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Abstract  

Bullying in schools is a big social problem in today’s society and it affects the children 

exposed in a very negative way. The aim of my paper is to find out if there is a group of 

students who gets bullied by other students more often than others. I want to study if children 

with functional disabilities get more bullied than children without functional disabilities and, 

if this is the case – why is it so?  

My questions are:  

Are children with functional disabilities particularly exposed to bullying? 

How is bullying prevented?    

 

In order to get my results I have made three qualitative interviews and analyzed two debate 

articles concerning bullying of the disabled. My theoretical approach emanates from social 

constructivism where relations between people are built on lingual interaction. Furthermore, I 

have raised the topic of social development. In order to achieve a healthy social development 

it is important that children feel that they belong to a group.  

In my paper, I have come to the conclusion that children with functional disorders probably 

are bullied more often than other children, especially those with a mental disability. A child 

with a social divergent behaviour is often considered strange among other children, and this 

may be a reason for bullying. School staff must prioritize their efforts to actively prevent 

bullying in their daily work. According to my opinion they must pay special attention to those 

who bullies when they carry out this preventive work.  
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1. INLEDNING 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) står det i avsnittet 

om skolans värdegrund att alla människor är lika mycket värda och att ingen ska utsättas för 

diskriminering, till exempel på grund av funktionsnedsättning. Diskriminering ska aktivt 

motverkas och skolan ska vara en social mötesplats och varje enskild person ska få känna 

välbefinnande. Skolan ska motverka och förebygga all form av kränkande behandling (Lgr 11 

s. 7ff). Trots att kränkande behandling inte får förekomma i skolan sker detta tyvärr ändå. 

 

Mina egna erfarenheter av fenomenet mobbning är att min syster, som är funktionshindrad 

och har diagnosen autism, tidvis blivit utsatt för mobbning i grundskolan. Jag känner att vi 

som blivande lärare har stort ansvar att arbeta förebyggande mot mobbning i skolan och i 

förskolan. Inget barn ska självfallet tillåtas bli mobbad i skolan och det är särskilt 

oroväckande om barn med funktionshinder drabbas. Detta på grund av att de barnen redan har 

ett ”underläge” på grund av sitt handikapp och således förmodligen drabbas hårdare av 

mobbning än barn utan handikapp. 

 

2. BAKGRUND 

I olika nyhetsprogram, nyligen på TV 4 och i olika artiklar i dagspressen har framkommit att 

det fortfarande är ett stort problem med mobbning i skolan och att många elever mår dåligt av 

att gå till skolan. De är rädda för att någon ska kränka dem och använda fysiskt våld eller 

psykisk kränkning, genom elaka kommentarer. I vissa fall hade det gått så långt att eleven 

vägrat att gå till skolan eller tagit sitt liv. När man talar om mobbning i vårt samhälle verkar 

det som att många känner någon som blivit utsatt för mobbning under skoltiden. Det 

vanligaste kanske är i högstadiet, men det verkar förekomma redan i de yngre åldrarna också. 

Det är helt klart en stor och viktig samhällsfråga. Kränkande behandling och mobbning under 

barnets uppväxt kan ge djupa spår hos den som blir utsatt och kan leda till att personen får en 

negativ självbild (Olweus 1999s.26f). 

 

I en debattartikel i DN (2002-03-26) av barnombudsmannen Lena Nyberg samt av en rapport 

från Statens folkhälsoinstitut (se DN 2011-07-11) framgår det att barn med funktionshinder 

mobbas och att de mobbas oftare än andra barn. Detta är särskilt skrämmande att 

funktionshindrade barn som redan har särskilda problem på grund av sitt handikapp också 

löper större risk att utsättas för mobbning. 
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I FN:s barnkonvention stadgas att alla barn ska ha samma rättigheter oavsett t ex religion, 

språk, funktionshinder och hudfärg. Ingen diskriminering är tillåten och konventionsstaterna 

måste ta till åtgärder så att barn inte tar skada av diskriminering (FN:s barnkonvention s. 14). 

 

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med min uppsats är att jag vill ta reda på mer om hur mobbning förebyggs idag och 

vilka olika program som finns för att förebygga mobbning. Jag vill också undersöka ifall det 

är någon grupp av elever som oftare blir mobbade än andra. Härvid kommer jag att särskilt 

studera om det är så att barn med funktionshinder oftare blir mobbade än barn som inte har 

funktionshinder och varför i sådana fall. Genom min uppsats om mobbning hoppas jag kunna 

bidra med lite nya idéer för att förebygga och att upptäcka mobbning, samt hur man ska 

stoppa detta. Särskilt fokus kommer att vara på barn med funktionshinder. 

 

Frågeställningar: 

• Blir barn med funktionshinder särskilt utsatta för mobbning? 

• Hur sker och förebyggs mobbning idag? 

