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ABSTRACT  
 
In what way were children in the 1930s and 1940s mean to each other, in which ways did they 

tease and bully one another? And what were the adults part, how did they react to the 

childrens spite towards each other and did they do anything to stop it? 

 

These are the questions which have been addressed in this essay. In the answers given to us, 

by a survey in which 42 persons born in the 1920s and 1930s were asked, we have learned, 

that during the 1930s and 1940s when these children went to school, bullying did'nt occure as 

much. Not as they can remember today. 

 

We have also learned that it was mostly boys who were bullied, both mentaly and physical, 

with punches, being pushed, being laughed at and by being forced to do things they did not 

want to do, such as stealing. 

 

The most common reasons for being bullied was that the children came from poor families, 

had ragged clothes, where dirty or had a physical disease such as cronical bronchitis. 

There where not many children who talked about being bullied with a teacher and the survey 

tells us that they didn't had any supervisors on the school yard. 

A number of the questioned answered that they thought that teachers had favourite students in 

the classroom and they tell us stories in which teachers used corporal punishment, which was 

legal at this time. 
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INLEDNING 

 
Idag hör vi ständigt talas om mobbning, både om barn och vuxna som blir mobbade men 

också om olika projekt och planer på hur vi ska motverka mobbning.  

Mobbning som begrepp myntades under 1960- talet och därefter har forskning kring detta 

fenomen eskalerat och det diskuteras häftigt om hur vi ska få bukt på mobbningsproblemen 

inom skolan.  

I dagens samhälle finns ett stort intresse för både barn och deras utveckling och problem 

såsom till exempel mobbning, men det här intresset är relativt nytt. I början av 1900- talet 

fanns allmänt inget intresse för barn och barndomen, men under 1920- talet börjar den 

barnpsykologiska forskningen att komma igång på allvar.1 Men ämnet var nytt och ännu 

skulle det gå några decennier innan det börjar pratas om mobbning.  

Men hur såg det ut med mobbning när våra far- och morföräldrar var barn? Hur gjorde dagens 

pensionärer när de ville vara elaka mot en klasskamrat? Vilka handlingar förekom då för att 

trakassera varandra? Och hur agerade dåtidens lärare och föräldrar mot mobbning?  

Det är intressanta frågor som jag har försökt att få svar på här genom att skicka ut en enkät till 

personer födda på 1920-1930- talet där de har fått svara på ett antal frågor om olika sätt att 

vara elaka och om detta förekom under deras barndom.  

Enligt de svar som kommit in så var trakasserier bland barnen inte så frekvent förekommande, 

men här ska vi titta på vilka sätt som användes för att vara elak mot andra barn och hur de 

vuxna, så som lärare och föräldrar agerade i situationer när mobbning uppstod.  

 

Syfte och frågeställning 

Mobbning är ett relativt nytt begrepp. Det myntades så sent på som 1960- talet.2 Men 

mobbning måste ha förekommit långt innan begreppet togs i bruk. Jag tror att mobbning såg i 

mångt och mycket likadan ut på 1930 och 1940- talet, de årtionden som vår dags pensionärer, 

mor- och farföräldrar var barn. Därmed gör jag denna undersökning, för att få se hur dåtidens 

mobbning i skolor och på fritiden tedde sig.  

De frågor jag ställde inför undersökningen är:  

                                                 
1 Holmdahl, 1999, s 147 
2 Heinemann, 1972, s 7 ff  
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• På vilket sätt var barn på 1930- 1940- talen elaka mot varandra, hur gjorde de när de 

retades och mobbade varandra? 

• Vad var de vuxnas del i det hela; hur reagerade dom på barnens elakheter mot 

varandra och gjorde de något för att motverka det?  

 

 

Material och metod 

Enkäter 

Det största och främsta materialet i min undersökning kommer att vara den enkät som jag har 

skickat ut till 64 människor födda på 1920- och 1930- talet. Den tar upp frågor rörande den 

frågeställning som jag har inför arbetet. Frågorna finns att läsa som bilaga.  

Anledningen till att jag valde att skicka ut en egen enkät är att jag ansåg att det material som 

fanns att tillgå, till exempel frågelistorna från SOFI var otillräckliga för att kunna besvara min 

frågeställning och jag ville skapa mitt eget material att arbeta med.  

Jag har gått via två svenska pensionärsföreningar för att via dem nå ut till kvinnor och män i 

den ålder jag var intresserad utav. Föreningarna ville inte ge mig namn på personer så jag har 

därför själv sökt upp aktiviteter som årsmöten och träffar som arrangerades av föreningarna 

och där personligen tagit kontakt och frågat om de vill svara på min enkät. Jag skickade sedan 

ut enkäterna med post tillsammans med ett frankerat svarskuvert som de kunde returnera 

enkäten i helt anonymt.  

Dock blev det ett bortfall i svaren och jag fick tillbaka endast 42 enkäter som var korrekt 

ifyllda i tid och därmed gick att använda i sammanställningen. 20 kvinnor och 22 män har 

svarat på de enkäter som jag har till användning.  

Jag har medvetet uteslutit ordet ”mobbning” bland frågorna i enkäten av den anledningen att 

många äldre som jag pratat med hävdar att mobbning inte fanns under deras barndom, med 

hänvisning till att ordet mobbning och begreppet mobbning inte fanns då. ”Mobbning var inte 

uppfunnet då.” Är ett vanligt svar jag fått när jag undrat om det fanns mobbning på deras 

skola när de var barn. Resultatet på min enkätundersökning kommer att redovisas i uppsatsen.  

 

Jag har även läst litteratur i ämnet mobbning som närmare kommer att redogöras för under 

”Bakgrund”, för att lära mig mer om hur mobbning definieras, om det finns teorier om varför 

mobbning uppstår och få en grund i den forskning som finns i ämnet. Barbara Colorosos 
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”Mobbningens tre ansikten” och Gunilla O Björks ”Mobbning – en fråga om makt?” är två 

böcker som jag använder mig mycket av i uppsatsen.  

Även Peter - Paul Heinemanns ”Mobbning – gruppvåld bland barn och vuxna” - som är en 

klassisk bok när man arbetar med mobbningsfrågan, då den var först ut som litteratur i ämnet, 

har kommit till användning i diskussionen.  

Barbro Holmdahls ”Tusen år i det svenska barnets historia” har varit till stor hjälp för att sätta 

mig in i den situation som råder under 1930- och 1940- talen för barnen i Sverige, de 

årtionden som jag här kommer att undersöka.  

 

Frågelistor från SOFI 

På institutet för språk och folkminnen i Uppsala (SOFI) samlas det nu och då in olika 

frågelistor som skickas ut till människor i olika åldrar som anmält sitt intresse för att svara på 

listor. Därifrån fick jag hemskickat svar på listor som skulle kunna tänkas vara intressant i 

mitt ämne, det gällde barndomsminnen med informanter födda 1925 - 1935. Det blev tre olika 

listor med rubrikerna: ”Vad gjorde du på rasterna?”, ”Min skoltid” och ”Slagsmål, gräl och 

nid.” I den senaste handlade det endast om ett svar, vilket inte innehöll något relevant till min 

undersökning. Vad gäller ”Vad gjorde du på rasterna?” så fick jag 27 svar, varav 12 har varit 

till hjälp i min undersökning. Listan ”Min skoltid” kom i 7 olika svar, varav 6 stycken har 

kommit till intresse.  

 

Avgränsningar och ordval 

Jag bör kanske särkilt belysa att syftet med uppsatsen är att studera mobbningssituationer och 

sätt för barn att vara elak under de angivna årtiondena och därmed är det dessa svar som 

kommer att behandlas och tas upp i arbetet och alltså kommer jag inte att diskutera den 

frånvaro av mobbning som kan tyckas finnas i svaren. För även om enkätundersökningen 

visar på att väldigt lite trakasserier och elakheter ser ut att ha förekommit på skolorna så 

behandlar inte uppsatsen dessa perspektiv. Därav kan det upplevas i diskussionen som att det 

förekom mycket mobbning och trakasserier från lärare under denna tid, men det är enbart för 

att uppsatsen behandlar dessa svar och alltså inte frånvaron av dessa elakheter.   

Det bör också påpekas att det är minnen från de idag äldre människor kring deras barndom 

som studeras, och därmed ska källkritik föreligga i läsningen då upplevelser och minnen som 
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de känns idag inte alltid överensstämmer med den verklighet som utspelade dig. Även om 

barns upplevelser i sig inte skall försummas då de för dem är i högsta grad verkliga känslor.  

 
Det finns två stavningar på ordet mobbning. Den ursprungliga stavningen är mobbing, från 

engelskans ord för ”pöbla” eller ”bråka i gäng eller grupper”. Dock har språkvetare haft 

invändningar på att ordet ”mobba” borde böjas i enlighet med det svenska språkbruket och 

därmed stavas ”mobbning”3. I de flesta böcker och i den mesta litteratur jag läst i ämnet 

hittills så har det varit just stavningen ”mobbning” som använts mest frekvent och därmed har 

jag också valt att använda den formen i uppsatsen.  

 

 

BAKGRUND  

Att mobba - definitioner 

Definitioner 

Att retas kan ha många definitioner och det finns många grader på att retas. Det kan vara 

ömsesidigt mellan några vänner som retas med varandra, det kan vara retningar från den ena 

parten mot en annan men på ett oskyldigt sätt, och det kan vara en eller flera parter som retar 

en annan till den grad att det kallas för mobbning. Men hur vet man i vilken grad det är? Vad 

är mobbning och hur definierar man det?  

 

Det finns ett flertal definitioner av mobbning men i Gunilla O Björks ”Mobbning – en fråga 

om makt?” tar Björk upp de tre största forskarna inom områdets definitioner. Jag tänkte 

upprepa dem här.  

Dan Olweus säger så här: ”Det är mobbning när en eller flera individer, upprepade gånger 

över tid blir utsatta för negativa handlingar från en eller flera individer.” 4 

Anatol Pikas har en från Olweus lite annorlunda definition där han tar upp medvetenheten i 

det mobbaren gör: ”Mobbning är medvetna, icke- legitima fysiska eller psykiska angrepp 

                                                 
3 Heinemann, 1972, s 9 
4 Björk, 1999, s 21 



 6 

och/eller uteslutningar ur gemenskapen, som riktas mot en enskild person i underläge av en 

grupp vars medlemmar förstärker varandras beteende i interaktion.” 5 

Den tredje, Heinz Leymanns definition lyder: ”…i arbetslivet regelbundet, och under en 

längre tid förekommande psykiskt våld, som hotar att ge allvarliga konsekvenser.” 6 

 

Vad vi kan se så lägger de olika forskarna in olika egna vinklingar på sina definitioner. 

