savner mest skolen og vennerne. Glad for at jeg selv kan tilrettelægge min dag 

jeg savner mine venner jeg er mest glad for at jeg har kontakt med mine kæledyr hele dagen jeg 
har 4 kyllinger en kanin og to ørkenrotter 

Savner at gå i skole og savner mine vener og lærer 

Savner mest: svømning Mest glad for: mere skærm 

Jeg savner mine venner og at gå i skole og møde dem alle hver dag også lærerne. Jeg håber vi 
snart må komme afsted igen 

Mine venner og give et kram jeg er glad for min mor er hjemme 

At være sammen men venner og familie 

1) venner2) mindre drama 

Jeg savner mest: At være sammen i klassen At få normal undervisning Jeg er mest glad for: At 
mankan bage meget og hygge sig megetAt man kan være lidt længere oppe og sove lidt længere 

Savner mine vennermen er Ok glad for at lave skolearbejde på computer 

Jeg savner meget min klassekarmarater og venner.Jeg er mest glad for at have længere pauser og 
kan spise og drikke når jeg vil. 

Jeg savner at lave matematik i skole,og at gå i skak club#skolen  

Savner Mine venner Glad for Hygge med min familie 

Lærer klassekammerater fritid 

Jeg savner mine venner og det er da lidt fedt at skolen er lukket 

mine venner savner jeg mest mere tid med forældre er jeg glad for 

Jeg er ked af at jeg ikke kan se mine venner/veninder, men jeg er også glad for at jeg kan være lidt 
mere sammen med hele min familie. 

Savner klubben/sfoen og vennerne 

Savner mine kammerater.Glad for mere ro. 

Spille fodbold. At jeg kan se mine venner online og lege udenfor med 1 klassekammerat 
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Som forældre At der bliver taget hensyn til de familier hvor man stadig skal på arbejde og endda 
arbejde ekstra. Aula er en daglig kamp og tidstyv når man har børn som har udfordringer (lillebror 
med infantil autisme) og man samtidig gerne vil være andet end underviser for sit skolebarn, før 
man skal på arbejde. 

Mine veninder 

Jeg savner skolen, min klasse og mine lærere. og at gå til håndbold. jeg er glad for at spille mere 

Jeg savner mine klassekammerater, og jeg er mest glad for ar være sammen med min familie 

Savner mine vender og almindelig undervisning vi reder liv ved skolelukninger 

Klassen og lærerne og undervisning 

Mine venner 

Mine klassekammerater Er glad for at være sammen med min familie og gøre det, jeg har lyst til 

Savner vennerne. men er glad for at være hjemme og sove lidt længere 

At være sammen med vennerne, og lærerne 

Jeg savner at komme tilbage til skolen og jeg glæder mig til at møde mine dejlige 
klassekammerater 

Jeg savner mine kammerater, men det er alligevel mere som sommerferie, vi hygger mere 
derhjemme 

jeg savner meget at kunne stå ansigt til ansigt med mine klassekammerater og genralt bare en 
normal hverdag men jeg syndes også at det bliver svært at når vi starter i skole at skulle hold 
afstand osv 

Vennerne og lærerne 

Jeg savner allermest mine venner og lærene 

Jeg savner mest frikvarteret leg ude og klatre i træer og undervisningen i natur-teknik 

Jeg savner mine venner i skolen. Jeg er mest glad for at vi skal være herhjemme, fordi jeg bedre 
kan koncentrere mig. 

Min bedste ven fordi hendes mor har kraft må hun ikke lege 

Jeg savner skolen rigtigt meget 

Jeg savner mine venner og skolen ret meget. Jeg ikke problemer med at få hjælp da mine forældre 
har været en god støtte 

Se klassekammerater og gå til fritidsaktiviteter Og være sammen med familien 

Savner flere sjove og kreative opgaver, som ikke kun løses via computeren jeg er mest glad for 
opgaverne på matematikfessor 

Jeg savner mine venner og mine lærere.Jeg er glad for, at jeg ikke har så travlt, så jeg kan nå 
mange ting. (hoppe på trampolin og læse) 

Jeg savner mest mine klassekammeraterkvalitetstid med min mor og mulighed for at game 

Jeg er rigtig glad for at jeg er sammen med min mormor og morfar, som jeg laver dansk og 
matematik med.Jeg har savnet min bedste veninde NN. 

Mine venner 

Mest glad for: At man ikke skal tidligt op om morgenenSavner mest: At man ikke kan se sine 
venner 

Jeg savner mine venner og jeg er mest glad for at slippe for skolearbejde og cykle 1 km i skole 

savner mest klassekammeraternejeg er glad for at sidde alene på sit værelse, fordi så er der ikke 
larm og så er jeg bare helt alene 

Jeg savner mest skolen og vennerne.Jeg er mest glad for at jeg har kunne være mere sammen 
med min familie. :) 

Mine venner??jeg kan sove længe 

Jeg savner rigtig meget mine klasse venner og mine fritidsaktiviter 
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Savner venner og at have styr på skemaet.Er glad for at gå senere i seng. 

jeg savner mest at kunne lege med nogen 

Savner vennerne og fællesskabet rigtig meget 

jeg savner frikvarter og mine venner, matematik, dansk, idræt og uuvjeg er mest glad for at slappe 
af og ingen støj i klassen 

Savner mest mine klassekammeraterDet bedste er mere tid med min familie 

Jeg savner at skulle være sammen med andre i skolen. Er glad for at have mere fritid og tid til spil 
på computeren. 

Jeg savner nogle af timerne i skolen.Jeg savner også mit normal liv. At være hjemme sammen med 
min familie 

Jeg savner mest at kunne være sammen med mine venner. Det bedste ved det er nok at man 
fårmere tid sammen med sin familie 

Jeg savner at være sammen med mine venner og mine fritidsaktiviteterJeg mest glad for at jeg så 
er mere sammen med min familie 

Jeg savner lærene og mine venner og gleder mig til at se NN igen og skolen. Ogdet jeg elsker mest 
er helt klart pauserne hvor jeg for tid til at være sammen med mine venner og brug alt mit energi 
jeg har i timerne 

Hvad jeg savner. Værsammen med sine venner og lave lektie med sin lære. Hvad jeg er glad få. 
Man kan var mere samen med sin familie 

Jeg savner mine venner 

Jeg savner klassekammerater, og jeg er mest glad for at være sammen med min familie 

Håndbold,venner 

Det, jeg bedst kan lide, er at være hjemme. Det kan jeg bare generelt godt lideJeg savner at man 
ikke hele tiden skal finde på noget at lave, når man har brugt sin skærmtid. 

Jeg savner mest mine venner. Jeg er meget glad for at spille. 

Savner venner og fritids aktiviteter 

Jeg savner mest venner/kammeraterneJeg er mest glad for ??? (ikke noget) skoledagen 
herhjemme er næsten den samme som i skolen bare uden lærere og kammerater 

At komme i skole 

Savner minekammerater og at dagene er som de plejer. Men det er dejligt at have far og mor 
hjemme på samme tid. 

Klassekammeraterne 

Jeg er ked af at jeg ikke har en lærer til at hjælpe migMine forælder arbejderEr ked af at det 
indgår som fravær ved de ting jeg ikke har lavetDet har været en svær tid 

Jeg savner mest mine kammerater og lærere. Det er nemmere at få hjælp i almindelig 
undervisning. Jeg er mest glad for at kunne hygge sig mens jeg arbejder og kunne gå lange ture 
hver dag med min familie. 

Jeg savner nogle af mine venner fra klassen og den varme frokost i kantinen. At man ikke keder 
sig. At man kan løbe rundt med sine venner. Jeg savner lidt min ene klasselærer, NN. Det jeg er 
mest glad for er at slippe for de børn og lærere, jeg ikkekan lide. At jeg har kunnet være i 
sommerhus/ved stranden. At have mere kvalitetstid, som Wimpy Kid siger. 

Jeg savner mine venner, en normal hverdag. Jeg savner at kunne lave ting uden for hjemmet. Jeg 
savner at kunne få forklaring ang opgaver fra en lærer.jeg er glad for at få så meget tid med min 
familie. 

Jeg savner mine klassekammerater og den daglige undervisning. 

Savner Mine venner. Er mest gæad for at kunne være sammen med min familie 

Jeg savner mest mine klassekammerater og klasseundervisning.Jeg er mest glad for at jeg kunne 
se min familie mere. 
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Jeg savner mine venner 

At der ikke er så mange lektier for At jeg ikke skal skynde mig afsted i skolen 

Jeg glæder mig til at se min veninder i gen men det jeg ikke glæder mig til er at måske blive drillet 

Jeg kan bedre koncerter mig. Jeg savner mest undervisningen og mine venner 

Jeg savner mest mine venner og skolen. Jeg er mest glad for at jeg er mere sammen med min 
familie 

Jeg savner mine klassekamerater, og mine lærere. 

Jeg savner mine venner, idræt og svømning, er mest glad for at slappe mere af 

Jeg savner at gå i skole og lege sammen med mine venner. Og fritidsaktivitets med venner. 

HÅNDBOLD OG VENNER 

Jeg er glad for at være her hjemme fordi så er der mere tid med familien 

Jeg savner mest håndværk og design og matematik. Jeg er meget sammen med min familie. 

Savner min gymnastik og mine venner 

Mine venner, og min fodbold 

At gå i skole 

At komme i skole og mine venner. Er glad for jeg kan være sammen med min bror 

Jeg savner mest mine venner, håndværk og design og lærerne.Jeg er mest glad for lange frikvarter 
og at skolen først begynder kl 09:00-09:05 

Fodbold savner jeg samt mine bedste vennerog jeg ermest glad for at spille Fortnite 

Vennerne 

Savner kammeratertid med familie 

Det jeg savner mest er nok at hænge ud med mine venner og at stå op hver morgen og kende min 
routine.Det jeg er mest glad for er at jeg for mere tid med min familie og tid til at slappe af, jeg er 
nemlig tit meget stresset på grund af skole. 

savner mest at se mine venner? 

Savner mest: kammeraterGlad for: At vi kan ikke smitte hinanden 

Mine venner og at se film 

Savner at komme i skole igen og lege med mine venner.jeg er mest glad for ekstra tid med min 
hund og familie 

jeg savner at være i skole og få undervisning fysisk, og se min klassekammerater igen.jeg glad for 
at vi klare os godt og passer på hinanden og holder afstand 

Savner mest mine venner i skolenJeg er glad for, at få mere tid sammen med min familie 

Jeg savner mine venner, men det er rart at man bare kan gå på toilet når man vil 

Savner min klasse og dansk og matematiklærerne. 

jeg savner mine venner og at vær i skolejeg er glad der er mindrer lektier 

Jeg savner mine venner mest.Det bedste hved at at være hjemme er at kunnevære sammen med 
min familie. 

Savner mest mine Kammerater og er mest glad for at være hjemme. Det er lidt dejligt. 

Mine venner 

Mine venner.Mere hjeme 

Jeg savner mine venner. Jeg er mest glad for at jeg har mere tid sammen med min familie 

Jeg savner mine venner og jeg er glad for at være hjemme fordi man kan sove længe???? 

Jeg savner med mine venner og jeg er mest glad for den fritid jeg har. 

Min bedste ven 

Jeg savner mest frikvarter.Jeg er mest glad for, at jeg ikke skal i skole. 



 

 

42 af 95 

 

Jeg savner meget at være sammen med min venner og at være på skolen, også mine lærere. Jeg 
ønsker mig at corona-krisen er snart slut og vi får en normal hver dag igen. 

Savner: Mine venner, sport og en normal dag Glad for: Være sammen med mor og far 

Jeg savner mine kammerater Jeg syntes det er hyggeligt at min storebror kan hjælpe mig 

Undervisning , lærerne ,SFO , skolekammerat ,skole aktiviteter  

jeg savner mine venner men undervisningen er også sjovere og jeg kan være sammen med 
familien og kæledyr. 

Jeg hader at jeg ikke kan se mine venner og ikke få fysisk undervisning af min lærer.Jeg kan godt 
lide at jeg ikke skal bruge tid på at cykle i skole og kan ca. stå op når jeg har lyst 

Social kontakt og voksen overskud 

Hverdagen i skolen med lære og klassekarmarter 

Jeg savner mest mine venner og undervisningen i klassen, hvor vi sidder sammen. Det er mere 
hyggeligt. Det er træls, at min mor og far arbejder, så har man ikke nogen til at spørge. Jeg er glad 
for at man kan tage noget frisk vand, når man er tørstig og tage snack, hvis man er sulten 

At se sine klasse kammerater og lærere 

savner mest sine klassekammerater.er glad for at være hjemme, hvor der ikke er så mange krav 
som i skolen. 

kammeraterne savner jeg mest jeg er mest glad fordi jeg må spille computer og være længe vågen 
og sove læng 

Jeg savner mine venner og være nede på skolen. Jeg kan godt li at være hjemme og kan slappe af 
når jeg har lavet skolearbejde. 

Savner mine venner At jeg ikke skal tidligt op om morgenen 

Jeg savner mest mine venner. Og det er hyggeligt at være mere sammen med familien 

Jeg savner mine venner 

Jeg savner mine venner Det jeg er mest glad for at jeg kan spille mere ?? 

Savner venner. Mest glad for at være mere sammen med familie. 

Savner mest mine venner glad for at være hjemme 

Mine venner 

jeg savner min ven. Jeg er glad for lange hjemme frikvarter, mere familietid, være sammen med 
min kat 

Jeg er bangeJ eg savner skolen og vennerneJeg savner at alt var som førJeg er glad for at vi er 
meget sammen som familie At min søster er hjemme fra efterskole og vi kan være sammen 

Min klase, lærere og venner og min hverdag i det hele taget. 

Jeg savner mine klassekamarater og hele skolen. Jeg er glad for at vi fik fri så vi ikke kunne blive 
smitten 

Savner mine venner mest.glad for ikke at skulle cykle hjem fra skole 

Mine vennerFri iPad tid 

Være sammen med mine venner 

Jeg savner skolen og mine vennerjeg er mest glad for at kunne sove længe og hygge med min 
familie 

Savner mine kammeraterglad for mere tid til Playstation 

Mine venner 

Mine klassekammerater 

Undervisning på skolen og en normal hverdag.Jeg er glad for at kunne sove lidt længere. 

Jeg savner mine venner, men det er hyggeligt at være sammen med min familie. 

Jeg savner mest vennerne. Jeg er mest glad for at være sammen med familien. Min mor er lærer 
så hun er også hjemme. 
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Mine venner 

jeg savner mest mine venner. at jeg kan sove længe om begynde med opgaverne lidt senere end 
jeg plejer og at jeg kan gå til og fra dem 

Det er dejligt at sove længe men da mine forældre skal arbejde kan de ikke hjælpe med med 
skolen. Min lærer sender en masse på skrift som vi skal gøre men der mangler struktur og jeg ville 
ønske at min lærer lavede noget mere online undervisninger hvor jeg kan se min lærer og mine 
kammerater. Det kunne være godt hvis vi så hinanden hver dag så vi får noget stuktur i 
hverdagen. Og få hjælpe til alle opgaverne. Mine forældre har meget travlt med deres arbejd på 
grund af corona virus 

Jeg savner mest svømning. Og frikvarter og venner.jeg er mest glad for mere tid til gaming. 

En hverdag. Jeg er mest glad for at der ikke er alt den larm, der er i klassen, så jeg bedre kan 
koncentrere mig 

jeg savner mest skolen og mine klassekammerater.Jeg er glad for at jeg kan gøre tingene på det 
tidspunkt jeg har lyst til og gøre det i mit ejet tempo og at jeg har halvt fri 

Savner: Undervisningen og mine venner 

Kammeraterne savner jeg men nyder at være hjemme 

Jeg savner mest mine klassekammerater. Jeg er mest glad for biologi, for det er bedre end magi. 

Mine kammerater og undervisningen 

Jeg har ADHD glæder mig til at se lære og venner. Bange for det bliver hårdt for mig. 

Nothingat vi har fri 

kammeraterjeg er sammen med familien 

Lærer og at være hjemme og min mor hjælper mig med opgaver som hun finder til mig.De 
opgaver jeg får fra mine lærer er hurtigt lavet.Så min mor kræver at jeg laver mere.Det er også 
megetsjovt. 

Klassekammeraterne 

Svaner mest mine vennermest glad for at være mere sammen med min familie 

Venner 

Jeg savner mest at være sammen med kammeraterne, og kunne tale rigtigt sammen. Jeg kan godt 
lideman kan spise drikke og have ens kæledyr med i timen 

Jeg savner mest mine vennerJeg er mest glad for at jeg er mere sammen med min familie 

Savner venner, fodboldGlad for: sove til man vågner, løbe og bevæge sig når man har lyst, 

Jeg savner mest mine venner og min fodbold. Jeg er mest glad for at være rigtig meget sammen 
med familien 

Savner mest skolen. Mest glad for ikke at komme træt hjem 

mine vennerjeg er mest glad for at hoppe på trampolin og spille 

Sove længe 

Jeg savner mine klassekammerater, mine lærere og de faste rammerjeg kan godt lide at sove 
længe 

Savner mine venner og skolen.Man har fri når man er færdig ikke et Specielt tidspunkt og man kan 
arbejde forud. 

Jeg savner mine venner sygt meget. Det gode er at jeg kan se mere Netflix :) 

Jeg savner mine venner og skolen.At jeg kan være mere sammen med min familie. 

Hverdagen, vennerne, skolen , min dans i fritiden 

Savner mine venner. Er glad for at kunne sove længere 

Jeg savner mest mine kammerater og jeg vil gerne se flere end mine forældre. Jeg er glad for at 
jeg får mere hjælp med lektier end i skolen fordi det kun er mig. At jeg kan lave nogle af de ting 
jeg gerne vil hjemme 
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savner mine veninderJeg er mest glad for at der er ro når jeg arbejder og at jeg ikke bliver drillet. 

Jeg savner, at det er nemmere at koncentrere sig om opgaverneJeg er mest glad for, at jeg kan 
lege mere med mine naboer og være mere sammen med mine kaniner 

Savner at være sammen med skole kammerater og lærer. 

Savner mine kammerater og lærer, er glad for at have meget tid med min familie og en frihed 
mellem lektierne 

Savner venner. Vil gerne have flere online møder med klassen. 

VennerMere tid med familien 

Mine lærere og skolekammerater. Jeg er mest glad for dansk. 

Jeg savner mest mine venner og lærereSove længe og slappe af. Der er ikke travlt. 

Savner vennerne, er mest glad for mere tidmed min familie. 

Jeg savner mest at være på skolen og være sammen med mine venner i skolegården 

At skolen åbner g være sammen med klassen 

Jeg savner min familie og veninder rigtig meget. Det har også været rart at være sammen med 
mine forældre. 

Man kunne godt som minimum være i kontakt med lærer en gang hver dag. Og de kunne godt 
være med til at starte dagen og sætte rammerne 

Jeg savner at komme i skole og været sammen med mine kammerater. Er meget aleneDet er fint 
at vi kan spille sammen 

Vi har manglet planer fra dansklærerenVi har begge skulle arbejde fuldtid.Så vores søn har mest 
haft sløjd,idræt og gaming 

mine vener/klasse og at lave mange fældes lege og det gode erat jeg kan tage pauser når jeg har 
brug for det 

Jeg savner mine venner rigtig meget. Skolen savner jeg også en del, det er fordi at der er man 
sammen med flere andre en man er derhjemme. Jeg glæder mig derfor meget til at komme 
tilbage til skolen, vennerne og hverdagen. 

Jeg savner mine venner, og at få fysisk undervisning i skolen.Jeg er glad for at mig og min familie 
kan være mere sammen. 

Savner mest mine venner,og er mest glad for at jeg ikke behøver cykle op i skolen. 

Jeg savner:mine vennerLærereUndervisningenfrikvartereneJeg glæder mig til at komme i skolen 
igen 

Savner mest mine venner. Savner forklaring og undervisning i de forskellige opgaver. Får opgaver 
for som vi ikke er blevet undervist i. 

at komme ud 

At lægerne arbejde på den samme måde. Så det var overskueligt at finde ud hvad der skal laves og 
ikke laves 

Jeg savner at være sammen med mine venner og at have fysisk undervisning.Jeg kan godt lide at 
jeg kan sove længere end jeg plejer men ikke andet. 

Jeg savner virkelig mine klassekamerat og mine lærer og min skole. Jeg savner også Håndbold og 
mine venner fra håndbold. Jeg kan godt lide at jeger så meget sammen med min familie, ved at 
være herhjemme. 

Jeg er mest gladfor at vi er hjemme og i sikkerhed - på skolen er der mange bakterier i forvejen... 
der er altid mange der er syge og omgangssyge - så prøv lige at tænke hvor hurtigt Corona kan 
spredes hvis vi var i skoleJeg savner mine venner, men jeg ved jo vi ses igen når det er sikket at 
komme ud.Og så har jeg fået lov at få Snap på min mobil så jeg socialt han være med og sammen 
med mine venner - og jeg er ikke 13 endnu. 

Savner min skole, mine lærere og mine venner. Savner min klub. Jeg er glad for at jeg stadig har 
noget at bruge hovedet på 
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Samværet i klassen! 

Savner mine venner, men er glad for at være hjemme med forældrene 

jeg savner mest mine venner jeg er glad for at være sammen med min familie 

Savner det hele i skolen.jeg er mest glad at jeg har mere energi til andre ting. 

Savner frikvarterglad mere tid med familie 

Jeg savner mest mine venner og lærereJeg er gladest for at kunne være mere sammen med 
familien. 

Savner skolen og kammeraterglad for være hjemme 

Jeg savner mine klassekammerater,min fodboldtræning og mine fodboldkammerater.Jeg er mest 
glad for, at jeg bor i Danmark, hvor der er styr på Corona og at jeg ikke bor i Italien og USA. 

Savner frikvarterne. Mest glad for ingenting 

Jeg savner mest, at være sammen med mine venner.Jeg er glad for, at jeg kan koncentrere mig 
bedre herhjemme. 

Venner, lærere, at lege med andre 

Savner alle mine venner og den normale hverdag 

Jeg savner at være sammen med mine venner og spille fodbold. 

Jeg savner det sociale samvær med mine skolekammerater, fritidsaktiviteter og at få normal 
undervisning i skolen. Jeg er mest glad for al den fritid jeg har hvor jeg kan gøre hvad jeg vil. 

Savner: At kunne være sammen med andre og at være i skole.Glad for: Må være lidt længere oppe 
og de fleste regler er ændret lidtAt jeg har mere hyggetid med familien. 

Mine klassekammerat og alle min lærer og dem i fritidsordningen jeg er mest glad for at jeg er 
sammen med min eventet på sociale medier og igennem spil 

Jeg savner mine venner, resten af familien, fritidsaktiviteter og at vi ikke kan komme på påskeferie 
til Spanien som der ellers var planlagt. 

Jeg savner mest mine venner. Det jeg er mest glad for er at jeg kan nå lidt mere end jeg ellers ville. 

Mine venner 

er gladfor mere tid med familienmen savner mine venner 

Jeg er mest glad for at jeg stadigvæk kan passe den hest jeg har part påJeg savner frikvarter med 
klassekammeraterne. 

Jeg savner mest mine klassekammerater og lærere,Jeg er mest glad for at jeg kan være længe 
oppe og at jeg kan sove længe. 

Jeg savner mest mine venner og familieJeg er mest glad for at man har så meget tid 

mine vennerjeg er mest glad vi har så meget fri. 

jeg er glad for at kunne få en pause fra skolen. savner mine klassekammerater og fritidsinteresser. 

Jeg savner mest at være med klassen.Jeg er mest glad for at være mere med familien. 

savner min Svømningglad for ikke at skulle i skole 

Savner undervisningen i skolenElsker at ha mere tid med min familie 

HejJeg er meget ked af det. Vi har ikke tid til så meget hygge herhjemme. Vi laver alle tre lektier 
hele tiden mine søskedende og mig. Jeg vil maget hellere hygge når jeg er sammen med min mor. 
Det er så hyggeligt at spile brætspil. Men har mange lektier og det gør mig ked af det 

At være i sommerhuset 

Mere tid med familiensavnet mine venner 

Fodbold ik behørver stå tidligt op 

Savner mest kammeraterne. Ikke skal ud af døren om morgenen 

Savner hverdagen i skolen.Nyder at være hjemme med familien. 