 

4. TEORI 

4.1 Social konstruktivism 

Det språkliga sociala samspelet är en förutsättning för kunskap vilket är tyngdpunkten för 

social konstruktivism. Relationerna konstrueras mellan människor genom en språklig 

interaktion och genom dessa konstruktioner skapas vår verklighetsuppfattning samt vår 

självförståelse. Sociala relationer konstrueras oberoende av de teorier som finns inom 

samhällsvetenskapen. Filosofen Hacking menar att konstruktivistiska uttryckssätt är 

interaktionen mellan något ”verkligt” och något som är ”konstruerat”. Något som är socialt 

konstruerat är t ex ”barnmisshandel”. Vi tydliggjorde det som begrepp i samband med att det 

uppkom vid en viss tidpunkt och att det utreddes vidare. I USA t ex såg man ofta att barn som 

kom till sjukhuset med olika skador inte fått dem genom olyckor utan att det var fråga om 

barnmisshandel. Olika organisationer hjälpte till att skydda dessa barn genom lagstiftning. I 

samband med detta konstruerades fenomenet ”barnmisshandel”. Det betyder givetvis inte att 

det inte fanns barnmisshandel tidigare, men att olika praktiker och olika idéer har gjort det 

möjligt att upptäcka sådant som man tidigare inte känt till. De teorier som karakteriseras som 

social konstruktivism har en stark position inom forskning om socialt arbete och i vården samt 

inom samhällsvetenskapen idag (Thomassen 2007 s.204ff). 
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Den franske filosofen Foucault ville med hjälp av teorin inom psykiatrin visa hur olika 

fenomen konstruerades ur ett vetenskapligt perspektiv. Exempel på detta är ”psykisk 

sjukdom” som skapats genom olika påståenden från olika handlingsfält och vetenskapsfält. 

Dessa hamnar då tillsammans under ett och samma begrepp. Fenomen blir inte mindre 

verkliga även om de inte uppfinns. Även om konstruktioner ger världen innehåll och struktur, 

innebär det inte att det inte förekommer sanning, kännedom eller verklighet i alla fall. 

Språklig praxis styr hur vi tolkar verkligheten och språket ses som ett socialt fenomen i vårt 

samhälles strukturer. Det vi tar för givet med vissa begrepp och teorier behöver inte alltid vara 

som vi tror. Detta kan tydliggöras genom att man löser upp olika begrepp och teorier 

(Thomassen 2007 s.206f). 

 

Enligt professor Frånberg och forskare Wrethander är mobbning är ett socialt problem och 

mycket komplext samt svårt att komma till rätta med. Företeelsen mobbning är väl känt i vårt 

samhälle och de flesta tar avstånd från det. Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv försöker 

författarna förklara och beskriva och förstå hur mobbningen konstrueras i vårt samhälle. 

Skolan ska vara en öppen och kulturell mötesplats och en mångfald, men att man avviker från 

normen verkar bli ett problem istället för en tillgång. Den som avviker från normen blir en 

främling gentemot gruppen och diskriminering, mobbning och kränkningar kan förekomma. 

Det är viktigt att skolan tar sitt ansvar och kämpar emot dessa beteenden. Skolorna har idag 

olika metoder för att bekämpa mobbning men den förekommer i alla fall (Frånberg & 

Wrethander 2011 s.13ff) 

 

4.2 Social utveckling 

Professor Möller och psykolog Nyman menar att barn och ungdomar undersöker med 

jämnåriga sitt eget sätt att vara och det är av dem som de får besked om hur ett visst beteende 

uppfattas. Att ha vänner, eller att inte ha vänner, påverkar den sociala utvecklingen hos barn 

och ungdomar. Leken tillsammans med andra och att få känna grupptillhörighet är särskilt 

viktig för barnets sociala utveckling. Det sociala samspelet mellan individer är ett villkor för 

mänskligt liv. En social utveckling och en personlighetsutveckling samspelar med varandra 

(Möller & Nyman 2003 s.50ff). 

 

En förutsättning för att ett barn ska få en bra social utveckling är att det får känna sig tryggt 

och känner sig delaktig i gruppen. Barnets samspel med andra människor har en betydande 
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roll för barnets sociala inlärning. Det som påverkar barnet mest är den omgivning som det vill 

vara med i eller som det redan tillhör (Skolverkets publikation Olikas lika värde 2003 s.9). 

 

5. TIDIGARE FORSKNING 

Skolverket har gett professor Eriksson, forskare Lindberg, universitetslektor Flygare och 

socionom Daneback i uppgift att granska den forskning som finns om mobbning och öka 

kunskaperna om detta. Detta för att det lättare ska gå att förebygga mobbning och synliggöra 

varför den egentligen förekommer. De redovisar sitt arbete i boken Skolan- en arena för 

mobbning. En gyllene regel är allas lika värde som står skrivet i läroplanen och kränkande 

behandling ska inte få förekomma. Begreppen  mobbning och trakasserier skulle inte behöva 

få finnas på skolan (Eriksson m fl. 2002 s.12f). 

 

En person  som starkt präglar forskningen avseende mobbning är professor Olweus som är en 

väl etablerad forskare inom detta område. Förutsättningen för definitionen mobbning är att 

förövaren eller förövarna är starkare än den som blir utsatt, samt utför negativa handlingar. 