Olweus har en något mindre precis definition där han uttrycker mobbningen som ”negativa 

handlingar.” Vi får anta att han med dessa negativa handlingar menar att de kan vara både 

fysiska och psykiska.  

Pikas påpekar att mobbningen är medvetna angrepp som kan vara både fysiska och psykiska 

men också att personen som blir utsatt är i underläge samt att det är en grupp individer som 

mobbar och att dessa förstärker varandras dåliga beteende.   

Leymann å andra sidan skriver i sin definition att mobbning är psykiskt våld som sker i 

arbetslivet och hotar att ge allvarliga konsekvenser. Vad de allvarliga konsekvenserna skulle 

vara är högst subjektivt, men det som är anmärkningsvärt är att Leymann inte nämner något 

om fysisk mobbning. Att han endast skriver om mobbning i arbetslivet i denna definition 

beror på att det är där han har koncentrerat sin forskning; mobbning bland vuxna.   

Om vi ska dra några slutsatser kring dessa tre olika definitioner av mobbning så verkar de 

överens om att mobbning är något som sker under en längre tid. Att bli retad eller slagen en 

gång klassas inte som mobbning. Både Olweus som skriver om negativa handlingar och Pikas 

som tar upp både psykiska och fysiska handlingar stämmer båda överens om att mobbning 

både kan ske genom slag och psykningar.  

 

Att retas eller att mobba? 

Barbara Coloroso, som har skrivit boken ”Mobbningens tre ansikten – så bryter vi våldets 

onda cirkel” nämner några punkter där vi får lära oss skillnaden mellan att retas och att 

mobbas.7  

Att retas:  

1. Den som retar och den som blir retad kan lätt byta roller 

2. Avsikten är inte att såra någon 

3. Ingen av de inblandade känner sig kränkt.  
                                                 
5 Björk, 1999, s 21 
6 Björk, 1999, s 21 
7 Coloroso, 2003, s 58-60 
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4. Sker med glädje, påhittighet och välvilja.  

5. Meningen är att båda parter ska skratta.  

6. Är bara en liten del av det parterna har gemensamt.  

7. Motivet är oskyldigt.  

8. Upphör när den som blir retad blir ledsen eller protesterar.  

 

Verbal mobbning:  

1. Baseras på en maktobalans i relationen och är ensidig.  

2. Avsikten är att skada.  

3. Inbegriper förödmjukande, grymma eller nedvärderande kommentarer, dåligt 

förklädda till skämt.  

4. Man skrattar åt någon, inte med någon.  

5. Avsikten är att försvaga offrets självkänsla.  

6. Skapar rädsla för fortsatta angrepp eller kan vara ett första steg mot fysiskt våld.  

7. Motivet är uppsåtligt.  

8. Mobbningen fortsätter eller ökar när offret blir olyckligt eller protesterar.  

 

 

Att förklara mobbning 

Heinemann – först ut med begreppet mobbning 

Peter-Paul Heinemann kom 1972 ut med boken ”Mobbning – gruppvåld bland barn och 

vuxna” som en uppföljning på några artiklar han skrivit där han myntat uttrycket mobbning. I 

sin bok går han in lite djupare i själva problematiken och ger många exempel på olika 

mobbningssituationer och försöker hänvisa till människans psyke och natur i varför mobbning 

uppstår.  

Han tar till exempel upp människans sätt att värja sig från fara genom att skratta åt det vi tror 

är farligt. För det man skrattar åt kan inte skada oss. 8  

I boken skriver han också om att trakassera människor med fysiska defekter och handikapp, 

där han påstår att fysiska defekter inte alltid är den verkliga anledningen till att någon blir 

mobbad. I hans exempel handlade det om en tioåring som tappade tänderna vid en bilolycka. 

Han blev retad för detta och tjatade till sig att få dem lagade inom en kort tid för att slippa bli 

                                                 
8 Heinemann, 1972, s 45 
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retad. Men trots att han fick detta lagat så fortsatte mobbningen av honom. Heinemann påstår 

att ett barn som har en fysisk defekt som denne skulle kunna bli mobbad för, men också har 

ett starkt självförtroende och en inre trygghet kan hindra effektiva attacker från omgivningen. 

Barn med svagt självförtroende och svag självkänsla blir lättare offer för sådana mobb- 

attacker9.  

”Följa John” är en situation som Heinemann behandlar, som kan lätt leda till en situation där 

mobbning uppstår, eftersom att vi människor -medfött eller nedärvt och inlärt kan Heinemann 

själv inte svara på, ofta väljer att följa andra människor besinningslöst. Han tar upp situationer 

där panik uppstår och människor följer efter varandra, även om det leder till en säker död. 

Men också andra mer kontrollerade situationer kan uppstå där vi väljer att följa en ledare, tex 

vid mobbning. Skillnaden ligger i att under mobbningssituationen av att följa John, tappar 

efterföljarna allt sinne för mobbningsoffrets situation. I en panikartad situation tappar de 

bedömningsförmågan för sin egen belägenhet.10  

I en situation där många människor väljer att göra något förbjudet eller något fel, kan de också 

tillämpa skuldfördelning. Det går ut på att utspäda skulden på alla andra som var med, så att 

den personliga skulden knappt kan räknas.11  

 

Olweus modell 

Dan Olweus har tagit fram en förklaringsmodell på olika tänkbara bakgrundsfaktorer som kan 

ha inflytande i en mobbningssituation. Modellen är uppdelad i fyra sektorer:  

Sektor A – Skolmiljön så som skolans storlek, klassens storlek och sammansättning, 

kamratandan, lärarens trivsel osv.  

Sektor B – Yttre individuella karaktärsdrag så som längd, vikt och eventuella avvikelser i tex 

språk osv.  

Sektor C – Psykologiska och beteendemässiga karaktärsdrag så som aggressivitet, ängslighet 

osv.  

Sektor D – Familjebakgrund och hemförhållanden. 12 

 

Olweus hävdar att det är sektor D som har störst betydelse. Enligt honom är det 

hemförhållanden där maktorienterande uppfostringsmetoder som fysisk bestraffning och 

                                                 
9 Heinemann, 1972, s 84 
10 Heinemann, 1972, s 52 
11 Heinemann, 1972, s 67 ff 
12 Björk, 1999, s 25 
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våldsamma känsloutbrott används som skapar aggressiva barn som är den främsta 

anledningen till mobbningssituationer. Olweus sammanfattar det hela med att ”Våld föder 

våld.”13 Dock ser vi att sektor D och C går in i varandra utifrån Olweus resonemang. Sektor D 

skapar aggressiva barn, som enligt sektor C är den psykologiska anledningen till mobbning. 14 

 

Familjens betydelse 

Att Olweus tycke att sektor D är av störst betydelse stämmer väl överens med författaren 

Barbara Colorosos teorier kring familjens betydelse för om och hur en mobbningssituation 

uppkommer. Coloroso har efter många års erfarenhet som lärare, inom sociologi och 

specialpedagogik tagit fram tre olika familjetyper som hon tror har stor anledning till att vissa 

barn blir mobbare, mobbade eller medlöpare till mobbning.  

 

Murfamiljen – föräldrarna har all makt och total kontroll som de bibehåller med våld, hot eller 

rädsla för våld. Hot och mutor används om vartannat och kärlek är högst villkorligt.  

Här kan barnen utvecklas till att själva känna ett behov av att kontrollera någon annan som de 

själva blir kontrollerade. Alltså att bli en mobbare. Eller så kan de reagera genom att själva 

lätt låta sig ledas (precis som i hemmet) av en mobbare och själva bli medlöpare eller 

mobboffer.15 

 

Gelefamiljen – bestraffningar och belöningar är slumpmässiga och inkonsekventa, ibland får 

barnen en andra chans och ibland inte, kärleken är även här villkorlig.  

I den här familjen är det lätt att barnen växer upp som mobbare eller mobbade, då deras 

känslomässiga utveckling hämmas. Antingen åt det håll att de inte kan tygla sina aggressioner 

eller åt andra hållet där de känner sig värdelösa och övergivna och inte utvecklar något skydd 

mot andras angrepp.16 

 

Ryggradsfamiljen – föräldrarna är stödjande för barnen, de får lära sig demokrati genom 

erfarenheter, fasta och klara regler, kärleken är villkorslös.  

                                                 
13 Björk, 1999, s 26 
14 Björk, 1999, s 25 
15 Coloroso, 2003, s 108 ff 
16 Coloroso, 2003, s 116 ff 
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I denna sista typ av familj är det vanligast att barnen växer upp till ansvarskännande barn med 

stark självkänsla där de kan säga ifrån när något känns fel.17 

 

Både Olweus och Coloroso anser alltså att det är föräldrarnas sätt att agera och fostra sina 

barn som spelar in. Socialiserandet av barnen i samhället och i relationer till andra människor 

samt hur föräldrarna själva agerar mot sina barn är enligt dem vad som främst ligger till grund 

för hur eller om de kommer att agera i en situation med mobbning i skolan.   

 

Barnens situation på 1930- 1940- talet 

 

Barnen på 1930-1940 – talen växte upp i en brytningstid från det gamla samhället där de 

lägsta klasserna svalt och levde i nöd, och Sverige var på väg att bli ett välfärdsland där inget 

barn behövde gå hungrig och undernärd.  

I början av 1900- talet är samhället ännu ointresserade utav barn och barnens välmående och 

utveckling. Men forskare fann så småningom ett intresse för att undersöka barnens mognad 

och lek och lägger en grund till en barnpsykologi som tar fart på 1920- talet med Gesell och 

Bühler som studerar barns beteende och mognad i olika åldrar.18 Läkaren Jakob Billström 

lärde ut en syn på uppfostran som tog avstånd från såkallad ”dressyruppfostran” och valde att 

fokusera på två saker: att utveckla den sociala anpassningsförmågan samt att främja 

personlighetsutvecklingen hos barnen. Med detta kom ett ideal där barnen skulle vara fria, 

starka och självkontrollerade.19  

Fler och fler utbildningar inom barnavård och barnapsykologi dök upp i landet och kring 

1930- talet var storhetstiden för sökandet efter en vetenskaplig psykologi med namn som Ivan 

Pavlov och John Watson.  