Det jeg savnermest er vennerne.Det jeg er mest glad forer arbejdsro hjemme. 

Ikke at blive presset 
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Jeg savner mine veninder.det bedste er at være sammen med familien. 

savner mest, at være i skolemest glad for, at være hjemme 

Jeg savner at komme op på skolen, til lærerne og klassekammerater! 

Være samme i min klass 

At være sammen med mine vennerJeg kan gå udenfor når jeg vil 

At være sammen med min mor men vil gerne se mine vennerlorte corona 

Jeg savner mine venner. 

jeg savner mine venner og lære men er glad for at jeg er sammen med min familie 

Jeg savner ik rigtig nogetJeg er glad for at være hjemme 

Savner mest at se mine kammerater og spille fodbold i frikvartereter meget glad for mere tid med 
min lillebror og familie 

savner mine venner og se de andre. At læreren forklarer tingene.Jeg kan sove længere og kan ta 
undervisningen i mit tempo. At være sammen med mor og far. 

Jeg savner min klasseJeg kan godt lide at KU sove længe 

Jeg savner mest at være sammen med andre end min familie. Jeg er mest glad for at vi lukket 
skolerne hurtigt 

Savner håndboldhar mere computertid 

Kammeraterne savner jeg men elsker at ha&rsquo masser af tid til løbehjul og ps 

KLASSEKAMMERATER!!! 

Jeg savner mine vennerJeg er glad for at hygge med min mor og jeg har lært at cykle 

Det jeg savner mest er nok at lege med mine venner.At man stadig godt kan snakke online med 
sine lærere og klassekammerater. 

jeg savner aller mest mine venner men det er også rart at være lidt tættere på familien i skole 
tiden 

Man kan ikke se alle sine vennermere tid til hjælp 

Mine venner 

Fodbold, skole og venner 

jeg savner kun skolen og mine venner og klub/hvg 

jeg savner mine venner og jeg savner at komme tilridning. 

Jeg savner min hverdag og at være sammen med mine vennerJeg er glad for at hygge med min 
familie og facetime med veninder 

Jeg savner mine kamarater og fritids aktiviteter 

Jeg savner de andre elever.. Men er glad for at være sammen med min familie 

Jeg svaner mest mine lærer, kammerater og sportMest glad for at spille masser afcomputer og se 
YouTube 

Mine kammerater og skolen.Jeg hygger med familien og sover længe 

Mine vennerMine lærer 

jeg savner at have sjove og larmendefrikvarter sammen med mine venner. Jeg er glad for at vi 
stædvik kan lave skole arbejde istedet for ingen ting :) 

Jeg savner mest mine venner og mine fritidsaktiviteter.Jeg er glad for at kunne være mere 
sammen med familien 

savner mine venner 

Jeg savner mest min klasse og mine venner.At vi ikke bliver smittet. 

Savner mine venner. Glad for at have en anderledes skoledag 

Det er lidt irriterende at man ikke kan være sammen med sine venner 

Mine lære og mine venner 

Jeg savner mest minde venner. Jeg er mest glad forikke at komme så tidlig op 
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At være sammen med min familie 

skolen og mine klassekammerater 

Er glad for at blive undervist her hjemme, mindre larm, mere tid og nemtat få hjælp. savner at 
have nogle at spillefodbold med. 

Jeg savner min bedste veninde og at gå til ridning og at se mine bedsteforældre 

Jeg savner mest undervisningen i skolen og lærere og kammerater.Jeg er glad for at jeg kan gøre 
andre ting i frikvartererne end jeg normalt gør, fxhoppe på trampolin, gynge og spille basket. 

savnerSavner venner, skole og frikvarteret. Sfo2glad for: at kunne sove længe. Fået tid til at rydde 
op og male mit værelse 

Jeg savner mest vennerne. Jeg står ikke så tidligt op og det er rart. Men jeg vil helst have en 
almindelig hverdag 

Jeg savner allermest at være i skole. Jeg er mest glad for at vi har mere familietid. 

Mine venner og bordtennis 

Savner mine venner !mest glad for at være sammen med vennerne 

Jeg savner venner og lærer. Også fritidsaktiviteter og normal hverdag 

Jeg savner mest klassen og lærerne. Jeg savner også, at man ikke må være sammen med mine 
venner. Og være sammen med min Bedste, og fritidsaktiviteter (fx svømmehal, spejder og 
fodbold).Jeg er mest glad for at sove længe. Efter lektielæsning må jeg engang imellem lege 
udendørs med min veninde. Og så er jeg også glad for at se min familie mere. 

Savner at spille Ishockey.Glad for kortere skoledage 

Mine venner 

Jeg savner mest mine lærerer, og at kunne tage ud med eller til vennerneJeg er mest glad for at 
jeg ikke har bus transport til skole og at der ikke er drillerier i skolen når man skal være hjemme 

Mine venner 

Jeg savner mest vennerne i skolen.Jeg er mere sammemed familien.Det skal nok gå godt, for vi har 
en god statsminister. 

Jeg savner mest mine klassekammerater. At er mest glad for at kunne hygge med min familie 

Jeg savner mine venner mest og jeg savner at have skolen og en normal hverdag. Heldigvis har jeg 
ikke problemer med hjælpen da min far er pædagog på en skole 

Jeg savner mine skolekammerater 

Jeg savner undervisningen / at jeg kan ride i corona tiderne 

Jeg savner mine venner og ikke at skulle holde afstand hele tiden. Jeg er mest glad for at jeg kan 
snakke med mine venner digitalt. 

Jeg savner mine kammerater mestDet er godt, at jeg ikke skal tidligt op om morgenen. 

Jeg savner mine venner mega fkn meget og jeg savner og lave lektier 

Jeg savner mest mine venner?? 

Savner mine venner, og at jeg ved hvad jeg skal i løbetaf dagenEr glad for at jeg kanbruge 
computeren/telefonen mere i løbet af dagen 

Alle mine Klasse kamerater. Den gode ting er jeg er mere sammen med min famille 

Klassekammerater og lærerne 

Mine kammerater og at lege med dem! 

Jeg savner mest min klasseAt vi ikke skal smøre madpakker?? 

Savner mest at være sammen med venner.Fri for skolens beskidte toiletter.Glad for at sove lidt 
længere 

Savner vennerne og mine lærer 

Savner mine venner/klasseGlad for ekstra tid 

Jeg savner mest mine venner, men jeger glad formere tid med familien 
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Mine venner og at være i skole. 

Savner mine venner, og min hobby 

Jeg savner mine venner. Jeg er glad for at skolerne og dk lukker stille og roligt op igen. :) 

Savner at lege med venner.meget fritid 

Savner venner og klassekammeraterRart med mere frihed 

Savner fodboldglad for ikke at gå i skoleglad for hjemmeundervisningsavner venner fra 
fritidsinteresser 

Struktur på dagenKan sove længe - skal ikke tidligt op 

Jeg savner mest mine klassekammerater og fritidssport.Jeg er mest glad for at jeg stadivæk har en 
at lege med. 

Savner klassekammerater/vennerne og fritidsaktiviteternemest.Det bedste er at havemeretid til 
at hygge med familien og til at lave andre ting end kun skolen og ikke at skulle op tidligt eller 
tidligt i seng 

Savner mine vennermere glad for min mor hjælper mig og forklarer mig opgaverne 

Jeg savner meget at spille fodbold med mine kammerater men er glad for at kunne spille mere på 
min ps4 

Vennerne og fritidsaktiviteter 

At være sammen med mine venner og at jeg kan være sammen med min familie 

Mine klassekammerater, men det er også hyggeligt at være hjemme og sove længe 

Jeg savner mine venner, skolen, mine lærere og min familie rigtig rigtig meget. Det gode er at mig 
og min familie er på mange gode udflugter sammen. Det er virkelig hyggeligt. Men jeg vil allerhelst 
bare gerne tilbage til den gamle hverdag. 

Jeg savner mest at være sammen med alle mine venner.Jeg er mest glad for at man kan være sent 
oppe og sove længe og være sammen med min familie. 

Jeg savner mine venner rigtig meget. Jeg er mest glad for at vi ikke er syge herhjemme. 

Savner mine klassekammerater, lærer og almenlige dage 

Jeg savner mest mine klassekammerater.Jeg er mest glad for at sove længe 

Jeg savner mest mine venner - at være i skole. Jeg er glad for at skulle i skole imorgen 

Jeg savner at gå i skole 

Det jeg mest savner er, mine klassekammerater. Og det jeg er mest glad for er, ikke at have sure 
lærer 

Jeg savner mest mine venner 

Mine venner 

Jeg savner mest mine venner 

Mine venner 

Jeg savner mine venner og bare at være i skolenJeg er glad for at jeg kan sove længere. 

Savner mest: min bedste venat svømme og at have billedkunst.Mest glad : for at ikke blive 
kritiserer af læren / venner at være sammen med familie. 

jeg savner mest at være sammen med mine venner og at få fysisk hjælp af lærene. at få mere tid 
med familien 

Jeg savner mine venner og kan bedst lide at der ikke er så meget larm. 

Jeg har savnet mine venner, lærere og min gode gamle undervisning. Jeg er mest glad for at man 
kan spille computer og sove længe lidt mere end man plejer. 

Jeg savner mest mine venner og mine lærereJeg er mest glad for at jeg kan få mere tid sammen 
med min familie 
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Elevsvar 7.klasse 

 
At have en almindelig hverdag, hvor jeg er sammen med mine vennerAt man er hurtigere færdig 
med at få i skole. Jeg er næsten altid færdig kl 12:00 

Han savner sinhverdag og er glad for der er mere tid til havearbejde mm 

KammeraterKan sove længere end til kl 7 

Jeg savner mest mine venner. Jeg er glad for at jeg kan spise frokost hjemme. 

Jeg savner mine venner, og endda et pat at mine lærere. Jeg savner også at have en hverdag, hvor 
jeg føler mig fri til at gøre hvad jeg vil. 

Jeg savner mest at kunne arbejde sammen med mine skolekammerater (fysisk)Jeg er gladest for: 
at jeg mere kan lave minegen daglige rutine 

Jeg savner mest: Min daglige motion, f.eks. op til skolen.Jeg er mest glad for: At jeg på en eller 
anden måde for mere tid med min online ven dagligt. Og at det jo også bliver bedre for selve 
jorden. 

Jeg savner mest mine venner og mit sociale liv, og min normale hverdag 

Jeg tror det hjælper mig at ikke have klassekammerater der kan forstyrre, da jeg ved jeg nemt 
bliver forstyrret 

Mi 

Mine venner 

Jeg savner mest at være sammen med andre mennesker.Jeg er mest glad for at jeg har mere tid til 
andre ting end skolen. 

Mine venner og mine fritidsinteresser 

Savner vennerEr hjemme næsten hele dagen 

Jeg savner mest mine venner og jeg er mest glad for at havde mere tid med min familie. 

Jeg savner mest mine venner og klassekammerater. Jeg er glad for at jeg selv kan bestemme 
hvornår jeg vil lave de forskellige opgaver og holde pauser som jeg vil. 

Mine venner 

Jeg savner ikke rigtig noget, og jeg er mest glad for at jeg kan stå senere op om morgenen, at få 
lavet mere i roligere omgivelser,have mere mig tid og jeg er ikke mere nervøs for at blive smittet - 
det var jeg bange for i skolen. 

Jeg savner allermest mine venner helt vildt, når man er vand til næsten hver dag og se dem, så 
savner man dem hurtigt nu. Jeg synes det er lidt fedt man kan tag noget og spise fx når du er 
sulten, du kan tag en pause 

Skolen, vennerne. Frikvarter med fodbold 

Jeg savner mine venner og savner også mine lærer, men jeg kan faktisk godt lide online skole jeg 
koncentrerer mig bedre. 

Socialt liv 

Jeg savner bare at være i skole med mine venner og have en normal hverdag.Det eneste jeg 
egentlig er glad fr at jeg får mere tid til at slappe og få lavet noget andet end jeg plejer 

Jeg savner mine venner men synes det er dejligt at kunne sove længe hver dag. 

Jeg savner mine fritids aktiviteter og jeg er mest glad for at det snart slutter 

Savner mine venner, selvfølgelig.Jeg ved ikke helt 

Jeg savner mine vennerog frikvarter og der ik noget jeg er glad for . 

Jeg savner at være sammen med mine venner 

Jeg savner minekammerater og det bedste er at man kan slappe lidt mere af med lektierne 

Savner: venner, at bliver fysisk undervist, valgfagMest glad for: sove lidt længere, lave lektier om 
aftenen 
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Jeg savner mest at komme i skole og have rigtig time og være sammen med mine venner, og så er 
jeg glad for at vi måske ikke skal så tideligt op som vi plejer. 

Savner mest mine venner. Glad for jeg fortsat får lært noget 

Jeg er mest glad for at jeg kan sove længejeg savner mine venner alt for meget 

Jeg savner mine venner. og jeg er maget gad fordi at der er mere stille til at arbejde. 

Det sociale med vennerne savner jeg mestmen jeg er glad for ikke at skulle op på skolen 

Jeg savner timerne og min klassekammerater og frikvarter jeg er mest glad for at vi kan få lært 
noget. 

Savner mine venner, mest glad for at man har lidt længere pauser og at fagene ikke er så opdelte. 
Man kan hurtigere gå fra et fag til et andet. 

At være fysisk sammen med vennerne 

At ikke skulle være i skole. I skolen kan man være sammen med venner og undervisningen er 
bedre end der hjemme.Man kan gøre ting man ikke kunne gøre når man var i skolen. Læse ens 
ynglings bog, se tv mm 

Mine kammerater og skoler lærer 

Jeg savner mine venner, fitness centrene, sport træning, at man kan spørge læreren om alt, 

Ved ikke 

Jeg savner generelt bare at være sammen med lærerne og kammeraterne. Jeg kan hellere ikk lide 
at lave lektier hjemmefra og hjemme arbejde. Det er meget nemmere i skole fordi det ikke er så 
stressende. 

Vennerne 

Min almindelige hverdag og mine venner 

Jeg savner mest mine venner og jeg er glad for at gå senere i seng 

Savner at være sammen med andre endmin familie - Glad for at stå senere op 

Jeg savner mest mine venner. Og det bedste er mere tid med familien. 

Savner at jeg ikke kan gå ned i min skaterpark og at vi ikke kan være flere sammen på samme 
tidGlad for at få pause fra skolehverdagen 

Savner i skolen at få hjælp fra mine lærere. Savner at være sammen med mine 
klassekammerater.Jeg er mest glad for at have mere tid sammen med familien og ikke at skulle så 
tidligt op. 

Jeg savner mest det med, at man har en hverdag og noget at stå op til. Jeg savner også at se mine 
vennerJeg er glad for, at vi ikke for ligeså mange lektier for, som vi plejer. 

Jeg savner mest klassekammeraterneJeg er mest glad for at jeg kan sove længere 

At komme til parkour hver tirsdag og torsdag. Jeg kan være sammen med min familie 

Jeg savner mine venner mest og det med ikke at kunne være sociale med andre mennesker. Men 
jeg føler at jeg bedere kan koncentrere mig herhjemme og får lavet mere da der ikke er så meget 
larm. 

Mine venner og at komme afsted savner jeg mest.mest glad for at jeg har fundet ud af at gå i skole 
med en klassekammerat over FaceTime 

Jeg savner mest mine venner og se dem i virkelighedenJeg er glad for at være sammen med min 
familie imens jeg er i skole 

Jeg savner allermest min fritidsaktivitet, men jeg savner også rigtig meget skolen og 
kammeraterne. 

Jeg savner mine venner 

Jeg savner mest mødes med mine klassekammerater efter skole og i frikvaterene.Jeg er mest glad 
for at jeg selv kan bestemme hvornår på dagen jeg laver de forskellige lektier. 

Jeg savner mest fysisk at være social med kammerater og lærer jeg er mest glad for at kunne være 
hjemme med min familie 
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Venner 

Savner mest : kammerater og veninderMest glad for: jeg kan sove længere 

Savner at være sammen fysiskMest glad for, at være hjemme og der er ro, ikke sker for meget 

savner mest min bedste veninde som bor laaaaaaaaaaaaaannnnnnnggggggttttt væk og 130km 
væk så jeg snapper med hende men savner hendejeg er mest glad for jeg er hjemme for en stund 
og ikke i skole fordi min skole læger i XX og jeg bor i XX vil virkelig gerne tilbagge 

Det jeg savner mest er helt klart at være sammen med vennerneDet gode er at man kan sove lidt 
længere og at man kan have lidt mere tid med familien 

savner mine venner og er glad for at være hjemme 

jeg savner mest at værer sammen med mine vennerjeg er mest glad for at kunne sove lidt 
længerer om morgenen 

Savner mest det socialeGlad for: Ikke at møde kl. 8 

At være sammen med klassen 

Jeg savner mest mine vennerJeg er mest glad for at jeg selv kan bestemme hvornår jeg laver hvilke 
opgaver 

Savner mest : at være fysisk sammen med mine vennerEr mest glad for : at der er mere ro på til at 
vælge hvornår jeg laver noget og ingen transport tid med bus eller tog 

Jeg er ret glad for at jeg er hjemme pga jeg kan koncentrere bedre 

Savn: Venner og fællesskabetGlad: ved det ikke helt. Der er ikke så meget at være glad over når 
det hele er en trist situation 

Jeg savner ALLER mest NN!!! 

Jeg savnerat være sammen med flere af mine venner som jeg ikke må være sammen med.Jeg er 
glad for at jeg bruger så meget tid her hjemme. 

Jeg savner at være sammen med alle mine venner!jeg er glad for man selv kan styre hvornår man 
vil lave sine lektier i løbet af dagen 

Jeg savner og være tæt med mine klassekamerater og man har ligesom ikke det samme fællesskab 
mere. 

Jeg savner mest at kunne være sociale med mine venner og en normal skolegang. Ikke ar skulle 
smøre madoakke il aftenen 

den er god man kan være mere hjemme 

Jeg savner det socialeJeg er glad for at man kan slappe mere af 

Lærerne i 7. på XX har taget det på den nemme måde. Ingen former for undervisning online for 
hele klassen. Det har indtil videre været en tynd omgang. Kun med opgaver stukket ud 

vennerdet jeg er mest glad for er at lærene ikke står i halvdelen af timen og forklare emnet 

Savner mest mine venner og veninder og rutinen i at være i skoleEr glad for at jeg kan slippe for 
nogen personer i skolen som ikke taler pænt til en. Er også glad for at jeg selv kan styrer hvornår 
jeg laver lektier 

Jeg savner mest,at have undervisning fysisk. For mig er det nemmere på skolen. Jeg er mest glad 
for at vi er hjemme, så vi ikke smitter andre. 

Savner det normale skoleforløb, med fysisk tilstedeværelse og vennerSavner mit sociale liv.Er glad 
for at Skype er der,.så kan man tale med vennerne der 

Jeg savner at overnatte og være indenfor med mine venner. Jeg savner også de fritidsaktiviteter 
jeg gik til førhen.Det jeg er glad for er at jeg har meget mere tid til venner (udendørs), træne osv. 

En almindelig hverdag med klassen. 

Jeg savner mest min fodboldtræning.Jeg er mest glad for min selvtræning. 

Jeg er glad for at vi selv vælger hvornår vi laver tingene så længe det bliver afleveretJeg savner lidt 
at komme ud af huset men ikke så meget 
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Jeg savner mest at være sammen med vennerne og skolen fordi jeg kan få lidt bedre hjælp på 
skolenjeg er mest glad for at jeg bare kan skrive til lærene hvis der er noget jeg skal have hjælp 
med 

Jeg savner mine venner. Det var også meget nemmere at få hjælp før. På skolen viste de hvordan 
man kom ind på hjemmesider og hvad for nogen opgaver man skulle lave osv. Nu er det sværere 

Jeg savner venner, fritidsinteresser og klubben. 

Livet det og være sammen med andre mennesker 

Jeg savner fysisk kontakt med min bedste venJeg er mest glad for at vi ikke har nær så meget skole 
arbejde 

Jeg har det helt fint med at være herhjemme, jeg hygger mig og spiller computer med mine 
venner 

Skolen og det at være sammen med venner 

Det forskelligt. Jeg vil gerne ud og spille shows igen. Da alle shows for både marts og april blev 
rykket til juli. Og i sommer ferien har jeg planer om klub shows med nogle kammerater. Men 
hvem ved om det bliver rykket??Savner ikke som sådan skole men savner mine folk der nede. 
Men vil helst være her hjemme. Men fjernundervisning sutter. Det er så dårligt lavet syns jeg. 
Men jeg ved skoler og kommuner prøver alt de kan. Men jeg tror bare ikke at det kan være ligeså 
god fagligt som normal skole. 

Træls men nu starter det igen. At den nu åbner 

Jeg savner mest at kunne komme ud og se andre, og jeg er mest glad for at jeg får meget mere 
feedback fra lærerne på mit skolearbejde end før Corona. 

Jeg savner at have en lærer og være i et klasselokale og at komme hjemmefraJeg er mest glad for, 
at jeg kan sove længere 

Mine kammeraterAt have fri 

Jeg savner min hverdag på skolen og fritiden. Der er ikke noget at glæde sig over. 

Jeg savner mest mine venner og at læreren kan hjælpe men der er mere ro hjemme. 

Savner fysisk at være sammen ned mine venner. Kan godt lide atvære hjemme 

jeg savner mest mine vennerjeg er mest glad for at jeg kan sove længe 

Savner vennerne og mest glad for det sociale med vennerne 

Mine venner.  Jeg er mere sammen med min familie 

savner klassekammeratersavner undervisningen 

jeg savner mine venner/veninderog jeg er glad for at jeg selv kan vælge hvornår jeg står op og 
laver mine lektier 

jeg savner mine klassekarmarater 

Savner vennerneGlad for selv at planlægge 

Mine venner 

Jeg savner mest at gå til sport,se mine venner og komme ud af huset i længere tid. Jeg er mest 
glad for at man bare sådan selv kan bestemme det tempo man arbejder i og at der ikke er nogen 
der hele tiden siger hvad man må og ikke må 

Jeg savner mest mine klassekammerater. 

Savner mest at komme i skolemest glad for at der er påskeferie 

Jeg savner mine venner og min sport rigtig meget. 

Jeg savner lidt at være i skolen hvor der er så mange men jeg synes det er godt at de har formået 
at få en god situation ud af det 

Savner kammerater, idræt og lidt lærerne men ok så vi ikke bliver syge 

Fritidsaktiviteter og venner og sådan noget 
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Jeg savner nok mest klubben og at kunne tage til badminton. Klubben er man bare alle samlet, 
både beder og Malling. Jeg har fået utrolig mange venner via klubben, så det er rigtig trist ikke at 
kunne komme i klub. 

Savner mest, At være sammen med vennerne.er glad for at dagen er fleksibel og man kan lave 
mange af opgaverne når man har lyst/overskud 

Savner mest mine venner og hverdag mest glad for at jeg selv bestemmer hvornår jeg vil lave 
skoleting 

Dårligt -Mine venner Godt -At sove længe 

Jeg savner helt klart mine venner mest, men det er nu rart at være der hjemme og ikke skulle 
skynde sig helt så meget. 

Jeg har min hest som jeg skal passe så min fritid er som den plejer 

Jeg savnere mest at vere sammen med mine venner. Jeg mest glad for at vi får det extra tid at 
sove i så man ikke er virklig træt når man så skal lave skole arbejde 

Det jeg savner mest med skolen, er mine venner og andre mennesker. Men jeg er glad for at jeg 
kan være sammen med mine venner online mere. 

IK EN SKID!JEG HYGGER MIG! :) 

Jeg savner mine venner.Jeg kan sove lidt længere, det er dejligt. 

Jeg savner at være sammen med mine venner også savner jeg at gå hjælp til det jeg har svært ved 

Jeg savner at være sammen med mine venner og jeg er mest glad for at man ikke skal så tidligt op 

Jeg savner mest mine venner og jeg er gladest for ikke at skulle stå op tidligt. 

Jeg er glad for ikke at kommer skole. 

Jeg savner mest vennerne. Jeg er mest glad for familien lige nu. 