Dessa ska upprepas och sträcka sig över en längre tid. Det finns inte någon internationell 

terminologi, på svenska kallas det för ”mobbning”. De vanligaste uttrycken för mobbning 

internationellt är ”bullying” och ”harassment”. Under sjuttiotalet började man mer 

systematiskt forska om mobbning och i första hand i de nordiska länderna. Sverige, Norge 

och Finland var tidiga att börja med forskning om mobbning. Olweus har samlat empiriska 

dokumentationer och empiriskt material om mobbning samt gett förslag på hur man ska 

förebygga mobbning i skolan. Han menar att grunden till mobbning inte finns i skolan utan 

den uppstår på grund av att individen kan ha aggressiva tendenser i sin personlighet som kan 

försvagas eller förstärkas av olika faktorer i sin omgivning, till exempel beroende på 

individens uppväxt (Eriksson m fl. 2002 s.12f). 

 

Indirekt mobbning, t ex att man sprider rykten är vanligare bland flickor. Direkt mobbning, 

t ex där våld är inblandat, är vanligare bland pojkar. Risken att råka ut för mobbning är lika 

stor hos både flickor och pojkar, men däremot är det vanligare att flickor talar om att de blir 

mobbade. En elev som mobbar kan många gånger ha problem hemma och vara manipulativ. 

De som utsätts för mobbning tar stor skada och det är inte ovanligt med psykosomatiska 

sjukdomar hos mobbingoffer. Lärarna är ofta inte medvetna om mobbningens omfattning och 

elever anser att lärarna är dåliga på att ta tag i mobbningen. Forskning om mobbning sker till 

största delen genom kvantitativa studier som prövar olika hypoteser. Forskningen om 
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mobbning är homogen (likformig) både när det gäller metod- och disciplinmässigt. Detta är 

en nackdel och man borde öka spridningen av både metoder och discipliner. De psykologiska 

teorierna är de teorier  som är mest framträdande i forskningen om mobbning (Eriksson m fl. 

2002 s.13f). 

 

Några forskare menar att barn som blir mobbade ofta innan de blir mobbade redan är socialt 

isolerade, har dålig självkänsla, är ängsliga, fysiskt svaga och tillbakadragna.  Den som blir 

mobbad kan med stor sannolikhet vara ”socialt avvikande” och detta kan vara en orsak till att 

eleven blir mobbad (Eriksson m fl. 2002 s.109f). Andra forskare hävdar att mobbingoffret kan 

vara provocerande offer eller passivt offer. De som är provocerande offer vinner dock inte 

över mobbaren. Olweus menar att `”yttre avvikelser” inte spelar så stor roll som man tidigare 

trott. Mobbningsoffer i allmänhet tycks sakna vissa sociala förmågor som kan skydda dem för 

att utsättas för mobbning. Fysiskt och socialt svaga barn med bra självförtroende och stark 

integritet utsätts sällan för mobbning (Eriksson m fl. 2002 s.72ff). 

 

Barnläkare Holmberg skriver i sin avhandling om barn som har ADHD (Attention-

Deficit/Hyperactivity Disorder) och sambandet med mobbning. I hennes undersökning i 

Sigtuna kommun studerade hon årskurs 4. Föräldrar och lärare fick svara på frågor angående 

barnens beteende och inlärning. Något som tydligt kom fram var att barn som har diagnosen 

ADHD löpte tio gånger så hög risk som  andra att bli mobbade samt tre gånger högre risk för 

att de själva skulle mobba andra elever. De barn som hade beteendeproblem vid skolstarten 

löpte större risk att mobba andra, medan de som inte hade det istället löpte större risk att 

själva bli utsatta för mobbning. Barn som har ADHD har ofta problem som återkommer då 

det gäller sociala relationer till familjemedlemmar och kamrater. De har även ofta 

psykosomatiska symtom som är stressrelaterade. Det är viktigt att tidigt, redan vid skolstart 

uppmärksamma dessa barn för att snabbare kunna förebygga problem som kan uppstå i 

vardagen (Holmberg 2009s.101ff). 

 

Det är viktigt att skolhälsovården är lyhörd och tar på allvar ifall barn med ADHD har 

sömnsvårigheter, magont och lider av trötthet. Detta kan mycket väl vara tecken på att det 

finns mobbning som en bakomliggande orsak. Skolan behöver mycket mer kunskap och 

förvärva rätt kompetens för att kunna hantera dessa problem i den pedagogiska verksamheten. 

Skolan behöver ha tillgång till specialpedagogik, medicinsk samt psykosocial kompetens. 

Elevhälsan behöver förbättras så att man kan hjälpa barn med ADHD på bästa sätt. Det är 
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viktigt att hjälpa alla barn som har olika former av beteendeproblem och särskilt barn som har 

utagerande beteende. Det skulle vara till en stor fördel om föräldrar till de elever med 

beteendeproblem kunde få bli utbildade inom detta område, vilket kan hjälpa föräldrar till att 

de får en bättre relation till sitt barn. Ett gott samarbete mellan föräldrar, lärare, 

elevvård/skolhälsovård och att det finns tillgång till pedagogiska resurser och att det finns 

utbildad personal inom detta område, minskar risken att barn med ADHD får sociala problem 

i skolan i förhållande till sina kamrater (Holmberg 2009 s.101ff).  

