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Abstract  
Filip Lindmark och Rebecca Schiöld.  

Mobbning av elever med funktionsnedsättning – en litteraturstudie   
 

Mobbning är ett problem som vi dagligen möter i dagens skola och som många barn oavsett 

funktionsnedsättning eller inte utsätts för. Denna studie grundar sig på en systematisk 

litteraturstudie som förankrar sig i Peer Reviewed artiklar som inriktar sig på 

mobbningsaspekten hos funktionsnedsatta elever. Syftet med denna uppsats är att 

sammanställa huruvida elever med funktionsnedsättning i högre grad utsätts för mobbning. 

Våra huvudfrågor är: Löper barn med funktionsnedsättning större risk att bli utsatta för 

mobbning jämfört med barn utan funktionsnedsättning enligt forskningen? Hur kan det 

forskningen visar förstås ur ett sociokulturellt perspektiv? Resultatet av sökningen i databasen 

ERIC (EBSCO) visade att barn och elever med funktionsnedsättning utsätts i större 

utsträckning för kränkande behandling och ”gruppen” blir oftast mobbningsoffer. Slutsatsen 

ger exempel på olika faktorer som påverkar att individerna med funktionsnedsättning löper en 

större risk att utsättas för mobbning. Med hjälp av det sociokulturella perspektivet som 

tolkningsram i uppsatsen skapas en förståelse över vad språket har för funktion till att 

underlätta det förebyggande arbetet mot mobbning i skolan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Mobbning, kränkande behandling, diskriminering, funktionsnedsättning och 

sociokulturella perspektivet, vidare åtgärder.   
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1.	  Inledning	  

1.1	  Bakgrund	  
___________________________________________________________________________ 
Inledningen behandlar mobbning i förhållande till vad statistiken betonar och hur det är ett 
samhällsproblem även fast tydliga riktlinjer finns. Det är därför ett viktigt område att 
diskutera inom skolverksamheten, för att kunna utveckla ett förebyggande arbete. 
___________________________________________________________________________ 
  

“Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling” (Skolverket, 2011, reviderad 2017, s.7).  
 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011, reviderad 

2017) bekräftar utifrån citatet ovan att kränkande behandling är en grundläggande aspekt att 

motverka inom skolverksamheten. Det ska därför inte påverka om individen har en 

funktionsnedsättning, annan trosuppfattning eller tillhör någon annan religion. Ett 

förebyggande arbete genom att utveckla åtgärder för att förhindra elevernas utsatthet ska vara 

en ståndpunkt enligt 6 kap. 7§ i Skollagen (SFS 2010:800). Enligt Friendsrapporten (2017, 

s.7) visar ändå statistik att mobbning uppstår, då 25 % i årskurs 3-6 och 22 % i årskurs 6-9 

utsätts för kränkningar av någon annan individ. Rapporten baserades på 13779 elever i årskurs 

3-6  och 12 181 elever i årskurs 6-9 (2017, s.3). Därmed blir det viktigt att samtala om 

mobbning inom all skolverksamhet och involvera lärare, elever och föräldrar i processens 

skede. Att arbeta på ett målinriktat sätt för att tillsammans främja eleverna till goda 

samhällsmedborgare och att varje aktör inom skolan tar ett ansvar för att förebygga mobbning 

(Skolverket, 2018).  

 

Studiens ämne är yrkesrelevant eftersom mobbning förekommer i dagens samhälle och skola. 

FN:s barnkonvention främjar barns rättigheter och innehåller bestämmelser om de mänskliga 

rättigheterna. Barnkonventionen framhäver 54 olika artiklar som är viktiga och ska utgöra en 

helhetssyn för barnets bästa. Varje barn ska ha samma rättigheter och vara lika mycket värda 

och enligt artikel 2 (Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter, 2009) får 

ingen utsättas för diskriminering. I och med att uppsatsens utgångspunkt handlar om elever 

med funktionsnedsättning, framgår det tydligt utifrån artikel 2 ovan i barnkonventionen att 

lika rättigheter ska främjas. Det blir därmed en skyldighet oavsett om individen har en 

funktionedsättning eller inte att förhålla sig till värdighetsfrågan och behandla individen med 
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respekt och värdighet. Mobbningsproblematiken kvarstår ändå, då statistiken som tidigare 

nämnts från Friendsrapporten (2017) redovisar detta. I och med det blir mobbning ett viktigt 

område att förebygga nu och inför framtiden. Mötet mellan lärare och elever blir därför en 

framgångsfaktor enligt Jonas Aspelin (2010, s.9), genom att båda aktörerna lever sig in i 

varandras tankar och känslor. Där utvecklas en gemenskap som är meningsskapande för att 

förstå omvärlden. Lärarnas förhållningssätt till begreppet mobbning är en viktig faktor för att 

påverka förekommandet i skolan. Skolan har en betydelsefull roll som omfattar att uppfostra 

eleverna till goda demokratiska samhällsmedborgare och tillsammans ansvara för handlandet, 

och “Ingenting är egentligen viktigare än att läraren förmår utveckla en nära och varm relation till sina 

elever” (Aspelin, 2010, s.9). Genom att utveckla goda relationer mellan olika aktörer inom 

skolvärlden, kan arbetet mot mobbning underlätta och på så sätt utveckla aktiva åtgärder mot 

ämnet mobbning.   

1.2	  Syfte	  och	  frågeställningar	  	  

Syftet med denna uppsats är att sammanställa huruvida elever med funktionsnedsättning i 

högre grad utsätts för mobbning. 

 

Frågeställningarna: 

  

1.   Löper	  barn	  med	  funktionsnedsättning	  större	  risk	  att	  bli	  utsatta	  för	  mobbning	  jämfört	  

med	  barn	  utan	  funktionsnedsättning	  enligt	  forskningen?	  	  

2.   	  Hur	  kan	  det	  forskningen	  visar	  förstås	  ur	  ett	  sociokulturellt	  perspektiv?	  
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1.3	  Disposition	  	  
___________________________________________________________________________ 

En kortfattad förklaring av studiens uppbyggnad och redogörelse för vad respektive kapitel 

kommer omfatta. 

___________________________________________________________________________ 

I studiens nästkommande kapitel kommer det sociokulturella perspektivet synliggöras som är 

det teoretiska ramverket i studien. Därefter följer ett bakgrundsavsnitt som involverar centrala 

begrepp för studiens forskningsområde såsom mobbning, kränkande behandling, 

diskriminering, trakasserier och funktionsnedsättning. Vidare kommer svensk lagstiftning 

beskrivas för att betona hur mobbning är ett problematiskt område även fast tydliga riktlinjer 

finns. I nästa kapitel beskrivs tillvägagångssättet för studien, dvs. metoden, sökorden, 

artiklarna samt den vetenskapliga kvalitén. Därefter kommer resultatkapitlet och 

analyskapitlet hänga samman och redovisa studiens resultat av artiklarna, samt centrala 

begrepp och perspektiv kommer också synliggöras. Uppsatsens nästa kapitel kommer omfatta 

slutsatser och diskussion utifrån forskningsgenomgången. Därefter avslutas studien med 

vidare forskning. 
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2.  Teoretisk	  ram:	  Sociokulturellt	  perspektiv	  	  
__________________________________________________________________________________ 
Nedan följer förklaringar av det sociokulturella perspektivets definition och hur perspektivet 
sedan kommer användas som tolkningsram till uppsatsen.    
__________________________________________________________________________ 

2.1	  Sociokulturella	  perspektivet	  	  

Ryska psykologen, filosofen och pedagogen Lev Vygotskij grundande den sociokulturella 

teorin under 80-talet och främst varit inriktad mot skolan där lärandet utvecklas i ett 

sammanhang (Englund, Forsberg & Sundberg, 2012, s.130-131). I undervisningskontexten	  

blir begreppet den närmaste proximala utvecklingszonen centralt som förklarar att människan 

är i en ständig utveckling och förmågan att kunna lösa problem på egen hand, men också 

under ledning (Hansén & Forsman, 2017, s.170). Vidare menar författarna (2017, s.169) och 

Ninni Wahlström (2015, s.116) hur ledning och omsorg ska existera inom undervisningen och 

ett aktivt engagemang ska framgå. Skolan och lärare har därmed en betydelsefull roll och 

ansvar över elevernas fortsatta utveckling. 