Barnkrubbor och kindergartens hade också börjat växa fram i de större städerna. Dock 

finansierades dessa oftast av privata gåvor och donationer, vilket inte alltid resulterade i bra 

standard - dåligt skötta och med lite personal. Detta gällde främst barnkrubborna, och dessa 

var riktade mot arbetande mödrars barn som behövde någonstans att vara medan modern 

                                                 
17 Coloroso, 2003, s 122 ff 
18 Holmdahl, 2000, s 147 
19 Holmdahl, 2000, s 141 
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arbetade. Vissa barn kom dit redan som 5 veckor gamla.20 I början på 40- talet var ca 7% av 

förskoleinstitutionerna kommunaliserade. År 1970 var 96% det.  

Detsamma gällde barnhem som fram till 1945 drevs privat. Därefter blev ansvaret för 

barnhemmen enhetligt.  

1901 öppnar den första ”mjölkdroppen” (från franskans goutte – au – lait)  en mottagning dit 

mödrar som inte hade möjlighet att amma kunde söka sig för att få mjölkblandningar till sina 

barn gratis. Barnen blev också undersökta där, och eftersom började sköterskorna som 

jobbade på mjölkdropparna göra hembesök. Idén spred sig snabbt och 1910 fanns det 

mottagningar i ett 20- tal orter i landet. På 1930 – talet har mottagningarna börjat få mycket 

kommunalt stöd och de byter namn till Barnavårdscentral = BVC. 1937 beviljas statsbidrag 

till förebyggande barn och mödravård. Därmed var fattigdomsstämpeln borta, nu kunde man 

avvärja de flesta sjukdomar och anslutningen till BVC blev nära på 100%. Men trots allt så 

var barnadödligheten i de lägre sociala grupperna fortfarande högre under 1930- talet.  

Under 1930 – talet kom också barnbidraget för de mödrar som var beviljade bidrag.  

 

Sjukdomar orsakade av dålig vård, otillräcklig hygien och föda var fortfarande ganska 

utbredda bland barn under 1930- talet. Läsåret 1935-1936 undersöktes 302 barn i en skola av 

läkare. Av dessa fick 49 av dem otillräcklig föda. 37 led av rakitiska förändringar (beror på 

spanska sjukan som ger ledförändringar), 30 av dem hade småkörtlar på halsen, 30 av 

ryggradskrökning, 27 av hypertrofiska tonsiller, 27 led av kronisk snuva och så vidare.21  

Under 30- talet var ca 15% av folkskolebarnen berättigade den gratis matbespisning som 

fattiga barn fått tillgång till sedan 1909. Det fanns alltså fortfarande barn som svalt. På 1950- 

talet blev skolbespisningen en rättighet för alla barn. 22 Inte heller fören 1958 förbjöds aga i 

skolan.23  

Dessa 1920 och 1930- talets barn är den sista kullen som levde i nöd. Därefter exploderar 

välfärden i Sverige.  

 

 

 

                                                 
20 Holmdahl, 2000, s 156 
21 Holmdahl, 2000, s 179 
22 Holmdahl, 2000, s 176 
23 Holmdahl, 2000, s 178 
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UNDERSÖKNING 

Frågelistor från SOFI 

 

På de frågelistor som jag har gått igenom och funnit några intressanta minnen i så finns 

följande angivet:  

 

Totalt 18 svar.  

Fysisk bestraffning från lärare: 4 st påstår att det förekom. 1 st att det inte förekom något 

sådant och 13 st nämner det inte alls.  

Två av informanterna nämner också att det förekom att lärare utnyttjade eleverna till att utföra 

privata ärenden åt denne, som att hämta post, rasta hundar, ta upp potatis och bära vatten till 

lärarens bostad. De övriga nämner inget om sådant.  

2 st hävdar att lärarna inte hade några favoriter och två hävdar att det förekom favoriserande 

hos lärarna. De övriga 14 nämner inget om det.  

 

Om det fanns rastvakter ute på skolgården så nämner 8 st att de hade vakter i form av lärare 

eller vaktmästare som såg till eleverna. Ibland var lärarna med och lekte. 6 st nämner att de 

inte hade rastvakter alls, och 1 st hävdar att det förekom ibland. 3 st nämner inte rastvakter.  

 

När det gäller frågan om mobbning så skriver 2 av informanterna att det inte fanns något 

sådant, men en av dessa nämner ändå att ”barn var elaka”, dock utan någon förklaring till 

påståendet. 6 st skriver att alla barn inte fick vara med. 1 st skriver att det var ovanligt att 

någon var utanför, 1 st skriver att visst retades barnen, men inget allvarligt. 4 st påstår att det 

förekom regelrätt mobbning och 4 st nämner inget om detta alls.  

 

Enkätundersökning 

Bakgrund  

Av enkäterna är det 22 män och 20 kvinnor som svarat.  

De flesta av informanterna har gått 6 eller 7 år i skola, de vill säga enbart folkskola eller både 

folkskola och något år på fortsättningsskola, det är där inga större skillnader mellan kvinnor 
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och män. 4 män har gått på högre utbildning så som realskola, gymnasiet eller eftergymnasial 

utbildning. 2 av kvinnorna har gått vidare med sina studier i liknande utbildningar.  

Majoriteten av informanterna är bosatta och uppvuxna i Ångermanland.  

 

När jag nu kommer att lägga in tabeller för att visa på hur svaren har fördelats på de olika 

frågorna, så kommer jag att använda mig av lite förkortningar för att tabellerna ska se 

snyggare ut och bli mer lättlästa.  

Tabellerna kommer att ha en rubrik med en fråga, tex ”Blev du retad som barn?” och sedan 

kommer svaret på den frågan. Därefter kommer ytterligare en rubrik med frågan ”Någon 

vän?” och då menas det om personen känner till om någon vän till denne blivit utsatt för 

detsamma. Därefter kommer också rubriken ”Någon annan?” och detta är en förkortning på 

om personen som svarar känner till om någon annan på skolan eller i omgivningen blivit 

utsatt för samma sak som i ovanstående rubriker.  

 

Retade någon gång  

Många har svarat att de aldrig blivit retade under sin skoltid och heller aldrig har sett någon 

vän eller någon annan i omgivningen som blivit det.  

Men en majoritet har svarat att de någon gång blivit retade. Detsamma vad det gäller deras 

vänner och andra på skolan, så har de någon gång upplevt att de någon gång blivit retade.   

Endast en person har svarat att en person på skolan eller i omgivningen har blivit retad 

regelbundet, och ett fåtal har svarat att de eller någon vän eller annan person har blivit retade 

ofta.  

 

Tabell 1 
Blev du retad 
som barn?    
 Män Kvinnor Totalt  
    
Aldrig 8 11 19 
Någon gång 13 8 21 
Ofta 1 1 2 
Regelbundet 0 0 0 
    
Någon vän?     
    
Aldrig 7 10 17 
Någon gång 15 8 23 
Ofta 0 2 2 
Regelbundet 0 0 0 
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Någon annan?      
    
Aldrig 3 8 11 
Någon gång 17 10 27 
Ofta 1 2 3 
Regelbundet 1 0 1 
 

Ett citat från en kvinna som fyllt i på en öppen fråga om minnen av någon speciell händelse 

på enkäten:  

Jag hade fått nya stövlar och en pojke klev rispade dom jag blev 

jättelessen./…/ Mina nya skidor blev repade också, många glåpord 

fick jag höra i många år.  

 

 
Tabell 2 
Hände det att du inte 
fick vara med och leka 
med de andra barnen?    
 Män Kvinnor  Totalt 
    
    
Aldrig 16 17 33 
Någon gång 4 0 4 
Ofta 2 2 4 
Regelbundet 1 0 1 
    
Någon vän?    
    
Aldrig 12 13 25 
Någon gång 9 7 16 
Ofta 1 0 1 
Regelbundet 0 0 0 
    
    
Någon annan?    
    
Aldrig 13 12 25 
Någon gång 9 6 15 
Ofta 0 2 2 
Regelbundet 0 0 0 
 

Tabell två här ovan kan jämföras med tabell ett och då syns det tydligt att det var mycket mer 

ovanligt att någon inte fick vara med och leka än att någon blev retad. Så även om man 

retades med varandra så verkar det vara så att de flesta ändå fick vara med de andra och leka 

på skolan och på fritiden.  



 15 

Några av informanterna på enkäten har fyllt i minnen om att de eller någon annan inte fick 

vara med de andra. Här är en kvinnas vittnesmål om utanförskap:  

 

Jag blev kallad för ”tattare” ett fult ord på den tiden. Ingen av dom 

andra barnen ville leka med mig. Bara en släkting som sa att vi var ju 

släkt så hon visste vem jag var. 

 

 

 

 

Tabell 3 
Använde du öknamn 
eller fula ord och 
repliker mot andra 
barn?    
    
 Män Kvinnor Totalt 
    
Aldrig 14 20 34 
Någon gång 8 0 8 
Ofta 0 0 0 
Regelbundet 0 0 0 
    
    
Någon vän?    
    
Aldrig 7 11 18 
Någon gång 14 8 22 
Ofta 1 1 2 
Regelbundet 0 0 0 
    
Någon annan?    
    
Aldrig 9 12 21 
Någon gång 11 5 16 
Ofta 2 3 5 
Regelbundet 0 0 0 
    
    
Använde någon fula ord mot dig?  
    
Aldrig 17 16 33 
Någon gång 4 3 7 
Ofta 1 1 2 
Regelbundet 0 0 0 
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När det gäller öknamn och fula ord så är det, så som går att ses på tabell tre ingen som vill 

kännas vid att man använt sig av sådana själv. Däremot så har man svarat att vänner och andra 

i omgivningen någon gång eller ofta använde sig av öknamn och fula ord.  

Ett fåtal har också själva blivit kallade vid öknamn eller fula ord.  

När jag bad mina informanter att fylla i några exempel på öknamn och fula ord som kan ha 

florerat på skolan och omgivningen så fick jag veta att ”glasögonorm” och olika öknamn för 

övervikt som ”tjockis” och ”fläskpannkakan” var vanliga öknamn att använda.  