 

5.1 Mobbning 

Definitionen av mobbning är att en person anses mobbad, om den blir utsatt för negativa 

handlingar upprepade gånger och kränkningen pågår under en viss tid. Aggressivitet kan vara 

en del av grunden för mobbningsproblematiken. Den som mobbar har ett aggressivt beteende 

mot sina kamrater. Aggressiviteten kan visa sig på olika sätt, dels genom att man fysiskt vill 

skada någon genom att t ex slåss, dels genom verbal aggressivitet där man säger elaka saker 

för att psykiskt skada någon kamrat. Enligt socialpsykolog Bandura kan individens 

aggressivitet förstärkas om man har förebilder som agerar aggressivt (Frånberg & Wrethander 

2011 s.47ff).  

 

Offren som blir mobbade är enligt socialpsykolog Goffman ofta svaga och 

aggressionshämmade. Goffman nämner tre olika exempel på dessa offer: 

• personen har ett fysiskt handikapp 

• personen har ett asocialt beteende 

• personen har en annan klass, kön, religion eller etnicitet 

Dessa individer kan av vissa personer ses som avvikande från den rådande norm som gruppen 

har. I sociologisk mening kan det bli en stigmatisering av människor som skapar förakt mot 

de barn som avviker mot normen. Detta ses vara en negativ konsekvens av att man 

kategoriserar människor, vilket skapar problem i förlängningen (Frånberg & Wrethander 2011 

s.54). 

 

Enligt Olweus kan man dela upp offer i passiva mobboffer och provocerande mobbningsoffer. 

Det passiva offret är ängsligt och tillbakadraget och vågar inte ge igen, medan det 

provocerande offret ofta är oroligt och har svårt att koncentrera sig. Det provocerande offret 

kan bli hyperaktivt och ha häftigt humör och de hamnar då lätt i konflikter (Frånberg & 

Wrethander 2011 s.57). 
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Olweus anser att det är i skolan som mobbningen vanligtvis sker och därför är det ett stort 

ansvar som lärare och skolledning har för att aktivt arbeta förebyggande mot detta. Mobbning 

sker till 50-75 procent på rasterna i korridoren, på skolgården och även på en del platser som 

ligger ensliga, där det inte vistas så mycket folk. I fall läraren inte är tillräckligt uppmärksam 

kan mobbning ske även under lektionstid. Mobbning sker oftast av någon/några som går i 

samma klass eller åtminstone som är lika gamla. De elever som går i lägre klasser kan även 

utsättas för mobbning av äldre elever. Mobbning är ett stort problem i skolor runt om i 

Sverige och det omfattar många elever. Det finns många indikationer på att mobbning är både 

i större omfattning samt av allvarligare slag än om man jämför med 10-15 år sedan. 

Skolpersonalen och lärarnas rutiner, beteende och attityder till mobbning har väldigt viktig 

och avgörande roll för hur mobbning sker i den enskilda klassen eller skolan (Olweus 1999 s. 

11ff). Skolan ska arbeta förebyggande mot mobbning och andra typer av kränkande 

behandlingar. Detta står tydligt i vår skollag, 2 § skollagen (1985:1100). 

 

Professor Haug påpekar att skolan ska vara öppen för alla och eleverna ska har rätt att få 

trivas socialt i skolan. Det är viktigt att eleverna känner sig delaktiga i skolan och att de har 

möjlighet att kunna påverka sin egen plats i skolan. Det är en viktig förutsättning inför deras  

framtida sociala gemenskap med andra i vårt samhälle (Haug 1998 s.20). Psykolog Liljegren 

menar att det är viktigt för alla människor att få ha känslomässiga relationer med andra i sin 

omgivning. Det är särskilt angeläget att skolan ser till att eleverna får känna tillhörighet och 

delaktighet i en grupp och de får ha bra relationer där. Det är en grundförutsättning för att 

senare i livet kunna tillhöra andra grupper i vårt samhälle (Liljegren 2000 s.19). 

 

Ett av skolans viktiga mål är att eleverna ska känna sig trygga och trivas socialt. Detta för att 

de ska känna lust till att lära sig saker i skolan. Elevernas självkänsla och trygghet på det 

personlig planet grundläggs för dem i hemmet, men skolan måste komplettera hemmet för 

elevens välbefinnande. Skolan ska vara ett stöd för hemmet och därför är ett samarbete mellan 

skolan och hemmet viktigt. Alla elever i skolan har rätt att få utvecklas och känna glädje i sitt 

lärande (Lgr 11 s.9f). 

 

Olweus menar att mobbning måste tas på allvar och man ska inte hoppas på att det bara ska gå 

över med tiden. Delar av barnens uppväxt kan bli förstört om de utsätts för mobbning och 

deras vardag kan raseras på grund av detta. Något som är bevisat är att det även ger negativa 

följder när de blir vuxna. Om en människa blivit mobbad under en väldigt lång tid, kan detta 
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leda till att personen blir deprimerad och får en negativ självbild. Detta trots att det kanske var 

länge sedan mobbningen slutat. Det sätter djupa spår hos en människa. Det är viktigt att 

uppmärksamma förändringar och andra tecken hos barnet på att det mår dåligt. En 

självklarhet är att varje elev i skolan ska få känna sig trygg och inte utsättas för kränkande 

behandling. Eleven ska inte behöva vara rädd, känna sig otrygg, ha ångest eller få dålig 

självkänsla av att gå till skolan (Olweus 1999 s.26ff). 