 

Människorna skapar en förståelse mellan varandra via språket. Enligt Vygotskijs terminologi 

blir språket ett viktigt redskap, för genom kommunikation formuleras erfarenheterna och som 

delas med andra individer. Det viktigaste medierande redskapet blir därför språket i det 

sociokulturella perspektivet, för ”Genom språket kan vi också appropriera andras erfarenheter. Men 

Vygotskijs poäng är också att språket fungerar både i samspel med andra och i vårt eget medvetande 

när vi tänker” (Hansén & Forsman, 2017, s.168). Därmed lär sig människan kontinuerligt av 

sina erfarenheter och genom språket skapas förståelse till olika fenomen (Hansén & Forsman, 

2017, s.171, s.168). Nedan presenteras studiens tolkningsram i förhållande till det 

förbyggande arbetet mot mobbning.  

2.1.2	  Tolkningsram	  i	  studien	  	  	  

Det sociokulturella perspektivet kommer i uppsatsens syfte vara en tolkningsram. Funktionen 

till uppsatsens syfte utifrån det sociokulturella perspektivet är att urskilja centrala 

teman/perspektiv och diskutera det forskningen visar. Att förstå att det är via språket vi kan 

kommunicera med andra individer och utveckla erfarenheterna tillsammans (Hansén & 

Forsman, 2017,s.168). I och med tolkningsramen ska det synliggöra hur arbetet underlättar i 

olika kontexter genom att använda språket som redskap på rätt sätt, nämligen att lyssna, förstå 

och förklara gentemot varandra. I och med att mobbning förekommer inom skolvärlden blir 

skolans miljö och omgivning mycket betydelsefull, eftersom skolan är en plats där social 
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dynamik är centralt. Därmed måste en kommunikation finnas och ur samverkansperspektivet 

få fram förändringar i samhället som ska leda till ett förebyggande arbete mot mobbning. 

Människan är i en ständig process tillsammans med andra och det sociala sammanhanget blir 

därför den centrala utgångspunkten i skolan. Samtidigt hur ett systematiskt arbete tillsammans 

mellan olika aktörer blir avgörande för att främja ett förebyggande arbete oavsett om 

individen har en funktionedsättning eller inte.  
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3.  Bakgrund:	  Mobbning,	  Diskriminering	  och	  Regelverk	  i	  Sverige	  
________________________________________________________________ 
Nedan förklaras de centrala begreppen inom studien, såsom mobbning, kränkande 
behandling, diskriminering, trakasserier och funktionsnedsättning. Därefter kommer tre lagar 
beskrivas som är relevanta till avsnittets problemområde. De tre lagarna är 
Diskrimineringslagen (SFS 2008:567), Skollagen (SFS 2010:800) och Brottsbalken (SFS 
1962:700).  
__________________________________________________________________________ 

3.1	  Centrala	  begrepp	  för	  studien	  

Mobbning enligt Vårdguiden 1177 (2016) uppstår när en individ blir kränkt upprepande 

gånger såsom retad, utfryst, slagen, etc. Det kan även vara kränkningar via nätet. Om ett barn 

utsätts för mobbning måste det tas på allvar och olika individer kan uppleva mobbning på 

olika sätt. Exempelvis att uttrycka elaka ord, skratta eller viska kan den utsatta uppleva som 

kränkande medan den som utsätter individen kan uppleva ett annat synsätt av situationen. Det 

finns olika förklaringar till varför mobbning uppstår, ett exempel kan vara klassens otrygga 

miljö. I studien presenteras mobbning som ett ”samlingsnamn” för kränkande behandling, 

diskriminering och trakasserier.  

 

Kränkande behandling är enligt Skolverket (2018), ett begrepp som syftar till om ett barn 

blir utsatt eller utsätter ett annat barn för trakasserier så berör de värdigheten hos det ”unika 

barnet”. Det är ett begrepp som används i 6 kap inom skollagen. För att det ska vara en allmän 

fråga om barnet har blivit utsatt för kränkande behandling, så bör kränkningen vara märkbar 

och tydlig. Den som utsätter ett annat barn för en sådan situation måste förstå att uppträdandet 

upplevs som kränkande. Vidare ligger ansvaret på personalen och verksamheten. Det 

viktigaste av allt är att vara medveten, att de yngre barnet kan ha svårt att förmedla sina 

känslor på samma sätt som ett äldre barn eller en vuxen. 

 

Enligt skolinspektionen BEO (2015) är verbala och fysiska kränkningar de vanligaste. 

Begreppen kan definieras utifrån att det verbala syftar till när en elev, lärare eller annan 

personal uttrycker någonting som kränker en persons värdighet. Enligt statistik är 76 % 

verbala anmälningar. Fysiska kränkningar handlar om fysiska angrepp såsom slag, sparkar 

eller knuffar och enligt statistik är 57 % fysiska anmälningar.  

 

En förenklad beskrivning av Diskriminering enligt DO, diskrimineringsombudsmannen 

(2018) är att någon missgynnas eller kränks utifrån de sju diskrimeringsgrunderna. Dessa är 
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”kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder”. Vidare kan diskriminering 

uppstå via direkt eller indirekt diskriminering. Direkt diskriminering innebär att en individ 

missgynnas genom att behandlas sämre i en liknande situation gentemot en annan individ. 

Medan Indirekt diskriminering omfattar när en individ missgynnas utifrån de sju 

diskrimeringsgrunderna som nämndes ovan (DO, 2018)   

 

Trakasserier innebär när värdigheten hos barnet eller eleven utsätts för kränkning, men 

också i förhållande till de sju diskrimineringsgrunderna. Inom trakasseri begreppet inkluderas 

även sexuella trakasserier som omfattar ett uppträdande av ett sexuellt beteende i samband 

med individens värdighet (Skolverket, 2018).   

 

Funktionsnedsättning innebär enligt Vårdguiden 1177 (2016) att individen har en nedsatt 

förmåga att kunna stimulera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det är olika från individ till 

individ och påverkar därmed olika mycket. Begreppet funktionsnedsättning omfattar olika 

typer av funktionsnedsättningar. Fysiska funktionsnedsättningar innebär att kroppens olika 

delar blir svårt att kontrollera, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar innebär en 

problematik med det sociala samspelet. Slutligen omfattar intellektuella 

funktionsnedsättningar svårigheter att ta emot, bearbeta och förmedla information och kräver 

en längre tid för individen (Vårdguiden 1177, 2016). Enligt Eva Heimdahl Mattson (citerad i 

Jakobsson och Nilsson, 2012, s.23) redogörs två olika perspektiv utifrån skolans 

förhållningssätt till elever med funktionsnedsättning. Det första perspektivet innebär att 

skolan ignorerar den bristande nedsättningen genom att undervisningssituationen inte blir 

anpassningsbar till elevernas förutsättningar. I allmänhet förhåller sig mängden på avstånd till 

eleverna, vilket leder till segregerande följder. Det andra perspektivet innebär att skolorna 

inkluderar eleverna med funktionsnedsättning genom att observera, värdera och använda en 

variation mellan människornas olikheter. Lärarna bör ha en kompetens att möta olikheter och 

ta ansvar för alla individer, så en inkludering uppfylls (Jakobsson, Nilsson, 2012, s.23).  

	  
 
 
 
 
 



	   8	  

3.2	  Svensk	  lagstiftning	  	  
 
Nedan presenteras lagarnas syfte och sedan vad respektive lag omfattar. Lagarna utgör en 

viktig funktion gällande skolans förebyggande arbete mot kränkande behandling, 

diskriminering och trakasserier.  

 

3.2.1	  Diskrimineringslagen	  	  	  

Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering och främja alla människors 

rättigheter och möjligheter oavsett kön, identitet, uttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, 

sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning. Enligt 2 kap. 1§ uttrycks det att 

arbetsgivaren inte får diskriminera utifrån följande citat: “är arbetstagare, gör en förfrågan om 

eller söker arbete, söker eller fullgör praktik, eller står till förfogande för att utföra eller utför arbete 

som inhyrd eller inlånad arbetskraft” (Diskrimineringslagen, SFS 2008:567, 2 Kap. 1§).   

 

Skolverksamheten har inom Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) skyldigheter att inte 

diskriminera barn, elever eller studenter som deltar i den bedrivna verksamheten (SFS 

2008:567, Kap 2. 5§). Utbildningsanordnare har en skyldighet att utreda om det finns 

kännedom om ett barn, en elev eller en student inom den bedrivna verksamheten har blivit 

utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier. Vidare ska åtgärder vidtas så ett 

förebyggande arbete mot trakasserier inför framtiden kan förhindras (SFS 2008:567, Kap 2. 