Giraff eller flaggstången, bengeten, Hitler, och namn med ”kus”-, ”kuk”- eller ”lort”- framför 

var också sådant man kallade varandra.  

”Fitta” var ett skällsord man använde och även ”tattare” var något man kallade någon för att 

vara elak.  

Tabell 4 
Blev du utsatt för 
ryktesspridning under 
din skoltid?    
    
 Män Kvinnor Totalt 
    
Aldrig 20 17 37 
Någon gång 2 3 5 
Ofta 0 0 0 
Regelbundet 0 0 0 
    
    
Någon vän?    
    
Aldrig 16 15 31 
Någon gång 6 5 11 
Ofta 0 0 0 
Regelbundet 0 0 0 
    
    
Någon annan?    
    
Aldrig 15 13 28 
Någon gång 7 7 14 
Ofta 0 0 0 
Regelbundet 0 0 0 
 

Ryktesspridning var enligt mina informanter inget populärt sätt att mobbas på under 1930-

1940- talet. I tabellen ovan kan man se att det är mycket få som varit med om att bli utsatt för 

ryktesspridning och även förhållandevis få som någon gång blivit utsatta. Ingen vet heller av 

någon som ofta blev utsatt för detta. 

 



 17 

Tabell 5 

Blev du utsatt för 
knuffar, nypningar eller 
liknande små fysikiska 
tilltag?    
    
 Män Kvinnor Totalt 
    
    
Aldrig 11 16 27 
Någon gång 11 3 14 
Ofta 0 1 1 
Regelbundet 0 0 0 
    
Någon vän?    
    
Aldrig 9 10 19 
Någon gång 13 10 23 
Ofta 0 0 0 
Regelbundet 0 0 0 
    
    
Någon annan?    
    
Aldrig 7 10 17 
Någon gång 15 8 23 
Ofta 0 2 2 
Regelbundet 0 0 0 
 

När det gäller denna tabell som visar på resultatet för hur många som blivit utsatta för knuffar, 

nypningar och andra små fysiska tilltag så är den lite spännande på det viset att ganska många 

blivit utsatta för detta någon gång, främst männen. Många anger i alla fall att de har haft 

någon vän eller annan i omgivningen som blivit utsatt då och då för denna typ av mobbning.  

 

 

Tabell 6 
Brukade andra barn 
skämta om dig på ett 
elakt sätt eller säga 
elaka saker om dig?     
 Män Kvinnor Totalt  
    
    
Aldrig 16 16 32 
Någon gång 6 2 8 
Ofta 0 1 1 
Regelbundet 0 0 0 
    
Någon vän?    
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Aldrig 15 12 27 
Någon gång 5 7 12 
Ofta 1 0 1 
Regelbundet 0 0 0 
    
Någon annan?    
    
Aldrig 13 10 23 
Någon gång 8 9 17 
Ofta 1 0 1 
Regelbundet 0 0 0 
 

Denna typ av mobbning har en något högre frekvens än de flesta andra typer. Att skämta elakt 

om andra ser ut att vara en rätt vanlig typ av sätt att vara elak på. Många har någon gång hört 

om andra som blivit skämtade om på elaka sätt men en stor majoritet har inte hört att någon 

skämtat elakt om dem själva.  

 

 
Tabell 7 
Hände det att barn 
skrattade åt dig på ett 
hånfullt eller elakt 
sätt?     
 Män Kvinnor Totalt  
    
Aldrig 19 14 33 
Någon gång 3 4 7 
Ofta 0 1 1 
Regelbundet 0 0 0 
    
Någon vän?    
    
Aldrig 14 11 25 
Någon gång 8 8 16 
Ofta 0 0 0 
Regelbundet 0 0 0 
    
Någon annan?    
    
Aldrig 9 9 18 
Någon gång 13 10 23 
Ofta 0 0 0 
Regelbundet 0 0 0 
 

Att skratta hånfullt och elakt är ännu vanligare än att skämta elakt. Det är dock också ett 

lättare sätt att vara elak. De flesta har inte själva råkat ut för det, men något fler har haft 

vänner som blivit retade på detta sätt, och en majoritet har hört att andra har råkat ut för 

hånfulla och elaka skratt.  
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Tabell 8 
Blev du under din 
barndom utfryst på 
skolan eller i 
kamratkretsen?    
 Män Kvinnor Totalt 
    
Aldrig 20 13 33 
Någon gång 2 1 3 
Ofta 0 1 1 
Regelbundet 0 0 0 
    
Någon vän?    
    
Aldrig 17 13 30 
Någon gång 5 1 6 
Ofta 0 1 1 
Regelbundet 0 0 0 
    
Någon annan?    
    
Aldrig 16 12 28 
Någon gång 6 2 8 
Ofta 0 1 1 
Regelbundet 0 0 0 
 
Att någon var utfryst bland barn på 1930 – 1940- talet verkar ha varit ovanligt om vi ska utgå 

ifrån enkätsvaren jag fått. Jämförelsevis med denna tabell om att vara utfryst och med tabell 

två som tog upp om man någon gång inte fick vara med tex i lek, så är utfrysning ovanligare. 

Tre personer hävdar att de någon gång kände sig utfrusna, och en person att hon ofta kände 

sig utfryst från de andra. Endast åtta stycken vet om någon annan som blev utfryst någon gång 

och en enda vet om någon som blev det ofta. Det kan jämföras med att 16 stycken hade någon 

vän som någon gång inte fick vara med att leka, och 15 stycken som vet om någon annan som 

inte brukade få vara med. Men gränsen mellan att ibland inte få vara med och att känna sig 

utfryst, kan vara oerhört hårfin.  

 

Tabell 9 
Blev du tvingad av andra 
barn till handlingar du inte 
ville göra?    
 Män Kvinnor Totalt 
    
Aldrig 19 19 38 
Någon gång 3 1 4 
Ofta 0 0 0 
Regelbundet 0 0 0 
    
Någon vän?    
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Aldrig 12 17 29 
Någon gång 10 3 13 
Ofta 0 0 0 
Regelbundet 0 0 0 
    
Någon annan?    
    
Aldrig 13 15 28 
Någon gång 9 4 13 
Ofta 0 1 1 
Regelbundet 0 0 0 
 

I denna tabell syns en tydlig skillnad mellan män och kvinnor. En tydligt större andel män har 

i sin barndom känt sig tvingade till att genomföra handlingar som de inte ville göra.  

En kvinna har nämnt att hon känner till en person som ofta blev tvingad till olika handlingar, 

men 10 män har haft en vän som någon gång blev tvingad att göra saker de inte ville, och 

totalt 13 personer känner till andra personer som någon gång motvilligt fick genomföra 

handlingar de inte ville. En man har i en enkät lagt till att det han blev tvingad att göra var att 

”snatta”.  

 

 

Tabell 10 
Blev du slagen, sparkad 
eller utsatt för hårdare 
fysiska tilltag?   
 Män Kvinnor Totalt 
    
Aldrig 13 18 31 
Någon gång 3 1 4 
Ofta 0 1 1 
Regelbundet 0 0 0 
    
Någon vän?    
    
Aldrig 14 15 29 
Någon gång 8 5 13 
Ofta 0 0 0 
Regelbundet 0 0 0 
    
Någon annan?    
    
Aldrig 11 14 25 
Någon gång 9 6 15 
Ofta 0 0 0 
Regelbundet 0 0 0 
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Det intressanta i denna tabell är att en kvinna ofta blev slagen och sparkad, vilket bryter en 

liten trend i att männen i större utsträckning angett att de råkat ut för fysiska tilltag när det 

gäller mobbning och att retas. Dock har ingen man angett här att de ofta blivit slagna. Tre män 

har någon gång blivit det och 8 män har haft en vän som då och då blev slagen eller sparkad.  

15 stycken totalt har fyllt i att någon annan de vet om ibland blev utsatt för fysiska tilltag som 

slag och sparkar.  

En kvinna har berättat följande som svar på enkäten:  

En sparkade mig i underlivet så jag kunde knappt gå på en vecka 

vågade inte tala om det, annars blev det fler repisalier.  

 

 

Tabell 11 
Känner du till begreppet klasstryk?    Män Kvinnor Totalt  
       
Ja, jag blev utsatt själv för det    1 0 1 
Ja, en vän till mig blev utsatt för det   1 0 1 
Jag känner till begreppet och någon annan i min 
omgivning blev utsatt  3 0 3 
Jag har aldrig hört talas om någon som blev 
utsatt för klasstryk  5 1 6 
Jag känner inte till begreppet   12 19 31 
 

Klasstryk är den typ av mobbning som kan klassas som den värsta. Det innebär att en hel 

klass, och i vissa fall även en hel skola går på en eller ett fåtal elever och ger dem stryk. En 

organiserad typ av mobbning som ofta skedde regelbundet. En mycket stor majoritet har 

aldrig hört talas om begreppet ”klasstryk”. 31 av 42 känner inte till vad det är för något. 6 

stycken har aldrig hört talas om någon som blev utsatt för det, men en person blev själv utsatt 

för klasstryk. En har en vän som blev utsatt och 3 stycken känner någon annan som blivit 

utsatt. Även om en stor majoritet inte ens hört talas om begreppet så är ändå det antal som 

blivit utsatta inte försumbart. 1 av 42 stycken är minst en person på en liten skola.  

 

Fattiga barn fick inte vara med 

I enkäten har jag en öppen fråga där de informanter har fått fylla i om det fanns någon speciell 

anledning till att vissa barn inte fick vara med eller varför de blev retade.  

Jag har fått många olika svar men det allra vanligaste är att de kom från en fattig familj eller 

från låg social status. Även trasiga kläder, smutsiga barn och fula kläder är ifyllda som 

vanliga anledningar, men dessa hör onekligen ihop med att komma från en fattig familj.  



 22 

Fysiska defekter är också ifyllt av flertalet informanter. ”Lite efterbliven”, ”Beteendet”, 

”talet”, ”kronisk bronkit”, ”tjock och ovig” är alla svar från olika enkäter.  

 

De vuxnas agerande 

Tabell 12 
Om du blev retad, tog du upp det med 
någon lärare på skolan eller annan vuxen?  
    