 

Ytterhus, som är filosofie doktor i sociologi, anser att det är viktigt för barn att de har vänner 

redan i förskolan. Den sociala isoleringen och att inte ha några vänner, anses redan i 

förskoleåldern vara värre än att fysiskt skada sig genom någon olycka, enligt barnen själva. 

Goda relationer med andra barn är en förutsättning för att de ska må bra i sitt vardagliga liv. 

Det stora hotet för barnen är om de skulle bli ensamma och inte få ha några vänner att leka 

med (Ytterhus 2003 s.38f). 

 

5.2 Funktionshinder 

När man ser historiskt så har de som varit funktionshindrade ansetts som avvikande. De 

funktionshindrade ska numera vara integrerade i samhället och de ska ges möjlighet att leva 

ett självständigt och värdigt liv. Samhällets inställning till funktionshindrade är ambivalent, då 

vi människor känner medkänsla för dem som är funktionshindrade, samtidigt som vi känner 

oss obekväma med deras utsatthet och svaghet. Detta kan nämligen påminna oss om att vi 

själva kan drabbas av funktionshinder. Trots att vårt samhälle har förbättrat levnadsvillkoren 

för funktionshindrade så har det gynnat vissa mer än andra. De funktionshindrade jämförs ofta 

med andra svaga grupper istället för att jämföra dem med övriga grupper i vårt samhälle. 

Människor i dag kommer i kontakt med personer med funktionshinder oavsett var man arbetar 

någonstans. Detta eftersom de idag lever ett mer aktivt liv i vårt samhälle och har en större 

delaktighet än tidigare (Tideman 2000 s.11ff). De som ansågs vara funktionshindrade 

tillhörde ”de svaga grupperna” och det var de handikappade, enligt en idé som uppkom på 

1960-talet. När man talade om ”de svaga” menade man de handikappade. De skulle även ha 

rätt till särskilt stöd eftersom  de var svaga. Än idag när man talar om de funktionshindrades 

rättigheter så anser man fortfarande att de är en svag grupp (Gustavsson 2004 s.110f). Den 

som anses vara funktionshindrad blir det i relation till hur dess levnadsvillkor blir i den miljö 

denne lever i. Detta belyses i många studier som gjorts historiskt under många decennier. 

Karaktären av funktionshindret eller omfattningen av hur många funktionshindrade det finns, 

påverkas av arbets-, familje-, försörjnings- och utbildningssituationen (Tideman 2000 s.19). 
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Handikappforskare Tideman menar att människor med funktionshinder har sämre 

levnadsvillkor och har sämre hälsa samt behöver mer sjukvård än andra människor. De 

funktionshindrade har även färre sociala relationer. Under fritiden är de mindre aktiva, har 

lägre utbildning och sämre utbud av transporter. Detta trots alla förbättringar som gjorts för 

dem under senare år. Däremot har inställningen till funktionshinder blivit mer positiv än 

tidigare. En stor nackdel är att de som har funktionshinder lever väldigt olika mot sina 

jämnåriga (Tideman 2000 s.47f). 

 

Forskningen riktar in sig på betydelsefulla områden när det gäller goda levnadsvillkor. De 

levnadsvillkor som för människor utan funktionshinder anses dåliga, är även dåliga för 

personer med funktionshinder. Målsättningen är att personer med funktionshinder ska ha 

precis samma levnadsvillkor som andra medborgare och de ska ha rätten att leva ett normalt 

liv. Begreppet normalisering har uppnåtts då den funktionshindrades liv är likvärdigt övriga 

medborgares liv i vårt samhälle (Tideman 2000 s.47ff). 

 

Enligt Tideman skapar sociala relationer med andra människor en trygghet hos individen. De 

är viktigt att få ingå i en gemenskap med andra människor. Särskilt få sociala relationer har de 

personer som är förståndshandikappade, trots att de idag inte bor på institutioner utan i 

vanliga miljöer. Trots att samhällets ambition är att de utvecklingsstörda skulle få fler 

relationer så har det inte i praktiken blivit så. Vi människor väljer våra relationer och 

antagligen blir inte de förståndshandikappade valda (Tideman 2000 s.58). 

 

Psykolog Nordström anser att det är viktigt för barn att de får tillhöra en grupp med jämnåriga 

barn. Det är viktigt att få känna sig delaktig och få dela värderingar, normer och intressen och 

vardagsrutiner med jämnåriga kamrater. Det är särskilt viktigt med relationer till jämnåriga 

för barns utveckling. Barnets relation med jämnåriga kan inte ersättas med relationer som de 

har till vuxna. De vuxna har större makt än barn och därför har de ett stort ansvar att vägleda 

barnen i deras relationer. Det är viktigt med fenomenet likhet och ifall de funktionella 

förutsättningarna mellan barnen är olika och om det blir för stor skillnad, kan detta leda till 

konsekvenser genom att samspelet mellan barnen inte länge fungerar. Särskilt gäller detta då 

om något barn har ett lindrigt förståndshandikapp. Däremot fungerar samspelet mycket bättre 

om alla barnen är förståndshandikappade. Då sker interaktionen på jämlika villkor vilket 

skapar en större trygghet för dessa barn eftersom de har samma sociala status. Ett ojämlikt 
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samspel uppstår i relationer mellan barn med utan och med utvecklingsstörning. Det barn som 

är förståndshandikappat får anpassa sig i leken till de barn som inte har någon 

utvecklingsstörning, de bestämmer villkoren för relationerna och samspelet mellan dem 

(Gustavsson 2004 s.201ff). 