Jeg savner de venner jeg kun ser fysisk på skolen, og så savner jeg at man ikke skal sidde foran 
computeren, for at kunne snakke med lærene. Og at kunne hygge med vennerne hjemme hos 
hinanden. 

At være sammen med min klasse. Jeg er mest glad for at kunne være hjemme og spille basket 

Savner mest: mine venner.Mest glad for: at jeg kan snakke med mine venner online, så vi kan 
holde kontakten den vej.Er også glad for, at jeg slipper for at stå tidligt op. 

Jeg savner at være sammen med min klasse og have det sjovt. 

Jeg savner mine venner og at snakke med nogle nye mennesker hver dagJeg er rigtig glad for at vi 
ikke skal have ondt i maven over at skulle have test 

jeg savner meget at kunne være sammen med mine venner og kunne få hjælp lige med det 
samme.en god ting ved det er at jeg lære at arbejde istedet for at sidde med min telefon hele 
tiden. 

Svaner mest venner og familie.Kan bedre koncentrerere mig hjemme end i skolen. 

Mine venner Frihed til at lave skole når jeg vil og hygge når jeg vil 

Jeg savner mest klassekammeraterne. Det er kedeligt at lave tingene alene selvom man måske 
FaceTime med nogle er det ikke det samme. Jeg er glad for at vores lærere er gode til at ligge 
opgaver ud. 

Jeg savner at tale med mine venner og jeg er glad for, at skolen er lukket, fordi vi ikke bliver syge 

Savner mest: fysik/kemi-timerne.Mest glad for: at arbejde hjemmefra. Får mere ro til arbejde. 

Savner mest den fysiske skole og er mest glad for at se masser af film og læse bøger 

mere tid med familien 

Jeg savner mest mine venner i skolen, Og ved ik hvad jeg efald for 

Mere kontakt til lærerne og tilbagemelding på opgaver 

Savner skolen og klassen 

Glad for være hjemme, sove længe.savner mine klassekammerater meget 
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jeg savner stævner:)men syntes det er mega fedt at være hjemme 

Vennerne 

Mine klassekammerater 

jeg savner mine venner, klassen, nogle af lærene 

Jeg kunne godt lide grupper arbejde, det er der ikke så meget af mere. Alle savner vel deres 
venner, også mig 

Jeg savner mine venner og lærer rigtig meget og at man hurtigt kan får hjælp. Jeg synes det er 
godt at man selv kan bestemme hvornår man vil lave lektier 

Jeg savner mest sammenholdet, undervisningen og lærerne. Det gode ved at være i karantæne er 
at man kan være mere sammen med sin familie og sit kæledyr 

Savner fællesskabet i klassen. Skønt med korte dage. Savner at bevæge mig 

jeg svaner at man ikke kan være sammen med sine venner og få undervisning på skolen.at man 
kan hygge sig lidt mere med sin familie  

Jeg savner mine venner, og den normale skoledag. Jeg er glad for at jeg har mere tid med min 
familie. 

Jeg savner mine venner og er mest glad for at væver her hjemme med min familie og få hjælp 

Jeg savner mest mine venner, men jeg er glad for at der ikke er lige så meget larm som i skolen. 

savner mest kammeraterne - og er mest glad for kammeraterne 

Jeg savner mine venner, lærerne, det er have et fællesskab og at have mere styr på hvornår man 
har timer, hvad man skal lave og i hvor langt tid 

Det kan være lidt kedeligt.Savner at være sammen med kammerater I skolen 

Mine venner og lærere 

Jeg savner mest idræt. Computeren og online programmer bruger jeg til dagligt - så at sidde 
hjemme eller i skolen er helt fint for mig 

Jeg savner mest min venner, men det er hyggeligt at side i sengen, og lave lektier 

At se mine lærer 

Jeg er glad for at man kan få lov til at sove lidt længere og at man ikke skal til ud og gå og cykle.Jeg 
savner nok mest alle mine kammerater. 

Lærerne og mine kammerater 

Savner mest mine venner og at vi griner og snakker sammen 

Savner venner , men er glad for at være sammen med familien hele dagen 

Jeg er glad for at man selv kan holde styr på hvornår man laver hvilke lektier, så man ikke behøves 
gøre det i de timer der normalt er skoletimerne. Men jeg savner stadig at komme ud og se mine 
venner, gå til sport mm. 

Jeg savner mine venner mest. jeg er glad for at der findes google meet og facetime 

Savner cirka 3 personer og så ikke mere. 

Jeg savner mest mine veninder, lærerog jeg er glad for at kunne stå sent op 

Jeg savner mest mine venner.Jeg er glad for at kunne tilbringe mere tid sammen med familien. 

Savner den fysiske kontakt med mine klassekammerater og en mere planlagt hverdag. Dvs op om 
morgen og gå i skole og have mine fritids interesser. Detnormale 

Jeg savner mest mine venner, og jeg er mest glad for at jeg ikke behøver at stå tidligt op. 

savner mest at være i skolemest glad for at jeg kan sove længe 

Jeg kan meget bedre online skole end normal skole. Det eneste jeg savner er at kunne tage til 
byen med mine veninder og besøge familiemedlemmer. Jeg kan bedre koncentreremig hjemme. 

jeg savner at have det sjovt med mine venner i frikvarterende men med corona kan jeg ikke 
besøge dem. jeg er ikke rigtig glad for noget vedrørende corona 

Jeg savner mine venner. 
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Jeg savner mest at få undervisning fysisk og uden computere. Jeg er mest glad for at have ekstra 
tid til hobbyer. 

Jeg savner at skoletimerne var i en begrænset periode. Fordi nu laver jeg det meget forskelligt 

Jeg savner at cykle eller gå rundt med gotterne i byen og f rundt 

At kunne se sine klassekammerater nu når man er vant til at se og gå op af dem næsten hver dag 

Jeg savner mest mine venner, og nogen andre at snakke med end mine forældre, men jeg kan 
godt lide den slagsferie vi har fået 

Jeg er mest glad for, at man ikke hele tiden skal noget udover skolen. Der er dejlig ro på.Jeg savner 
at være i dansestudiet med mine venner, lige nu er det over livestreamesJeg syntes at vi laver 
mere en vi plejer i skolen. Derfor er det hårdt at kigge på alle dem der ikke skal noget, og laver alle 
mulige kreative ting. Det har jeg ikke tid til. 

Jeg synes det er fedest at arbejde her hjemme, men det er megatræls at jeg ikke kan være 
sammen med særlig mange venner..Jeg savner totalt meget mine venner fra skolen!! 

Savner mest mine venner 

Jeg savner mine fritidsaktiviteter, og venner. Jeg er glad for at jeg ikke skal se menneskerne i min 
klasse 

Jeg savner mest at være sammen med mine venner. Og jeg savner også at gå til badminton.Jeg er 
mest glad for at jeg kan sove lidt længere og at jeg er hjemme og slapper lidt mere af 

SavnerMine vennerGlad for: Friheden til selv at styre sin undervisning. At sove længe 

mine v e n n e r 

Det jeg savner allermest er at være sammen med vennerne, men alligevel syntes jeg om den nye 
hverdag herhjemme. Hvor man står tidligt op og begynder på lektierne tidligt. Synger morgensang 
på DR 1 og styrer selv min skoledag 

Jeg savner mest det sociale sammenholdmed mine klassekammerater. Jeg er mest glad for at jeg 
selv kan planlægge hvornår jeg laver det jeg skal 

Jeg savner bare mine venner, fordi vi har det mega sjovt sammen 

Mine venner 

Jeg synes at det er fedt er være så meget sammen med min familie, men savner min venner . 

Jeg er glad for at jeg kan gå ture når jeg lige har lyst til det, men det begynder at blive lidt kedelig, 
med at lave den samme ting hele tiden 

Savner mest hverdagenEr mest glad for at jeg ikke skal stå tidligt op om morgenen 

Jeg savner at være sammen med vennerne og jeg er glad for at vi stadig kan følge med i skolen 

Kammeraterne og mest glad for at lave lektier hjemme, så får jeg mere hjælp end jeg plejer 

Jeg savner Allermest mine klassekammerater og den fysike kontakt med klassen.ingenting 

Det er kedeligt at være hjemme så meget især når man ikke kan være sammen med sine klasse og 
venner. Jeg håber vi snart kan komme i skole igen. 

Fritidsaktiviteter savner jeg mest.Familiehygge er det bedste. 

Jeg savner mest at få normal undervisning i skolen og være sammen med mine kammeraterJeg er 
glad for at jeg kan sove lidt længere end jeg plejer 

Jeg savner frikvartererne i skolen og jeg er glad jeg ikke skal stå op så tidligt som jeg normalt gøre 

Jeg savner mine venner og at få hjælp af mine lærere meget hurtigt. 

Jeg savner mine klassekammerater. Jeg er glad for at jeg ikke skal til skole fordi så får jeg sovet 
ordenligt. 

Jeg savner mine kammerater og at kunne snakke med dem meget i løbet af dagen.Jeg er mest 
glad for at arbejde i mere behagelige områder 

At være fysisk sammen med venner. 

Jeg re ikke glad for noget af det jeg hader det. Jeg savner mest mine venner 
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Det jeg er mest glad for er at der er stille når jeg laver mine lektier, men det jeg savner mest er og 
må være mere ude og være sammen med mine venner på skolen. 

Jeg er glad fordi jeg ikke skal gå i skole hver dag, og at jeg kan gøre det hele her hjemme. Jeg synes 
det er bedre og jeg kan koncentrere mig bedre, da der er mere ro.Jeg savner at kunne mødes med 
minne venner, og tage til de aktiviteter jeg plejer at tage til i weekenderne. 

Jeg synes at det er dejligt at vi er hjemme og kan sove længe 

Lærene og det sociale . Faste rammer 

Jeg savner mest at komme til taekwondo og klaver. Ikke så meget skole 

at spille fodbolf med vennerne i frikvaterne. Savner hverdagen og skolen 

Savner mest badminton træning 

Savner vennerne og og den resterende familiejeg affinder mig med situationen, da jeg ikke ønsker 
at blive syg eller smitte nogen 

Jeg er glad for at vi selv kan bestemme hvornår man vil i skole og hvornår man ikke vil. Jeg savner 
at gå til håndbold og alle de andre ting jeg plejer. Jeg vil helt klart helst have almindelig hverdag 

Savner ikke skolen, og er glad for at være hjemme og spille mere computer, da jeg ikke har noget 
at lave 

Jeg savner at være sammen med minevennerjeg synes det er rart at slippe for lange forklaringer i 
klasserums undervisningen, fordi man godt kan finde ud af det uden en lang forklaring 

Jeg savner mine vennerHar været mest glad for at jeg har kunne sove længe 

Jeg savner mest at være sammen med mineklassekammerater og lærer. Men jeg savner også 
almindelig undervisning.Jeg er mest glad for at jeg ikke skal sidde i en skolebus sammen med 
nogle mega irriterende drenge hver dag 

Jeg savner mine vennerjeg er mest glad for vejret er godt 

At få en dagligdag på skolen 

jeg savner mest vennerneglad for at viarbejder der hjemme 

mine venner 

Jeg savner mest sammenværet. Jeg er mest glad for den måde lærerne håndterer det på. 

Skolen savner jeg. Glad for at være med familien 

Jeg savner mest mine venner og den faste hverdag.mine venner. 

Savner mest: projektuge/Edit24, styr på hverdagen, faste rutiner, vennerne.Mest glad for: tid til at 
speedcube, mere tid med familien. Jeg tror på, at verden bliver et bedre sted på den anden side af 
corona-krisen. 

at være i skolen og se alleog jeg kan godt lide at man godt kan sove lidt længer og lave sine lektier 
i nat tøj 

Jeg savner mine klassekammerater helt vildt megetJeg er sindssyg glad for at jeg har mere tid til 
min hest nu 

Jeg savner mine venner 

Jeg savner alle mine klassekammerater og lærer. Men der er ikke noget jeg er glad for 

Jeg savner mest mine venner/klassekammerater og at jeg ikke behøver at skrive til lærerne hvis 
jeg har brug for hjælp 

Mine venner og mine sportsgrene. 

Kammerater og fritid 

Jeg savner mest at være sammen med mine venner 

Savner skolen 

Jeg savner mest at se alle mine venner, og så er det bare lettere at lave Lektier eller skoleting i en 
SKOLE 

Savner vennerglad for: lave hvad jeg vil 
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Jeg savner mest mine venner og at kunne være social og være sammen udenfor. Det gode er, at 
det er mere afslappet. Det er ikke så stressende, når jeg ikke lige har skole. Det er stressende med 
skolearbejdet, fordi der ikke er så meget struktur på tingene. 

Jeg savner mest at være sammen med mine venner. Men jeg kan godt lide at være hjemme og 
lave lektier 

Jeg savner mest mine vennerog jeg er mest glad for at kunne ligge i min seng at lave lektier 

Mine venner og min hverdag 

et fast skema for dagen. 

Savner mest at se vennerne. Dejligt at Online timerne er ikke så lange og jeg behøver ikke stå så 
tidligt op 

Savner at være i skolen og mine venner.Mere afslappet hverdag 

Jeg savner helt klart mest min fritids aktivitet, og jeg er mest glad for at man kan være hjemme og 
nåde vejret. 

Jeg sover lidt længere om morgenen 

Jeg svaner mest at være sammen med mine venner.Jeg er mest glad for at jeg selv kan bestemme 
over min tid og hvad jeg laver hvornår. 

Jeg kan ikke lide at vi ikke kan se hinanden så meget som vi har gjordt.Jeg kan heler ikke lige at det 
er så meget på computeren.Men det gode ved det er at men lige selv kan bedstemme hvornår 
man går i gang og at man selv bedstemmer hvad man vil lave. 

at jeg laver skole arbejd i skolen og ik der hjemme. at jeg kan koncentrer mig i skolen og mine 
venner 

Min skole.At jeg ikke er enebarn...? 

Venner frikvarter og bare alm undervisning 

Venner og lærer en normal hverdag 

Jeg savner allermest at spille Uno med mine klassekammeraterDet godt at være hjemme og kan 
slappe mere af og fordele lektierne over hele dagen 

Hvad savner jeg?Jeg savner at møde min kammerater fysisk igen.Hvad er jeg glad for?Jeg er glad 
for at jeg kan være hjemme mens der er COVID - 19 (Jeg er særlig udsat) 

Venner, kammerater og undervisning i skolen 

Det er virkelig træls at jeg ikke har en lærer omkring mig, som jeg kan støtte mig op ad når at det 
gælder det faglige. Vi får ikke nok forklaringer af opgaverne, så det gør det hele meget svære. 
Lektierne er svære at overskue nu eftersom at vi bare får en liste med nogle lektier vi skal lave, 
uden at lærerne har fordelt det ud på de forskellige dage. På den måde er det langt mere 
stressende og mindre overskueligt.Personligt ville jeg langt hellere kunne komme fysisk i skole, 
det gør også bare en hel del at kunne mærke andres tilstedeværelser. Jeg glæder mig egentligt 
bare til at det hele er overstået. 

Jeg savner at være sammen i pauserne og ikke være alene om opgaverne 

Jeg savner mest at være sammen med min klasseJeg er mest glad for at man kan lave andre ting i 
den normale skoletid, som fx spille playstation 4 

Venner 

Savner mine venner og at få normal undervisning. 

Jeg savner mine venner men jeg er glad for at kunne være mere sammen med min familie 

At man er hjemme og kan gå i det man vil 

Savner mine venner og frihed til sociale aktiviteterIngen stress over ting man SKAL nå til tiden (er 
jo bare derhjemme).kan lave lektier i nattøj under dynen. 

Jeg savner mest mine venner og min fritidsinteresse.Det jeg er gladest for, er at jeg selv kan 
bestemme, hvornår jeg skalholde pause,og hvornår skal jeg lave lektier 
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det med corona virus er skræmmende og uhyggeligdet beste er at ku slappe af og høre musik og 
spille PlayStation 

Jeg savner nok mest mine venner og mine fritidsaktiviteterOg jeg er meget glad for at man ikke 
skal så tideligt op som man plejer i en normal hverdag 

Savner venner og det er fedt at sove længe 

Savner sportAt jeg ikke skal ligeså tidlig i seng og tidlig op 

Jeg er glad for at jeg kan være i hjemmeskole når jeg har løst, men jeg savner mine 
venner/klassekammerater 

Jeg savner klart mest mine fritidsaktiviteter. Jegsavner også at have tid til andet end lektier, lektier 
er næsten det eneste jeg laver, og det er rigtig kedeligt. Det er dejligt at man kan sove længe. 

Savner fællesskabet i klassenMest glad for hyggen hjemme ved mor 

Jeg savner mine venner og den normale skoledag med de andre 

jeg er ikke glad for noget 

Jeg savner at få mere fysisk undervisning. Jeg synes det er svære at få hjælp og føler mig mere 
presset. Jeg kan godt lide at vi ikke skal tideligt op og at vi ikke skal møde op klokken 08:00 

At se mine venner, og ikke at skulle lave så meget skole derhjemme, og sidde og være forvirret 
over, om man laverdet rigtige. Alt er bedre end det her 

Jeg savner mine venner og min hverdagJeg er mest glad for at kunne sove længe. 

mine venner 

Jeg savner mest og have et fast skema i skolen.Jeg er glad for der er ro herhjemme, i forhold til i 
klassen/skolen 

Jeg savner mest mine venner, og bare fællesskabet 

??Savner alle mine venner??????Er glad for at være mere sammen med min familie❤️ 

Jeg savner vennerne fra de andre klassetrin 

Savner en fysisk lærer når man ikke forstår opgaverne. Selvom jeg spørge ind ril det er der nogen 
gange jeg stadig ikke forstår det samt det tit man ikke kan komme ind på diverse sider 

Jeg savner at være sammen med mine venner, at være på skolen og i klubben samt mine 
fritidsaktiviteterJeg er glad for at man kan sove længere og at jeg er mere sammen med min 
familie 

jeg synes det er sjovt at prøve at få den her slags ansvar for sin egen skolegang 

Savner. Ved ikkeGlad for. At kunne sove længe 

Jeg savnermest mine venner.Jeg er mest glad for at have en større frihed. 

Mine skolekammerater og at være sammen med demat man kan være lidt længere oppe og sove 
lidt længere. 

Venner og lærerne 

jeg savner mine fritidsaktiviteter RIGTIG megetder er ikke så meget jeg er glad for i denne tid vil 
bare gerne i skole hihi 

Kan ikke lide:Jeg er træt af at arbejde alene uden en sidemakkerKan godt lide: Jeg kan vågne en 
time senere end jeg plejer 

det er beder at være i skole fordi hvis man ikke forstår en opgave så er der en lære der kan foklare 
opg 

jeg er nok mest glad for at jeg kam sove længe. Og at jeg kan lave de opgaver vi for få nå jeg vil:) 

Jeg savner at have et skoleskema og mine klassekameraterAt man kan sove længere 

Jeg savner en direkte kontakt mellem lærere og elev. Ordentlig undervisning. Er glad for at man 
gør sp meget som muligt for at vi kan begynde i skole igen. 

Jeg savner mine venner.men jeg er glad for at slippe for skolen konflikter med pigerne 

Jeg savner mest mine venner-jeg er glad for at få undervisning hjemmefra for jeg kan bedre 
koncentrere mig 
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det sociale i skolen savnes mest 

Savner: At jeg kan være sammen med vennerGlad: Mere hygge med familien 

Jeg savner mest mine venner og fritidsaktiviteter, har det bedst med skolen kan godt lide denne 
form for undervisning. 

Klassekammerater 

Mine venner 

Jeg savner mestmine vennerJeg er mest glad for at man ikke skalså tidligt op  

Savner kammeraterne.Glad for familieaktiviteterne. 

Jeg mest at være i skole og være sammen med mine venner. Det bedste er at være hjemme og 
kunne tage dagen i eget tempo ogekstra hygge 

Jeg savner at være sammen med min klasse 

Jeg savner at være sammen med nogle bekendte end dem jeg normalt er sammen med.Men på 
samme tid er jeg glad for at sidde ordentligt når jeg arbejder her hjemme. 

mine venner 

Frikvater. Rigtig undervisning 

Savner mest venner, kammerater, enkelte lærer. Fritidsaktiviteter.Jeg synes tiden går okay. 

jeg savner mest mine vennerjeg kan best lide at man skal lave mindre opg når man er der hjemme 

Jeg er mest glad for at mødetidspunktet er senere end kl. 8.00.Jeg savner mest frikvartererne hvor 
jeg er sammen med vennerne 

Jeg savner at kunne kramme mine lærere, være sammen med mine klassekammerater og den 
normale skolegangJeg er glad for at kunne sove længe og at jeg selv kan tilrettelægge min tid. Jeg 
er også glad for at der er mere ro 

Savner mine venner og den normale hverdag 

Mine venner, og at være ude i byen. Jeg har nogle gode lærer, men de sender opgaver og 
beskeder til os på SEKS FORSKELLIGE HJEMMESIDDER!!!!!!!! Det synes jeg simpelthen er for 
meget. Det er rigtig svært at finde ud af hvad man har som fag, og så skal man checke alle 
hjemmesidder for at finde opgaverne, og hvis man har brug for hjælp skal man gætte hvilken form 
for komunikation de nu har valgt at bruge. Og de er ikke særlige gode til at forklare ting over en 
chat. 

Jeg savner Mine venner    Billige benzin 

Jeg savner mine venner, og hjælp fra lærer 

Mine venner og kontakt med mennesker 

Idræt og venner savner jeg mest.Man kan gå senere i seng og stå senere op. Lave skolearbejde i 
dagtid. Det er mere frit. 

Venner og skoleundervisning 

Mest glad for: at have mere tid med familien.mindst glad for: at man ikke er sammen med 
vennerne og man ikke kan få fysisk hjælp af læren 

Jeg savner mine kammerater. 

Der er kun en lærer der laver online undervisning. Alle burde lave det. Resten sender kun opgaver 
ud. Kunne lære noget af privatskolen.Kan ikke forstå at skole leder ikke får organiseret online 
undervisning. Det er skoleleder ansvar at få lærerne til at lave undervisning, og ikke kun sende 
opgaver ud 

Jeg savner mine venner og min fritidsaktivitet 

Jeg savner det at være i skolen,At være sammen med mine kammeraterJeg er ikke glad for ikke at 
komme i skole, men dejligt at være sammen med familien mere 

Jeg savner idrat 

Mine kammerater savner jegHjemmeskole 
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Jeg savner mine venner, sportog undervisning på skolenmin sommer bliver sikkert kedelig. Uden 
fodboldskole og kun i lille Mårslet 

Jeg savner nok mest det sociale i det. Jeg savner at sidde i klassen og snakke med lærerne og 
eleverne.Men jeg synes faktisk også, at det er lidt hyggeligt at være herhjemme med familien. 

Jeg savner at have fysisk kontakt med folk, men jeg synes det er en del mindre stressende at 
arbejde på den her måde som lærerne underviser på. Jeg har det nemmere med at fordybe mig 
med mit arbejde. 

Det ved jeg sku ikke helt 

Jeg savner mine klassekammerater og almindelig undervisning. Jeg er mest glad for at jeg ikke skal 
smøre madpakke hver dag og at jeg ikke skal så tidlig op 

Jeg savner frikvarter og kantinenJeg savner min sjove tysk lærer Heidi.Jeg kan sove længe og gå 
senere i seng 

Fælleskab 

Savner mest mine venner og familie udover udover den nærmesteDer er ikke noget jeg er specielt 
glad for omkring skolelukning 

Gode ting: Mere sammen med familie.Dårlige ting: ser ikke rigtigt andre, ingen aktiviteter, ikke 
social og kun hjemme 

Jeg savner mine venner. Jeg glæder mig til vi kommer i skole igen! Og jeg er glad for at jeg kan 
sove lidt længere. 

Jeg savner mest at se mine venner og have normal undervisning, da det er meget nemmere når 
man har en lærer. Jeg er glad for at vi stadig kan kommunikere, og hjemmearbejde er fint 

møde alle venerne i skolen samt menskelig kontakt 

Jeg savner at sidde i klassen og se alleJeg er glad for at jeg kan sove lidt længere:) 

Jeg savner dem ikke, en hvis jeg skulle tænke mig om, kun mine venner 

Alle elever og lærer og svømmetræningen x5 ugtl. 

min venner, at jegkan sove længere 

Jeg synes det er træls at man ikke kan se sine venner og jeg er glad for at man for mindre 
skolearbejde for 

Jeg er glad for at vi gør noget ved det (og at jeg kan sove længe).Jeg savner at kunne se mine 
venner i fritiden. 