 Män Kvinnor  Totalt 
Aldrig 21 19 40 
Någon gång 1 1 2 
Ofta 0 0 0 
Regelbundet 0 0 0 
 

Vad som går att se här så var det mycket ovanligt att ta upp problem med att man blev utsatt 

för mobbning eller andra elakheter med vuxna. De flesta som fyllt i enkäten har inte haft 

någon anledning att ta upp något problem, men endast 2 personer av 42 har någon gång bett 

om hjälp av en vuxen. Kanske beror det på att vissa lärare hade favoriter i klasserna? Lärarna 

kan såklart på det viset inte få förtroende av eleverna.  

 

Tabell 13 
Brukade lärarna i skolan 
ha favoriter i klassen?    
  Män Kvinnor Totalt 
    
Aldrig 1 4 5 
Någon gång 12 8 20 
Ofta 6 4 10 
Regelbundet 2 1 3 
Minns ej  1 3 4 
 

Denna tabell visar att favoriserande av elever hos lärare upplevdes som väldigt vanligt. Hela 

tio stycken har upplevt att lärarna favoriserade ofta. 3 stycken påtalar att det skedde 

regelbundet och endast 5 stycken hävdar att det aldrig förekom favoriseranden.  

Några av enkätsvaren innehöll påståenden om att lärarna favoriserande de elever som kom 

med kött och ägg och sådant till lärarna, oftast då bondflickorna. Detsamma svar har setts i 

några av SOFIs frågelistor.  

Ett svar från en man som svarat på min enkät:  
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lärarinnorna hade sina ”älsklingar” särskild för dom kom med ägg 

kött o smör till henne det var mest ”bondflickor”, dom hade väl mer 

att ge än torparbarnen 

 

Ett annat exempel från en frågelista från SOFI:  

Bland eleverna fanns s.k. ”gullgrisar”. Det skall uppmärksammas i 

det sammanhanget att min skolgång genomfördes under krigsåren. 

Detta gav till följd att att ägg och kött var en bristvara och kom att 

som ”gåva” till lärare uppfattas som mutvaror.  

 

Av mina informanter har också en majoritet svarat att fysisk bestraffning/aga från lärare 

och/eller andra vuxna förekom. Dock har flera stycken strukit under att det var främst lärare 

som utdelade agan. En skillnad föreligger dock mellan kvinnor och män. Männen har i större 

utsträckning svarat att de blev agade eller kände någon som blev agad. 11 män blev aldrig 

agade, men 9 stycken blev det någon gång och 2 blev det ofta.  

12 stycken har svarat att någon vän blev slagen eller agad och 1 som ofta blev det och att 1 

blev det regelbundet. 10 stycken känner till att någon annan blev agad någon gång och att 4 

stycken blev det ofta och 1 regelbundet. Till skillnad från kvinnorna där 15 stycken aldrig 

själva råkat ut för någon typ av fysisk bestraffning, 5 blev det någon gång. 9 stycken hävdar 

att de inte hade någon vän som blev agad och 11 stycken hade någon vän som blev det någon 

gång. 11 stycken kvinnor känner inte till att någon blev agad men 9 stycken känner till att 

någon annan blev det någon gång. Ingen av kvinnorna känner till att någon aga förekom ofta 

eller regelbundet.  

På de öppna frågorna om det finns några speciella minnen som informanterna vill dela med 

sig av har jag också funnit en del om aga och favoriserande av lärare.  

Citat från en man:  

Lärarna var hårdare o syniska hade ofta någon hackkyckling, särskild 

en kusin till mig var läraren rätt elak emot. Det händes här att se på. 

Kusinen hade svårt både med läxan o stammade lite. Men en synisk 

lärare gjorde inte saken bättre. 

 

Citat från en annan man:  

Jag åkte sist i en grupp skidåkare till en skidstuga. Den som åkte först 

(en överklass) åkte fel vi andra följde efter. När vi vände om – så åkte 



 24 

ju jag först och blev beskylld för att det var mitt fel att vi åkte fel. Blev 

offentligt inför alla vi skidstugan slagen med otaliga örfilar – en så 

våldsamt att jag nästan miste medvetandet – och blev döv på ena örat! 

När min pappa sökte upp vår lärare och så till honom att nästa gång 

så var det säkrast att läraren talade med min far så skulle han sköta 

om bestraffningen. Mina betyg sjönk från AB och BA till B efter denna 

insident.  

 

 

Ett annat citat från samma man:  

Vår slöjdlärare ”Träjesus” slog ofta elever om de misslyckades i sina 

strävanden att snickra – då med det trästycke som var misslyckat. Tack 

för en skollag där agan blev förbjuden. Agan övergick ofta till rena 

misshandel. 

 

 

Även berättelser om lugg och att gnida knogarna bakom öronen på eleverna har uppkommit i 

enkäterna. Några har också kommenterat att just eftersom lärarna kunde göra sådana här saker 

om de inte skötte sig, så vågade de inte göra så mycket hyss.  

 

Detta går att jämföra med de listor från SOFI som jag tagit upp tidigare. Där nämns det från 4 

stycken svar att det förekom fysisk bestraffning. 1 person hävdar att det inte förekom något 

alls. Dock nämner de flesta (13 av 18 svar) av dem inget om det.  

Dock påpekar två informanter i listorna att det hände att lärare utnyttjade elever till egna 

intressen, så som att hämta post, rasta hundar, bära vatten mm.  

 

2 st hävdar att lärarna inte hade några favoriter och två hävdar att det förekom favoriserande 

hos lärarna. De övriga 14 nämner inget om det.  

Jag kan även här inflika och påpeka att skolaga var tillåtet enligt lag ända fram till 1958! 

Därmed var det lagligt för lärare att ta till fysisk bestraffning mot barnen. Dock kan några av 

ovanstående exempel ses ligga på och även över gränsen till misshandel, men detta handlar 

också om tråkiga undantag enligt den statistik som kommit fram i enkäterna.   
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Men fanns det vuxna ute på skolgården på rasterna i skolan, så kallade rastvakter, som barnen 

kunde vända sig till om något hände och som kunde gripa in om tex ett bråk uppstod?  

Nej, generellt sett fanns det inte det. Så mycket som 30 av 42 har svarat på min enkät att de 

aldrig hade rastvakter på skolan. 6 stycken har svarat att de hade det någon gång och endast 

fem stycken att det fanns rastvakter regelbundet.  

Jämfört med SOFIs frågelistor så har 8 stycken där svarat att de hade rastvakter och 6 stycken 

har svarat att de inte hade det alls. Detta sett till de totalt 18 svaren.  

 

När det gäller de vuxnas ingripande i eventuell mobbning, så ser siffrorna inte så lysande ut. 

Enligt männen så anger 12 stycken att ingen lärare eller annan vuxen ingrep om något av 

barnen bad om hjälp när de kände sig trakasserade. 5 män svarade att de vuxna ingrep någon 

gång om de bad om hjälp och 1 att de ofta fick hjälp. Kvinnorna har dessvärre sämre minnen 

när det gäller denna fråga och 8 av dem minns ej. Men 5 hävdar att de aldrig fick hjälp, 2 att 

de fick det någon gång och 1 att de ofta fick hjälp.  

En man har dock kommenterat med att de vuxna förr satte stopp för mobbning på ett tidigare 

stadium:  

Det förekom mobbing även vid den tiden i skolan. Dock inte så utbrett 

som nu. Man hade mer respekt för lärarna och de vuxna då. De satte 

stopp på ett tidigt stadium. Föräldrarna var också mer lyhörda på den 

tiden. Numera verkar de vara eleverna som bestämmer. Kanske beror 

det på skolagan försvann. 

 

På frågan om de vuxna på eget initiativ tog tag i att stoppa trakasserier om de såg något bland 

barnen så är det många som inte minns. 9 av männen och 6 av kvinnorna minns ej men 4 av 

männen och 5 av kvinnorna vill minnas att de aldrig ingrep på eget initiativ och 7 män och 5 

kvinnor säger att det hände någon gång. 3 män svarar att vuxna ofta ingrep om de själva såg 

att ett barn råkade ut för trakasserier från andra barn. Två kvinnor har dessutom själva lagt till 

en text till frågorna att det aldrig hände att något barn råkade illa ut och därmed uppstod aldrig 

situationen där någon vuxen skulle behöva ingripa.  

 

En känslig fråga i enkäten var den om det fanns vuxna som själva deltog i trakasserier mot 

barn, och där har 17 av männen och 14 av kvinnorna svarat ett det ej förekom. 3 män och 2 

kvinnor har svarat att det hände någon gång. Och 2 män och 4 kvinnor kommer inte ihåg.  

 



 26 

Klasskillnader 

Av mina informanter så är det många som har angett att det under deras skoltid inte fanns 

någon klassindelning. De flesta menar att alla som gick på skolan tillhörde samma 

samhällsklass.  

17 stycken har nämnt att det inte förekom någon klassindelning av slaget underklass/överklass 

på skolan de gick på. Dock har 14 stycken angett att de flesta elaka tilltagen förekom i 

överklassen. Någon har lagt till en mening om att de såg ner på sina klasskamrater i 

underklassen. Resterande 8 har svarat att det var i underklassen som de flesta elaka tilltag 

förekom. 21 stycken anger att underklassbarnen retades mest med varandra och 4 stycken att 

underklassbarnen retades mest med överklassbarnen.  

Överklassens barn skulle enligt de svar jag ha fått retats mest med underklassens barn, 

närmare bestämt så har 19 stycken svarat att det låg till så. 6 stycken nämner att det var med 

varandra som överklassens barn retades mest.  

Jag vill dock påpeka att om det skulle vara så, vilket det logiskt sett borde vara, att de flesta 

som svarat på enkäten tillhörde en lägre samhällsklass, exempelvis mindre bemedlade bönder, 

arbetare eller torpare, så kan man ta svaren med en nypa salt då vi här fått se ett perspektiv 

från de mindre bemedlade barnen i skolan. Svaren kanske hade sett lite annorlunda ut om det 

mestadels hade varit barn som tillhörde dåtidens överklass som hade svarat.  

 

Skillnader i kön 

Av alla som har svarat så har 39 stycken svarat att pojkarna var de som använde sig mest av 

fysiska tilltag när de retades. 2 stycken har svarat att det var lika mycket fysiska sätt att retas 

både hos pojkar och flickor och 1 har svarat att ingen retades alls.  

Även när det gällde psykiska tilltag var det pojkarna som ägnade sig mest åt detta enligt de 

som svarat på enkäten. 25 stycken menar i alla fall att det var så, och 8 stycken menar på att 

det var flickorna som använde sig av psykiska sätt att retas och mobbas på. 6 stycken menar 

på att det var lika, och 2 stycken minns inte alls. Även här har 1 person svarat att ingen 

retades.  