7§). Att arbete med aktiva åtgärder inom Diskrimineringslagen innebär att bedriva ett 

förebyggande och främjande arbete genom att analysera orsakar för att kunna upptäcka olika 

risker och hinder. Samt undersöka om lika rättigheter främjas inom verksamheten för att 

stämma av om risker för diskriminering kan vara aktuellt. Utvärdera och följa upp inom 

verksamheten är en viktig åtgärd för att förebygga utsatthet inom skolan (SFS 2008:567, Kap 

3. 2§). Verksamheten ska ha tydliga riktlinjer och rutiner utformade av arbetsgivaren i syfte 

att bedriva ett förebyggande arbete mot trakasserier (SFS 2008:567, Kap 3. 6§). Vidare blir 

det viktigt hur arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att tillsammans i arbetet 

utveckla aktiva åtgärder (SFS 2008:567, Kap 3. 11§). Arbetsgivaren har i parallell till ovan en 

skyldighet enligt 3 kap. 12§ (SFS 2008:567) att förse en arbetsorganisation, där information 

ska medges till arbetsgivare, för att samverkansarbetet ska stimuleras till ett utvecklande av 

aktiva åtgärder. Även ska dokumentation vara nedskriven över en redogörelse för de åtgärder 

som vidtogs (SFS 2008:567, Kap 3. 13§) 
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3.2.2	  Skollagen	  	  

Skollagens syfte är att utifrån grundläggande bestämmelser inom skolverksamhet och 

förskolan stadga rättigheter och skyldigheter för elever, barn och deras vårdnadshavare. Inom 

Skollagen så framstår de även ett tydligt ansvar som har beslutas av riksdagen där det 

huvudsak är huvudmännens uppgift att motverka kränkande behandling. Enligt 6 kap. 9§ 

benämns det hur skolverksamheternas anställda personal och huvudmän inte ska utsätta barn 

eller elever för kränkande behandling (SFS: 2010:800).  

 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) har huvudmännen en huvudsaklig uppgift som betonas i 

skollagen, att ett målinriktat arbete ska framgå inom den bedrivna verksamheten, vilket 

innebär att huvudmännen ska se till att det bedrivs i verksamheterna ett arbete för att 

motverka kränkande behandling (SFS 2010:800, Kap 6. 6§). Huvudmännen enligt kap 6. 8§ 

(SFS 2010:800) ska utforma en plan där det översiktligt ska redogöra över de åtgärder som 

behövs för att förebygga samt förhindra kränkande behandling, både de åtgärder som har 

påbörjats eller genomförts. Om förskollärare, lärare eller annan personal får kännedom om ett 

barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 

verksamheten, ska det anmälas till rektorn eller förskolechefen. En parallell är också att 

rektorn eller förskolechefen har skyldighet att anmäla till huvudmännen om de får kännedom 

om att ett barn eller elev blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten. 

Huvudmännens skyldigheter är att raskt utreda vilka omständigheter kring kränkningen och i 

förekommande fall sätta in åtgärder som krävs för att förhindra det i framtiden (SFS 

2010:800, Kap 6. 10§). Visar det sig att huvudmännen eller personal inte införskaffar åtgärder 

till problematiken att förebygga mobbning ska huvudmännen dels betala ett skadestånd till 

beteendet eleven har utstått under tiden skadan inte blivit åsidosättande. Upptäcks det åtgärder 

så kan skadeståndet läggas ner (SFS 2010:800, Kap 6. 12§). Beslut om skadestånd ska 

behandlas enligt bestämmelser i rättegångsbalken (SFS 2010:800, Kap 6. 13§) och ifall en 

elev anser sig blivit utsatt för kränkande behandling så är det huvudmannen för 

skolverksamheten som ska visa dokument att kränkande behandling har eller inte har 

förekommit på skolan (SFS 2010:800, Kap 6. 14§) 
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3.2.3	  Brottsbalken	  	  

Brottsbalken är den centrala straffrättsliga lagen som trädde i kraft 1 januari 1965 i det 

svenska samhället. Syftet är att behandla frågor om den allmänna straffrätten i Sverige. 

Brottsbalken är uppdelad i tre avdelningar som innehåller allmänna bestämmelser, lista över 

olika brott, regler och normer för hur individen ska dömas till någon påföljd såsom böter, 

fängelse, villkorlig dom, dömd till ungdomsvård etc. (Regeringskansliet, 2018). Enligt 16 

kap. 8§ (SFS 1962:700) ska en individ som meddelar eller uttalar sig på ett sätt som sprider 

hot eller missaktning för en folkgrupp eller personer på grund av hudfärg, ras, nationalitet, 

sexuell läggning, trosbekännelse eller etnisk ursprung få påföljder. Det kan leda till böter om 

brottet är måttligt eller fängelse i högst två år. Disciplinära åtgärder kan även sättas in såsom 

utredning, skriftlig varning, tillfällig omplacering eller avstängning. Den förstnämnda 

omfattar om eleven har förstört vid upprepande tillfällen lektionen och betett sig olämpligt. 

Rektorns ansvar är att utreda problemet. Skriftlig varning innehåller information vad som 

händer under lektionstid när eleven ändrar sitt beteende. Detta sker när utredningen är klar. En 

tillfällig omplacering innebär att eleven kan bli förflyttad till en annan undervisningsgrupp 

eller en annan plats. Den sistnämnda som är avstängning innebär att huvudmannen eller 

rektorn kan stänga av en elev som beter sig olämpligt på skolans område (Lärarnas 

riksförbund, 2018) 

 

Brottsbalken i allmänhet klargör att det kan bli påföljder om brottslighet förekommer, men 

samtidigt är det Sveriges straffrättsliga lag där allmänna bestämmelser står i förhållande till 

olika brott. Genom att främja olika åtgärder i förebyggande syfte att elever inte ska utsätta 

andra elever för kränkande behandling eller våld, utvecklas redan tidigt olika insatser för att 

minska riskerna (Regeringskansliet, 2018). Vidare enligt Regeringskansliet (2018) betonar de 

hur föräldraansvaret är en viktig utgångspunkt för att förebygga kränkande behandling. 

	  

3.2.4	  Tydliga	  samhälleliga	  åtaganden	  	  	  

Samtliga lagar som är relevanta till avsnittet redovisade en övergripande bild över 

lagstiftningens innehåll att förebygga mobbningsaspekten med tydliga riktlinjer. Syftet med 

lagstiftningen är att förhålla sig till svenska samhällets normer och regler (Regeringskansliet, 

2014), och på så sätt förstå samhällets skyldigheter och ansvar mot den enskilda individen 

oavsett om eleven har en funktionsnedsättning eller inte. 	  
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4.	  Metod	  
________________________________________________________________ 
Det här avsnittet behandlar metodens genomförande och uppbyggnad, sökstrategier, sökord 
och urval. Vidare kommer begreppen reliabilitet, validitet, generaliserbarhet diskuteras i 
samband med studiens kvalité.  
___________________________________________________________________________ 

4.1	  Litteraturstudiens	  upplägg	  	  

Studien grundar sig på en systematisk litteraturstudie och forskningsöversikt. Katarina 

Eriksson Barajas, Christina Forsberg och Yvonne Wengström (2013, s.26-27) betonar att det 

krävs tillräckligt med studier av god kvalité för att kunna genomföra en systematisk 

litteraturstudie och för att kunna dra relevanta och rimliga slutsatser. Den systematiska 

litteraturstudien förhåller sig till att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa 

litteraturen inom problemområdet eller ämnet (Barajas et al. 2013, s.31). Vidare menar 

Barajas et al. (2013, s.32) att olika steg ska ingå i den systematiska litteraturstudien. Första 

steget omfattar att motivera varför studien görs, där ska även en problemformulering ingå. 

Sedan ska frågor formuleras som ska kunna besvaras samt en grund för hur litteraturstudien 

ska struktureras och där sökorden, sökstrategierna samt den valda litteraturen ska identifieras 

som består av rapporter och artiklar. Det tredje steget handlar också om att vara kritisk och 

värdera vilken kvalité som genomsyras, samtidigt göra urval över litteratur som studien ska 

omfatta. Fjärde steget handlar om analysen och diskussionen över resultatet ska redogöras och 

sammanställas och slutligen dra slutsatser. Genom denna struktur som Barajas et al. (2013) 

betonar är en grund till denna systematiska litteraturstudie.   

 

4.1.1	  Sökord	  och	  sökstrategier	  	  

Litteratursökningen gjordes i databasen ERIC (EBSCO) den 9 April 2018. 

Litteratursökningen genomfördes utifrån förbestämda avgränsningar kring elevernas utsatthet 

med funktionsnedsättning för mobbning jämfört med elever utan funktionsnedsättning i olika 

åldrar. Artiklarna som togs med var enbart skrivna på engelska, Peer Reviewed granskade och 

inga tidsbegränsningar användes vad gäller publiceringsår. Tre parallella sökningar 

genomfördes (se figur 1, s.13) som resulterade i totalt 117 träffar. Sökorden som användes i 

respektive sökning var följande;  

 

•   [disability* bullying*]  (74 träffar)  

•   [disability* bullying*] AND [children*] (37 träffar)  
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•   [disability* bullying*] AND [children*] AND [primary school*] (6 träffar)  

Totalt: 117 studier.  