Jeg savner mine klassekammerrater og hjælpen fra lærene 

Savner mine venner 

Jeg savner fællesskabet. Kedeligt at sidde hjemme hele tiden 

Jeg savner sammenværet og er glad for lidt fri. ) 

jeg savner mest at der er en normal hverdagjeg er mest glad for at jeg selv bestemmer hvad jeg 
kan lave hvor og hvornår 

Jeg synes, det er mærkeligt, at skolerne er lukkede, men jeg har det fint herhjemme. Jeg savner 
mest mine venner og de fag uden for klasselokalet (madkundskab, musik osv). Jeg kan godt lide, at 
jeg selv kan vælge, hvornår jeg vil lave mine ting. 

Jeg savner mest venner, og jeg er mest glad for at jeg kan sove længe 

Jeg savner mest mine venner. At jeg kan spise halvdelen af køleskabet uden nogle siger noget. 

Jeg savner mine lærer og min klassekammerater jeg er glad for at jeg ik skal sedde i lam på skolen 
og lave lektier. Jeg tænker at det er tavligt at skolerene er lukket men det er for hvors egens 
bedste så det er fint 

Jeg savner at komme i skole og se mine venner.Jeg er glad for at jeg ikke altid skal stå op 6:30. 

Jeg savner mest mine venner over i skolen og så at man ikke kan lave så meget.Jeg er mest glad 
for at man selv kan bestemme hvornår på dagen man vil lave sine lektier. 

De voksne og kammeraterne på skolen 



 

 

61 af 95 

 

Savner andre menneskerglad for sove længe og senere i seng 

Savner mest at være sammen med mine venner og mit badmintonMest glad for at jeg har fået 
mere tid til at spille på computer 

Savner vennerMen der er mere ro hjemme 

Jeg savner at vågne op og tage bussen til skolenjeg er meget glad for at jeg kan være i min seng 
imens jeg laver undervisningen. 

Jeg savner mest mine venner og er glad for at være hjemme 

Jeg savner mine venner. 

savner mest: mine venner, sjov undervisning, kreativ fjern undervisning og den passendene 
mængden af opgaver (der er formeget jeg har samlet set flerer timer på ugen og de timer jeg har 
er bare grammatip og matfessor)Er glad for: at være hjemme, at kunne være sammen med min 
mor/far 

Savner min hverdag og vennerSynes det er svært at få lavet alt skolearbejde fordi at nogen 
hjemmesider virker ikke 

Savner venner og det sociale og en struktureret hverdag. Savner ikke at skulle fremvise foran 
klassen 

Jeg savner mest kammeraterne,og den hverdag vi er vant til. Der er dog bedre ro til,at arbejde 
med lektier når man sidder der hjemme 

Jeg savner mest mine venner. Men nyder at være hjemme og slappe af 

Det jeg savner mest er mine venner og en normal skoledag.Det jeg er mest glad for er at jeg stadig 
har mulighed for at snakke med mine venner over mobilen 

Savner vennerne!!!!Glad for at være hjemme 

Savner kammerater og socialt livDagen er mere afslappende herhjemme uden faste tidspunkter 

Mine venner og at lege udenforAt sove længe. 

Jeg savner alle mine venner, min familie og mine fritidsaktiviteter. Det er nogle gange ret svært, at 
komme igang med skolearbejdet. Man bliver lidt bims i hovedet af, at være isoleret derhjemme i 
flere måneder næsten. Jeg håber bare snart vi kan vende tilbage til hverdagen! 

At være sammen med vennerne i frikvarterne 

Jeg savner at været sammen med mine venner. Jeg kan stå senere op. 

Jeg savner mest mine venner og at kunne være sammen med dem og sove med dem. Jeg savner 
også håndbold rigtig meget og venskaberne. Jeg er nok mest glad for at man selv bestemmer 
hvornår man vil lave hvad i forhold tilskoledagen 

Savner mest: struktureret undervisning og de andre elever/lærereGlad for: at der er mange ting 
jeg kan lave hjemme 

jeg savner at kunne være sammen med venner, uden at skulle tænke over, at holde afstand, 
spritte af, osv. 

Jeg savner mest undervisning, og jeg er meget glad for lockdown pga så kan jeg konsentrer bedre. 

Savner mest skolen og kammerater og undervisningen på klassen og diskutioner på klassenvil bare 
helst i skole hver dag 

Jeg savner det hele og alle mine venner. Men også gymnastik, og dem der 

Savner mine kammerater mest. Fedt at kunne sove længe 

Jeg savner nok mest det med at lærene kan komme hen til en og hjælpe en.At jeg har mere tid 
sammen med min familie 

vennerne og klassen og good mad fra Loma boden 

Savner venner. Mest glad for at der er mad nok i køleskabet 

Det er kedeligt men dejligt at man kan side i sin seng og lave lekiter 

Savner at være sammen med vennerne og kantinenIkke at være sammen med mine søskende 
hele tidGlad for ikke skal du af døren om morgen. Bestemmer selv pauserne 
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Jeg savner mest..:At efter en måned så har lærere svært ved at linke til møder ..Jeg er træt af at 
informationer ( med 2 drenge på hver deres skole) Bliver givet på Min udd... PåFacebook.. På Aula 
... og igen.. Møde links bliver givet på - Facebook - min udd - på Aula.Jeg er mest glad for det er 
forbi nu? fordi efter en måned så skal vi stadig undersøge flere forskellige steder.. For at være 
sikker på at komme hele vejen rundt 

Jeg ved ik hvad jeg savner.Jeg er glad for ik at skulle i skole 

Jeg savner at kunne få direkte hjælp af en lærer og sidde med mine ting på skolen i timerne.Jeg er 
glad for at kunne sove lidt længere og være mere sammen med familien. (min mor) der arbejder 
hjemme. 

Venner 

Jeg savner mest mine lærere og kammerater.jeg er glad for at jeg kan tilrettelægge dagen selv er 
godt 

Savner mest at kunne komme til træninger mest glad for at jeg selv styre hvad jeg skal lave 
hvornår og hvor 

jeg savner mest venner, fodbold med venner i pauserne,jeg er mest glad for at kunne være 
hjemme, man kunne tage en sodavand høre, musik når jeg laver skole arbejde 

at være sammen med mine venner i frikvarteret. 

Jeg er glad for at kunne få hjælp af mine lærer 

Savner mine venner 

Jeg savner mine venner og min sport 

Savner socialt liv!Jeg er glad for ikke at have travlt om morgen. 

Jeg savner mest venner og jeg er glad erjeg selv man vælge hvad time jeg har 

Jeg savner fællesskab.Jeg er mest glad for at jeg selv kan bestemme mine pauser. 

Vennerne 

Jeg savner mine venner, men jeg kan sove længe. 

Hyggeligt at sidde hjemme med mine forældre. Der er ingen online undervisning, kun opgaverder 
bliver sendt via Min uddannelse 

savner venner og familie 

Jeg savner mest mine vennerog jeg er glad for at vi ikke har alt for mange lektier for 

Lærerne er dårlige til at undervise online - nogle underviser slet ikke men giver bare en test.Det 
bedste er muligheden for online kontakt med vennerne 

Jeg savner venner og socialt samvær.Jeg savner ikke en masse unødig snak. 

mine venner 

Savner mine venner.Glad for at der er ro hjemme 

Jeg savner mest at have en lærer, der siger hvad vi skal og at have klassekammerater ved siden af 
sig 

At kunne træne igen 

Skole venner klasse kammerater lærere 

Savner mest vennerne og vil gerne i skole igen det er bare nemmere alting så. 

Af og til kan jeg savner min kammerater. Jeg er mest glad for at være væk fra min lærer 

Jeg savner mine venner.Det er fedt bare at kunne være hjemme. 

Savner vennerer hjemme 

Savner allermest mine vennermen nyder at være sammen med min familie 

At mig og mine veninder går rundt og bare har det sjovt sammen 

Savner kammeraterne og skolenMeget fritid 

Jeg er glag for at man selv kan vælge hvornår man arbejderJeg savner mest mine venner 

Jeg savner mest mine venner og mine fritidsaktiviteter (fodbold) 
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Venner 

Jeg savner mine fritidsaktiviteter, som dans og arbejde. Jeg er meget social på danse - og 
arbejdsplan, men det får man ikkerigtig muligheden for i denne tid. 

Jeg savner mine venner og familiemin far meget mere end jeg plejer (han er død)jeg savner at 
komme nogen steder henjeg er glad for at jeg snakker med mine bff hver dag og hygger de for mig 
til og smille og grine 

jeg svaner skole,klassekammerater og mine lærer.jeg kan sove lidt længer men er ked af at skolen 
er lukket 

er glad for ikke at skulle tidligt op og ikke skulle cykle hjem fra skole.savner at hænge ud med 
mine venner 

Jeg savner at fånoget undervisning inden jeg laver mine opgaver.Jeg savner mine venner fra 
skolen.Jeg glad for at jeg først begynder på mine lektier kl.9, istedet for kl.8 

Jeg savner mest mine venner og fritidsaktiviteterJeg er mest glad for at man kan være lidt længere 
oppe og sove lidt længere. 

Det jeg savner mest er min venner påskolen og nogen af de ting vi laver der som fx eksperimenter 
i fysik 

Venner, Samvær, Fodbold med klassekammerater ogvenner 

jeg savner mest at være sammen med mine vennerDet jeg er glad for er at man kan slappe af når 
man har lavet opgaverne 

det jeg savner mester at være sammen med kammeraterdet jeg er mest glad for er at ha fri fra 
skole 

Savner venner og fritidsaktiviteterjeg går i specialklasse 

Det jeg savner mest er at være sammen med mine kamerater.Det jeg er mest glad for er at vi ikke 
skal i skole 

Venner, fysisk nærvær og at kunne snakke med mine lærere direkte. 

Jeg savner det socialeJeg er mest glad for at jeg ikke skal tidligt op 

Jeg savner mest at se mine klassekammerater og have timer sammen med dem istedet for at 
sidde alene og lave tingene.Jeg er mest glad for at man selv kan vælge hvilken rækkefølge man vil 
lave tingene i. 

mine venner fra skolen 

Ikke at lave lektier herhjemme. Jeg savner at komme i skole.Jeg er mest glad for ? 

Vennerne 

Jeg er selv et menneske der ikke rigtig har brug for nogen ved siden af mig hele tiden. Jeg har det 
fint med dette hjemmearbejde ud over at jeg godt kan blive stresset hvis det er noget som vi ikke 
rigtig har lært om i fx, matematik. Så kan detgodt være lidt svært og stressende. 

Jeg savner mest at lige gå over til nogle af ens venner og være sammen lidt. Det kan du ikke nu, 
men også at jeg ikke kan tage til fodbold som jeg normalt gør et par gange om ugen. jeg mødes 
heller ikke dagligt med ens klassekammerater som jeg normalt gør hver dag.Jeg er mest glad for at 
være normalt i skole, fordi der ser du flest mennesker og det har jeg brug for. Derfor kan jeg klart 
bedst lide en normal hverdag. 

Det sociale med klassen og den meget ens formet hverdagder er ikke noget der er vildt fedt. Men 
dejligt at have en forælder hjemme 

Savner at komme i skolen og lave noget andet end bare at være her hjemmeDet gode er vi har 
meget fritid og hverdagen føles som weekend 

jeg savner mine venner, klassekamarrater og lærejeg er glad for at vi får lov til at være indenfor så 
vi ikke får corona 

Jeg savner mine venner og at have en normal time i stedet for at side foran en skærmJeg ved ikke 
hvad jeg er mest glad for 

Min dagligdag 
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jeg kan være hjemme 

Savner vennerer hjemme 

Det jeg savner mest er vennerne  Ved ikke hvad jeg er mest glad for. 

Savner mest mine venner og mine lærereJeg er mest glad for at der er ro ) 

Jeg er mest glad for at man har så meget tid med familienJeg savner mine veninder, håndbold, 
besøge mine bedsteforældre, komme i skole og bare at være social med folk. 

Savner venner og skole men alligevel glad for vi tager det alvorligt 

Jeg savner at være fysisk sammen med mine venner og spille fodboldJeg er glad for ikke at skulle 
stå tidligt op og kunne planlægge min dag selv 

Mine venner 

Hverdagen 

jeg savner lidt at det er svære at stille spørgsmål til lærene.jeg er glad for at der er mere plads til 
fritid og at jeg kan lave mine lektier efter hvad jeg syntes passer best. 

der er ikke noget godt ved det her.jeg savner alt ved den rektige skole.JEG SAVNER SVØMNING 
DET SKAL LUKKES OP NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Savner mest: fodbold og samvær med vennermest glad for: sove længe 

Mine venner 

Jeg savner mest mine venner i skolen, og undervisningen der.jeg er mest glad for her i corona-
tiden at man kan slappe mere af 

Jeg savner mine venner fra skolen men jeg kan også godt li at være der hjemme 

Jeg savner mine venner og at få forklaret lektierne mere. Jeg er mest glad for at få mere tid med 
familien 

Venner og sportGodt med meget fritid 

Jeg synes personligt, at det er en meget mærkelig oplevelse. Det er da en lille smule hyggeligt bare 
at være derhjemme hele dagen, men jeg savner virkelig fællesskabet i skolen, at snakke med mine 
klassekammerater og mine lærere osv. 

At gå ud og ikke at være så doven det bliver man meget nemt nu. Jeg er ikke glad for noget jeg er 
blevet mere deprimeret. 

Jeg savner min skole rutine 

Savner venner 

Hvad jeg savner mest er nok det at man ikke kan komme til sport og ikke kan være sammen med 
vennerDet jeg er mest glad for er at jeg kan være længe oppe og kan sove længe. 

Jeg savner mest min sport og mine vennerJeg er mest glad for at vi alle sammen får en sikker 
hverdag igen 

Være sammen med mine venner 

Jeg savner mest bare det med at få fri for skole også gå i klub 

Jeg savner mest at man ikke kan komme ud og være sammen med sine vennerOg at man ikke kan 
komme til sind fritidsaktiviterJeg er mest glad for at jeg være længere oppe og kan sove længe 

vennerat jeg kan sove længehygge med familien 

Jeg savner mine vennerAt man kan være hjemme hele dagen 

Mine venner, min sport og min dagligdag. 

Jeg savner mest at spille badminton og mine venner. 

Jeg savner mest at komme i skole, over til mine klassekammerater og lærer og fælleskabet på 
skolenjeg er ikke glad for noget af det 

Savner at komme op på skolen og have direkte kontakt med venner og lærere.Jeg er glad for jeg 
stadig har kontakt med venner 

Savner mine fritidsaktiviteter- venner, veninder og fodbold 
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Jeg savner mine venner.Kan godt lide hjemmearbejde fordi jeg føler jeg får lavet med. 

Jeg tænkte først at det var fedt med at være hjemme indtl jeg fandt ud af der kom 
hjemmeundervisning. Jeg savner mest... jeg ved det ikke, måske at være sammen emd venner 
siden jeg ikke må være sammen med så mange, der er kun nogle jeg må være sammen med. Jeg 
ved ikke rigtig hvad jeg er mest glad for. 

Savner mest det sociale..Jeg er mest glad for at have mere tid til at gøre ting der interesseremig. 
Det er grundet at jeg meget hurtigt kan skrive en stil - for eksempel. 

Mine venner. Venner og familie 

Det er ret kedeligt at være hjemme hele tiden.Jeg savner at være sammen med mine venner og 
komme til fodbold.Jeg er mest glad for, at jeg selv kan vælge, i hvilken rækkefølge jeg laver 
lektierne. 

Jeg savner skolen og venner og lærer mine venner 

Jeg savner og være sammen med mine venner og ikke behøver og lavet lektier når jeg så kommer 
hjem fra skolen. Og er mest glad for jeg har et køleskab lige ved hånden og man kan holde pauser 
lidt når man vil. 

savner ikke nogetjeg er mest glad for at jeg ikke skal i skole så jeg bare kan være hjemme 

Savner Klassekammeraterne.Glad for at sovelængere. 

Jeg savner at være sammen med mine venner. Jeg er mest glad for at jeg ikke skal så tidligt op 
hver dag. Det er ret befriende. 

Jeg savner mest tanken om at sidde i klassen og lave lektier, og at vi kunne få hjælpe nemmere 
end her hjemme! 

jeg savner mest at være med kammeraternejeg skal have en hund på grund af krisen 

Jeg savner vennerOg jeg er glad for min familie. 

Sove længe 

ingen ting 

Ro til koncentrationJeg savner mine venner 

Jeg savner Mest at være sammen med minevenner, både i pauser, fritiden og i timerne.jeg savner 
ikke mine cykelture frem og tilbage fra skolen, i rigtig meget modvind og op ad bakke. 

Jeg savner mine venner.Der er ikke rigtig noget jeg kan lidealt er begyndt at blive kedeligt her 
hjemme 

Jeg savner mine venner, skolen og men der er da lidt dejligt og være hjemme der er spendere, 

Social samvær 

Savner mest: social liv og ekstra pres på skole opgaverMest glad: at sove en time længere 

Jeg savner den normale hverdag, Og jeg er mest glad for, at jeg ikke er enebarn 

Jeg savner mest mine vennerJeg er mest glad for at skoledagene ikke er så lange 

Mangler vennerSvar fra lærerneMere fritid 

Skole, klassekammerater og det er jeg mest glad for 

Jeg savner at være sammen med mine venner og at vi kan være fri     Det er godt fordi man ikke 
skal så langt om morgenen 

Savner venner og struktur 

Jeg savner mest mine venner.Jeg er ikke så træt når skoletiden er overstået og har derfor mere 
energi og overskud til resten af dagen. 

Glad for at kunne bestemme tiderSavner hverdag og aktiviteter, er træt af ikke at vide hvor længe 
det varer 

En rigtig undervisningmere tid til andre ting end skole 

Det er ikke godt at det er sværtat få hjælp fra dem der har givet opgavenDet er godt at man mere 
selv kan bestemme hvad man laver hvornår 

Savner mest mine venner 
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det ved jeg ik 

Jeg synes det er træls at vi skal sidde hjemme fordi vi får ikke rigtigt den samme forklaring som vi 
vil gøre hvis jeg var i skolen. Jeg savner mine venner og jeg er glad for at hele klassen har google 
meet mindst en gang om ugen. 

Jeg savner en normal hverdagJeg savnerat være i skole, det er kedeligt ikke at kunne være 
sammen med dem man plejer i skolen. Jeg er glad for at en frokost er lidt mere spændende, og 
ikke så megt madpakke agtig ). Det er (For det meste)selv at kunne bestemme ens skoledag 

Jeg tænker at det er en normal situation. 

Mine vennerMeget fritid 

Savner mine vennerSavner fritidssportJeg er glad for mere fritid (derhjemme) 

Savner mine venner og mine fritidsaktiviteterMen forstår godt hvorfor vi skal passe på 

Savner: venner, fysik kemi, historie og biologiglad for: der er mere tid til at game og sove i 

Savner min klasse og mine klassekammerater 

Jeg savner mest mine venner og gymnastikJeg syntes det bedste er at jeg kan sove længe, så kan 
jeg bedre koncentrere mig og lære noget. Og jeg kan selv vælge hvem jeg vil arbejde sammen med 
om opgaverne. Vi hjælper hinanden godt, og jeg lærer mere. 

Jeg savner vennerne. Jeg er ikke glad for situationen. 

Savner mere online undervisning  Jeg er mest glad for at være mere hjemme 

Savner mest:En hverdag før krisenMest glad for:Mere tid med familienKan sove længere om 
morgenen 

Jeg savner min klasse, lærerne bare næsten det hele på skolen.Jeg syntes næsten ikke der er 
noget godt ved det, andet end man er mere sammen med sin familie  

Jeg savner venner og familie. Synes det er dejligt ikke at være sålærer styret. At jeg selv kan 
planlægge mine dage 

Jeg savner mest at kunne få hjælp face to face,Jeg er ikke glad for sådan,, noget I guess 

Jeg savner ikke noget ved skolen.Jeg er rigtig glad for, at jeg får mulighed for at tilbringe mere tid 
sammen med min familie.For min skyld måtte hjemmeundervisningen gerne fortsætte. 

savner strukturglad for at det er afslappende 

Savner fællesskabet i skolen med mine venner. 

Jeg savner rigtig meget at må være sammen med mine venner hvor man ikke bare skal side langt 
væk fra hinanden og snakke også det at kunne have en normal hverdag og gå i skole det, det er 
mega trælst at have hjemme skole for jeg kan slet ikke få særlig meget hjælp pga. min far er på 
arbejde og min mor har konstant møder (hun arbejder hjemme fra) og kan overhovedet ikke 
hjælpe os med noget skole. Det jeg er glad for er nok at man kan sove længereat jeg er fri for at 
lave så meget (hvilket faktisk er rigtig ikke godt fordi vis jeg ikke træner kommer jeg ikke til, at 
kunneklare mig lige så godt til synkronsvømning efter det her som jeg kunne før). 

d er fint men der er mange lektier 

Jeg savner en normal hverdag, hvor jeg mødes med mine venner i skolen, bliver undervist af en 
lærer og fritidsaktiviteter 

Bare normal værdag 

Jeg savner mine vennerman kan have pause når man vil 

Jeg savner at blive undervist i skolen og mine klassekammerater og lærer og jeg håber jeg snart 
kan komme i skole igen og blive undervist for jeg vil hellere blive undervist af en lærer end det her 
digital undervisning 

Jeg savner ikke rigtigt noget 

Jeg savner mest vennerJeg er glad for at være mere samme med min familie 

Jeg savner mest at arbejde sammen med andre ansigt til ansigt. Jeg er glad for at der er en anden 
slags undervisning 



 

 

67 af 95 

 

Jeg aller mest mine venner både i og udenfor skolen. Jeg er også træt af at min konfirmation er 
blevet rykket. Den største skøjtekonkkurence jeg skulle have været til i år er også blevet aflyst. Jeg 
vil bare gerne i skole snart. 

Jeg savner mest sammenholdet der er på skolen, specielt i vores elevråd. Jeg er meget glad for 
den tid jeg har fået til at cykle mountainbike med min far. Jeg føler vi er blevet tættere pga. 
Corona. 

Savner dem fra parallelklassen. 

At lærerne laver undervisning online i stedet for blot at give lektier for. 

Jeg savner at være sammen med venner, lærere og at lave lektier sammen med andre. Jeg er glad 
for at jeg har god til til alt. Jeg bliver ikke stresset over noget 

Savner, klassekammerater 

Mestglad for at jeg ikke skalcykle istole.Savner mest mine venner og min træning. 

Jeg vil sige at jeg synesat det ersjovt, altså forstået på den måde at det er sjovt at prøve en 
anderledes undervisning. Men jeg savner mine venner rigtig meget selvom jeg ser dem hver dag 
på skærmen. 

venner og en normal hverdag. 

Fodbold og kammerat /fællesskab 

Altså jeg savner ehhh idkJeg er mest glad for det hele eller ikke at dyrene er begyndt at blive syge 
men ellers så det hele 

Mineklassekammeratersvaner jeg mest. Det jeg er mest glad for det er at man kan sove i længere 
tid. 

Savner vennerne 

jeg savner mine venner, og bare det at gå i (almenlig) skole. 

Savner mine venner, men savner ikke larmen i klassen. 

Savner venner og undervisningen 

Jeg savner mest mine venner, at kunne ses med dem og give dem kram og snakke med dem i 
virkeligheden. 

Jeg savner vores skole og vennerne, og jeg er mest glad for at vi ikke kommer i skole, sådan at 
coronakrisen ikke vare for evigt 

Jeg savner mest venner og fodbold men er glad for jeg kan værehjemme og sove længe og spise 
når jeg vil. 