Flickorna ska enligt 30 stycken informanter ha retats mest med varandra, och 8 stycken har 

svarat att de retades mest med pojkarna och även här har 2 svarat att de var lika och 1 att 

ingen retades alls. 21 stycken har svarat att pojkarna retades mest med flickorna och 16 

stycken har svarat att de retades mest med varandra. 4 stycken väljer att nämna att det var 

ungefär lika mycket och 1 att ingen retades.  
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Även om det finns två fler svar från män än från kvinnor så ser man tydligt att de flesta typer 

av mobbning var mer utspritt bland männen, enligt enkätsvaren. De har betydligt oftare 

kryssat i att de, någon vän till dem, eller någon annan i deras omgivning blivit utsatt för tex 

knuffar och nypningar, att bli tvingad till att göra saker de inte vill, blivit utfryst eller så grova 

saker som att blivit slagna och sparkade och rent av fått klasstryk.  

Bland svaren om vilka som använde mest fysiska och mest psykiska sätt att retas och mobbas 

på så har de allra flesta svarat att det var pojkarna på båda frågorna. Det är också ett tecken på 

att mobbning faktiskt kanske var mer utbrett bland pojkarna på den här tiden. Dock vill jag 

påpeka att det finns två enkäter ifyllda av kvinnor som ser ut att ha blivit utsatta för mobbning 

då de på flertalet frågor fyllt i ”ofta” och även fyllt i de öppna frågorna med exempel på 

mobbning de blivit utsatta för. Samt att en man har fyllt i liknande uppgifter i sin enkät.  

 

 

DISKUSSION 

Den första frågan som här bör benas ut är; vad är mobbning och var går gränsen för när man 

är mobbad? Mina informanter har fått kryssa i olika alternativ på frågor som kan ha att göra 

med mobbning. Kan ha att göra med mobbning. För självklart handlar inte alla handlingar 

som de äldre dragits sig till minnes om mobbning. Ryktesspridning, retningar, hånskratt och 

till och med slag kan förekomma utan att det klassas som mobbning mot en eller flera 

personer.  

Under bakgrunden fanns att läsa att det finns lite olika definitioner på vad som är mobbning. 

Det finns tre stora forskare inom området; Dan Olweus, Anatol Pikas och Heinz Leymann, 

som alla tre har tagit fram en definition på mobbning och de ter sig lite olika.  Men det de har 

gemensamt är att de alla tre anger att mobbning är en typ av negativa handlingar som pågår 

under en tid, upprepade gånger. Med andra ord så kan man inte kalla något för mobbning som 

endast händer en eller ett par gånger eller under en kortare tid.  

Det är också viktigt att skilja på mobbning och att retas på ett sätt utan att mena något illa. 

Detta tog Barbara Coloroso upp i sin bok på ett bra sätt, som går att läsa under bakgrunden 

ovan. Att retas handlar om att på ett ömsesidigt sätt retas med någon eller varandra men att 

det sker med välvilja, och att båda parter ska skratta samtidigt och att motivet är oskyldigt. 

När man retas ska ingen av parterna känna sig kränkt och man slutar med det som pågår när 

den som blir retad blir ledsen eller säger ifrån. 
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Slutar man inte när den andre blir ledsen eller att motivet är att såra eller göra någon ledsen, ja 

då kan man börja jämställa det med mobbning, i fall att det sker upprepade gånger.  

Därför är det svårt att avgöra i en enkät om de som svarat blivit mobbade eller ej. Svårare är 

det att säga om någon vän till dem eller om någon annan i deras omgivning blivit mobbade på 

det som de har angett att har hänt.  

Många har till exempel kryssat för att de någon gång blivit knuffade eller nypt, eller att de 

någon gång inte har fått vara med. Men att ha råkat ut för detta någon gång innebär inte att 

personen i fråga blev mobbad. Dock kan det vara så att en person som fyllt i enkäten har fyllt 

i att den någon gång blev retad, någon gång blev knuffad, någon gång blev hånskrattat åt, 

någon gång blev tvingad till att utföra olika handlingar osv. Att allt detta tillsammans innebär 

att personen ofta blev utsatt för negativa handlingar och därmed faktiskt blev mobbad.  

Ha också i åtanke att detta är minnen från en barndom för 60-70 år sedan, allt som de har i 

minnet kanske inte överensstämmer med verkligheten till hundra procent, sett åt båda hållen. 

Lärarnas favoriserande och även till exempel hur en vän blev behandlad av andra barn kan 

kännas värre nu än hur det kändes då. Men också så kan förträngning ha skett och man har 

helt enkelt glömt hur vissa barn på skolan blev mobbade eller behandlade illa. Även det som 

Heinemann skriver om; skuldfördelning kan ha en betydelse för hur en människa har förträngt 

det som ägt rum genom att utspäda skulden mellan så många barn som var delaktiga i 

trakasserierna att den enskildes skuld till slut knappt räknas och hela situationen känns mindre 

allvarlig. Med andra ord så kan vi inte ha allt för stor tillit till de siffror som kommer från min 

enkät.  

Nu är det ju också så att några av dem som svarat på enkäten har fyllt i att de själva utsattes 

för flera av alternativen på olika sätt att retas och mobbas ofta och de har också fyllt i de 

öppna frågorna med berättelser om hur de blev utsatta för kränkningar. Även andra personer 

som själva inte blev utsatta för mobbning har fyllt i hur andra barn blivit trakasserade både av 

andra barn men även av lärare!  

Till exempel den här kvinnan som inga andra barn ville vara med:  

Jag blev kallas för ”tattare” ett fult ord på den tiden. Ingen av dom 

andra barnen ville leka med mig. Bara en släkting som sa att vi var ju 

släkt så hon visste vem jag var. 

 

Eller den här kvinnan som blev utsatt för misshandel:  

En sparkade mig i underlivet så jag kunde knappt gå på en vecka 

vågade inte tala om det, annars blev det fler repisalier.  
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Det finns som sagt också exempel på hur lärare mobbade och till och med misshandlade 

barnen. En pojke blev slagen av en lärare utan att enligt honom ha gjort något fel, så till den 

grad att han blev döv på ena örat. En annan man berättar såhär:  

Vår slöjdlärare ”Träjesus” slog ofta elever om de misslyckades i sina 

strävanden att snickra – då med det trästycke som var misslyckat. Tack 

för en skollag där agan blev förbjuden. Agan övergick ofta till rena 

misshandel. 

 

Som jag tidigare nämnt så var olika ord för övervikt populära att använda mot andra som 

skällsord, enligt mina informanter. Men ordet ”tattare” har förkommit i svaren också, och här 

ovan finns ett exempel på en flicka som blev kallad för detta. Enligt henne var det ett fult 

namn på den tiden. 

Även fysisk mobbning har framkommit via flickan som blev sparkad i underlivet och sedan 

inte vågade berätta för någon om vad som hänt, av rädsla för att det bara skulle bli ännu värre 

repressalier från hennes plågoandar.  

Det fruktansvärda i att läsa de berättelser som kom in via enkäterna var att få läsa i hur lärare 

verkligen kan förvärra trakasserier mot ett barn genom att själv delta i dem eller att bedriva 

egna mobbningsaktioner.  

Två berättelser tog extra hårt och det är de som ovan återberättas och citeras. Hur en lärare 

kan slå ett barn så det blir dövt på ett öra och hur lärare kan slå elever med deras 

”misslyckade” träbitar när de inte klarar av de krav läraren har. 

Dessutom via SOFIs frågelistor, som redogjordes för in bakgrunden, inkom uppgifter om att 

vissa lärare utnyttjade eleverna för att gå ärenden eller hjälpa till med deras hushållssysslor. 

Några av dem har påpekat att lärarna bodde ovanpå skolan i en lägenhet ovanför klassrummen 

i samma byggnad. Det var såklart då enkelt att be eleverna om hjälp av olika slag, tex att 

hämta vatten till lärarens bostad och hämta in posten eller att kratta löv och gå andra ärenden. 

Att neka detta var enligt dem som berättar detta omöjligt, av rädsla för att bli osams med 

läraren. 

Inte nog med att dessa nämnda lärare misshandlade och traskasserade sina elever, så har det 

också hävdats av många att lärarna hade favoriter. En majoritet har fyllt i att det hände att 

lärarna i skolorna favoriserade elever. Som tidigare nämnts så hände det att vissa elever gav 

gåvor till lärarna i from av kött, ägg och smör och detta sågs av vissa som mutor. Dessa elever 

blev då ofta ”gullgrisar” som vissa uttryckte det.  
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Det är här viktigt att påpeka återigen att det är såhär barnen upplevde det. Om det är förenligt 

med verklighetens situation lär vi aldrig få veta.  

Dock fanns det lärare som patrullerade på skolgårdarna och ibland även var med och lekte 

med eleverna på rasterna. Troligtvis för att se till så att allt stod rätt till och att inga bråk eller 

andra trista situationer skulle uppstå. 5 stycken som svarat på min enkät och 8 stycken som 

fyllt i SOFIs frågelista berättar att de hade regelbundna rastvakter ute på skolgården. Men 30 

av de 42 som svarat på enkäten och 6 stycken av de 18 som svarat frågelistan att svarat att de 

aldrig hade rastvakter.  

När jag får läsa sådana berättelser så förstår jag mycket väl varför så få kryssat i att det 

brukade ta upp problemen med någon lärare eller annan vuxen när det ser ut att ha förkommit 

en hel del fula knep från lärare under den här tiden. Många elever hade säkert ingen anledning 

till att ta upp några problem med lärare eller någon annan vuxen, men det är inte konstigt att 

även de som hade problem som kanske skulle ha behövts tas upp med läraren i klassen för att 

få bukt med problemet inte vågade eller ville när det fanns lärare som betedde sig så som i 

exemplen eller när eleverna upplevde det som att lärarna favoriserade. Inget förtroende vinns 

på ett sådant sätt. Här går att tala om ett förtryck mot barnen och eleverna när en makt utövas 

på ett sådant fruktansvärt sätt av lärare eller andra vuxna.  

Dock var det givetvis endast en bråkdel av lärarna som agerade på detta sätt, samtidigt som 

det faktiskt enligt lag var tillåtet att aga skolbarnen. 