 

Utifrån sökorden i relation till studien användes Disability* för det var centralt till 

frågeställningen och som innebär funktionsnedsättning. Bullying* i syfte för att avgränsa det 

relevanta ämnet till studien. Children* ansågs vara relevant för att begränsa sig till barn som 

studien grundar sig på. Primary school* ansågs vara en relevant koppling till grundskolans 

utsatthet av mobbning.   

 

Med utgångspunkt i frågeställningen granskades samtliga träffar och genom ett första urval av 

enbart rubrikerna blev 39 stycken artiklar relevanta. För att sedan i urval två utifrån 

artiklarnas abstract exkludera det ner till 22 stycken. Slutligen gjordes urvalet vilka artiklar 

som är relevanta till studien, vilket blev 6 stycken. De resterande 16 artiklarna efter urval två 

som exkluderades var inte relevanta i den mån att fokuset var på en diagnos och 

frågeställningen hade gått förlorad, eftersom den förhåller sig till begreppet 

funktionsnedsättning och inte specifikt på en diagnos. Begreppet funktionsnedsättning 

omfattar flera olika diagnoser som också stärks under rubriken centrala begrepp för studien 

(s.7). I och med att studiens utgångpunkt är funktionsnedsättning så omfattar de relevanta 

artiklarna i studien generellt funktionsnedsättning ur flera olika aspekter och utvecklar 

därmed ett bredare fält och frågeställningen går att besvara; Löper barn med 

funktionsnedsättning större risk att bli utsatta för mobbning jämfört med barn utan 

funktionsnedsättning enligt forskningen? Samtliga 6 artiklar blir därmed relevanta till 

studiens syfte och frågeställning och artiklarna i studien valdes utifrån följande kriterier; 

”beröra barn med funktionsnedsättning överlag inom skolans utsatthet”, ”beröra ämnet mobbning” 

och ”skolans påverkan av miljö” och artiklarna omfattade både en kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, (se tabell 1, s.16).  
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Figur 1- figuren visar en övergripande kartläggning av litteraturstudiens upplägg   

 

4.1.2	  Urval	  av	  artiklarna	  	  

De granskade artiklarna analyserades med avseende på vilken risk barn och elever med 

funktionsnedsättning blir utsatta för mobbning i skolan. De sex relevanta artiklarna ger en 

övergripande kartläggning av fältet, hur mobbning förhåller sig som ett problem bland 

funktionshindrade elever och vad som är bidragande faktorer till det. Inom dessa artiklar så 

redogjordes bland annat det sociala samspelet, maktförhållandet, mobbning som skadligt 

beteende utifrån verbal, fysisk, och psykisk ohälsa som påverkar elevernas trygghet i den 

sociala kontexten. Syftet är att utifrån de valda artiklarna kunna besvara frågeställningen i 

studien.  

 

Enligt Barajas et al. (2013, s.157) är det viktigt att studierna ska behandla samma 

ämnesområde och att de ska vara pålitliga och trovärdiga. Vidare menar Barajas et al. (2013, 

s.155) hur viktigt det är att förhålla sig till artiklarnas kvalité och att följande frågor kan vara 

Forskningsfältet kring ämnet 
mobbning:                                  

Antal artiklar-117 st

Sökord 1: disability* 
bullying*

Antal artiklar: 
-74 st

Sökord 2: disability* 
bullying* AND children*  

Antal artiklar: 
- 37 st 

Urval 1 : Rubriker
- 39 st  

Urval 2: Abstract: 
-22 st 

Relevanta artiklar till studien: 
- 6 st 

Sökord 3: disability* 
bullying*AND children* 
AND primary school* 

Antal artiklar: 
- 6 st 
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centrala “är miljön där undersökningen gjordes tydligt beskriven?” och “diskuterar forskare studier 

som har påvisat motsägande resultat?”. 

4.2	  Vetenskaplig	  kvalité	  
Studien visar pålitlighet eftersom vår studie grundar sig på en utförlig redovisning över 

sökningens tillvägagångssätt (se figur 1, s.13) och ger en bild av kvalitén i undersökningen. 

Samtliga sex artiklar som är relevanta i studien har granskats, och artiklarna förhåller sig till 

tre kriterier som nämndes ovan; ”beröra barn med funktionsnedsättning överlag inom skolans 

utsatthet”, ”beröra ämnet mobbning” och ”skolans påverkan av miljö”.  Alan Bryman (2008, 

s.355) menar hur undersökningar ska kunna visa en tillförlitlighet, behöver studien förhålla 

sig till ett granskat synsätt, vilket innebär en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla 

faser av forskningsprocessen. Vårt tillvägagångssätt i studien har redovisats utförligt i (figur 

1, s.13) utifrån sökstrategierna och sedan har vi ett resonemang till varför de sex artiklarna 

som är relevanta i studien av urvalet valts ut och varför ett antal artiklar har exkluderats, och 

därmed omfattar studien en god tillförlitlighet. Studiens visar även på en hög kvalité eftersom 

denna studie baseras på relevanta artiklar som vi har granskats på ett utförligt sätt, materialet 

är väsentligt till studiens utgångspunkt och studiens resultat motsvarar syftet. Studien är även 

begränsad för studiens läsare eftersom innehållet av studien kan tas del av i databasen ERIC 

(EBSCO) där sökningen genomfördes.  

 

Studiens validitet handlar istället om bedömningen av slutsatserna i förhållande till om 

undersökningen stämmer överens eller inte (Bryman, 2008, s.50). Artiklarna i studien bidrar 

till att frågeställningarna kan besvaras, som innebär även att det finns forskning inom 

området, och därmed utvecklar studien en god validitet. Barajas et al. (2013, s.105) menar 

nämligen hur studier med en god validitet skapas genom att studierna förhåller sig till ett 

rimligt innehåll och därmed utvecklar en god trovärdighet. Till studien blir det viktigt att vara 

kritisk med orsaksförhållandena enligt den ekologiska validiteten. Närmare bestämt till varför 

elever med funktionsnedsättning utsätts för kränkande behandling, om resultatet motsvarar 

hur det faktiskt ser ut i människornas vardag inom de sociala miljöerna (Bryman, 2013, s.50-

51). Studiens relevanta artiklar har som tidigare nämnts granskats på ett utförligt sätt och 

utifrån samtliga artiklar har det centrala tagits ut och studiens fält synliggör elevers utsatthet 

med olika funktionsnedsättningar och orsaksförhållandena blir trovärdiga i studien. I och med 

att vi tagit ut det centrala ur respektive artikel håller studien en röd tråd till frågeställningarna 

och utvecklar därmed också en hög kvalité eftersom materialet av forskningen är tillräckligt. 
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Studiens slutgiltiga resultat och slutsatser blir gedigna och trovärdiga eftersom de centrala 

temana/perspektiven framgår i samtliga artiklar på ett tydligt sätt. Vi kan även visa att studien 

håller en hög kvalité eftersom det vi redogjort tydligt i avsnittet ovan varför artiklar 

exkluderats bort (s.12) men att studiens resultat och slutsatser inte har någon påverkan av den 

exkluderingen. I och med det är fältet i förhållande till studiens utgångspunkt centralt.  

 

Generaliserbarheten definieras så att urvalet ska bli representativt över populationen som inte 

deltog i studien (Bryman, 2008, s.52). Studiens generaliserbarhet blir både hög och låg. Den 

blir hög då artiklarna redovisade tydliga slutsatser och att urvalet var tillräckligt stort för att 

kunna besvara syftet och frågeställningarna. Det går även att konstatera att studiens resultat 

stämmer överens med vad materialet vi har funnit visar, och därmed som läsare få en 

förståelse att mobbning förekommer för elever som har funktionsnedsättningar. Samtidigt blir 

generaliserbarheten låg eftersom forskarnas artiklar grundade sig i länderna Australien och 

USA. I och med det behöver det inte betyda att elever med funktionsnedsättning utsätts för 

mobbning i större utsträckning gentemot elever utan funktionsnedsättning i skolan på alla 

platser runt om i världen.  
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5.	  Resultat	  och	  analysredovisning	  	  
___________________________________________________________________________ 

Under följande avsnitt kommer resultat och analysredovisningen hänga samman. En 

övergripande kartläggning inleds med en översikt över artiklarna som studien utgår ifrån i 

tabellform, för att sedan analysera artiklarnas utgångspunkter och avslutningsvis redovisa en 

sammanfattning av artiklarna utifrån kategorierna ”Sociala samspelet”, ”Maktförhållandet” 

och ”Skadligt beteende”. 