Jeg savner mine venner mest 

Jec lærer meget ved at mine forældre hjælper mig og forklarer opgaven. Jeg har lært mere denne 
måned en resten af skoleåret 

Jeg savner mest at værre i fysisk kontakt med mine venner. Noget der er godt er at covid-19 
spreder sig langsomt 

At være udenfor sammen med mine vennerjeg er glad fordi jeg er mere sammen med min familie 

Jeg savner mine venner men jeg klare mig uden den normale undervisning jeg lære ligeså meget 
som jeg gjorde før corona lock down 

Jeg savner mine venner og savner også skolen lidtOg at min mor har været god til at fortælle mig 
om covid-19 da hun arbejder på sygehuset 

At vi ikke skal stå tidligt op, men jeg savner mine venner 

Jeg savner mine venner, og at man kan være sammen med flere folk, og en normale skoletimer 
villle nok også være bare lidt rarere. Men jeg er glad for at man også kan lægge et skema efter 
hvornår man kan lave hvad og at man kan fx spisei timen 

Jeg savner mine venner og at få hjælp af mine lærere meget hurtigt 

Jeg savner undervisning som ikke er over computer og mine venner. Jeg er glad for at jeg kan 
være mere sammen med min familie 



 

 

68 af 95 

 

Jeg savner et samlet skema over skolearbejdet til hver dagjeg bliver stresset af selv at skulle finde 
rundt i hvad jeg skal lave og hvornår det er tiljeg er ikke glad -jeg er stresset 

Jeg savner mest mine venner og hverdagen. Jeg er typen, der bedre kan lide at arbejde individuelt, 
og ikke i grupper. Så det er meget rart, det her. Når vi får hjemmeundervisning kan vi også sove en 
time længere end vi plejer. Det synes jeg er rart, og jeg føler mig mere udhvilet end jeg plejer. 

Jeg er mest glad for at kunne være mere hjemme, og kan ikke komme i tanke om noget jeg savner 

Venner savnes mest 

Det jeg er mest glad for er hvis man laver en prøveat man ikke sidder sammen med sin klasse for 
det kan være mega stressende når de begynder at gå så det er meget rat at sidde her hjemme at 
lave det fordi at man har roJeg savner mest at være sammen med venner 

Savner mest vennerne, elsker friheden 

Struktur i undervisningen og bedre overblik. Vi har alle skulle lære og synes lærerne forsøger på 
bedste vis. 

Jeg savner min fritidsaktivitet, håndbold. Jeg nyder, at jeg kan være mig selv og være sammen 
med min familie. Jeg nyder samværet med min hund 

Jeg savner mine klassekammerater 

Jeg savner mest mine klassekammerater.Jeg er mest glad for at kunne sove en halv time længere 

Savner fællesskabetmest glad for at jeg kan være sammen med familien 

Jeg savner og være sammen med mine klassekammerater. Jeg er vel også glad for at være 
sammen med familien. 

Jeg savner mest mine venner. Jeg nyder at være hjemme fra skolen. 

Jeg savner alle mine venner og familiemedlemmer. Og jeg syntes godt det kan være lidt svært, at 
komme igang med at lave lektierne. Man kan nemt komme til, at bruge tiden på noget andet 

Venner 

Jeg savner mest mine venner, fordi det er dem der er grunden til at jeg overhovedet magter at 
lave noget også er der os rigtig rigtig mange andre jeg savner. Men det bare at jeg må ikke være 
samme med dem og det gør bare alt kedeligt og jeg kan ikke få kedsomheden ud af mig selv bare 
af at spille mine yndlings spil eller se yt, jeg savner min venner. 

Man kan sove længe 

Jeg savner mine venner mest og jeg er glad for at være mere sammen med min familie 

Savner mine venner 

Turen til rema i første frikvarter 

Cafëer og biograferjeg skal ikke stå op tideligt og gå i skole 

At man er fysisk sammen med sine venner i frikvarterne 

Jeg savner at møde i skole sammen med ens venner. Jeg savner også den motivationdet giver at 
være sammen om undervisningen 

Jeg er glad for at jeg kan bruge mingode computer til skolearbejde.Jeg er glad for at jeg selv kan 
planlægge skoledagen og der er mere stille.Jeg savner at være sammen med venner, og savner 
rigtigt meget frisøren.Jeg savner også mine fritidsaktiviteter. 

jeg savner mest min normale hverdag se mine vennerdet er fint nok at sidde her hjemme for man 
kan selv besttemme hvornår på dagen man ivl lave det 

jeg savner at se mine venner og at have det sjovt og at kunne komme andre steder end netto men 
jeg har det også megetsjovt med min familie men jeg savner min venner og min telefon er fuckt 
og alle butikker er lukket 

Jeg savner at blive undervist på den måde vi plejer og savner selvfølgelig også mine vennerJeg 
synes det er fint at lærerne stadig ligger lektier ud - hverken for mange eller for få :-) 

Jeg savner mest mine vennerMen jeg er faktisk overaskende glad for hjemmeundervisning 

Jeg savner mine venner 
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Jeg savner vennerne og jeg er mest glad for hyggen med familien derhjemme 

Jeg savner mest mine venner fra skolen som jeg ikke rigtig snakker med uden for skolen.Jeg er 
mest glad for at selv kunne bestemme mit skema og hvornår jeg kan stå op osv. 

jeg kan ikke finde ud af opgaver sådan som læreren har skrevet ned og jeg skal også bruge 
programmer som jeg aldrig har prøvet før. 

Jeg savner mine venner.Jeg savner mine fritidsaktiviteter. 

Savner mine venner!jeg er glad for at vi har så meget fritid 

Jeg savner min normale hverdag. Jeg savner at lære noget og være sammen med mine venner. Jeg 
er enlig ikke glad for noget, men jeg forstår jo også godt hvorfor vi skal være hjemme og passe på 
os selv. Det hercorona-virus skal jo også hurtigt så muligt være over. Så jeg har fuld forståelse for 
det 

Jeg savner mine venner men jeg kan godt lide at lave lektier hjemme og at være hjemme 

Jeg savner mine vennerjeg er glad for at vi har så meget fritid 

Jeg savner mest mine venner. Jeg er meget glad for at jeg selv kan lave hvad jeg har løst til. 

Venner 

Jeg savner helt klart mest mine venner, jeg er mest glad for at kunne sove længe. 

jeg savner nok fælleskabet over i skolenJeg er glad for måden lærene håndtere denne tid 

Det jeg nok savner mest er mine venner, lærer og frikvarterene sammen. 

At man kan sove længe og får gået flere ture udenfor. Savner at være sammen med mennesker 
som jeg ikke normalt skriver med. Savner bare fysisk kontakt med andre 

Jeg savner undervisning i mine fag.Det bedste er at man kan sove lidt længere om morgenen og er 
meget sammen med sin familie. 

Jeg savner mest mine venner og veninder. Vi har meget mere fritid 

Jeg savner direkte undervisningJeg savner at komme i skole fysiskJeg er glad for at der er meget 
roJeg er glad for at jeg ikke skal så tidligt op i skole 

Savner mest mine venner, og fritidsaktiviteter. At jeg kan sidde i mit nattøj og lave lektier 

Jeg kan sove lidt længere end normalt. Jeg savner mine klassekammerater og minfrihed til at gøre 
hvad jeg vil med mine venner 

Jeg savner mine venner rigtig meget. Jeg savner også at være på skolen. Det jeg er mest glad for er 
at jeg lavermine lektier og jeg er ikke stresset 

Jeg savner vennerne.Jeg kan godt lide den ekstra tid med familien. 

Det er selvfølgelig trist at men ikke er sammen med sine venner og at alle mine sports aktiviteter 
er aflyst. Til gengæld har jeg meget mere tid til at spille computer 

At man kan lave det med sine venner , hvor det ikke foregår over devicesat man kan styre sin egen 
hverdag 

Jeg savner mest mine venner og den normale hverdag med hobbyer osv.Jeg er mest glad for at 
man kan stå op når man vil, og at man kan slappe usædvanligt meget af 

Jeg savner aller mest det sociale med vennerne 

Jeg savner mest, at være på skolen og have undervisning. For her hjemme forstår man det ikke 
sådan rigtigt, og man har ikke lige så god hjælp som på skolen. Det jeg bedst kan lide er, at jeg kan 
sove længe. 

Savner mest mine venner og det at have almindelige rutiner dagligt.Jeg er mest glad for at have 
mere tid til atlege med min hund 

Jeg savner endelig ikke noget fra skolen. Jeg er glad for at være hjemme i denne her tid, istedet 
for at der skal være en masse bøvl hvis jeg endelig skulle op i skolen. f.eks holde afstand osv. 

Jeg savner mine venner og kammerater, men jeg synes, at det er fedt nok, at der er mere tid til 
familien og andre ting 

Jeg kan bedre koncentreremig herhjemme, men jeg savner at være sammen med mine venner 
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Savner: skolen, almindelige undervisning, almindelige hjælp fra lærerne i stedet for det her online 
nogetGlad for: at jeg ikke skal stå op tidlig om morgenen for at komme i skole 

Jeg savner mest venner og fritidsaktiviteterJeg er glad for Danmark tar det seriøst 

Jeg savner min venner rigtig meget 

Jeg er rigtig glad for at man skal være hjemme, men jeg savner mine venner 

Savner venner og alm. undervisning da nogle fagene er svære at forstå.Det er svært at forstå via 
computer 

Den er træls og jeg savner mine kammerater 

Jeg er glad for at kunne få hjælp fra lære, venner og forældre 

Jeg savner mine venner -Jeg er glad for, at jeg kan se mere netflix end normalt, og at jeg ikke 
behøver tage pænt tøj på - Jeg kan gå i nattøj hele dagen :-) 

Savner mest vennerne, og er mest glad for at kunne bruge min computer mere 

Jeg savner mine venner! 

jeg savner mest og være sammen med mine venner, og min normale dagligdag. Men jeg er glad 
for der bliver gjord noget ved det nu. 

Savner: vennerneglad for: ved ikke 

Jeg savner mest mine venner, og jeg er mest glad for at jeg ikke behøver at stå tidligt op :) 

Jeg savner min normale hverdag hvor man møder i skole og er sammen med venner fysisk. Jeg er 
glad for at man har nogle lektier man for hele ugen for. 

Jeg savner at være sammen med vennerne. Jeg er mest glad for at være hjemme er at jeg ikke skal 
op klokken 6. 

Savner lærerne tæt på, så man nemt kan spørge demDet bedste ved at være hjemme,er den ro 
der er 

Jeg savner at kunne få hjælp til opgaverne af lærerne. Jeg savner strukturen i min hverdag. Ikke 
noget skolemæssigt, men at jeg kan fokusere på min træning. ( elite gymnast) 

Jeg savner mine kammerater 

Savner mest mine kammerater og klubben. Er rigtig glad for at lave lektierhjemme sammen med 
min mor og far. 

Ved ikke 

Jeg savner at være sammen med mine klassekammerater 

Jeg savner intet.Jeg kan godt lide at være hjemme og sove længe. 

Jeg svaner at jeg ikke kan komme ud til min far 

Jeg savner mest at være sammen med folk fra min klasse og årgangen men er mest glad for vi har 
online møder ca. 1 gang hver dag 

Savner struktur og hverdag 

Jeg savner mest mine kammerater.Jeg er glad for at der er mere tid til de ting jeg godt kan lide at 
lave derhjemme. 

Vennerne og det sociale liv på skolen 

Savner ens kammerater og det at kunne komme mere ud sammen med andreEr mest glad for at 
man... nej faktisk er der ikke noget 

Jeg savner mine sport og det sociale liv.Det jeg bedst kan lide ved det er at jeg har mere fritid, 
men at jeg også lære mere. 

Jeg savner mest mine venner og min sport. Det bedste ved det er at jeg har meget mere fritid 

mine venner 

Jeg savner mest lærernes måde at hjælpe på det jeg er mest glad for er at kunne side i min gamer 
stol 

jeg har det ok med det, men jeg savner selvfølgelig mine veninder. jeg syntes nogen gange det er 
meget rart fordi jeg har mere tid med min familie 
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Skolen 

jeg savner at kunne se mine venner og give dem et kram. og generalt bare hverdagen.man skal 
ikke op og gøre sig klar til at kunne side på sin plads klokken 08:00 

Savner mine fritidsaktiviteter.Det er godt med mere hygge sammen med familien. 

Jeg savner mine venner rigtig meget og jeg glæder mig til at se dem igen, men jeg synes også at 
det er ret hyggeligt at være hjemme med min familie 

Jeg savner at kunne på mere hjælp for det er ikke alting jeg forstår og det irritere mig lidt også 
fordi at der jo er nogle der klare sig bedre end andre. Men også at lærerne ikke giver nogen 
feedback.Der er til gengæld meget mere ro til at lave lektier i. 

Jeg savner mine venner/veninder og jeg glæder mig virkelig til at komme i skole igen. Jeg syntes til 
gengæld at det er meget hyggeligt at gå rundt her hjemme i min hyggetøj og lave lektier. Så jeg 
syntes at jeg har det helt fint trods situationen 

Det jeg savner mest er nok fællesskabet i klassen og det at kunne være et andet sted end bare, at 
være hjemme hele dagenAt der er ro og ikke nogen der forstyrrer mig, man fårmere tid til 
tingene. 

Jeg savner mine venner og lærere, og i det hele taget den sociale del af skoleJeg kan godt lide at 
jeg ikke skal stå så tidligt op, og at jeg selv kan planlægge min dag på en anden måde end i skolen. 
Jeg bruger også mindre tid på skolearbejde nu, fordi jeg bliver hurtigt færdigt, så det er dejligt. Det 
kunne være dejligt at have nogle dage der var hjemmeskole, når vi kommer tilbage i skole, så man 
selv kan arbejde i sit eget tempo, og på sin egen måde. 

Venner, klassekammerater 

Jeg savner mest mine klassekammerater og fritidsaktiviteterne-Jeg er mest glad for at vi har mere 
tid til at lavelektier 

Savner mest mine kammeraterEr mest glad for ikke at skulle så tidlig op og afsted om morgenen 

Jeg savner mest at kunne tage afsted om morgenen og mødes med mine klassekamerater i 
klassen.Jeg er glad for at jeg kan få hjælp hvis jeg har brug for det. 

vennerved ikke 

Jeg savner mine kammerater og lærerne og dagligdagen på skolen 

Mine venner, fritidsaktiviteter 

Jeg savner jo nok aller mest mine venner, men en god ting er vel at vi kan stå lidt senere op 

At være sammen med venner 

Savner mest mine venner og at jeg ikke kun er sammen med min familie 

Savner mine klassekammerater og fællesskabet. Det er skønt man ikke skal fremlægge for klassen. 

Jeg er mest glad for at være hjemme, men jeg savner venner osv. 

Jeg savner ikke noget. Jeg er meget glad for at være hjeme. 

Savner venner og sport og en almindelig hverdag.man slapper mere af og er ikke bange for man 
går glip af noget 

jeg savner min hverdag, gymnastik og jeg klarede mig meget bedre i den normale skole. 

Jeg savner de aktive fag fx billedkunst, idræt og Håndværk og designjeg kan godt lide at man 
arbejder i sit eget tempo, og kan holde en fridag hvis man er færdig 

Jeg savner mest mine venner, og være sammen med dem udenforog jeg er glad for at jeg stadig 
har kontakt til dem. 

Mine klassekammerater og fællesskabeti klassen. Jeg synes heller ikke jeg lærer så meget som jeg 
vil have gjort, hvis det var en normal hverdag 

at lave lektier i skolen og være sammen med vennerne det er lidt svært at lave alt online på 
forskældige hjemmesider og finde alle opgaverne 

At jeg kan være hjemme med min familie og at jeg ikke behøver stå tidligt op hverdag for at gå i 
skole 
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mine venner fra skolen 

Jeg savner mine vennerjeg er mest glad for at vi har mulighed for at få online undervisning 

Jeg savner mest social samvær med mine kammerater. Jeg er mest glad for at sove længe. 

At kunne være sammen med venner, hjemme og i skole.At kunne låne en bog på biblioteket, e-
bøger gør så jeg får ondt i øjnene. 

Jeg savner helt klart mine venner mest 

jeg savner helt klar at besøge min familie fx min bedsteforældre og kusiner, og så savner jeg 
skolen og mine venner. Men jeg er glad for at regeringen tager det alvorligt, og gør hvad der skal 
til for at smitten kan bremses. 

At være hjemme, savner kammaraterne. 

jeg savner mine venner 

Det er noget lort 

At være sammen med folk. 

 

 

Elevsvar 8.klasse 

 
Jeg savner mest at være sammen med mine veninder.Jeg er mest glad for at, jeg føler jeg får lavet 
meget mere her hjem, end jeg plejer. 

Jeg savner et fællesskab. Og mine venner, rigtig meget.Jeg er glad for god tid med familien, og jeg 
udnytter meget tid på at bevæge mig og få smidt nogle kilo(: 

Jeg savner mest mine venner og det sociale samvær med andre end min familie. 

at være sammen med vennerne i skolen 

Jeg er savner selvfølgelig kammeratskabet du har i en klasse, men jeg savner ikke så meget 
undervisningen. Jeg føler at du er nødt til at lave mere individuelt og det lærer du mere af men 
man kan også blive træt af det og du ville ønske at nogen ville læse det op for dig men der er 
ingen til at gøre det 

Jeg savner mest, at man får en præsentation på tingene inden man arbejder med det. Også savner 
jeg også at arbejde sammen med sine venner. 

Jeg savner at have en normal hverdag. At komme uden for huset, møde nogle mennesker og at 
komme i skole. Men jeg er glad for at lære noget nyt, og at prøve at stå på egne ben. Jeg kan godt 
lide at jeg kan nå nye ting som jeg ikke plejer og at jeg selv kan styre min hverdag. 

Jeg savner at man har frihed og selv styre sit liv 

Jeg savner helt klart bare det med at være i nærvær med nogen andre mennesker end mine 
forældreDet bedste er at man kan sove længe:) 

Mine kammerater og sammenholdet 

Jeg savner mest at være sammen med mine venner, og se dem.Jeg synes bare at det er bedre at 
være hjemme for så går min dag meget hurtigere. 

Jeg savner mest at møde på skolen og være sammen med venerne, og det bedste er at vi kan 
kommer af med corona 

Han savner sine venner i skolen og til håndbold 

Det jeg savner mest er venner, at arbejde sammen fysik og ikke over computeren.Det jeg er mest 
glad for er, at jeg bare kan ringe til mine venner og snakke med dem. 

Jeg savner mine venner rigtig meget. Jeg er glad for at jeg selv kan variere min tid 
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Jeg savner mest at se mine venner i skolen, man keder sig alt for meget.Jeg er mest glad for, at jeg 
kan ligge i sengen hele dagen. 

Jeg savner mine venner og at have en rutine 

jeg tænker mest på at det er trælst at man ikke må være sammen med venner 

Jeg savner mest at være på skolen med mine venner og have normal undervisning. Jeg er glad for 
at vi kan have online undervisning med hele klassen, sådan det føles mere som at det var i normal 
skole. 

Jeg savner at kunne få hjælp af en lære,at være sammen med mine venner og man kan 
koncentrere sig bedre i skolen. Det er rart at man ikke skal så tideligt op, og man kan selv 
bestemme hvornår man vil igang medlektierne og hvor lang tid det skal tage. 

Vennerne 

Jeg savner at være sammen med mine venner, at jeg kan få hjælp af læreren hvis der er noget jeg 
ikke kan forstå. Jeg er mest glad for vi selv kan holde styr på vores pauser, hvis det bliver for 
meget 

Jeg savner mine venner?? 

jeg savner mine vennermen deter godt at de lukkedeskolen ned pga. smitterisiko 

Savner veninder 

Jeg savner mest min fodboldtræning (4-5 gange om ugen) og det sociale samvær med mine 
venner. Det jeg savner ved skolen er at være sammen med alle dem fra årgangenJeg er mest glad 
for at have en rolig hverdag, hvor jeg selv kan bestemme, og hvor der er plads til individuelle 
projekter. 

jeg savner mine klasse kammeraterat skolen åbner 

Jeg synes det er skønt selv at planlægge min dag og være derhjemme, men jeg savner dig stadig 
mine veninder i dagligdagen 

Jeg savner mest dem fra skolen og er mest glad for at selv kunne sætte min dag op 

Jeg savner mest mine venner og mine fritidsaktiviteter. Men det er meget rart man selv kan 
vælge, hvornår man laver hvad 

Jeg savner mest at man er sammen med andre og man er i samme lokale med læreren så er det 
lidt nemmere at få hjælpjeg er glad for man kan sove lidt længere 

Savner klassekammeraterne og er glad for at kunne gå i skole i nattøj. 

Jeg savner nok mest mine lærer og det med at være på skolenMen en af de ting jeg godt kan lide 
er at man har lidt frihed imens man stadig laver lektier 

Fedeste: Man ikke skal i skole og man selv styre tingene.Dårligste: Man kan ikke passe sine 
fritidsaktiviteter 

Det er lidt nederen at man ikke kan e sine venner men man kan sove lidt længere og slappe af 

Jeg savner sammenholdet og fællesskabetMine venner 

Savner mine venner, og er glad for at sove længe 

Venner savner jeg mestVed ikke 

Jeg savner strukturen for en normal skoledag. Jeg savner at der er et planlagt skema for migog jeg 
savner skolemiljøet. Jeg savner at være sammen med kammeraterneJeg savner at kunne få hjælp 
af lærerne ansigt til ansigt, for jeg har svært ved at forstå det over video-chatDet jeg er mest glad 
for er at deikke længere bare smider en masse lektier til os og at vi så selv må finde ud af det, som 
de gjorde de første uger før påske. 

Jeg savner mest mine klasse venner, og der er ikke rigtigt noget jeg er glad for 

jeg savner Karmarter og at jeg ikke skal køre i taxa i flere timer om dagen 

Jeg savner at være sammen med mine venner. 

Savner mine venner og den normale undervisning.Jeg kan godt lide at jeg slev kan bestemme 
hvornår jeg vil lave hvad og hvornår jeg holder pause 
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Savner vennerne og fællesskabet 

Mine venner 

Jeg savner at måtte være fysisk sammen med andre. Jeg er glad for at man stadig kan arbejde 
sammen over Google meet etc. 

Jeg savner håndarbejde og design 

Jeg savner mine venner, men jeg har mere tid med min familie 

Jeg er glad for at være derhjemme. Det gør det nemmere for mig at jeg kn være sammen med 
mine forældre. Jeg savner mine venner, og jeg savner min guitarundervisning 

Jeg savner det sociale, altså mine venner. Jeg er mest glad for, at jeg kan koncentrere mig mere, 
når jeg laver skolearbejde 

jeg er mest glad for at når vi er færdige så snakker vi allerede sammen og derfor kan vi bare spille 
når vi er færdige eller lignendejeg savner mest det fysiske i pauserne 

Jeg savner mine venner, og at være social. Jeg savner også min gamle undervisning.Jeg kan godt 
lide at være hjemme. 

Mine kammerater 

Savner mest mine vennerMest glad for hjemmefriheden 

Jeg kan godt lide at arbejde på denne måde, men jeg ville ønske jeg kunne mødes med mine 
venner oftere, og ikke bare på gåture med afstand 

jeg savner mest at man kan være i store forsamlinger og jeg er mest glad for at jeg kan sove længe 

Jeg savner mest, at kunne spørge mine lærer om hjælp med det samme i stedet for at vente på 
deres svar over nettetMen jeg er mest glad for, at kunne få lov til at sove længe og være mere 
sammen med min familie 

Jeg savner at kunne se mine klassekammerater og lave mindre skolearbejde end jeg i forvejen 
laver, men det er også meget rart at lave lektier derhjemme 

Savner mine venner og at lære FACE to facesavner mine fritidsaktiviteterglad for at. Ære med 
familie og sidde i sengen med hundene og lave lektier 

Det er røv-sygt :(: 

Jeg savner mine venner og mine fritidsaktiviteter. 

Savner kammeraterneGlad for at sove længe 

Savner lærerne.Mest glad for friheden 

venner 

Venner og alm undervisning 

Historie 

jeg savner mest at kunne være sammen med mine venner, og hygge mig med min 
frihedsaktlviteter. 

At se sine kammerater 

Jeg savner at få en bedre forklaring på hvad der skal lavesJeg kan godt lide at vi får tid og selv må 
vurdere hvornår vi vil holde pauser. 