 

Professor Möller och psykolog Nyman påpekar att barn som har funktionshinder oftast har 

problem med relationer till andra barn. Ofta har de färre kamrater och särskilt tråkigt är det att 

relationerna till kamraterna många gånger inte är ömsesidiga. Föräldrarna upplever det som 

mycket smärtsamt att se att deras barn inte har någon att leka med. Omgivningens attityder 

samt att många personer har bristande kunskaper, påverkar barnet som har funktionshinder 

samt hela familjen negativt och kan leda till psykosocial stress. Ofta får syskon och föräldrar 

förklara och försvara den familjemedlem som har funktionshinder mot den omgivande miljön 

som kan ha negativa attityder. Funktionshindret blir ett socialt fenomen och det framträder i 

relation till olika omgivningsfaktorer som till exempel sociala, fysiska och psykologiska 

(Möller & Nyman 2003 s.161). 

 

Enligt studier av förskolebarn har det visat sig att barn som har lätta funktionshinder känner 

sig mer delaktiga i barngruppen, än  barn som har medelsvåra eller svåra funktionshinder. Då 

man studerat barn och ungdomar i skolan så känner barn med funktionshinder att deras 

delaktighet med jämnåriga avtar med åren, medan deras relation med lärare förstärks. 

Tvärtom är det för barn utan funktionshinder som anser att relationen med lärare försvagas, 

medan delaktigheten med kamraterna blir mycket viktigare. Särskilt svårt är det för de 

funktionshindrade barnen att känna sig delaktiga under fria aktiviteter, vilket blir vanligare ju 

äldre barnen blir. Resultatet påvisar att det inte har någon betydelse i vilken omfattning 

funktionshindret är för upplevelsen av att känna sig delaktig i skolan. Detta lyfts fram av 

författaren Almqvist m fl. (Gustavsson 2004 s.145ff). 

 

Gustavsson menar att åtgärder som kan stärka ett funktionshindrat barns delaktighet i gruppen 

är att klassläraren förklarar för de andra eleverna vilken förmåga det barnet har, istället för att 

se funktionshindret som en påfrestning. Lärarens sätt att bemöta eleverna på skolan påverkar i 

hög grad elevgruppen. Det är viktigt att läraren inte är negativ till funktionshinder. Läraren 

kan även behöva göra förändringar i de elevgrupper som finns för att uppnå bättre resultat av 

delaktighet för den elev som är funktionshindrad (Gustavsson 2004 s.151ff) 
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5.3 Psykiskt funktionshinder-Autism 

Forskning kring autism har ökat kraftigt de senaste åren. Olika brukarorganisationer inom det 

aktuella området har påverkat forskningen. Olika former av autismspektrumstörningar är 

indelat enligt följande: 

• Kommunikationsstörning. Individen är begränsad att kommunicera med andra 

människor. 

• Kontaktstörning. Individen är begränsad i sina sociala relationer med andra 

människor. 

• Beteendestörning. Individen är avgränsad av sin egen förmåga till lek, intresse, fantasi 

och även andra beteendestörningar kan förekomma. 

 

Det som särskilt utmärker barn med autism är deras bristande förmåga att fungera i sociala 

relationer med andra människor i sin omgivning. En neurobiologisk bas ligger till grund för 

alla autismspektrumstörningar (Möller & Nyman 2003 s.118f). 

 

5.4 Fysiskt funktionshinder-Synnedsättning 

Det finns två olika kategorier av synproblem och de delas in enligt följande: 

• Nedsatt syn, som är allmänt förekommande och ganska vanligt. Det kan handla om att 

individen är färgblind, skelögd eller har brytningsfel. 

• Grav synskada, där individen är blind eller har nästintill total synförlust. Detta leder 

till ett funktionshinder hos personen. 

 

Barn som har synnedsättning kan ofta bli passiva i sociala relationer i skolan med sina 

kamrater på grund av att de har svårt att lokalisera händelser och föremål. Risken för dessa 

barn är att de blir beroende av de vuxna och isolerar sig från jämnåriga kamrater. Det är av 

stor betydelse hur omgivningen förstår och bemöter ett barn som har funktionshinder. Barn i 

10-års åldern har väldigt sällan kamrater som de kan dela upplevelser med. Ett barn som har 

synnedsättning väljer ofta att umgås med barn som också har synnedsättning. Det är viktigt att 

samhället ger stöd till skola och familjer hur de ska förhålla sig till funktionshindrade barn. 