___________________________________________________________________________ 

5.1	  Tolkning	  och	  analys	  av	  artiklarna	  
I tabellen redovisas artiklarna som berörs och ger en fördjupning i resonemanget i analysdelen 

(se tabell 1,s.16). Samtliga artiklar i tabellen valdes utifrån följande kriterier; ”barn med 

funktionsnedsättning överlag inom skolans utsatthet”, ”hur skolan påverkandes av miljön” 

och ”mobbning som ett problematiskt område”. I tabellen redovisas artikelns namn, årtal, 

land, författare, typ av studie och inom vilket område artiklarna berör utifrån mobbning i 

förhållande till funktionsnedsättning. Artiklarna är kritiskt granskade (”Academic Journal, 

Peer Review”). Academic Journal innebär att artikeln är akademisk och vetenskaplig 

förankrad medan Peer Review innebär att artikeln är kollegialt granskad innan publicering.  

 

 
Artikel och årtal  Syftet   Antal studerande 

elever/föräldrar och 
procentuella antalet  

Typ av 
studie  

Land  

Artikel: “Predictors of 
bullying behavior; 
victimization, and bully-
victim risk among High 
School Students with 
Disabilities” 
 
Författare: Jamilia J. 
Blake, Qiong Zhou, Oi-
Man Kwok and Michael 
R. Benz 
 
Årtal: Remedial and 
Special Education 2016, 
Vol. 37(5) 285–295 

Syftet med artikeln är att 
undersöka egenskaper 
för risken att bli utsatt 
för mobbning när man 
har ett begränsat 
funktionshinder. 

11270 ungdomar 
med funktionhinder 
med åldrarna 13-16 
år. Vid urvalet var 
det 2870 ungdomar 
vid urvalet av 
studien. 

Kvantitativ 
studie  

USA  
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Artikel: “Students With 
disabilities and 
involvement in Peer 
Victimization: Theory, 
Research, and 
Considerations for the 
Future”  
 
Författare: Thomas 
Farmer, Traci L. Wike, 
Quentin R. Alexander, 
Philip C. Rodkin  
and Meera Mehtaji  
 
Årtal: Remedial and 
Special Education 
2015, Vol. 36(5) 263–274 

Syftet med artikeln är att 
undersöka med hjälp av 
metoden Peer 
Viticmizations, hur 
elever med 
funktionsnedsättning 
inkluderas i den 
organiserade 
klassrummet. Därmed 
stimuleras en social 
miljö och blir en del av 
helheten. 

30 % av ungdomar i 
både grundskola och 
gymnasieskola 
upplever ett 
engagemang att delta 
i metoden Peer 
Viticmizations. Som 
innebär ett stöd för 
begreppet mobbning 
och 
funktionsnedsättning. 
.  

Kvalitativ 
studie  

USA    
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

Artikel: “Bullying and 
Students With Disabilities: 
Legal and Practice 
Considerations”  
 
Författare: John W. 
Maag University of 
Nebraska-Lincoln 
and Antonis Katsiyannis  
 
Årtal: Behavioral 
Disorders, 37 (2), 78-86, 
February 2012   
 
 
  

Syftet med artikeln är 
hur skolan som enhet ska 
sätta sig in i 
mobbningsproblematiken 
genom att utveckla 
åtgärder och skydd för 
elevernas utsatthet mot 
diskriminering och 
trakasserier. 
 
 
 

1,2 miljoner 
studenter där 32 % i 
åldrarna 12-18 år 
mobbas dagligen i 
skolan.  

Kvantitativ 
studie  

USA  
  
 

Artikel: “Bullying and 
Children with 
Disabilities” 
 
Författare: Samuel W. 
Flynt and Rhonda Collins 
Morton  
 
Årtal: Journal of 
Instructional Psychology, 
Vol. 31, No. 4, 2001 
  

Syftet med artikeln är att 
studera vad tidigare 
forskning och litteratur 
uttrycker om mobbning i 
förhållande till elever 
med en 
funktionsnedsättning. 

25 % av 
grundskolelever 
utsattes och 40 % av 
gymnasielever 
utsättes dagligen för 
mobbning.   

Kvantitativ 
studie  

USA  
  
 
 
  
 
  
 

 
Artikel: “Coping with 
bullying in Australian 
schools: how children 
with disabilities 
experience support from 

Syftet med artikeln är att 
undersöka hur barn med 
funktionshinder upplever 
stöd när de utsätts för 
mobbning i skolan. 
 

10 deltagare av 18 
stycken representerar 
denna studie på 
elever i alla åldrar 
med funktionhinder 
som i Australien blir 

 
Kvalitativ 
studie  

 
AUSTRALIEN  
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friends, parents and 
teachers”   
 
Författare: Susannah 
Bourke & Imelda 
Burgman  
  
Årtal: Disability & 
Society Vol. 25, No. 3, 
May 2010, 359–371  

utsatta för mobbning.  

Artikel: “Differences in 
Bullying Victimization 
Between Students With 
and Without Disabilities”  
 
Författare: George G. 
Bear, Lindsey S. Mantz, 
Joseph J. Glutting, and 
Chunyan Yang and 
Deborah E. Boyer 
 
Årtal: School Psychology 
Review, 2015, Volume 44, 
No. 1, pp. 98–116  
 

Syftet med artikeln är att 
undersöka hur mobbning 
påverkar elever med en 
funktionsnedsättning och 
hur det skiljer sig åt mot 
övriga i populationen. 

13021 föräldrar och 
vårdnadshavare som 
representerar 74 
olika grundskolor i 
USA.  

Både 
kvantitativ 
och 
kvalitativ 
studie  
 

USA  
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 

Tabell 1- De 6 relevanta artiklarna som studien grundar sig på 
 
5.1.2	  Summerande	  avsnitt	  av	  artiklarna	  	  
Avsnittet ovan presenterade en övergripande bild över de relevanta artiklarna till kommande 

analysavsnitt som bestod både av den kvantitativa och kvalitativa metodansatsen. Samtliga 

artiklar tar upp perspektiven om det sociala samspelet, maktförhållandet, mobbning som ett 

skadligt beteende i verbal, fysisk och psykisk form, men även miljöns betydelse. 

5.2	  Övergripande	  analys	  av	  artiklarna	  	  	  	  
Samtliga artiklar utvecklade en övergripande bild över vilka faktorer som var betydelsefulla 

för barn och elever i skolan, men också vilka konsekvenser det kan ge upphov till för 

individer med funktionsnedsättning. Det sociala samspelet visade sig vara avgörande för hur 

elevernas skoltid skulle utformas, eftersom det var viktigt att känna sig inkluderad med 

helheten. Det blev problematiskt för elever med funktionsnedsättning, då utanförskap 

utvecklades och det sociala umgänget utelämnades. Föräldrar och vänner visade sig därför ha 

en stor påverkan på elevernas självförtroende och självkänsla. Artiklarna visade även hur 

maktförhållandet mellan elever med funktionsnedsättning jämfört med elever utan 

funktionsnedsättning utvecklades på skolorna. Att eleverna med funktionsnedsättning ansåg 

sig tillhöra den ”svagare gruppen” och hade generellt en större risk att utsättas för kränkande 

behandling.  
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Mobbning visade sig även vara skadligt för elevernas hälsa, där risker för depression, 

självmord och underprestation utvecklades. Vidare uppstod mobbning i fysisk, psykisk och 

verbal form, som exempelvis i grupprum, på lekplatser eller i kapprum. Därmed har miljön en 

betydelsefull faktor för hur elevernas trygghet upplevdes i skolan. Artiklarna definierar 

begreppet funktionsnedsättning som en ”grupp” individer med nedsatt förmåga i förhållande 

till miljön. Symptomen är inlärningssvårigheter, tal och språk minskning, intellektuella 

funktionshinder, svår känslomässig störning, ortopedisk försämring, autism och ADHD. 

Utifrån Vårdguidens 1177 (2016) definition av begreppet funktionsnedsättning finns det 

samband, där symtomen var fysiska (svårt att kontrollera kroppens delar), neuropsykiatriska 

(problematik med socialt samspel) och intellektuella funktionsnedsättningar (svårigheter ta 

emot, bearbeta och förmedla en dialog). Nedanför kommer en djupare analys vad respektive 

artikel synliggör.  