Jeg savner mest min fritidsaktivitet.Jeg er glad for den ekstra fritid 

Savner venner 

Savner nok mest at bære sammen med allesammen på engang jeg er mest glad for at man lidt selv 
kan bestemme hvad det er man skal lave 

Jeg savner at have et privatliv væk fra min familie. Det privatliv hentede jeg mest fra skolen eller 
min Dungeons  Dragons gruppe, men nu når det er taget fra mig, ved jeg ikke hvad jeg skal gøre. 

Jeg savner ikke skolen, jeg savner kun min fritidsaktivitet 

Jeg savner mest interaktionen med mine vennerDet er svært at forstå opgaverne gennem tekst, så 
jeg savner at mine lærere kan forklare mig opgaverne ordentligt. Vi har tit møder med min lærer 
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på Google Meet, men det er ikke altid det virkerMin matematiklærer har ikke kontaktet os, så vi 
har ikke fået klare instrukser fra ham, det er foregået igennem min dansklærer 

Mine venner 

Jeg savnermine venner og nogle af de familiemedlermmer, som jeg ikke kan se i øjeblikket. Jeg er 
glad for lærerne har fundet en god løsning, så vi kan forstå hvad vi skal lave herhjemme. 

Jeg savner følelsen af at der er en ven til rådighed.Jeg savner at have det sjovt med mine venner. 

Mine kammerater og den gamle undervisning 

At komme afsted og være sammen med kammerater. Glad for at sove længe 

Jeg savner mine venner og at undervisningen i skolen er mere varieret. Synes det er meget det 
samme her i corona-tiden (virtuelt møde, vi får opgaver, vi laver opgaver og vi samler op på 
opgaver)Jeg er glad for at jeg er så meget sammen med min familie 

Jeg savner at mine lærer er mere på. Jeg synes ikke det laver noget som helst. De lægger 
udetaljeret opgaver ud som alle stiller spørgsmål til. Jeg savner at mine lærer bruger mere tid på 
vores undervisning, og jeg savner mine venner. 

Savner struktur og hverdagEr glad for tid til hygge med familien 

Mine venner og noget struktureret undervisning 

Jeg savner mest at være nærkontakt gående med min venner og veninderJeg er mest glad for 
weekenderne hvor man ikke rigtig skal noget 

Jeg savner mine venner og mine lære og det der gøre mig glad erFjernstyrede biler og værktøj 

Jeg syntes det nederen. Jeg føler jeg meget bedre kunne følge med i undervisningen og havde et 
større overblik over hvad jeg lavede da vi fysisk var på skolen. Og så er det også rimelig kedeligt i 
længden 

Jeg savner det, at vi kan snakke sammenom opgaverne. Det er nemmere at få hjælp når vi er på 
skolen. Jeg savner mine klassekammarater og lærere. Jeg er glad for den måde man selv kan 
styrre hvornår man laver tingene i de forskellige fag. 

Jeg savner samvær med andre mennesker,og en normal hverdag. Jeger glad for mere tid med min 
familie. 

Jeg savner mest mine venner og også at have noget at lave hver dag - altså gå i skole 

jeg savner mine venner, og lave andet end at være hjemme hele tiden, det er mega kedeligt. Man 
ser slet ikke sine venner 

At være fysisk i skole 

Min hund døde af coronavirus? Så har det ikke særligt godt. Dum Dum Dum:( Sad face? Send sprit 
til hænderne og vaske midel 

Jeg saver rigtig meget mine venner, og minefritidsaktiviteter og arbejde som hjælpetræner.Jeg 
synes det er fedt at man selv kan styre sin tid 

Savner mine kammeraterMest glad for den ro jeg har, til at koncentrere mig om mit skole arbejde 

Jeg savner nok mest mine fritidsinteresserJeg er nok mest glad for at arbejde hjemme fordi så kan 
jeg lidt bedre koncentrerer mig 

Jeg savner mest det med at tale sammen med nogenom skolearbejdet - både med lærere og 
klassekammerater. Sådan synes jeg, at jeg lærer bedre.En enkelt god ting ved krisen er, at jeg nu 
har bedre tid til at få gjort noget ved mine fritidsinterresser. Det kan være svært af nå i hverdagen. 

Savner: Mine vennerMest glad for: Friheden 

Jeg savner nok mest frivaterene med minen venner.Jeg er mest glad for de karakterer jeg får når 
jeg laver mined lektier her hjemme 

sut den 

i like turtles 
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Jeg er meget glad for at se min kat NN hver eneste dag hele tiden. Min hund NN jagter hele tiden 
NN så derfor skal jeg holde dem fra hinandenhvordan skiller man en hund og en kat fra 
hinanden............. idk 

savner mest mit sport. 

Det ved jeg ikke 

savner det sociale samvær, friheden til selv at planlægge min hverdag 

Fritidsaktiviteter og kammerater. 

Jeg savner mest mine venner. Jeg er glad for at være hjemme. 

Jeg savner mest at se alle min kammerater og venner, og jeg savner undervisning på tavlen, men 
jeg er glad for den gode tid jeg har fået med min familie. 

Jeg savner at have en almindelig hverdag, altså at gå i skole hver dag, og være sammen med mine 
venner. Jeg har det svært ved at koncentrere mig derhjemme nogle gange. Jeg vil virkelig gerne i 
skole igen. Det er rigtig kedeligt og svært at være hjemme hele tiden. Jeg forstår godt hvorfor jeg 
ikke kan tage i skole, og kan godt se at det er den bedste løsning er at lukke skolerne og alt andet. 
Jeg håber bare snart at alt bliver løst, så skolerne åbner igen 

Jeg savner at man selv kan styre sin hverdag, og have noget frihed 

savner mest at være sammen med mine vennerermest glad for at man kan sove lidt længre 

Hverdagen 

mine venner og familie 

Mine klassekameratter og jeg er mest glad for at jeg er mere sammen med min familie 

Du savner klassekammeraterne, det sociale og fritidinterasserne.Jeg savner en almindelig hverdag 
med samme rytme. 

savner mest venner og sport 

Jeg savner mest mine venner, og jeg er mest glad for selv at kunne bestemme mit skema, og være 
sammen med min familie?? 

At du ikke skal vente 30 min på svar fra en lærer 

Jeg savner mest vennerne i skolen.Jeg er glad for, at man selv kan bestemme, hvornår man vil lave 
de forskellige fag,og hvornår man vil holde pause 

jeg er mest glad for at vi ikke skal lave så mange lektier, men jeg vil også gerne være i skolen 
sammen med mine venner 

Jeg savner en almindelig hverdag. 

Jeg savner mest rigtig undervisning, med lærere der kan undervise fysisk og mine kammerater.Jeg 
er mest glad for at der er mere ro til at lave ens opgaver, så man ikke bliver forstyrret eller 
ufokuseret. 

Kan bedre koncentrer mig hjemme, men savner måden man få hjælp på, når man er i skilen 

at være sammen med sine kammerater HEHEHE 

Savner mest: Klasseundervisning og struktur i ens skolearbejde.Mest glad for: Mere tid med min 
familie 

Jeg er blevet bedre i nogle fag pga. alene undervisningJeg savner mine venner:( 

At man ikke kan se sine venner i skoletiden 

Jeg savner mest hverdagen.Jeg er mest glad for at selv at kunne planlægge sin tid:) 

Jeg savner en smule mine vennerjeg føler mig ikke alene mere, er bange eller stresser 

savner mest: mine vennermest glad for: friheden 

Jeg savner helt klart det der med, at kunne spørge læreren om hjælp, hvis der er lige er noget man 
ikke forstår. Fordi nu, så er det en del svære at få hjælp, da man skal til at skrive til dem, og så 
vente på at de svarer.Det gode er, at jeg har mere tid sammen med min familie, og det er ret 
hyggeligt. 

Jeg savner allermest min familie, venner og den normale hverdag. 
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Jeg savner selvfølgelig mest mine venner, men jeg savner også undervisning og en daglig rutine, 
og at se alle lærerne og snakke med folk fysiskJeg er mest glad for hvordan mine lærer tackler 
situationen og jeg synes de er engageret og glade trods situationen 

Jeg savner fællesskabet og de menneske man ikke ses så meget med men der er også mere frihed 
og mulighed for at lave andre ting på en hel dag 

Jeg savner alle mine venner og især mine bedsteforældre.Hele coronakrisen gør mig så nervøs 
over, om de får den.Og så savner jeg fritidsaktiviteter og de må restauranter.Men tilgengæld 
bruger jeg en del mere tid med min familie, så det er rigtigt dejligt 

At være sammen med dem på skolenDet er virkelig svært at findemotivation til at arbejde de 
valgte tidspunkter. 

Venner-selv og vælge hvornår man laver tingene 

Jeg savner mest min normale hverdag, med skole, venner og fritidsaktiviteter 

Jeg savner mest, at snakke med mine venner. Jeg er dogrigtig glad for at gå hjemme, da jeg selv 
kan strukturer min dag. 

Jeg savner mest mine klassekammerater og er mest glad for jeg ikke skal tidligt op:) 

At jeg ikke kan mødes med mine venner. 

Jeg savner mest at kunne være fysisk sammen ned venner, og at kunne være i byen.Jeg er mest 
glad for, at jeg kan arbejde i stilhed 

Jeg savner venner og skolen. Jeg sidder meget alene. Jeg føler vi har fået mange lektier for. Noge 
dage sidder jeg kl 23 om aftene og laver lektierDe gode ting er at jeg bliver rigtig grundig med 
mine lektier. ellers kan jeg ikke finde på andre gode ting. 

Jeg savner selvfølgelig fællesskabet på skolen. Men i dan anden ende, så kan man lave hvad man 
har lyst tili hvilken som helst rækkefølge, så det er fint med mig. 

Venner, familie og ikke at skulle være paranoid for at komme ud fra ens hus 

Savner mest mine venner. Jeg er glad for at kunne slappe mere af 

Jeg savner timerne fordi jeg i fore vejen ikke har så mange fordi jeg slog hul hovedet  (14 cm langt 
2 cm dybt rise på kraniet og hjernerystelse). Det er ikke så godt. 

Venner 

Jeg savner at være sammen med hele klassen, men jeg er også glad for at kunne holde en pause 
hvis jeg har brug for det. 

Savner mine kammerater, men glad for jeg kan sove længe 

Jeg savner nok mest rigtig skole undervisning. Jeg ved ikkehvad jeg er mest glad for. 

Jeg savnerat være sammen med mine klassekammerater, og være til sportJeg kan godt lide at 
man selv kan planlægge dagen. 

Jeg savner nok mest mine klassekammerater.Jeg er mest glad for at man kan tage tingene i sit 
eget tempo nu, og at det ikke går for hurtigt som oppe i klassen nogle gange. 

Jeg savner mest at være sammen med mine venner og at få bedre gennemgang af opgaver. 
(Lærerne prøver, men det er lidt svært for dem at gå grundigt igennem, hvilket er fair nok). 

Jeg savner mest at være sammen med mine venner og andre i familien, og det er lidt trist at man 
ikke kan gøre det mere. Jeg kan godt lide, at jeg får meget mere tid til at spille sammen med 
vennerne 

Jeg savner rigtig meget fysisk kontakt fra mine venner. Både i skolen, men også i fritiden. Jeg er 
dog meget glad for, at hverdagen ikke er så stressende. Jeg kan tage mig god tid til at lave nogle 
aktiviteter udenfor, eller ligge og slappe af uden at skulle tænke på at skulle nå noget, som at 
skulle til fodbold eller andet 

Jeg er glad for at jeg kan sove længe om morgnen men det er rigtig svært at finde rundt i de 
forskellig fag og jeg savner mine venner. 

jeg er glad for at have lidt mere fritid 
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Jeg savner mine klassekammerater og også i nogen grad den faste hverdag. Det er svært at 
koncentrere mig hjemme, så jeg savner igen at have en adskillelse mellem skolen og hjemmetJeg 
kan dog også godt lide at have meget fritid og selv at kunne bestemme hvornår jeg vil arbejde og 
holde fri. Jeg tror dog i længden at jeg vil komme til at kede mig og savne et fast skema endnu 
mere 

AT SOVE LÆNGE og min venner. 

Jeg savner mest at være sammen med mine venner, og ikke kun have undervisning over skærm. 
Jeg er mest glad for at være sammen med mine venner 

Savner mest - nok mit arbejdeMest glad for - at man helt selv kan planlægge ens dag, altså hvis 
man vil sove længe kan man det, eller hvis man vil løbe en tur midt på dagen. Altså man kan gøre 
lige det man vil:) 

Skolevennersport 

det kedligt 

jeg savner undervisningen i skolen med lærerne i klassen 

Jeg savner, at man kan få forklaret en opgave, hvis man har problemer med den. 

Venner 

Jeg savner helt klart mest bare hverdagenAt vågne til normal tid og have normal skoledag, med 
venner, lærere og frikvartere osvJeg er vel glad for at man kan spille lidt mere og selv bestemme, 
hvornår man vil lave sine ting og man kan også sove længe, men der er helt klart flest negativer 

Savner:Mødes med venner og fritidsaktiviteterGlad:Fri skole og være hjemme 

Jeg savner det fællesskab, man kunne møde op til hver dag i skolenMen jeg er glad for at jeg er 
begyndt, at dyrke mere motion, nu hvor jeg har så meget tid 

Jeg savner mest mine venner fra fritidsaktiviteter og jeg er næsten glad for at slippe for min klasse 

Jeg savner mine venner, keder mig meget herhjemme. 

Savner venner mest 

-Jeg savner nok det med at man mødes med de forskellige klasser og snakker lidt med dem.-Jeg 
savner min eneste rigtige ven fra min klasse, vi laver stadig opgaverne sammen, men vi snakker 
bare ikke så meget sammen mere 

Jeg savner mine venner og sport med andre. 

Jeg savner opgaver i plenum, mangel på visuel kontakt og min normale hverdag 

Det værste er, at jeg kan ikke besøge nogle af mine venner eller familiemedlemmer, og det bedste 
er, at jeg får mere tid til at spille og fordele tiden, sådan jeg arbejder bedst 

Jeg savner mest at kunne se mine venner.Jeg mest glad for at lektier ikke er så stressende længere 

Savner at få undervisning af mine lærer og at kunne se mine venner 

Hverdagen er lavet helt om. Savner at se ens venner hver dag 

Jeg savner at det skal være nemt at få hjælp og være sammen med sin venner og i hele taget bare 
være social og se flere ansigter 

Jeg synes det er en speciel situation, men egentlig synes jeg faktisk det meget rart bare at være 
herhjemme. Altså jeg har ikke rigtig kedet mig, for vi har haft så mange lektier for at jeg hele tiden 
skulle lave dem, men nu må vi se om jeg kommer til at kede mig i påskeferien. Det er også 
underligt for jeg savner heller ikke min sport som jeg går til 4 gange om ugen. Selvfølgelig savner 
jeg mine venner rigtig meget, men så facetimer jeg med dem nogen gange 

Fællesskab og venner 

Jeg har der rigtig godt her hjemme, og jeg synes jeg lærer meget mere, når man bedre kan 
fokusere på er emne og undersøge det, fordi man har tid. Jeg savner skolen en lille smule. 

Jeg savner mest mine venner, og så savner jeg også min min sport.Jeg er mest glad for det her 
hjemmeundervisning, jeg synes det er fedt at vi selv kan bestemme, hvornår, og hvor vi laver det 
vi skal. 
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Jeg savner 100% mest mine venner og sammenholdt og fælleskabetog der er ikke Raktig sån noget 
godt ved at være hjemme 

villdas er mit barn 

Fællesskabet 

Mine venner 

at være sammen omkring andre mennesker og se at der faktisk er liv på jorden!!! 

Savner lærerne, skolen og mine klassekammerater. Jeg er glad for at lærerne svare hurtigt og de 
er gode til at hjælpe 

P er min Daddy P 

Jeg savner at kunne få hjælp til nogle opgaverDet jeg er mest glad for er at jeg er jeg kan ajbede i 
stilhed 

Jeg savner mest mine venner og jeg ved ikke hvad jeg er mest glad for 

Jeg savner den normale undervisning, men jeg savner mest mine venner fra skolen. 

Jeg savner min klasse. Jeg synes faktisk det er fedt at have virtuel undervisning, da det er en 
anden måde at arbejde på, end vi normalt gør. Derudover synes jeg, at jeg får planlagt min uge ift. 
lektier, meget bedre! 

Jeg savner mest mine venner, og at kunne få et direkte svar med det samme af mine lærere. Jeg 
er mest glad for at jeg kan sove længere. 

Jeg savner mest den normale skole gang, og mine klassekammerater. 

Jeg savner varieret undervisning, men er glad for at jeg kan blive hurtigere færdig med 
skolearbejdet. 

Jeg savner en nem undervisning og savner mine venner. Jeg er glad for at vi kan få lidt mere ro 
hjemme end i skolen. 

Jeg savner mest at have fysisk kontakt med folk - men kan godt lide at jeg kan sove længe. 

Jeg savner mest venner og undervisningen som vi plejede at have...jeg savner også frikvarterer 
med mine vennerjeg er mest glad for at jeg nu kan være mere sammen med min familie! 

Jeg savner mest sammenværet med andre og det fysiske. Men kan kan virkelig godt lide denne 
slag hverdag, hvor jeg ligesom får mere tid til hvad jeg har lyst og overskud til. Men savner dog 
også min sport meget. 

jeg savner det sociale i skolen man jeg er glad for at jeg får lov til at være hjemme men stadigvæk 
kan følge med i timerne 

Savnet en normal hverdag 

Jeg savner mest den fysiske undervisning, hvis ens forældre fx. ikke er god til F/K er det svært at 
forså og lave opgaven. og nogle af mine klassekamerrater.Jeg kan godt lide at være så fleksibel, så 
jeg kan også nå at lave en masse andet produktivt i hverdagen som jeg normalt ikke har til eller 
overskud til. 

Hvad jeg savner mestAt være sammen med mine vennerVære på skolenSnakke med lærereHvad 
jeg er mest glad forAt være hjemmeVære mere sammen med familien 

Mine venner. 

Jeg savner at være sammen med mine vennerJeg elsker at man kan arbejde på de tidspunkter 
man vil, kan få sovet igennem, så man er frisk til skolearbejdet. Og at jeg har mere tid med min 
familie 

Jeg er meget neutral på dette emne 

Savner ikke noget. 

Jeg savner ikke nogenJeg er glad for at der er mere ro i min hverdag 

Skolen og mine kammerater 

Jeg er meget glad for at skulle være hjemme. Der er ikke rigtig noget, jeg savner 

Jeg savner i høj grad mine klassekammeraterJeg er mest glad for at vi kan stå op når vi vil 
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Jeg savner mest at kunne mødes med venner og kammerater uden for skolen, til fritidsaktiviteter 
og lignende, men er meget glad for at jeg ikke behøver at skulle døje med larm og støj og drillerier 
fra hjernedøde klassekammerater. Jeg afhænger meget af forskellige resourcer og kilder, såsom 
tømmer, rådgivning og lån af værktøj,der nu er uden for rækkevidde under karantænen, og det 
påvirker meget min hverdag. 

jeg savner virkelig at være sammen med vennerne 

Jeg savner at man kan være sammen med mine venner og min familieat jeg kan komme lidt 
tætterepå min familie og så at man kan hygge og spile spil 

Jeg savner helt klart mine venner mest. Jeg er mest glad for at jeg kan køre mit eget skema nu her. 

Mine venner fra skolen. 

Savner helt klart det sociale samvær, der følger med skolen. 

Savner mest venner og fritid og fællesskab. Mest glad for at være hjemme ved min hund. 

Jeg savner allermest mine venner, men jeg savner også at have den der hverdag, hvor man skal op 
og i skole kl 8, i stedet for at deltage over computeren. 

Jeg kan fint nok lide at arbejde med computeren, men det er noget andet når det man ikke sidder 
omringet af andre socialt som sine klasse kammerater. Det kunnelige klares de første to uger, 
men nu vil jeg bare gerne tilbage igen. 

mødes med folkjeg elsker at være hjemme 

Savner det sociale. Kan godt lide at arbejde hjemmefra fordi man bliver ikke forstyrret på samme 
måde. 

Er ordblind og talblind så alt er svært 

Alt forgår på computerenOg ikke skriftlig 

Savner mest eb struktureret hverdag sammen med mine venner. Men det dejlige ved at have 
undervisning hjemmefra er at jeg selv kan bestemme hvornår jeg står op og går i seng. 

Jeg savner mine venner ufatteligt meget!Jeg er meget glad for at jeg ikke skal side i et klasselokale 
fra 8. til 15. 

Jeg savner ikke det sociale, da jeg ikke har mange venner.Jeg er glad for, at jeg ikke har faste 
pauser. 

Fællesskabet med kammerater og at gå i boden og købe madAt jegkan sove lidt længere og ikke 
skal ud af døren tidlig hver morgen 

Det er hyggeligt at være her hjemme men jeg savner mine venner 

Jeg savner min skole meget. Både vennerne og undervisningen. Jeg har godt nok snakket med 
nogle af mine venner, men det er ikke det samme. Når vi også skal gennemgå nye ting i skolen, 
kan det godt være lidt svært med den her form for undervisning, så jeg glæder mig til at skolen 
starter op igen 

Jeg savner mest at man ikke bare lige hurtigt kan spørge ens lære om noget, som man plejer at 
gøre. Jeg er mest glad for at ingen er smittet i min familie. 

Jeg savner mest at have fysisk undervisning på skolen med mine vennerJeg er mest glad for at der 
er oprettet onlineundervisning. 

Savner både skole, kammerater og mit fritidslivDer er ingen gode ting 

Jeg savner mest mine venner, men det er rart at være herhjemme 

Jeg savner mest at være sammen med mine venner, men det er også rart at være her hjemme. 

Jeg savner fysisk kontakt med venner i skolen, men vi snakker via discord herjhemme. 

Mine kammeraterat kunne sove længe 

Sammenholdet i klassen 

Jeg samler mine venner og mine fritidsaktiviteter meget. Min hverdag er blevet vendt op og ned, 
og det kan tydligt mærkes... på den anden side er det dejligt at bruge mere tid med sine forældre 
og søskende:) 
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Jeg savner mine venner og mindre lektier. Jeg er glad for at jeg ikke skal tidligt op 

Jeg savner mine venner og at blive undervist på skolen. Jeg er glad for at jeg måske kan sove lidt 
længere, og er sammen med min familie samtidig. 

Kedeligt 

Jeg savner mest at være sammen med mine venner og at få undervisning på skolen 

Savner: Venner, gruppearbejde, at være sammen med folk, at kunne få hjælp til skolearbejdeGlad 
for: beslutning om skolelukning pga smittefare 

Jeg savner at kunne bevæge mig uden for mit hus, og at kunne se mine venner. Savner også rigtig 
undervisning. Er ikke rigtig glad for noget andet end man kan sove længere. 

Jeg savner nok en lidt mere spændende skoledag, da det er sværefe for lærene at arrangere f.eks 
et fagligt stafetløb eller lignende, da det foregår virtuelt. Så savner jeg nok også mere 
gruppearbejde. Men jeg synes det er fint at man selv kan tilrettelægge ens dag, og styre tempoet, 
selvom jeg nok kan komme til at bruge for lang tid på nogle opgaver... 

Vennerne og lærerne 

Jeg savner at være sammen med mine venner og jeg er mest glad for at være sammen med mine 
venner 

Kiosken og kammeraterne 

Savner lidt at se de voksne i klassen.Jeg er glad for at jeg ikke skal stå op lige så tidligt som jeg 
plejer. 

Jeg savner mest at kunne snakke med folk uden at skulle ringe til dem først 

Jeg savner meget frikvater og andre aktiviteter med andre fra min klasse, jeg føler meget at i 
stedet for at motion bare var en selvfølge er man selv nød til at bruge sin egen tid på at få motion. 

Jeg savner at se og være sammen med mine venner. 

Jeg savner den normale hverdag 

jeg savner at være derJeg kan godt lide at kunne sove længere. 

Jeg savner lære og kammerater 

Jeg savner mest at kunne træne frit, og være mere aktiv, og komme udJeg er glad for, at have 
mere tid end normalt, da jeg føler jeg kan nå meget mere end jeg ellers ville kunne.Jeg har fået en 
god oplevelse ud af situationen, indtil videre. Og har næsten ikke lyst til, at vende tilbage til den 
normale hverdag. 