Detta leder till minskad risk för beroende, social isolering, försämrad livskvalitet och 

passivitet (Möller & Nyman 2003 s.95ff). 
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6. MATERIAL OCH METOD 

6.1 URVAL 

Kvalitativ forskning inkluderar olika individuella variationer som är viktiga för det fenomen 

som ska studeras. Det är forskare som avgör hur användbara resultaten är. Det är viktigt att 

materialet blir relevant och fylligt då det är ett underlag för att senare analyseras (Dalen 2007 

s.117f). Jag har gjort tre intervjuer, studerat två debattartiklar angående mobbning av 

funktionshindrade barn samt undersökt en utvärdering som skolverket gjort av olika program 

som används vid förebyggande arbete mot mobbning. Jag ville ha en viss variation av 

intervjupersoner samt komplettera dessa genom att studera debattartiklar som tar upp 

mobbning av funktionshindrade och olika program som har ett förebyggande arbete mot 

mobbning. Detta material anser jag relevant för mitt examensarbete. 

 

Jag har gjort tre kvalitativa intervjuer, där jag intervjuat en flicka som är blind sedan födelsen, 

en man som är utbildare på Friends samt en lärare från en skola i Stockholms innerstad, som 

arbetar i en antimobbninggrupp. De personer som jag intervjuat anser jag representera olika 

relevanta upplevelsedimensioner angående mobbning. Läraren samt flickan som är blind 

träffade jag och genomförde mina intervjuer med. Utbildaren från Friends hade jag en 

telefonintervju med. Samtliga intervjuer pågick under c:a en timme. Mina intervjuer bestod av 

fasta strukturerade frågor, däremot tillkom följdfrågor och andra frågor under samtalen. Jag 

spelade inte in intervjuerna utan gjorde anteckningar samtidigt som jag genomförde dessa. 

Enligt tidigare erfarenheter blir intervjuer genomförda på detta sätt ett bra underlag till mina 

analyser. Datum för intervjuerna var med den blinda flickan 2011-10-12, med utbildaren från 

Friends 2011-10-17 samt med läraren från antimobbningsgruppen 2011-10-05. Jag har även 

studerat två debattartiklar dels från Barnombudsmannen i Dagens nyheter 2002-03-26 samt 

dels en rapport från Statens folkhälsoinstitut i DN 2011-07-11 angående barn med 

funktionshinder och mobbning. Jag har även undersökt flera olika program som används för 

att förebygga mobbning genom att studera Skolverkets rapport Vad fungerar? 2011 där de 

olika programmen presenteras.  
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6.2 Intervjuer 

Intervju är en kvalitativ forskningsmetod. Det är viktigt att man tänker på etiska aspekter då 

människor  blir intervjuade, informanterna kan ta upp känsliga ämnen (Dalen 2007 s.6f). En 

kvalitativ intervju är passande för att få inblick i informantens egna tankar, känslor och 

erfarenheter. En intervju kan innefatta många olika saker, det kan vara personliga samtal med 

informantens egna erfarenheter eller frågor om vilket politiskt parti personen röstat på. En 

intervju kan vara både strukturerad med fasta frågor, men även mer informell med spontana 

frågor som ställs. Med den kvalitativa intervjun vill man få kunskap om hur människor 

upplever sin livssituation. Ett begrepp som används i detta sammanhang är ”livsvärld” och 

detta uttryck härstammar från Edmund Husserl och idag används det inom kvalitativ 

forskning. En kvalitativ forskningsmetod fokuserar på hur människor upplever vissa fenomen 

i sin livsvärld. Ofta brukar studenter och forskare ha ett personligt engagemang i det aktuella 

forskningsområdet man valt att studera. Det finns både fördelar och nackdelar med detta. 

Fördelarna är att informanterna kan bli mer öppna ifall den som forskar har en stor insikt i det 

aktuella temat. En nackdel kan vara att den som forskar kan bli för mycket personlig 

involverad och detta kan påverka de tolkningar personen gör av undersökningsmaterialet 

(Dalen 2007 s.9ff). En god förförståelse som innefattar uppfattningar och åsikter om det 

fenomen som forskaren vill undersöka är viktig. Detta för att forskaren ska kunna göra bra 

tolkningar av den information som informanten förmedlat under intervjun. Den som intervjuar 

ska inte bara lyssna till vad informanten säger. Det är även en skapande process som ska leda 

till att forskaren senare utifrån sitt material kan göra kopplingar till aktuell teori. Det är bra 

om forskaren är medveten om sin egen förförståelse, vilket hjälper till att se fler möjligheter 

med det intervju material som forskaren erhållit. I första hand bygger tolkningen på det som 

informanten sagt men därefter utvecklas tolkningarna av forskaren i kontakt med det 

empiriska materialet och den teori som är aktuell för det som undersöks (Dalen 2007 s.13). 

 

Då man intervjuar barn är det viktigt att få ett samtycke från föräldrarna till att intervjua 

barnet. Det är särskilt viktigt att följa etiska riktlinjer då det handlar om att barn är 

informanter (Dalen 2007 s.24). Jag hade förberett strukturerade fasta frågor men samtalet blev 

även informellt och andra frågor dök också upp. Flickan som jag intervjuat är 17 år och blind. 

Vi kan kalla henne för Anna. Jag fick föräldrarnas samtycke till att genomföra min intervju. 

Läraren i antimobbningsgruppen kallar jag för Anita i min redovisning av resultatet av mina 

intervjuer. 
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Eftersom jag inte vill utsätta mig för att andra människor ska tro att jag tolkat mitt material 

utifrån ett allför personligt engagemang, har jag i samråd med min handledare valt att inte 

intervjua min autistiska syster. Däremot kommer de omfattande erfarenheter som jag har som 

storasyster till en flicka som har ett autistiskt funktionshinder och som tidvis blivit mobbad 

under sin skoltid att användas i min analys och slutdiskussion. Detta anser jag kunna vara av 

värde för mina slutsatser.  