 

Blake et al. (2016) syfte med artikeln är att undersöka egenskaper för risken att bli utsatt för 

mobbning när man har ett begränsat funktionshinder. Artikeln presenterar hur mobbning kan 

ge effekter av depression, självmord och underprestation. Eleverna som har en form av 

funktionshinder, är risken större att bli utsatta för mobbning jämfört med eleverna utan 

funktionshinder. På grund av att eleverna söker sig till de ”svaga objekten” för att dominera 

sitt beteende. Den sociala aspekten är en viktig faktor för att eleven ska stimuleras och 

aktiveras i den sociala miljön. Elever som har en högre social förmåga såsom betyg eller fler 

resurser har en “högre status” bland andra elever jämfört med elever med 

funktionsnedsättning. De har en lägre möjlighet att socialiseras i samhället. Artikeln 

poängterar hur viktigt vänskapen är för att inkludera elevernas rättigheter i det sociala 

samhället och vara säker på skolans områden.  

 

Metoden som har använts för att samla in data till artikeln är ett så kallat “stickprov” på elever 

med funktionshinder som har en specialundervisning, för att kunna representativt visa på att 

elever med funktionshinder är mer utsatta som offer. Genom att göra ett urval utav föräldrar, 

ungdomar och skolans syn på mobbning i USA, så synliggörs en statistisk översikt.  

Statistiken visar vilket kön, ursprung, ålder och vilken grupp inom funktionsnedsättning 

eleven tillhörde. Grupperna inom funktionsnedsättning var inlärningssvårigheter (LD), tal och 

språk minskning (SLI), intellektuell funktionshinder (ID), svår känslomässig störning (ED), 

ortopedisk försämring (OI), andra hälsofarliga symtomen (OHI) autism (AU), 
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hyperaktivitetsstörning hos en bristande uppmärksamhet (ADHD). Artikelns resultat visar att 

elever med specialundervisning och funktionsnedsättning har en större risk att utsätta sig som 

mobbningsoffer på grund av den sociala kontexten.  

 

Farmer et al. (2015) syfte med artikeln är att undersöka hur metoden Peer Viticmizations kan 

inkludera eleverna med funktionsnedsättning till en del av helheten i det sociala organiserade 

klassrummet. Artikeln betonar att mobbning är oacceptabelt och tillsammans med föräldrar, 

elever och lärare skapa samverkan för att förhindra mobbning och få ett bra klimat.  

 

Eleverna som har en funktionsnedsättning har en lägre social kontext, vilket gör att 

maktpositionen är sämre och påverkar elevernas status och utsatthet. Detta kan leda till att 

eleverna får en känsla av att inte inkluderas i gruppen. Resultatet av artikeln är att eleverna 

med funktionshinder kan behöva ha ett socialt stöd som ger de möjlighet att inkluderas i 

gruppen. Majoriteten av dessa kränkande behandlingar förekommer under skoltid, och sker i 

områden som exempelvis på lekplatser, i kapprum, på toaletter, samt i grupprum när lärare 

inte är närvarande. Med den ökade förekomsten av mobbning är det mycket nödvändigt att 

skolpersonal, inklusive specialpedagoger, allmän pedagog, socialrådgivare, administratörer 

förstår hur viktigt den sociala dynamiken är.  

 

I Maag och Katsiyannis (2012) artikeln är syftet hur skolenheten ska sätta sig in i 

mobbningsproblematiken genom att utveckla åtgärder och skydd för elevernas utsatthet mot 

diskriminering och trakasserier. Skolan ska vara en säker plats för att stimulera utvecklingen, 

undervisningen och lärandet, men mobbning förekommer ändå. Artikeln visar en statistisk 

överblick från National Center for Education Statistics (2010) att 32 % av 12-18 åringar 

drabbas av mobbning. Mobbning är både fysiskt, emotionellt, verbalt, icke verbalt och ett 

sexuellt beteende. Studien tyder på att elever med funktionsnedsättning har en större risk att 

bli ett mobbningsoffer och de utsatta grupperna är autism, ADHD, Intellektuella svårigheter 

och elever med särskilda vårdbehov som en assistent. Skolan har ett ansvar att förebygga 

problemet genom att sätta in åtgärder som uppmärksammar orsakerna till att mobbning sker. 

Artikelns resultat är att eleverna med funktionsnedsättning utsätts i större utsträckning för att 

bli utsatta för mobbning. Skolan behöver arbeta tillsammans för att simulera en trygg miljö 

och utsattheten i skolan. Det kräver att vuxna och eleverna arbetar tillsammans, men att vuxna 

bär ansvaret att agera om mobbning förekommer.  
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Flynt och Mortons (2001) artikel utgår från att studera vad tidigare forskning och litteratur 

uttrycker om mobbning i förhållande till elever med en funktionsnedsättning. Artikeln visar 

enligt National Center Education Statistics (2003) att ungefär 25 % av grundskolestudenter 

och 40 % av gymnasieelever blir utsatta för mobbning minst en gång i veckan. Forskning 

visar även att detta är ett växande folkhälsoproblem i samhället, hur offret skadades både 

fysiskt och psykiskt. Det finns även åsikter om maktbalansen inom problemet. Resultatet visar 

att elever med funktionsnedsättning har en bristande självkänsla och har en större risk att 

utsättas för mobbning. Elevernas fysiska och psykiska ostabilitet påverkar även deras 

hälsoproblem negativt och att skolan behöver se problematiken.  

 

Bourke och Burgman (2010) har studerat hur barn med funktionshinder upplever stöd när de 

utsätts för mobbning i skolan. Mobbning är ett allmänt socialt problem som ger allvarliga 

effekter på den enskilda individens liv. Det krävs forskning för att förstå vad mobbning är och 

förstå skolans situation. I samband med skolmiljön enligt forskningen kan mobbningen 

förekomma både fysiskt, verbalt och psykiskt. Vidare tydliggör forskningen hur det skiljer sig 

åt mellan könen, där pojkar upplever/utsätter elever för fysisk kränkning medan flickor 

upplever/utsätter mobbning indirekt psykiskt. Genomförandet av relevant data är 

intervjuundersökning på 10 barn i åldrarna 8-10 år. Barnen hade ett antal funktionshinder som 

fysiska, visuella eller hörselskador. Studien fokuserar på australiensiska skolor med fokus på 

att lyssna på barnens upplevelser om ensamhet och utanförskap. Därmed är skolans arbete 

viktigt för att förebygga mobbning och att eleverna trivs i skolan oavsett om en 

funktionsnedsättning finns eller inte. Den viktigaste slutsatsen från artikeln är att lyssna på 

barnens värdefulla röster, och med rika och djupgående erfarenheter kunna hjälpa och få en 

förståelse över mobbningen.  

 

Artikelns syfte av Bear et al. (2015) är att undersöka hur mobbning påverkar eleverna med 

funktionsnedsättning och hur det skiljer sig åt mot övrig population. Statistik har visat att 

mobbning har ökat negativt. Ändå finns det svårigheter att upptäcka vilka som störst utsätts 

för mobbning, men statistiskt sett är elever med en funktionsnedsättning störst utsatta. 

Artikeln grundar sig på tidigare forskning och föräldrarnas syn på mobbning. Där de sedan 

synliggör att symptomen ED (svår känslomässig störning) har större risk att drabbas av 

kränkande behandling till skillnad från någon annan diagnos, exempelvis ADHD 

(hyperaktivitetsstörning).  
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5.3	  Mobbning	  av	  funktionsnedsatta	  barn	  ur	  ett	  sociokulturellt	  perspektiv	  	  
I samtliga sex artiklar som studien baseras på redovisades olika faktorer vad som påverkar att 

elever med funktionsnedsättning blir utsatta för diskriminering och kränkande behandling 

gentemot elever utan funktionsnedsättning. Nedan kommer följande tre kategorier; ”Sociala 

samspelet”, ”Maktförhållandet” och ”Skadligt beteende” analyseras med utgångpunkt i 

studiens relevanta artiklar, som också var de centrala perspektiven.  

