Barn svarar på frågor om sommarlovet i Majblommans barnenkät 2015, MajVojs
Berätta om ditt sommarlovet förra året.
Sol/bad Sverige
Utomlands på semester
Var med kompisar
Det var roligt!
Besöka nöjespark Sverige
Besökte släkt
Läger/kollo Sverige
Campingsemester Sverige
Fritidshus i Sverige
Höll på med min hobby/sport
Hemma
Segla/motorbåt
Besöka nöjespark utomlands
Friluftssemester Sverige
Hemma med målsman
Fritids
Hemma ensam
Ej svar
Hemma med annan vuxen
Annat
Vet ej
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Exempel på citat
Ganska trist men roligt. Det var trist för att mamma
och pappa behövde jobba så vi kunde inte hitta på
något kul.
Jag satt hemma för mamma jobbade alla mina
kompisar reste till olika ställen men jag satt och hade
ganska tråkigt för det mesta.
Vi var här i Sverige för att vi hade inte råd att resa.
Jag och min familj gjorde ingen utlandsresa.
Inte så mycket har rest första gången. Mamma fick
bidrag från majblomman.
Vi var 3 dgr i stockholm resten av sommaren var vi
hemma. Tack vare min morfar fick vi 3 dagars
semester.
Jag tycker att sommarlov är ganska långtråkiga för att
jag kommer inte på så mycket att göra. Så jag tyckte
inte att det var så roligt.
Jag åkte till Skara sommarland det va jätte kul.

408 svarande barn,
flera svarsalternativ möjliga

Sen så skulle jag träffa min pappa men han kunde inte
för att han hade sjor och jobbade då.
Vi badade i Falkenberg men vi åkte aldrig utland som
typ alla gör för att mamma och pappa sa att vi inte
hade tid och att dom pengarna som skulle gått till
resan behövde vi, men annars var den as kul.
Jag va mest hemma och på några läger.
Inget bara hemma.

Vad skulle du helst vilja göra på sommarlovet i år?
Sol/bad Sverige
Utomlands på semester
Besöka nöjespark Sverige
Vara med kompisar
Hålla på med min hobby/sport
Besöka släkt
Läger/kollo Sverige
Samma som förra året
Besöka nöjespark utomlands
Hemma
Äta glass
Campingsemester Sverige
Segla/motorbåt
Ha roligt!
Fritidshus i Sverige
Ej svar
Friluftssemester Sverige
Hemma med målsman
Fritids
Hemma med annan vuxen
Hemma ensam
Hemma med andra barn utan vuxen
Vet ej
Annat

403 svarande barn,
flera svarsalternativ möjliga
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Exempel på citat:
Åka till Afrika och hjälpa barn där.
Ridläger! Men mamma har inte råd. 😔
Skänka pengar till fattiga och dagen innan
sommarlovet tänker jag bjuda alla i klassen på glass.
Åka utomlands. Det var jätte länge sen våran familj
gjorde det eftersom vi inte har dom pengarna. Men att
åka till ett land som har kristallblått hav och solstrålar
skulle vara jätte kul.
Jag vet redan vad jag ska göra iår. Jag ska åka till
stugan med mina kusiner och i slutet av lovet ska jag
gå på ett läger med en kompis. Lägret kostar en del så
jag ska använda mina majblommepengar till att hjälpa
till att betala.
Jag vill vara med mina kompisar och vara lite barnslig
sista rycket innan högstadiet.
Samma sak som förra jag vill ha roligt inget bråk
mycket sol och mycket bad och leka med vänner i
havet.