Jeg savner mest vennerne, lærerne og skolegangen. Jeg kan lidt bedre koncentrere mig i skolen 
end derhjemme,da jeg nemmere kan lave alt muligt andet. Jeg er mest glad for at når man har 
lavet det man skal lave, så har man alle ens tingderhjemme som man ikke plejer fx. Trampolin som 
man kan hoppe på eller side og være kreativ i længere tid end man plejer normalt 

Kammerater, lærerne, vejledning og responsDer et ikke noget godt 

Jeg savner mine venner, men jeg kan holde pause når jeg lige føler for det. 

Jeg savner mest at være på skolen og være sammen med mine venner og få almindelig 
undervisning.Jeg er mest glad for at jeg kan sove lidt længere end jeg plejer. 

Savner mest mine vennerat jeg godt må se 2 venner her hjemme 

Savner mest mine venner og struktur på dagen i form af undervisning hvor man er sammen med 
andre rent fysisk.Er mest glad for at holde fri 

Savner mine venner.Mest glad for at mine forældre er hjemme. 

Skolen og vennerne 

Jeg savner mine venner og min sport:(Jeg kan sove rigtig længe,der er masser af tid til at hygge sig 
og man kan selv bestemme hvornår man laver ting 

Jeg savner mest mine fritidsaktiviteter og at se vennerne.Jeg er glad for undervisningen, det giver 
en anden ro, når vi arbejder herhjemme. 
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Jeg svaner at komme til fodbold, og at møde minekammerater. Jeg svaner også at have altmindlig 
undervisning 

Jeg savner mest normal undervisning.og jeg er mest glad for at jeg ikke skal møde på et bestemt 
tidspunkt og ud for at komme til og fra skole. 

det ved jeg ikke. Mine venner. at man selv kan bestemme hvornår man ville arbejde 

Jeg savner meget mine venner, og at være social. Jeg savner undervisning i klassen.Det erdog 
meget rart at vœre hjemme. 

Jeg savner mest at gå i skole og lære nogetJeg er mest glad for at mine lærere er så gode til at 
kontrollere situationen 

jeg savner mine venner og alle mine lærer 

Besøg familien, musikskolen og garden 

At jeg ikke må være sammen med alle mine venner,at jeg har mere fritid, jeg kan sove lidt 
længere, 

Jeg savner samværMan kan sove lidt længere 

Jeg savner mest mine venner.Jeg er glad for ikke at skulle tidligt op, og for at jeg kan arbejde i mit 
eget tempo. 

Jeg svaner venner og at få hjælp med opgaver, men det er rart at lave lektier i ens eget tempo 

jeg savner mest en normal hverdag, og mine venner. Jeg synes at jeg får lavet meget mere 
koncentreret arbejde, hvilket jeg er glad for 

Jeg savner at kunne se de mennesker jeg plejer at se i min hverdag, men jeg ved at jeg 
koncentrerer mig bedst derhjemme end på skolen. 

Jeg savner mest mine venner og min sport. Jeg er mest glad for at jeg kan slappe mere af og være 
sammen med min familie 

Jeg savner meget at skulle noget hverdag, og at hav et formål med dagen. Jeg svaner min venner 
rigtig meget. Jeg er glad for at det hår så godt med fjernundervisning 

Jeg savner helt klart mest mine venner!!Jeg savner også,at hurtigt kunne få hjælp af læreren, og 
den der ordentlige forklaring, som lærengiver, når han snakker.Jeg er ret glad for, at der ikke er så 
meget larm, og jeg syntes det gør, at jegfår lavet mine ting hurtigere...Hvis jeg skal være ærlig, så 
er jegikke særlig god til atrække hånden op, såjeg følerpå en måde,det her viser en god og effektiv 
side af mig - så det er positivt. 

Jeg savner mest mine venner og det sociale, og jeg er mest glad for, at man kan styre sin egen tid. 

klassekamerater 

Jeg savner rigtig meget at det er en lære der undervisermig, altså at jeg kan række hånden op og 
spørge 

Jeg savner mine vennerJeg synes det er svært at strukturere min tid så jeg laver det jeg skalJeg 
kan godt lide man ikke skal ned på skolen 

Savner mest kammeraterne.Glad for kortere skoledage 

Jeg savner mest at være på skolen med mine kammerater.Jeg er ikke glad for noget ved det her. 

Jeg savner mest at være sammen med mine klassekammerater og møde fysik op i skolen og få 
fysisk hjælp. Jeg er mest glad for den måde det er blevet håndteret på. Jeg for lavet skolearbejde 
og hygger mig imens. 

Jeg savnerat kunne se mine venner i virkeligheden, istedet for over sociale medierJeg er glad for 
at kunne sove lidt længe 

Jeg savner at være sammen med mine venner, kunne snakke ordentligt med dem om opgaverne 
og at der sker noget mere i min hverdagJeg kan godt lide, at jeg selv kan bestemme, hvornår jeg 
arbejder, jeg kan sove længe og behøver ikke at lave madpakke 

Jeg savner mest at være udenforjeg er mest glad for jeg ikke behøver at tage i skole 

Savner vennerne fra skolen. Er glad for at være hjemme mere, og spille computer 
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Mine venner 

Hvad jeg savner mest:Jeg savner at være på skolen, og følge med i timerne. Jeg savner også, at 
man kankoncentrere sigmere i skolen end derhjemmeHvad jeg mest er glad for:Jeg er glad for, at 
man kan sove lidt længere tid end hvad man plejede 

Jeg har det fint med det. Dog vil det være meget sjovt, hvis dette bliver ved i en længere periode 

Undervisningen på skolen 

Jeg savner fysisk kontakt og jeg er mest glad for at vi er med til at hjælpe hele landet med at 
mindske smittespredning. 

Jeg savner mest vennerne og den normale hverdag. Jeg er glad for at man selv kan lægge plan for 
sin skoledag 

Jeg savner mest mine kammerater og fysisk kontaktJeg er mest glad for at jeg ikke er så stresset 
som når jeg går i skole 

Det ved jeg ikke 

Jeg savner at være sammen med mine venner.jeg er mest glad for at jeg kan sove længere. 

Det sociale og hjælpen fra læren 

Jeg savner mest mine venner og er mest glad for at man selv bestemmer hvornår man står op og 
side og spise snacks mens man laver lektier 

Skole og venner, men hygger herhjemme 

Jeg savner mine klassekammerater, det at sidde i klassen,og at snakke med mine venner. Men jeg 
savner allermest mine fritidsaktiviteter - drama, tegning, spejder og korJeg er mest glad for at der 
ikke er nogen af dem jeg kender der er blevet syge. Og at vi er sammen om det 

- Jeg savner mine klassekammerater/venner- Få feedback fra lærene- Fritiden efter skole som 
man ikke når nu forder er alt for mange lektier/skolearbejde- Jeg savner også at lærene har en 
føling med hvad man kan nå på en skoledag- Jeg savnerundervisning fx. over google meet eller 
messenger facetime Istedet for opgaver på nettet, prøvereller læse opgave- Jeg savner også at 
man kan få hjælp når man har brug for det fordi lærensvare først efter nogle timer / dage 

jeg er mest glad for at man kan være mere sammen med sin familie. jeg savner mest mine venner 

Jeg er glaf for at vi skal være hjemme. Det var givet mig ro. Så hver morgen skal jeg ikke tænke 
over hvad jeg skal tage på, hvad jeg skal sige rigtig eller hvordan jeg skal være 

Jeg savner at kommer til sportJeg savner at kunne give en krammer eller et håndtryk til de 
personer jeg har kær 

Der er så F***ing mange lektier at det er sindsygt plz stop med det. jeg vil gerne slappe lidt af. Vi 
laver mere end vi har gjorde før i skoletiden. vi har 10x gange så mange lektier end vi lavede i 
skolen.Jeg er ikke glad for noget jeg vil tilbage til skolen. 

Jeg savner mine venner og mine lærer -og at få tavleundervisning, jeg savner de rammer skolen 
giver for undervisning, så jeg ikke bruger uforbeholdent meget tid på lektier/opgaverJeg synes der 
er hyggeligt at være hjemme -oger glad for at have mere tid med min familie 

Være sammen med venner efter skole 

Savner mest: Samvær, en struktureret hverdag og at få undervisning i mere end de tre fag, der er 
påkrævet af skolen. (man følger nemt at man er bagud når man ikke får undervisning i andre 
fag)gladest for: Man er lidt sin egen chef, man får bedre ro til at arbejde. Det skyldes mere ro, 
bedre indeklima og man behøver ikke lave det mega tidligt. Så er en god ting også at man får lidt 
ro fra en stresset hverdag, som jeg har. 

Jeg savner mine venner og det sociale.Jeg er meget sammen med min familie. 

Jeg savner aller mest mine venner og er mest glad for at arbejde hjemme det er nemmer at 
kosetrere sig er hjemme 

savner venner, og matematiklæreren, se andre mennesker, frikvarterneat skoledagen ikke er så er 
lang. 



 

 

84 af 95 

 

Mine venner, og mindre skolearbejde 

At være sammen med vennerne og jeg er mest glad for at man har fri ig kan være sammen med 
sin familie 

Jeg savner det sociale fællesskab i klassenjeg ved ikke hvad jeg er mest glad for. 

Jeg savner den hjælp man nemt kan få for lærerene når man har brug for det. Jeg er meget glad 
for at vi har video møde hver dag. 

Jeg savner nok mest at være sammen med klassen, i stedet for at skulle se dem på en skærm. 

jeg ser kun på den posetive side af corona krisen 

I denne svære tid, savner jeg især fællesskabet når man møder op i skole. Man er altid omringet af 
andre elever. Jeg savner også lærene, og undervisningenjeg synes at noget af det eneste gode er, 
at jeg selv kan organisere hvordan jeg skal lave de forskellige ting. Altid jeg har selv kontrol over 
det hele. 

Jeg savner at socialisere mig med mine gode kammerater, og jeg savner også at få bedre hjælp af 
lærerene, da det er nemmere i virkeligheden end over en skærmJeg er glad for, at lærerene klarer 
det godt. 

Jeg er mest glad for selv at kunne bestemme hvordan min hverdag forløber. Men jeg savner mest 
mine venner og fritidsaktiviteter. 

Jeg savner mine venner og samværet.Jeg kan godt lide at jeg selv kan bestemme hvornår jeg laver 
skole 

Jeg savner den fysiske kontakt med de andre fra klassen.At jeg har hele dagen til at lave det 

Jeg savner helt klart mest mine venner fra skolen 

jeg savner mine venner at komme lidt ud med demmen det dejligt at man kan sove lidt længere 
og aligevel kunne følge med i skolen 

Jeg savner det sociale og at spille fodboldog hånboldog jeg er meget glad for at jeg har en ven som 
jeg arbejder sammen med hver dag så jeg hele tiden har en og snakke med det er det bedste tak 
til denne person 

Savner mest: klassekammerater (det sociale)Mest glad for: at man ikke behøver at sidde ned 
konstant, og man kan selv tage en pause, når man vil 

Arbejde hjemme 

Jeg savner mest vennerjeg kan godt li at vi ikke skal lave lige så meget skolearbejde som vi plejer. 

Savner kontakt med lærer og klassekammerater. Der er ikke noget at være glad for 

Jeg savner mest at gå i skole og se lærere og klasse kamerater i virkeligheden. Jeg savner 
gymnastik og yoga som jeg går til i min fritid. Jeg savner Ses med venner og det er ærgerligt at vi 
ikke kan komme til påskehygge hos min mormor og morfar 

VennerLærerneSammenholdStrukturSkolen i det hele taget. 

vennerneundervisningelærerne 

Jeg savner mest at tale med folk.Jeg er glad for friheden 

I starten savnede jeg noget struktur, men det er blevet meget bedre. Jeg kan godt lide at man selv 
kan styre hvad og hvor meget man ville laveSelvom det lækkert at være hjemme er det kedeligt. 

Jeg savner mest mine klassekammerater. 

Jeg savner mine fritidinterreser!At sove længe 

Som forældre oplever jeg, at vores søn arbejder rigtig meget med træningsopgaver, altså opgaver 
hvor der trænes noget han har lært. Nu hvor coronakarantænen fortsætter savner jeg, lærerne 
tilbyder dem almindelig undervisning, hvor de lærer nyt og kan arbejde med det 

Jeg savner mine venner, skolen og minefritidsaktiviteterallermest. Jeg synes ikke rigtigt der er 
noget der er godt udover at jeg får lavet en masse styrketræning og gået en masse ture. 

Jef savner mine venner helt vildt meget. Jeg savner fællesskabet fra skolen. Og jeg savner at 
kunne komme til gymnastik.Det bedste ved skolelukningen er at jeg er rigtig meget sammen med 
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min bror. Før så jeg ham meget kort i løbet af dagen (nok 15 min.), da han gør til fodbold, men 
også fordi han bruger rigtig meget tid på transport. Nu har vi virkelig fået et godt søskende forhold 
og det er helt sikkert det jeg kommer til at savne mest efterfølgene. 

Jeg savner mest at være sammen med mine venner i skolen og til fritidsaktivitet, og jeg savner 
også det mere sociale ved rigtig undervisning dog synes jeg at vores lærer har klaret det godt med 
atsamle os via computeren 

Savner min hverdag og kammeraterne 

- det sociale 

Savner mest at være i fysisk kontakt med klassekammerater Er mest glad for at modtage 
undervisning på en god måde. 

Jeg savner at man tager i skole for at lære noget og så tager hjem og har fri. Det jeg er glad for er, 
at det kører så godt som det kører, og at man kan få mere tid til at være sammen med sin familie 

Det jeg savner mest er mine klassekammerater og venner. Det jeg er mest glad for omkring hele 
den her situation er at jeg ikke skal cykle tidligt i skole. 

Savner mine venner At jeg kan arbejde i mit eget tempo 

Min venner!!!!! 

Jeg savner helt klar mest det sociale! At være sammen med lærene og de andre elever! 
Tilgengæld er jeg vild med at man skal kan planlægge en dag, hvornår man skal stå op osv 

Jeg Saver at være i skole 

Jeg savner en lidt mere varieret hverdag. Dog var det også rart i starten, at få en pause fra den 
hverdag man havde før, hvor man bare gik i skole hverdag. Jeg savner mine venner, og at kunne 
komme mere ud af huset.Jeg er mest glad for at mine lærere gør noget ud af at lave gode online-
lektier, og spørger ind til eleverne, for at finde ud af hvad der fungerer godt og hvad der ikke 
fungerer. 

Jeg savner venner og den normale hjælpe man kan få for det er rimelig svært at forstå når man får 
et svare over computeren 

Jeg savner mest mine venner, fritidsarktiviteter og at have en normal hverdag Jeg synes også at 
det er hyggeligt 

Der er ikke noget jeg er glad for men jeg savner at sidde sammen i klassen jeg savner og se mine 
klassekammerater 

Jeg savner ikke noget og der var intet jeg var glad for 

Jeg kan personligt have svært ved at få lavet tingene derhjemme. Jeg har altid fået lavet mine ting 
i skolen, så jeg har aldrig haft så mange lektier. Derfor er det noget nyt for mig, selv at skulle stå til 
ansvar for at få lavet tingene. 

Savner mest mine venner og er mest glad for at kunne være hjemme og se fjernsyn 

Jeg savner mest mine venner.Jeg er mest glad for at jeg kan selv bestemme hvornår jeg skal lave 
mine lektier. 

Jeg er mest glad or hvordan skolen tager sig af problemet og jeg savner mest mine venner. 

Jeg lærer intet fordijeg bliver sat til at lave opgaver hele dagen. Det kunne være bedre hvis der gik 
noget som Teams ind, så at lærerenfaktisk kan undervise. 

Jeg savner mine venner og min klasse aller mest og også bare at kunne komme lidt væk. Jeg synes 
at mine lærer klare situationen godt, men jeg vil stadig meget heller have undervisning på skolen. 

Venner 

At mine lærere kommer på video så det er mere som rigtig skole 

jeg savner mine venner men jeg er glad for vi ik skal så tidligt op 

At være sammen med kammeraterne 

Jeg avner den normale undervisning med lærerne og mine venner. Vi får flere lektier for end 
normalt, men jeg er glad for, at vi selv kan bestemme hvilke lektier vi vil lave og hvornår. 
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Der er mange lektierJeg arbejder ikke i grupper 

Klassekammerater 

Jag savner mest det socialedet bedste er at jeg ser mere sammen med min familie 

Savner at være sammen med venner. Elsker friheden til selv at bestemme over min tid i forhold til 
opgaver 

Fælleskabet i klassen og til sportsaktiviteter. 

jeg savner mest at være fysisk sammen med mine venner næsten hver dag og det jeg godt kan lig 
er at nu kan jeg selv vælge pauserne imellem opgaverne, og vor lange de er 

Jeg savner bare at se mine klassekammerater. 

Mine venner 

Jeg savner mine venner og normal skole undervisning men det er også meget dejligt at være 
hjemme og lave nogle ting man ikke plejer 

Savner nok at komme ud og snakke med mine venner istedet for at lave opgaver herhjemme men 
alligevel kan jeg næsten bedre lide at lave opgaverne herhjemme føler jeg laver mere her end på 
skolen 

Savner fælleskab, LOMA og idræt. Jeg er glad for at kunne sove længe 

Venner 

savner vennermere tid til csgo 

Savner mine venner 

Venner og fritidsaktiviteter. Jeg er glad for facetime. 

Jeg savner at mødes med mine venner, men ellers er jeg meget glad for ikke at være i skole. Jeg 
kan sove lidt længere, jeg har nemmere ved at koncentrere mig, og jeg kontrollerer selv min 
arbejdsrutine. 

jeg savner mest min dansk lærer fordi han forstår mig og mine problemer og jeg er nok mest glad 
for at jeg kan lave mine lektier hjemme fordi jeg ikke har det så godt i skolen. 

Jeg savner mine klassekammerater, og min sport 

Savner mest min klasse kammeraterGlad for at kunne lave lektier i min seng 

Jeg savner at være social med mine venner 

Jeg savner helt klart mest mine venner, fester og fritidsaktiviteter. Jeg synes at jeg tilbringer 
meget mere tid med familien. 

Jeg savner at være sammen med venner, og jeg er glad for at være hjemme. 

At være sammen med andre mennesker. 

Jeg savner mine venner, og jeg savner at være sammen med familien, komme ud og være aktivDet 
jeg er mest glad for at jeg kan fordybe mig bedred, og komme væk fra den der larmer, og den jeg 
ikke er så glade for. :) 

Jeg savner mest mine venner og kunne være i skole med dem.Jeg er mest glad for at jeg 
selvbestemmer hvornår jeg vil lave hvad 

1. Jeg savner skolen,klassekammeraterne, og fritidsaktiviteterne.2. Jeg er glad for at kunne sove 
og gå i seng lidt mereend jeg plejer 

Savner mest social kontaktMest glad for at kunne styre min skole selv 

Saver mest mine venner. Jeg er mest glad for at kunne sove længe i hverdagene. 

Venner og komme ud at lave andet end at sidde her hjemme 

Hvad jeg savner mest:- Fagene og lærerne (MATEMATIK)- Mine klassekammerater.Hvad jeg er 
mest glad:Man vælger selv hvilken rækkefølge man vil lave tingene i, så længe man sefølgelig 
stadig laver det hele som man skal. 

Jeg savner mine venner, struktureret undervisning og minefritids aktiviteter.Jeg er glad for, at for 
en kort stund, at have en mindre stresset hverdag. 
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Savner en almindelig hverdag og samvær med familie og venner osv. jeg r glad for at jeg ikke ska 
så tideligt op. 

jeg savner skolen, mine lærer og ikke mindst mine venner og jeg er nok glad for at man kan sove 
længe 

Savner mine vennerEr glad for at jeg kan sove længe 

Savner mine vennerog er glad for mere tid med min familie 

Savner mest at være sammen med klassekammerater og venner. At være sammen med nogen, og 
undervisningEr mest glad for at kunne sove lidt længere, og ikke behøver tage tøj på. 

Savner vennerne at snakke medGlad for at sidde hjemme og selv prioritere min tid. Så jeg får 
pauser der passer til mig og kan fordybe mig bedre i nogetafskolearbejdet 

Vennerne. Glæder sig mest til at komme i skole 

Jeg savnermine venner, og sammenholdet i min klasse.Jeg er ikke glad for noget, men vis jeg skal 
vælge er det bedst ikke at skulle stå så tidligt op 

Er glad for at vi har fundet en god løsning på at lave skoleopgaver hjemme 

Jeg synes det er noget rigtig møg. Jeg savner den almindelig undervisning, hvor man lærer mere 
end nu. Jeg savner ens venner og det fællesskab man er i. Da man næsten slet ikke er sammen 
med nogen 

jeg savner skolen, fodbold og atletik, at kunne være sammen med sine venner. Jeg savner at 
kunne komme til at besøge min familie især min ældre familie medlemmerDet er dejligt man selv 
bestemmer hvornår man vil lave sine lektier, og man bestemmer selv hvad man vil lave i løbet af 
dagen 

Jeg synes at det er fint nok. Man har mere frihed til at lave det man vil i øjeblikket, i stedet for at 
der en nogen som hele tiden bestemmer nu skal du gøre det 

Vennerne 

Jeg savne mest at være fysisk sammen med mine vennerjeg er mest glad for at jeg ikke behøver at 
tage ordentlig tøj på 

Jeg savner mine venner meget og det sociale liv og den normale hverdag!Det er hyggeligt og gå 
hjemme med min familie,men i længden er det kedeligt! 

Ja 

Jeg savner mest mine venner, men også bare at være i klassen. 

Jeg savner mest mine venner og mine fritidsaktiviteter!!!!!!!!Jeg er glad for at jegkan være 
sammen med min hund hele dagen!!!!!!! 

savner det sociale liv og en hverdag i faste rammermest glad for at kunne sove længere 

Jeg savner mest at vi kan få hurtig hjælp i klassen af en lærer og ikke skal prøve at få hjælp via 
Aula i et specifikt tidsrum 

Vennerne, hverdagen og atkunne gåudenfor. 

Jeg savner mine venner og den hverdag jeg plejer men en lille smule glad få ferie men ikke sårn en 
ferie 

Mine venner 

Jeg savner at være mere sammen med mine venner 

Min sport. Jeg skulle have været med landsholdet på træningslejr i Serbien og til turnering i 
Tjekkiet. Skolen...? Det er okay. Jeg lærer noget. Og jeg snakker med dem jeg plejer at snakke 
med. - over computeren 

Savner mest: venner/klassekamerater og fællesskabetEr mest glad for: Er hjemme og tager det 
med ro 

mindre fritid er nederenfor mange lektier 

Savner mest mit fitness og veninderEr glad for at få mere tid hjemme 

Savner mest venner og er glad for mine venner og frikvartererne 
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Jeg savner mest at være sammen med mine venner, når jeg er i skole. Jeg er glad for at jeg selv 
kan bestemme hvornår jeg holder pause 

Jeg savner min skole, mine venner og mit dans 

Jeg savner helt klart mine venner mest. Jeg har kun set 2 af dem i corona tiden, da vi var ude at gå 
en tur. 

Jeg savner mest den daglige undervisning og at være social i skoletiden, og jeg er mest glad for at 
jeg kan være mere sammen med min familie i hverdagen. 

Jeg har aldrig været typen der kunne lide at gå i skole, men når vi har så mange lektier savner man 
og få normal undervisning 

Jeg savner undervisning på skolen, og mine klassekammerater 

Jeg savner mest at være social sammen med andre fra skolen både lærer og elever.Jeg savner 
også at have normal undervisning med en lærer der kan hjælpe med opgaver som man ikke 
forstårJeg er mest glad for at jeg kan sove længere end hvad jeg plejer på en normal skoledag. 

Jeg savner rigtig meget fællesskabet i skolen og timerne da jeg ikke kan koncentrere mig hjemme 
på samme måde som i skolenJeg er glad for og føler mig heldig overat jeg har meget plads så man 
ikke føler sig indespæret, at jeg har mange søskende jeg kan snakke med 

jeg savner mine venner,jeg savner skolen 

Savner den vanlige hverdagJeg er mest glad for de dage jeg ikke skal i nødpasning 

Savner kammerater og sport, glad for min tid med familien. 

Savner kammerater 

Venner 

ved ikke 

Savner den fysiske kontakt med andre elever og den sociale undervisning i klassen 

Jeg savner mine venner, min fritidsaktivitet og undervisningen.Jeg er glad for at jeg kan sove 
længe og lave mine lektier som jeg vil. 