 

5.3.1	  Sociala	  samspelet	  

Den sociala inkluderingen visade samtliga artiklar ha en avgörande roll för hur eleverna 

socialiseras i skolans miljö. Att som elev var det viktigt att känna sig inkluderad med helheten 

och på så sätt kunna känna en trygghet på skolans område. Eleverna med 

funktionsnedsättning hade det svårt med den sociala kompetensen, och var de ”svaga 

objekten” som påverkade deras förmåga att inkludera sig med övriga individer på skolan 

(Blake et al. 2016). Det ledde även till en sämre självkänsla. Ur ett kritiskt perspektiv till att 

eleverna med funktionsnedsättning inte upplevde en inkludering menar Inga-Lill Jakobsson 

och Marianne Lundgren (2013,s.44) att barn och elever oavsett funktionsnedsättning eller 

inte, ska ha samma rättigheter att ingå i helheten enligt Salamancadeklarationen. Begreppet 

Salamancadeklarationen är ett internationellt avtal som utgår ifrån FN:s barnkonvention. FN:s 

barnkonvention står fast vid att samtliga individer har rätt att ingå i samma helhet. Målet och 

inriktningen omfattar delaktighet, jämlikhet och en inkluderande undervisning (Jakobsson & 

Lundgren, s.44). I och med detta ska ett inkluderingsarbete främjas enligt resonemanget ovan 

och som Margareta Öhman (2006, s.55) betonar hur viktigt det sociala samspelet är för 

eleverna. Vidare menar författaren (2006) utifrån Lev Vygotskij teori hur lärandet stimuleras i 

ett socialt samspel, att via leken med klasskamrater utvecklas elevernas lärande och blir en del 

av gruppens dynamik. 

 

I ett vidare perspektiv om elever blir utsatta för mobbning oavsett om de har en bristande 

funktionsnedsättning eller lider av ensamhet, är samspelet mellan föräldrar och lärare viktigt 

som Farmer et al. (2015) betonade. Uttrycket “spindeln i nätet” som Jakobsson och Lundgren 

(2013, s.60) betonar syftar på hur viktigt det blir att skapa gemenskap och relationer mellan 

olika aktörer för att ge det enskilda barnet en trygg skolgång. Vidare menar författarna (2013) 

att “skolan kan inte ordna en bättre relation mellan barn och föräldrar men vi kan ge verktyg för att 

förbättra relationen och då fungerar det också bättre i skolan” (s.82). Detta ligger i linje med 

Skollagen kap 10. 2§ (SFS 2010:800) som föreskriver att skolan ska främja en social 
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gemenskap och skapa kontakter som ger en grund för att aktivt kunna delta i samhällslivet. En 

parallell till resonemanget menar Hansén och Forsman (2017, s.170) hur det sociokulturella 

perspektivet i skolans värld underlättar för människornas sätt att ta till sig generella 

kunskaper, exempelvis i undervisningen komma i kontakt med vetenskapliga kunskaper som 

behövs i det komplexa samhället. I det komplexa samhället blir den sociala förmågan viktig, 

eftersom tillsammans med andra individer utvecklas tänkandet, beteendet och resonemanget. 

Hansén och Forsman reflekterar kring Vygotskijs terminologi där han menar på hur 

kompetensen på en avancerad nivå behöver en vägledning för att komma vidare i individens 

utvecklingsfas och skapa ett socialt samspel enligt Vygotskij (citerad i Hansén och Forsman, 

2017, s.170).  

 

5.3.2	  Maktförhållandet	  	  

Ett annat begrepp som lyfts fram i artiklarna är maktförhållandet. Samtliga artiklar visar 

exempel på att elever som har det bra ställt ekonomiskt, en god social förmåga, lätt till att 

lära, utvecklar en högre status bland klasskamrater på skolan. I kontrast till elever som har de 

“sämre” ekonomiskt, saknar den sociala förmågan, och har en bristande lärandeförmåga, 

utvecklar en lägre status bland sina klasskamrater och blir utstötta i skolans miljö. Det 

framgår tydligt hur eleverna med funktionsnedsättning hade en sämre självkänsla som ledde 

fram till att eleverna uppfattade sig som ”svagare objekt ”gentemot elever utan 

funktionsnedsättning. Det visade sig även ha en påverkan eftersom de ”starkare” individerna 

sökte sig till de ”svagare” individerna och eleverna med funktionsnedsättning tillhörde den 

svagare gruppen. Genom att eleverna ansåg sig som en svagare grupp påverkade det 

maktförhållandet, vilket strider mot FN:s barnkonvention där en av riktlinjerna var att 

jämlikhet ska existera (Jakobsson & Lundgren, s.44).  

 

5.3.3	  Skadligt	  beteende	  	  

Ett annat perspektiv som lyfts fram i Maag och Katsiyannis artikel (2012) är hur mobbning 

utvecklas till ett skadligt beteende. En liknande slutsats drar Flynt och Mortons artikel (2001) 

samt Bourke och Burgmans artikel (2010). Samtliga artiklar betonar hur mobbning kan 

förekomma i formerna fysiskt, psykiskt och verbalt beteende. Att vara medveten om hur 

mobbning har utvecklats till ett folkhälsoproblem i samhället och olika platser som 

exempelvis i kapprum, i grupprum, på toaletter etc. kan dessa former förekomma. Det handlar 

som artiklarna betonar att förstå problematiken med mobbning och vad det kan ha för 

påverkan på individens hälsa. Eleverna med en funktionsnedsättning känner sig 



	   24	  

underpresterande och därmed är skolans miljö betydelsefull för att förmedla en trygghet och 

arbeta på ett förebyggande sätt mot mobbning. Skolan bör vara en säker plats för eleverna och 

hur det skadliga beteendet som uppstår ska utelämnas.  
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6.	  Slutsatser	  och	  avslutande	  diskussion	  	  
___________________________________________________________________________ 

I följande avsnitt kommer studiens slutsatser redovisa vad forskningen visade om elevers 

utsatthet med funktionsnedsättning. Vidare kommer studiens tolkningsram som är det 

sociokulturella perspektivet synliggöras och en diskussion kommer framgå. Avslutningsvis 

reflektera om vidare forskning.   

___________________________________________________________________________ 

6.1	  Slutsatser	  	  

 

Syftet med denna uppsats är att sammanställa huruvida elever med funktionsnedsättning i 

högre grad utsätts för mobbning.  

 

Frågeställningarna:  

 

1.   Löper	  barn	  med	  funktionsnedsättning	  större	  risk	  att	  bli	  utsatta	  för	  mobbning	  jämfört	  

med	  barn	  utan	  funktionsnedsättning	  enligt	  forskningen?	  	  

2.   	  Hur	  kan	  det	  forskningen	  visar	  förstås	  ur	  ett	  sociokulturellt	  perspektiv?	  

 

Utifrån tidigare forskning kan slutsatser dras till den första frågeställningen att resultatet visar 

att barn och elever med funktionsnedsättning utsätts i större utsträckning för kränkande 

behandling jämfört med barn och elever utan funktionsnedsättning. Samtliga artiklar menade 

på att ”gruppen” med funktionsnedsättning blir oftast mobbningsoffer och som tidigare nämnt 

blev kategorierna ”Socialt samspel”, ”Maktförhållandet” och ”Skadligt beteende” centrala 

perspektiv. Eleverna hade en bristande förmåga i det sociala samspelet och hade svårt att 

inkludera sig med övriga individer på skolan som resulterade ett utanförskap i form av 

segregation. Eva Matsson (citerad i Jakobsson & Nilsson, 2012, s.23) betonade hur det var ett 

perspektiv skolan förhåller sig till när det handlar om elever med funktionsnedsättning. Att 

eleverna blir ignorerade av sin bristande nedsättning som leder till segregation. Föräldrar och 

vänner visade sig därför ha en stor påverkan på elevernas självförtroende och självkänsla. 

Anledningen till att eleverna var ”gruppen” som blev utsatta för mobbning påverkades av att 

eleverna upplevde sig som ”svagare objekt”, medan barn och elever utan funktionsnedsättning 

ansågs sig starkare individer och hade en större social omgivning. På så sätt blev maktfrågan 

ett väsentligt perspektiv till att förstå vilken påverkan det hade för elevernas vistelse inom 
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skolans område. Skolans miljö var inte enbart viktig för maktfrågan utan miljön påverkade 

även elevernas förutsättningar. I och med att mobbningen förekom både fysiskt, verbalt och 

psykiskt på platser som exempelvis i grupprum, eller i kapprum etc. blir det viktigt att bilda 

en uppfattning till varför problemen uppstår. Vidare bli medveten om att mobbning kan 

utveckla ett skadligt beteende och påverka individens hälsa, och att skolans miljö har därför 

en viktig funktion till att förmedla en trygghet hos alla elever oavsett behov.  