 

I undersökningen går tydligt se att fler män har angett att det förekom tendenser till mobbning 

under deras skoltid på 1930- och/eller 1940- talet än vad kvinnorna har angett. Vad detta kan 

bero på är svårt att säga, och inget som jag ägnat tid åt i arbetet här, men rent generellt kanske 

mobbning var mer utbrett bland pojkar, vilket fallet idag faktiskt också är enligt Dan Olweus 

och hans bok ”Mobbning bland barn och ungdomar.” 

Männen har också som tidigare nämnts i undersökningen angett att det enligt dem oftare 

förekom aga från lärarnas och de vuxnas håll. Kanske hänger detta ihop? 

Olweus nämner också att pojkar använder i större utsträckning fysiska sätt för att mobbas och 

flickor använder psykiska sätt för samma ändamål. I min undersökning har det visat sig att de 

flesta ansåg att de som använde både fysiska och psykiska medel i störst utsträckning faktiskt 

var pojkarna. 8 stycken har dock kryssat för att flickorna använde mest psykiska sätt att retas 

och ingen ville påstå att flickorna var fysiska av sig när de retades. Alltså så visar detta att i de 

fall flickorna mobbades och retades, så var det psykiska sätt som de föredrog att använda sig 

utav.  
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Men varför blev vissa barn mobbade? De är såklart svårt att säga för mig men vi kan ta en titt 

på vad de som var barn under den tiden själva kommer ihåg idag.  

Låg social status ser ut att vara en mycket stor faktor. Både ”låg social status” och 

”fattigmansbarn” är ifyllt på enkäterna som orsaker. Andra anledningar som direkt kan 

kopplas till låg social status och fattiga barn är ”dåligt klädda”, ”trasiga kläder” och ”smutsiga 

barn”. Några ifyllda anledningar som indirekt kan kopplas till fattiga familjer och låg social 

status är de som handlar om fysiska defekter: Kronisk bronkit, lite efterbliven i talet och 

stökiga barn.  

Genom SOFIs frågelistor fick jag också läsa om att barn som hade det sämre ställt, barn med 

föräldrar som hade ett sämre yrke tex städare, barn som fick löss återkommande samt barn 

som gått om flera klasser inte vad omtyckta av de andra barnen och blev mobbade.  

Där går att säga detsamma som ovan om enkätsvaren på samma fråga. Orsaker till mobbning 

kopplas lätt ihop med barn till fattiga föräldrar. De fysiska defekter som också nämns kan 

indirekt kopplas till fattigdom. Kronisk bronkit, svårigheter med talet och många andra 

fysiska defekter skulle säkert i många fall kunna hjälpas om föräldrarna hade råd att gå till en 

läkare.  

Barnen som växte upp under 1930-1940- talet levde i en brytningstid vad gällde just 

fattigdom och de nya pedagogiska idéerna som senare kom att praktiseras i skolorna. 

Under 1920- talet kom flera stora tänkare med idéer om hur barnen skulle fostras hemma och 

i skolorna, men många lärare som fanns var fortfarande inte utbildade eftersom 

lärarutbildningar fortfarande var under expansion och än så länge var dessa idéer inte vida 

spridda och aga var fortfarande tillåtet att praktisera. 

I många fall var båda föräldrarna tvungna att jobba och arbetsdagarna var långa. Nyfödda 

spädbarn lades in i de så kallade barnkrubbor, som i de flesta fall bedrevs av privata gåvor och 

därmed hade lite personal och låg standard.  

1937 beviljades som vi kunnat läsa under bakgrunden, statsbidrag till förebyggande barn och 

mödravård via Barnavårdscentralen. Därmed gick de flesta sjukdomar att bota hos barnen. 

Men detta hade inte vår barnakull hunnit med att få. Allt detta hann inte få genomslag under 

deras uppväxt och skolgång utan vissa av barnen levde ännu i fattigdom och i nöd.  

Bland barnen som gick i skolan på 1930- talet var fortfarande sjukdomar orsakade på grund 

av dålig vård, otillräcklig föda och dålig hygien relativt vanliga. Kan detta ha varit någon 

bidragande orsak till mobbning i skolan?  

Heinemann skriver att människor har en tendens att skratta åt sådant vi tror är farligt eller 

reagerar på som farligt, för att vi tror att det vi skrattar åt, kan inte skada oss.  
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Barn med fysiska defekter kan lätt ses som annorlunda och kanske rent av att kännas hotfullt 

av andra barn. En tanke då är att barn gör detta som Heinemann skrev om för att på sätt känna 

sig tryggare i sig själv. De skulle alltså skrattat och drivit med barn med fysiska defekter för 

att hålla det hotfulla och annorlunda på avstånd.  

Enligt tabell sju kan vi se att mobbningssättet att skratta elakt åt någon var relativt vanligt, 

jämfört med andra sätt. Det var även rätt så jämt fördelat mellan könen i hur många som råkat 

ut för detta eller sett/hört detta ske.  

Men senare tar Heinemann också upp ett exempel, där han påstår att fysiska defekter inte 

alltid är anledning till att mobba någon. I hans exempel handlade det om en tioåring som 

tappade tänderna vid en bilolycka. Han blev retad för detta och tjatade till sig att få dem 

lagade inom en kort tid för att slippa bli retad. Men trots att han fick detta lagat så fortsatte 

mobbningen av honom. Heinemann påstår att ett barn som har en fysisk defekt som denne 

skulle kunna bli mobbad för, men också har ett starkt självförtroende och en inre trygghet kan 

hindra effektiva attacker från omgivningen. Men barn med svagt självförtroende och svag 

självkänsla blir lättare offer för sådana mobb- attacker.  

Självförtroende och självkänsla kommer dock med barnen hemifrån och från hemmiljön och 

barnets uppväxt. Olweus nämner också utseendemässiga faktorer i en av sina sektioner, men 

som en faktor som spelar väldigt liten roll för hur en situation med eventuell mobbning 

utfaller. Både Olweus och Coloroso hävdar också att det är familjebakgrunden och 

hemförhållanden som ger barnen förutsättningar för att bli antingen mobbare eller mobboffer, 

medlöpare eller en person som kan säga ifrån i mobbsituationer.  

Olweus skriver att om det i familjen förekommer maktorienterande uppfostringsmetoder som 

fysisk bestraffning och våldsamma känsloutbrott används så skapar detta aggressiva barn som 

blir den främsta anledningen till mobbning i skolor och på fritiden.  

Coloroso har en liknande förklaringsmodell där hon tar upp de tre olika familjeförhållandena 

som murfamiljen, geléfamiljen och ryggradsfamiljen. Där förklarar hon att om en familj är 

instabil på det sätt att de bibehåller makt och kontroll med våld eller hot om våld, eller om de 

är inkonsekventa vad gäller bestraffningar och belöningar så kan detta skapa barn som själva 

blir mobbare eller medlöpare till mobbning. Barn som växer upp i sådana familjeförhållanden 

kan dessutom växa upp i ängslighet och vara vana vid att bli ledda eller bestraffade så att de 

även i skolan eller på fritiden bland andra barn blir offer för mobbning.  

I enkäten och även i SOFIs frågelistor har ganska många fyllt i att någon förälder har använt 

våld som till exempel aga mot dem. Men istället har relativt många fyllt i att lärare gärna 

använde sig av luggningar, gned knogarna bakom öronen eller rent av (troligtvis dock ett rätt 
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sällsynt exempel) slog eleverna med träbitar. Skolagan var fortfarande tillåten och många 

lärare och andra barninrättningar var kvar i de äldre idéerna kring pedagogik, men hade det 

någon påverkan kring hur barnen agerade mot varandra? Blev de aggressivare via den skolaga 

som förekom eller blev de mer disciplinerade av de gamla tidernas pedagogik? Eller var det så 

som någon fyllt i på en öppen fråga i enkäten; att eftersom lärarna själva kunde ge ett tjuvnyp 

så vågade de inte hitta på så mycket hyss? Det är en intressant fråga, men jag vet inte. Men 

det var en eventuell faktor som jag ville påpeka.  

 

 

SAMMANFATTNING 

På vilket sätt var barn på 1930- 1940- talen elaka mot varandra, hur gjorde de när de retades 

och mobbade varandra? Och vad var de vuxnas del i det hela; hur reagerade dom på barnens 

elakheter mot varandra och gjorde de något för att motverka det?  

Dessa frågor har behandlats i denna uppsats och svaren har vi fått genom en 

enkätundersökning som skickats ut till 42 människor födda under 1920- 1930- talet. Det 

framkom i denna undersökning att under 1930 och 1940- talet - då dessa var barn i skolåldern 

förekom inte så mycket mobbning dem veterligen i de fall de kan minnas idag. De som 

svarade på enkäterna anser att det mest var pojkar som mobbades både fysiskt och psykiskt 

via slag och knuffar, hånskratt och genom att tvinga andra till att göra saker de inte vill, 

exempelvis att snatta.  

De vanligaste orsakerna till att bli utsatt för dessa elakheter var oftast att barnen tillhörde 

fattiga familjer, hade trasiga kläder och var smutsiga eller att de hade någon fysisk defekt så 

som kronisk bronkit.  

Det var inte många barn som tog upp om de hade problem med mobbning med någon lärare 

och de flesta hävdar också att de aldrig hade rastvakter ute på rasterna.  

Ett flertal har också svarat att de ansåg att lärarna hade favoriter i klasserna och berättelser där 

lärarna själva använde aga (som vid denna tid var lagligt) som straff har kommit fram. 
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BILAGA - frågeenkät 

MELLAN PEKPINNAR OCH RETSTICKOR 
 
 
På vilket sätt var barn elaka mot varandra på 30 och 40 – talet?  
Hur gjorde de när dom retades med varandra? Och fanns det rastvakter ute på 
skolgårdarna?  
 
Det här är frågor som kommer att ställas i enkäten du nu har i din hand, och den är ett 

hjälpmedel för mig att få ta del av upplevelser och barndomsminnen som finns för att kunna 

använda mig av i en uppsats som jag skriver med syfte att undersöka just de här frågorna.  

Och jag som skickat den här enkäten till dig heter Linda Forsberg och studerar historia på 

Högskolan på Gotland men bor i Bjästa, Örnsköldsvik.  