Jeg savner lidt vennerne og fællesskabet og så er jeg glad for at nogle af lærerne laver en fælles 
samtale med os elever 

Savner mest at komme i skolenGlad for at være hjemmeGiver ingen mening 

Jeg er meget glad for at jeg skal ikke se folk jeg kan ikke lide, men jeg savner min kæreste meget 

Jeg savner mest kammerater og være sammen med dem fysisk, generelt kan jeg bedst lide 
skoleundervisning på skolen fremfor hjemme.Jeg er mest glad for, at det er hyggeligt at være 
hjemme - men det bliver kedelig over længere tid. 

Mine klassekammerater 

Savner vennerne og syntes det er stressende at vi går glip af så mange undervisningstimer. 

Jeg savner allermest skole mindsettet det gør det meget lettere at få sig selv til at lave lektier 

Jeg savner fællesskabet med klasse - jeg er glad for vi ikke skal tidligt op 

Fritidsaktiviteter og se mine kammerater 

Jeg savner mine venner og lære, og jeg kan ikke vente til vi skal tilbage. Det hele er nemmere for 
mig når jeg faktisk er på skolen 

Jeg savner mest at være sammen med mine vennerjeg er lidt glad for, at hverdagen bliver lidt 
mere rolig 

Savner vennerne mestglad for at sove længe 

Jeg har haft skoleværing de sidste to år, så det er fedt endelig at få skoleopgaver, det har jeg ikke 
fået 

Jeg savner mest, at være fysisk sammen med mine klasse kammerater.At være mere sammen 
med min familie og at der ikke er nogen af os der er syge 

Mine venner, skolen og at lære noget, det er sværere at lære noget når de voksne fra skolen ikke 
er der til at hjælpe på samme måde 
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Savner mine venner, men er glad for at vi ikke er i skole med risiko for at smitte hinanden. 

Jeg savner at se mine veninder men jeg er glad for vi kan lave nogle lektierher hjemme. 

Er mest glad for hjemmeundervisning.Savner mest : ikke noget 

Savner at jeg ikke kan komme ud på rideskolenEr glad for at jeg ikke skal cykle 7 km hver vej i 
koldt vejr og at jeg kan sove længe hver dag 

Jeg savner at være sammen med mine venner 

Jeg savner mine venner. Og at være ansigt til ansigt med mine bekendte 

Savner kammeratermest glad for at være hjemme 

Jeg savner mest hverdagen med skole, venner og fritidaktiviteter. Jeg er glad for at lærerne takler 
situationen så godt, så jeg stadig føler at jeg lærer noget. 

Jeg savner klassenJeg kan godt lide, at vi for mere tid hjemme. - Det plejer vi ikke at have 

Savner mine venner og frikvarter.Det er en træls situation for os alle og det er svært at være 
teenager i det. 

Savner mest vennermest glad for at man er her hjemme 

Jeg savner mest mine venner og samværet med demJeg er mest glad for ikke at skulle stå så tidligt 
op, som jeg plejer 

Jeg savner mine venner og at man kan være sammen med nogleJeg er glad for at have lidt mere 
fritid end man har i skolen. 

At komme i skole ogmin fritid 

Jeg savner mest fællesskabet. 

Savner en almindelig skolegang med vennerne 

Jeg savner mest at være sammen med venner, både i og udenfor skolen, og dyrke 
minfritidsaktivitetJeg er mest glad for, at jeg når meget praktisk her hjemme, og får snakket og 
gået tur meget mere med min familie. 

Jeg savner mest at kunne spørge læreren med det samme når jeg har et spørgsmål og at kunne 
koncentrere mig ordentligt.Jeg er ret gled for, at jeg har mere tid med min familie. 

jeg savner at kunne få undervisning oppe i skolen og at kunne se min venner 

Mine venner 

Jeg savner at have kontakt med mine vennerJeg kan bedrekoncentrere mig der hjemme 

Venner 

Jeg savner meget en normal undervisning, hvor vi nemt kan få hjælp, og hvor det forklares meret 
mere i detaljer, og hvor vi kan spørger om hjælpDet er ikke nemt at spørge om hjælp over 
computerenJeg savner mine venner MEGETJeg er glad for at vi ikke skal komme i skole kl. 07.55. 

Jeg savner allermest mine venner og den normale undervisning. Jeg keder mig SÅ meget og er 
også ret ensom 

Jeg savner mine venner 

Jeg savner mest at komme ud, se mine venner fysisk og bare være tilstede med andre mennesker 
socialt 

Jeg savner mest vennerne. 

Jeg savner vennerne. 

Jeg savner at være sammen med mine venner og at have det sjovt. Hvis jeg skal sige en ting jeg er 
glad for, så er det at jeg ikke skal stå så tidligt op. 

Jeg savner mest det sociale, at se sine venner og veninder, være sammen efter skole eller tage ud 
at shoppe, men jeg er blevet overraskende glad for hjemmeundervisning 

Jeg savner fællesskabet med min venner 

Jeg savner mine venner og skolen. Men efter nedlukningen har jeg brugt mere tid med min 
familie. 

At være sammen med mine veninder 
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Jeg savner mest undervisningen, jeg mangler kontakten med mine lærere. Jeg savner mine 
klassekammerater og det sammenspil, vi har i klassen. Jeg kan holde pause, når jeg har lyst. 

Jeg savner normal undervisning fordi at vi får meget mere for. Det er også svært at konsentærere 
her hjemme. Jeg savner også mine venner 

Kammeraterne Sove lidt længere 

Jeg savner kammeraterne, jeg savner den alm undervisningsform Det er rart at have fri i starten, 
men der er ikke noget godt ved det i længden udover at man slipper for smitte 

Jeg savner skolen, vennerne og idrætstimerne. jeg er mest glad for kantinen. 

Savner mine venner Kontakt med andre 

Jeg savner mest sammenholdet, at være sammen med mine kammerater i skolen og 
fritidsaktiviteter. Savner også den direkte kontakt / face to face hjælp fra lærerne ved et problem 
med lektier Jeg kan godt lide, at jeg selv kan bestemme, hvornår jeg laver lektier. Det går i mit 
tempo. Jeg kan arbejde foran. Kan også godt lide at jeg ikke bliver forstyrret af mine 
klassekammerater.Jeg vælger selv tidspunkter på mine pauser og længden af dem.Jeg nyder ikke 
at skulle smøre madpakker... 

Jeg savner mest kammeraterne og det jeg mindst savner er de lange skoledage 

At have kontakt med ens lære på 2 mandshånd, og kunne få hjælp hurtigere 

Jeg savner almindelig undervisning hvor jeg har helt styr på hvad jeg skal lave. Er glad glad for at 
man kan ligge i sengen hele dagen 

Glad for at være hjemmeSavner fritidsaktivitet megetSavner venner en del 

En normal hverdagingen ting 

Jeg savner mest at se mine klassekammerateri virkeligheden og ikke bare på en skærm. Jeg er dog 
ret glad for, at jeg kan stå senere op og selv bestemme min dag, og hvornår jeg laver hvad. 

Fodbold 

Savner skole meget 

Jeg savner mest at jeg ikke bare lige kan mødes med mine venner og så savner jeg også mine 
fritidsaktiviteter Jeg er mest glad for at jeg kan sove nogenlunde længeJ eg er også glad for at jeg 
kan arbejde en masse, så jeg har noget at lave. Så på den måde fungerer det fint. 

Savner mest: kammerater og lærerteamet. Frihed til at bevæge mig rundt Gode: at man kan være 
hjemme hele dagen, sammen med min søster. Man kan lettere få hjælp af familien. Bare stå op 
oggå i skole. Bedremadpakker. Man har merefritid og en kortere skoledag 

Syntes det er fint. Der skal jo gøre det der skal gøres. Men savner vennerne 

Jeg savner at være i skole. Jeg kan ikke følge med, koncentrere mig ogfå den hjælp jeg har brug for 
via computer. Og jeg savner venner osv. 

Det føltes enormt underligt. Man ved ikke hvad ens dag bringer, og jeg savner alt ved skolen! 

Jeg savner dagligdagen og rutinen der er i at gå i skole. Jeg savner mest af alt mine venner. 

Savner bare den normale hverdag. 

Fritiden. Og at komme væk fra det hele i noget tid. 

Klassekammeraterne savner jeg mest og lidt mine lærere.At sove længere. 

Savner mest at få hjælpers lærer.savner at være sammen med kammerater 

Jeg synes det er mega nederen.Det hele er det samme hverdag, og man har ikke nogen at være 
sammen med. Man savner at være sammen med sine dejlige klassekammerater og sine lærere.Vi 
får flere lektier for end normalt og det fylder ret meget af ens dag. Det er lidt svært at få hjælp, da 
man ikke får svar lige med det samme, som hvis det var ovre i skolenEn ting der er ret fed, er at 
lærerne kan se os individuelt, og se hvor meget vi hver især laver. Det her med at lærernei sådan 
en situation, kan se hvad vi hver især kan!Jeg vil SÅgerne i skole! 

Jeg savner mest at være sammen med mine venner/klassekameraterMen jeg er glad for selvat 
kunne bestemme over min dag (Hvornår jeg laver hvad) 
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Jeg savner det sociale liv.Jeg er glad foratkunne sove lidt længere og være sammen med min 
familie hele tiden. 

Jeg savner mest at være sammen med mine venner.Jeg er mest glad for at jeg stadig kan have 
kontakt med dem 

At se alle ens venner på et sted 

Jeg savner at se mine venner og lærere i skolen. Jeg er dog glad for, at man bruger en masse tid 
sammen med sin familie. 

Savner min kammerater og min sport, men dejligt at kunne sove lidt længere om morgen 

Jeg savner og gå ud i min fritid og fredags festerJeg synes selv ikke der ikke nogen gode ting ved 
corona nedlukningen men i starten var det skole men da jeg fandt ud af vi havde dobbelt lektier 
for end vi plejer af lav i skoletiden blev det en dårlig ting 

Jeg savner at snakke sammen heleklassen og mine venner. Jeg er ikke rigtig glad for noget. 

Jeg savner at få mindre lektier for, og jeg vil hellere være i skole i virkeligheden.Jeg kan sidde i min 
sofa, imens jeg laver lektier. 

Savner mest normal undervisning. Er mest glad for at jeg kan få lov at lave en masse forskelligt i 
fritiden 

At se vennerne i skolen, have normal undervisning, og bare være på skolen fremfor at kede sig 
derhjemme 

Jeg savner mine venner og at være sammen oppe i klassen. Det gode er at man ikke bliver 
forstyrret særlig meget når man er der hjemme. 

Jeg savner at være sammen med mine venner i skolen.Jeg savner minfritidsinteresser ( svømning), 
at jeg heller ikke kan være sammen med mine venner, når vi er nede og træne 

Det et savner mest er fritidsaktiviteterne og det sociale nærvær man fysisk har med dem, man 
oftest ikke ser. Der er ikke så meget fedt ved coronakrisen udover at der er mere tid med venner 
over skærmen og ikke mindst tid til at være sammen i familien 

Jeg savner min hverdag generelt. 

vil bare gerne i skole igen 

At være sammen med klasse kammeraterne. Jeg kan sove lidt længere og jeg har en bedre 
arbejdstation og der er mere ro. 

Jeg savner mest at se alle mine venner og klassekammeraterJeg er mest glad for at man kan for 
hjælp af lærernestadig 

Jeg savner klassen og skolen vennerne og undervisningen og lomamad 

Jeg savner mest at man ikke kan komme til fodbold. Jeg er mest glad for at men selv må 
bestemme hvornår man laver det i skolen bare man gøre sig umage og for lavet det 

Jeg savner mest mine venner. Jeg er mest glad for, at jeg kan snakke med mine venner via 
computeren 

Savner mit fællesskab med mine klassekammeraterSynes jeg har flere lektier for end i skolen, da 
vi sagtens kunne have onlineundervisning med lærerne 

Man skal lave noget der hjemme hvilket er træls, men på samme tid laver vi ikke lige så meget 
som på skolen 

Savner mine venner 

Jeg savner minvenner og skolen geraltJeg savne ikke at vågne op tidigt om morgen 

Jeg savner mest at være social. Kunne se andre mennesker, og gøre hvad jeg har lyst til.Jeg er ikke 
som sådan glad for noget i den her situation. 

Jeg savner mine venner og skolenDer er intet godt ved det 

Savner venner og glad for at jeg selv kan styre min hverdag 

Savner skole og vennerden virtuelle undervisning man var med sin klassr 
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Jeg savner socialt sammenvær. Være sammen med andre end min mor, far og lillebror.Jeg savner 
at kunne få hjælp med det samme, af en lære, når der er noget jeg ikke forstår.Det gode ved at 
være her hjemme, er at der er ro. Og man kan spise når man har lyst. 

Jeg savner mest, at være sammen med mine venner, jeg syntes det fungere godt det med, at 
vores lærer giver os nogle opgaver som vi skal have lavet i løbet af ugen. 

Jeg savner mest kammerater og direkte undervisning- jeg er mest glad for at kunne hygge mig 
mere med min familie 

Jeg savner ikke at skulle arbejde sammen med andre elever, men jeg savner mine venner. Jeg 
savner at have et klart skel mellem fritid og skole. 

Vennerne 

Savner at have en samtale med mine lærer om undervisningen.Er mest glad for at jeg selv kan 
bestemme hvornår jeg laver mine lektier. 

Jeg savner mest mine venner og den almindelige undervisning 

Jeg savner mine lærer :-( 

Jeg savner at se mine venner hver dag og det jeg er mest glad for er nok at jeg selv kan bestemme 
hvornår jeg vil lave mine ting 

Jeg savner mest minmeget sociale hverdag og mine klassekammerater.Jeg er mest glad for at det 
heldigvisgår så god med skolearbejdet 

Jeg savner at kunne tage steder hen i weekenderne osv. Savner også mine venner og være 
sammen med dem, og sidst men ikke mindst savner jeg at kramme mine bedsteforældre og 
venner. Savner også at være i skole. 

Mine venner 

savner mest vennerneer glad for at vi holder pause fra skole 

Mit liv ude for skolemin håndbold 

Jeg savner at der er en precis plan for hvornår man skal lave hvad for jeg har det meget med at 
bruge alt for lang tid på mine opgaver i disse dage, i modsætning til hvad jeg burde og normalt 
ville.Jeg er glad for at jeg i denne tid øver på at være mere selvstændig, nu når jeg selv skal tage 
mig sammen til at lave mit skolearbejde. Jeg tror også at det vil være god øvelse for mig så jeg 
senere hen kan være bedre til at tage mig sammen til at få lavet mine lektier i god tid,efter skole. 

Jeg savner allermest skolen og vennerne, bare det hele generelt! Det der er godt er nok at man 
kan få den ro som ikke er i skolen. 

Jeg er lidt en introvert, så jeg elsker st være hjemme, men jeg er stadig rigtig gladfor mine 
klassekammerater og savner dem. 

Savner en person fra min klasse 

Venner 

Jeg savner mest at være sammen med mine venner.Jeg er mest glad for on-line spil på min 
computer 

Jeg savner at kunne sidde sammen med dem fra min klasse. 

Fællesskab, herunder klasseundervisning og samvær med kammerater savnes. Jeg dyrker idræt i 
fritiden hver dag og har kamp i weekenden - det er et stort afsavn.Godt ser den tætte familie 
mere. Storebror  hans kæreste er hjemme fra Cph fordi deres studie også er lukket ned. Jeg får 
ekstra tid sammen med ham som jeg ellers kun har i ferier. 

Jeg savner mest mine klassekammerater og at være i skole. Jeg mest glad for at jeg stadig 
snakkermed mine klassekammerater. 

Savner Fritidsjob og sportMest glad at få hjælp af min mor til lektier 

Jeg savner at være sammen med mine venner og at der er en lærer som kan svare med det 
samme, og så at skolen ligesom er slut når man får fri og at den ikke bare kan fortsætte indtil man 
skal i seng 
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Jeg savner mest ar være sammen med andre 

KammeraterHele dagen til hygge 

Jeg savner mest mine venner og veninder. 

Jeg savner mest min sport, og mine venner. Men jeg syntes mine lærer er gode til at gøre skolen 
mere overskulig: ---------) 

Jeg har det fint med at være hjemme. Vi skal alle tage de sikkerhedsforhold der nu er,men jeg 
savner mine venner. 

Jeg savner mine venner og mine fritidsaktiviteter.Jeg er glad for at være mere sammen med min 
familie. 

Venner 

Veninder, spring undervisning og stævner 

Jeg savner mine venner,og vil gerne snart i skole fordi, at jeg ikke gider have hjemmeundervisning 
mere. 

mine venner 

Jeg er mest træt af, at jeg skulle have været på både brobyggning, og musik lejr, og have lavet 
koncert det er jeg så gået glip af. Jeg savner også mine venner, og normal undervisning. 

Jeg savner meget min helt almindelige hverdag. Bare st være sammen med skolekammerater og 
være fælles i undervisningen.mest glad for at kunne hygge med forældre hjemme på en anden 
måde. 

Der er ikke noget jeg savner og det bedste er at jeg ikke skal cykle i skole. 

Jeg savner at gå i skole, fordi det er meget nemmere end online undervisning, og jeg savner at 
være sammen med mine lærer og venner. 

Jeg savner mest at være sammen med mine venner og jeg er mest glad for at man kan sove lidt 
længere. 

Jeg savner mest mine venner og klassekammerater 

Jeg savner helt klart mest mine klassekammerater, fordi det er noget andet ikke at sidde ved siden 
af dem. Jeg holder heller ikke rigtig frikvarter, så jeg savner også lidt at være sammen med 
vennerne der. 

Savner mine venner og at lærerne kan svare på spørgsmål. Jeg er mest glad for jeg selv 
bestemmer hvornår mine pauser ligger. 

Jeg savner mine venner utrolig meget. Jeg prøver at gå ture med et par af dem men jeg synes klart 
ikke at det er det samme.Jeg savner ikke særlig meget undervisning da jeg synes det er lidt 
nemmer at sidde hjemme 

Jeg savner alle mine venner og så også at være sammen med dem rent fysisk. Men en god ting er 
at når jeg har lavet alle mine lektier så kan jeg spille på Playstation og snakke med mine venner 
over nogle spil. 

Savner kammeraterne.Være hjemme ved sin familie. 

Jeg savner at mankunne få hjælp nemt på skolen.Og jeg er glad for at man kan bruge lige så lang 
tid man vil på skole arbejde 

Det socialeJeg kan godt lide at arbejde selvstændigt, men savner fysisk kontakt 

hvad jeg svaner mest er faktisk den normale routine jeg har, det re lidt mærkeligt ikke at have 
lærene stå og snakke, klassekameraternes drama og den kaotisk klasse jeg gør ijeg ved ikke hvad 
jeg er mest glad for det er bare weekend eller ferie med lektier 

Ved ikke 

Jeg savner mest at være sammen med venner, sport og skolen.Jeg er mest glad for at få lidt mere 
tid med familien. 

savner venner 
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At man rent faktisk ikke kun sidder på sit værelse og ikke har nogen at snakke med. Jeg er glad for 
at jeg har tidligere fri hver dag 

Kammerater 

Fritids aktiviteter, og mine venner. 

Jeg savner mest mine venner på skolen. Jeg er mest glad for at undervisningen ikke er fra 8-15 
men man selv kan strukture det. 

Savner mine kammerater. 

Jeg savner at være sammen med mine venner i frikvartererne. Jeg savner at have en lærer at 
spørge om hjælp. Jeg synes det er godt, fordi der er mere ro herhjemme til at koncentrere mig om 
mine lektier 

Jeg savner virkelig fællesskabet på skolen og alle mine venner. Jeg snakker mest med mine venner 
oppe på skolen. Så nu hvor jeg er hjemme hele tiden snakker jeg ikke med nogen og det er ret 
hårdt for mig. Jeg kan godt lide at lave noget af mit skolearbejde derhjemme alene for så ved jeg 
at der ikke er nogen, som vil dømme mig på om jeg er dum eller klog, men det er lidt svære for 
mig at spørge om hjælp fra min klassekamerater for jeg er bange for om de syntes jeg er dum eller 
det er et dumt spørgsmål. Så jeg er meget afhængig af at mine lære svare mig 

Jeg savner fritidsaktiviteterDer er mere tid til at sove længe og hygge med familien 

jeg savner at være fysisk sammen med mine klasse og klasselærer 

Jeg savner helt klart, mine venner og veninder, og skolen. Men jeg er stadig glad for at jeg kan 
komme i kontakt med dem over computeren, sammen med lærene også. 

Jeg savner skolen, klassekammeraterne og lærerene.Jeg er mest glad for at vi har sådan en god 
kontakt, og at vi kan snakke så godt allesammen. 

jeg savner mest det sociale og en normal hverdag.ved ikke hvad jeg er mest glad for, syntes det 
hele er noget lort 

Jeg savner mest mine venner, men jeg er glad for at arbejde her hjemme, og at man selv 
bestemmer, hvornår man vil lave lektier. 

Jeg savner at man bare kan starte en samtale med alle i klassen (i pauserne), når man lige har 
lyst.Og det er fedt at man kan sove længe, og selv lave sit eget skema. 

Savner venner og fællesskab. Lektiemængden har været stor.Glad for mulighed for at snakkemed 
klassekammeraterpå nettet  

Jeg vil meget hellere være i skole. Vi får mange lektier for herhjemme og får derfor slet ikke lavet 
noget. Det er der dog ved at være styr på. 

Jeg savner socialt samvær med jævnaldrende i hverdagenJeg kan godt lide at være hjemme 
sammen med mine forældre, fordi vi bager og hygger os 

Jeg savner min skøjtning, og en normal dag hvor jeg kommer hjem fra skole og kan slappe af, og 
jeg savner at dagen ikke er struktureret. 

Jeg savner den normale underisning, da jeg mener, at jeg, mens jeg er hjemme, bruger alt for lang 
tid på at sidde foran computeren i forhold til den tid, jeg ville bruge på skolen.Jeg savner også 
mine fritidsaktiviteter, især min musikundervisning på XX Musikskole, som ikke kan erstattes med 
onlineundervisning lige så let, som almindelig skoleundervisning kan.Det er godt, at der er lidt tid 
til at lave ingenting, selvom jeg hellere ville have, at mine fritidsaktiviteter lukkede op igen. 

Jeg savner mest fællesskabs følelsen og mine kammeraterMen jeg er dig lidt glad for at være 
hjemme, det giver mig tid til meget af det jeg elsker. 

Savner vennerne.Det gode erKortere skoledage og lidt senere i seng 

jeg savner mest alle mine venner fra klassen, og jeg er mest glad for at jeg stadig kan tale med 
gutterne 

Jeg savner vennerne men jeg er glad for at jeg kan arbejde meget mere 

Ro på hverdagen. Tæt på min familie 
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Jeg savner at være sammen med mine venner og at være ude til aktiviteter og være sammen med 
mennesker. Jeg er ikke glad for noget i situationen. 

Savner mine venner mest.Mest glad for: ? 

jeg savner lidt mine vennerdet er godt at have mere tid til at lave det man vill 

Mine klassekammerater 

Jeg savner mine veneer.Jeg kan godt lide at være hjemme men jeg vil gerne have undervisning via 
opkald i stedet for en masse opgaver som jegskal sende hele tiden. 

Jeg svaner mest venner, men det er da rart at kunnen komme i skole igen 

Jeg savner at se mine kammerater...jeg er glad for jeg ikke skal se på min matematiklærer længere 

Savner mest:- At have noget/nogenat møde op til.- At have et skema du ikke kan ændre på.Mest 
glad for:- At du kan mærke efter og tilpasse undervisning efter eget behov. 

Jeg savner at kunne huske hvad dag det er. Det og at have em direkte snak med folk og ikke via en 
skærm. 

Jeg savner mine venner mestog jeg er gladest for at arbejde hjemme 

Svømning 

Jeg svaner mine venner/klassekammerater 

Jeg savner mest skolenundervisningen deroppe. og mine venner. Jeg er glad for at jeg for tilbragt 
meget tid sammen med min familie 

Savner mest en normal undervisning og mine venner 

klassekameraterne 

Frikvaterene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