 

Utifrån den andra frågeställningen kan slutsatser dras hur språket som verktyg har en 

avgörande funktion till att främja ett kollektivt samverkansarbete. Det är viktigt att elever med 

funktionsnedsättning blir en del av helheten i det sociala organiserade klassrummet. Därför 

kan eleverna behöva ett socialt stöd som ger en trygghet och möjlighet att inkluderas i 

gruppen, vilket samtliga artiklar betonade att den sociala dynamiken är en framgångsfaktor 

inom skolvärlden. Ur ett kritiskt perspektiv vad forskningen resulterade kan 

samverkansarbetet ifrågasättas, eftersom skolans miljö inte var anpassad för alla elever och 

utanförskap existerade. Samverkan och det sociokulturella perspektivet blir därför två viktiga 

aspekter i förhållande till det målinriktade arbetet för att motverka mobbning. I samspel med 

individernas språk skapas en tydlig förståelse mellan varandra och till omvärlden, och hur 

kommunikationen i en interaktion tillsammans med andra individer utvecklar nya erfarenheter 

enligt Lev Vygotskij (citerad i Hansén & Forsman, 2017, s.168, s.171). Det stärks även utav 

uttrycket ”spindeln i nätet” där gemenskapen blir viktig i relation mellan aktörer som 

samverkar, exempelvis lärare, elever och föräldrar (Jakobsson & Lundgren, 2013, s.60).  

Därmed behöver omsorg och stimulans existera inom undervisningen. Olika aktörer har 

därmed en betydelsefull roll för att stimulera varandras trygghet (Wahlström, 2015, s.116, 

Hansén & Forsman, 2017, s.169). Skolan ska arbeta tillsammans för att stimulera en trygg 

miljö och genom att förhålla sig till vad lagen eller andra styrdokument uttrycker i respektive 

land. Det kräver att vuxna och elever arbetar tillsammans, men att vuxna bär ansvaret om 

mobbning förekommer. Skolan ska vara en säker plats för alla elever, där utanförskap inte ska 

förekomma utan istället ska lärandet stimuleras och utvecklas oavsett behov. Det handlar om 

att förstå problematiken som mobbningsaspekten skapar och på så sätt arbeta fram 

förebyggande åtgärder som sedan leder till en trygghet hos eleverna. Därför behövs 

interaktion mellan människorna för att skapa en kommunikation, och därmed blir förståelsen 

av det sociokulturella perspektivet viktigt. 

 



	   27	  

6.2	  Diskussion	  	  
 
Utifrån tidigare forskning visade det att barn och elever med funktionsnedsättning har större 

risk att drabbas av kränkande behandling eller trakasserier jämfört med barn och elever utan 

funktionsnedsättning. Samtliga artiklar betonade att skolan har en skyldighet att agera vid 

kännedom om en elev känner sig otrygg under skoltid. Det blir en viktig fråga att diskutera i 

förhållande till makt och segregation. Som tidigare nämnts i studien är begreppet makt en 

väsentlig faktor i den benämningen att elever med funktionsnedsättning har ett underläge 

gentemot elever utan funktionsnedsättning. Dessa elever har en större social kompetens och 

på så sätt ökar deras självförtroende. Elever som har en nedsatt förmåga i form av en 

funktionsnedsättning har en större risk att blir segregerad från klassen. Vår bedömning är att 

denna problematik ökar kraftigt eftersom den ”svaga gruppen” har svårt att inkludera sig med 

övrig population på skolan, om inte åtgärder sätts in. Idag har barn och elever som har fått en 

diagnos eller blivit utredda möjlighet att placeras på en specialskola med anpassad 

undervisning. Utifrån tidigare kurser i utbildningen har detta framgått tydligt som också 

skrivs i skollagen. Vår uppfattning är att det kan utveckla en problematik eftersom elever som 

blir placerad i en specialskola har mindre förutsättningar att involveras i den ”vanliga skolan”. 

Allmänt handlar det om värdegrundsfrågan som innebär människornas lika värde. Det finns 

både för- och nackdelar med att elever med funktionsnedsättning placeras i den ”vanliga 

skolan”. I vår synvinkel blir fördelarna hur barn får en möjlighet att se olikheter vid tidig 

ålder och på så sätt acceptera andra individer i samhället och inte utsätta andra för kränkande 

behandling. Segregationsklyftan hade troligen även minskat och klasserna hade blivit mer 

inkluderade tillsammans. Vidare får barn och elever en möjlighet att tillsammans i leken 

skapa kontakter både med barn med och utan funktionsnedsättning, men att vuxna tar ansvaret 

att leken utvecklas på ett fridfullt sätt. Utifrån nackdelarna kan prestationskraven i ”vanlig 

skola” bli för höga som kan leda till en nedsatt självkänsla för individen. I kontrast till en 

specialskola har alla elever i gruppen en ”bristande funktion” vilket utvecklar en trygghet där 

alla blir lika behandlade. Till sist kan det bli problematiskt om undervisningen inte anpassas 

till elevernas behov och insatser inte sätts in för den enskilda individens förutsättningar. 

Därför är de viktigt att insatser stimuleras och iakttas för elevernas förutsättningar oavsett 

bristande förmåga.  

 
Skolans ansvar enligt oss är att ta in mobbningsfrågan i undervisningen, eftersom studiens 

artiklar betonade hur barn med funktionsnedsättning har större risk att drabbas av mobbning i 

USA och Australien. Skolan kan arbeta kontinuerligt med mobbningsfrågan som exempelvis 
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att arbeta med ett tema kring FN:s barnkonvention, mänskliga rättigheter eller andra områden 

som belyser området mobbning. Genom detta sätt kan eleverna förstå innebörden av 

begreppet mobbning och hur detta påverkar individen så starkt. Tillsammans med eleverna 

skapa möjligheter och förutsättningar för att förbygga förkommandet. Att alla elever ska 

kunna vara en del av exempelvis friluftsdagarna, utflykterna eller skolresorna oavsett om 

eleven har en diagnos, ett handikapp eller en funktionsnedsättning som påverkar individens 

möjlighet att delta. Det handlar starkt om vad skolan vill och vilket ansvar skolan har för varje 

enskild individ. Att inkludera detta till en del av all undervisning oavsett ämne. Diskussioner 

kan diskuteras inom de samhällsorienterande ämnen, exempelvis vad rasism innebär, vad en 

funktionsnedsättning är etc, men även använda böcker som belyser olika familjeförhållanden 

och hur olikheter kan framställas. Genom att arbeta med detta i en del av all undervisning 

ökar elevernas förståelse att förstå individernas lika värde. Att ingen har rätt att kränka någon 

annan, kunna visa respekt och ta hänsyn mot allas personliga åsikter.  

 

Lärarnas viktiga roll i detta är att fokusera på skolans värdegrundsuppdrag i skolan och arbeta 

tillsammans för att förbygga mobbningsaspekten. Det viktigaste av allt är att lyssna och fråga, 

för tillsammans skapar skolan förutsättningar för varje enskild individs trygghet. Att våga 

prata med barn och elever på skolan vad respekt, hänsyn och empati innebär är väsentliga 

aspekter samt hur bemötandet ska fungera. Lärarna och föräldrarna är ”förebilder” för hur 

eleverna ska bete sig, agera och reagera i olika situationer. Vår insikt är att samverkan är en 

del av det förebyggande arbetet mot mobbning i och med vad tidigare forskning redovisade i 

samtliga artiklar, för existerar ingen samverkan så är det svårt att uppnå syftet med ”spindeln i 

nätet”. I vår synvinkel handlar det om ett systematiskt kvalitetsarbete där skolans personal 

tillsammans med föräldrar ska se förutsättningarna för barnets bästa och komma ihåg ”barnet 

bakom eleven”. Att skolan ska anpassa och vägleda eleverna. När all personal är engagerad 

och aktiv i skolverksamheten bidrar det till ett bra samspel och en känsla av gemenskap. Det 

är via språket i interaktion med andra människor som det sociala organiserade klassrummet 

skapas, och på så sätt skapas en social inkludering där alla individer oavsett behov upplever 

en trygghet. Det sociokulturella perspektivet som varit en tolkningsram genom studien, för att 

synliggöra hur språket är ett verktyg till att främja en trygg kommunikation mellan olika 

aktörer, är på så sätt en avgörande faktor till att mobbningsarbetet kan förebyggas inom 

skolans värld.   
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6.3	  Vidare	  forskning	  	  
I ett vidare forskningsprojekt skulle det vara intressant att studera mobbningsaspekten hos 

funktionsnedsatta barn och elever i Sverige, eftersom det skulle vara intressant om resultatet 

av vår studie stämmer överens med Sverige. Utifrån vår studie skulle en kvalitativ 

intervjustudie vara en relevant forskningsmetod att använda, för att på så sätt få en djupare 

förståelse över hur elever med funktionsnedsättning upplever skolvärlden och om insatser 

behöver sättas in. Det skulle även vara intressant att forska vidare kring vad effekten av 

exempelvis poliser och politiker har. Med detta menar vi att politiker och poliser kan besöka 

skolor runt om i landet, för att uppmana barn, elever och skolpersonal vad mobbning kan ha 

för effekter, påföljder och hur individens hälsa kan påverkas.  
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