 

Det skulle vara mycket snällt om du vill svara, och som svarande på frågorna så är du helt 

anonym. Ingen kommer att veta att det är dina svar som skickats tillbaka.  

De flesta frågor kommer med olika svarsalternativ där du får ringa in det alternativ som du 

tycker överensstämmer med hur du upplevde din barndom. Men några frågor är öppna frågor 

där det finns rader att fylla i ett minne, specifika ord eller händelser. Räcker inte raderna till så 

skriv gärna på baksidan av pappret. Alla svar och alla minnen är av värde för mig i min 

uppsats!  

 
Returnera enkäten i kuvertet som medföljer.  
 
Tack för att du tar dig tid att svara!   
 
Har du frågor eller funderingar eller vill ta del av resultatet senare så ring mig på nummer  
070-5563938 eller 0660-296902 eller mejla mig på linda.forsberg@hotmail.com 
 
 
 
Med vänlig hälsning, Linda Forsberg 
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Frågeenkät 
 
Ringa in det alternativ som stämmer på frågorna:  
 
 
Du är:  Kvinna       Man            
 
När är du född?   
 
1920 – 1924   

1925 – 1930  

1931 – 1935  

1936 – 1940  

 
Vilken utbildning har du?  
 

• Folkskola/grundskola 
• Fortsättningsskola 
• Realskola 
• Gymnasieutbildning 
• Eftergymnasial utbildning 

 
Hur många år gick du i skolan?  
 

• Mindre än sex år  
• Sex år  
• Sju år 
• Åtta år  
• Nio år  
• Mer än nio år 

 
 
Del 1 – Barnens upplevelser 
 
 
1. a. Blev du retad som barn?  
 
Aldrig – någon gång - ofta – regelbundet 
 
 
b. Blev någon vän till dig retad?  
 
Aldrig – någon gång - ofta – regelbundet 
 
 
c. Känner du till att någon annan på skolan eller i din omgivning blev retad?  
 



 37 

Aldrig – någon gång - ofta – regelbundet 
 
 
2. a. Hände det att du inte fick vara med att leka med andra barn? 
 
Aldrig – någon gång - ofta – regelbundet 
 
 
b. Hände det att någon vän till dig inte fick vara med och leka med de andra barnen?  
 
Aldrig – någon gång - ofta – regelbundet 
 
c. Känner du till om någon annan på skolan eller i din omgivning inte fick vara med och leka 
med andra barn?  
 
Aldrig – någon gång - ofta – regelbundet 
 
 
3. Fanns det någon speciell anledning till att dessa barn inte fick vara med, som tex utseende, 
beteende, social status?   
Ge gärna exempel i sådana fall:  
-
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. a. Använde du öknamn eller fula ord och repliker mot andra barn?  
 
Aldrig – någon gång - ofta – regelbundet 
 
 
b. Använde dina vänner öknamn eller fula ord och repliker mot andra barn?  
 
Aldrig – någon gång - ofta – regelbundet 
 
 
c. Hörde du andra på skolan eller i din omgivning som använde öknamn eller fula ord och 
repliker mot andra barn?  
 
Aldrig – någon gång - ofta – regelbundet 
 
d. Använde andra barn öknamn eller fula ord och repliker mot dig?  
 
Aldrig – någon gång - ofta – regelbundet 
 
 
5. a. Blev du utsatt för ryktesspridning under din skoltid? 
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Aldrig – någon gång - ofta – regelbundet 
 
 
b. Blev någon vän till dig utsatt för ryktesspridning?  
 
Aldrig – någon gång - ofta – regelbundet 
 
 
c. Blev någon annan på skolan eller i din omgivning utsatt för ryktesspridning?  
Aldrig – någon gång - ofta – regelbundet 
 

 
6. a. Blev du utsatt för knuffar, nypningar eller liknande små fysiska tilltag? 
 
Aldrig – någon gång - ofta – regelbundet 
 
 
b. Blev någon vän till dig utsatt för knuffar, nypningar eller liknande små fysiska tilltag? 
 
Aldrig – någon gång - ofta – regelbundet 
 
 
c. Blev någon annan på skolan eller i din omgivning utsatt för knuffar, nypningar eller 
liknande små fysiska tilltag? 
 
Aldrig – någon gång - ofta – regelbundet 
 
7. a. Brukade andra barn skämta om dig på ett elakt sätt eller säga elaka saker om dig?  
 
Aldrig – någon gång - ofta – regelbundet 
 
b. Brukade andra barn skämta om någon vän till dig på ett elakt sätt eller säga elaka saker om 
denna vän?  
 
Aldrig – någon gång - ofta – regelbundet 
 
c. Brukade andra barn skämta om någon annan på skolan eller i din omgivning på ett elakt sätt 
eller säga elaka saker om denne?  
 
Aldrig – någon gång - ofta – regelbundet 
 
 
8. a. Hände det att barn skrattade åt dig på ett hånfullt eller elakt sätt, tex om du råkat ramla 
eller göra fel?    
 
Aldrig – någon gång - ofta – regelbundet 
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b. Hände det att barn skrattade åt någon vän till dig på ett hånfullt eller elakt sätt, tex om de 
råkat ramla eller göra fel?  
 
Aldrig – någon gång - ofta – regelbundet 
 
c. Hände det att barn skrattade åt någon annan på skolan eller i din omgivning på ett hånfullt 
eller elakt sätt, tex om de råkat ramla eller göra fel?  
 
Aldrig – någon gång - ofta – regelbundet 
 
 
9. a. Blev du under din barndom utfryst på skolan eller i kamratkretsen?  
 
Aldrig – någon gång - ofta – regelbundet 
 
 
b. Blev någon vän till dig under utfryst på skolan eller i kamratkretsen?  
 
Aldrig – någon gång - ofta – regelbundet 
c. Blev någon annan på skolan eller i din omgivning utfryst på skolan eller i kamratkretsen?  
 
Aldrig – någon gång - ofta – regelbundet 
 
 
10. a. Blev du tvingad av andra barn till handlingar som du inte ville göra?     
 
Aldrig – någon gång - ofta – regelbundet 
 
 
b. Blev någon vän till dig tvingad av andra barn till handlingar som den inte ville göra?  
 
Aldrig – någon gång - ofta – regelbundet 
 
 
c. Blev någon annan på skolan eller i din omgivning tvingad av andra barn till handlingar som 
denne inte ville göra?  
 
Aldrig – någon gång - ofta – regelbundet 
 
 
11. a. Blev du slagen, sparkad eller utsatt för andra hårdare fysiska tilltag?  
 
Aldrig – någon gång - ofta – regelbundet 
 
 
b. Blev någon vän till dig slagen, sparkad eller utsatt för andra hårdare fysiska tilltag?  
 
Aldrig – någon gång - ofta – regelbundet 
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c. Blev någon annan på skolan eller i din omgivning slagen, sparkad eller utsatt för andra 
hårdare fysiska tilltag?  
 
Aldrig – någon gång - ofta – regelbundet 
 
 
12. Känner du till begreppet klass-stryk? 
 

• Ja, jag blev utsatt för det 
• Ja, en vän till mig blev utsatt för det 
• Jag känner till begreppet och någon annan i min omgivning blev utsatt för det 
• Jag har aldrig hört talas om någon som blev utsatt för klass-stryk 
• Jag känner inte till begreppet 

 
 

13. Om du blev utsatt för något eller flera av ovanstående tilltag, hur länge varade det?    
 
Under hela skoltiden  -  Under några år  -  Enstaka tillfällen 
 
 
14. Vilka barn använde mest fysiska tilltag när de retades?  
 
Pojkarna  -  Flickorna  
 
 
15. Vilka barn använde mest psykiska tilltag när de retades? 
  
Pojkarna  -  Flickorna 
 
 
16. Vilka retades flickorna mest med?  
 
Varandra  -  Pojkarna  
 
 
17. Vilka retades pojkarna mest med?  
 
Varandra  -  Flickorna 
 
 
 
18. Inom vilken social grupp förekom det mest elaka tilltag?  
 
Underklass  -  Överklass 
 
 
19. Vilka barn retades underklassbarnen mest med?  
 
Varandra  -  Överklassbarnen 
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20. Vilka barn retades överklassbarnen mest med?  
 
Varandra  -  Underklassbarnen 
 
 
21. Om du blev retad, tog du upp det med någon lärare på skolan eller annan vuxen? 
 
Aldrig – någon gång - ofta – regelbundet 
 
 
Del 2 – Vuxnas agerande  
 
22. a. Använde vuxna, tex föräldrar eller lärare, fysisk bestraffning på dig när du gjort något 
som de ansåg vara fel?   
 
Aldrig – någon gång - ofta – regelbundet 
 
 
b. Använde vuxna, tex föräldrar eller lärare, fysisk bestraffning på någon kamrat till dig?  
 
Aldrig – någon gång - ofta – regelbundet 
 
 
c. Använde vuxna, tex föräldrar eller lärare, fysisk bestraffning på någon annan i din 
omgivning?  
 
Aldrig – någon gång - ofta – regelbundet 
 
 
23. Hade ni rastvakter ute på skolan, som tex en lärare eller vaktmästare som tittade till er?     
 
Aldrig – någon gång - ofta – regelbundet 
 
 
24. Ingrep de vuxna om du eller något annat barn bad om hjälp mot att bli retad eller illa 
behandlad?  
 
 Aldrig – någon gång - ofta – regelbundet – minns inte 
 
 
25. Om de vuxna såg att ett barn blev trakasserat, ingrep de då för att få slut på trakasserierna?  
  
Aldrig – någon gång - ofta – regelbundet – minns inte 
 
 
26. Brukade lärarna i skolan ha favoriter i klassen?  
 
Aldrig – någon gång - ofta – regelbundet – minns inte 
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27. Brukade någon vuxen delta i trasserierna mot ett eller flera barn?  
 
Aldrig – någon gång - ofta – regelbundet – minns inte 
 
 
Del 3 – Övrigt 
 
Finns det någon speciell händelse som du minns särskilt väl som handlar om hur barn var 
elaka mot varandra?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Har du några exempel på öknamn eller fula ord som användes när du var liten så skriv gärna 
ner dem här:  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Har du andra upplysningar kring barn och hur barn var elaka mot varandra som kan vara bra 
för mig att få veta så skriv gärna ned dem här:  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Stort TACK för att du hjälper mig i min uppsats genom att fylla i den här enkäten!   
// Linda  