 

7. RESULTAT 

I resultatet kommer jag att göra en kort presentation av mina informanter därefter gör jag en 

sammanfattning av det informanten sagt under intervjun. Debattartiklarna samt de 

förebyggande programmen presenteras i resultatet men analyseras senare i analysdelen. 

 

7.1 Intervju med Anna  

Anna är 17 år och blind sedan födelsen. Med tanke på att hon har ett påtagligt funktionshinder 

ville jag undersöka hennes självupplevda erfarenheter av mobbning. Anna berättade att hon 

aldrig har trivts riktigt dåligt i skolan förutom i slutet av mellanstadiet. I samma veva slutade 

hennes assistent och då blev Anna mer begränsad av att inte kunna gå ut som tidigare. Under 

mellanstadiet slutade kompisar att umgås med henne och trots att hon vände sig till lärarna så 

tog de inte henne på allvar och tyckte att det kanske inte var så farligt. Anna kände sig 

mobbad under mellanstadiet och hon fick höra från andra personer att en del barn gjorde 

miner och grimaser åt henne. Hon menar att man självfallet missar mycket av kroppsspråk då 

man inte kan se, så därför tog det ett tag innan hon förstod att hon var mobbad. Barn ger sig 

på dem som är svaga och det är bra om man har självförtroende för då klarar man sig bättre 

mot mobbning. Anna tror att man blir mobbad oftare än andra om man har något 

funktionshinder. Däremot anser hon inte att det alltid beror på själva funktionshindret utan att 

den dåliga självkänslan som de funktionshindrade barnen ofta har kan bidra till mobbningen. 

Anna känner många barn och ungdomar som har funktionshinder som blivit mobbade. Hon 

anser att det är fler fördelar med att gå i en ”vanlig” klass i förhållande till att gå i en särskola. 

Hon tror att man inte skulle utvecklas på samma sätt om man bara umgås med andra 

funktionshindrade. Det är viktigt att ”vanliga” barn får se att det finns funktionshindrade 

människor och att även de ska leva som andra. 

 

Anna menar att det låter bra med till exempel Friends, Antimobbningsgrupp och att eleverna 

får svara på olika enkäter om hur de upplever mobbning samt att det finns undervisning i 
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livskunskap där värdegrundsfrågor diskuteras. Tyvärr fungerar inte antimobbningsarbetet lika 

bra i verkligheten, lärarna syns inte till så ofta och enkäterna delas ut vid fel tillfällen då det är 

dags att gå ut på rast. Vid dessa tillfällen vill nästan ingen sitta kvar länge och fylla i enkäter. 

Många elever vågar enligt Anna inte säga vad de egentligen känner. Kuratorn på skolan är 

sällan på plats och det känns svårt att få till något möte. Allt är fint ”på papper” som till 

exempel likabehandlingsplanen, men även den känns enligt Anna långt borta från 

verkligheten. Tyvärr är det ofta pengar som styr och vissa antimobbningsprogram kostar för 

mycket. Även om elever ska hjälpa till att upptäcka mobbning på sin skola så vågar de ändå 

väldigt sällan göra något åt det. Anna tycket att lärarna är dåliga på att upptäcka mobbning 

eftersom att de mest bara syns till på lektionerna. Mobbning sker oftast i situationer när 

lärarna inte ser. Lärarna dricker kaffe och umgås, enligt Anna, för lite med barnen då det blir 

en ledig stund. Hon önskar att fler lärare skulle vara mer sociala och öppna och på så sätt 

skapa en bättre relation med sina elever. Ifall lärarna skulle ha en bättre relation med sina 

elever skulle de sannolikt kunna upptäcka mer av mobbning. 

 

Anna anser att man tidigt ska förebygga mobbning. Detta redan då eleverna börjar skolan. 

Något som skulle vara bra är att bjuda in olika människor med funktionshinder till skolan. Där 

skulle personerna då få berätta för eleverna om sina funktionshinder. Hon tror att det är värre 

att ha funktionshinder som inte syns. Det blir då svårare för omgivningen att förstå om någon 

avviker. Den avvikande kan verka egendomlig på något sätt. Detta med tanke på att personen 

har ett avvikande beteende socialt. 

 

7.2 Intervju med företrädare för Friends  

Jag intervjuade en utbildare hos Friends. Innan denne utbildare började på Friends hade han 

arbetat som lärare i gymnasiet. Utbildaren framhöll att Friends arbetar med förebyggande 

arbete och utbildar både skolpersonal och elever. Fokus på utbildningarna är miljö och 

kränkningar. Det är ett vuxenansvar att agera mot mobbning och man får inte lägga ansvaret 

på eleverna. Eleverna kan få vara delaktiga som kamratstödjare och samarbeta med de vuxna. 

Utbildaren menar att Friends arbete ses ur ett normkritiskt perspektiv. Organisationen brukar 

även hjälpa skolorna att utforma en likabehandlingsplan. Den har utbildningar från förskolan 

upp till gymnasiet. Definitionen av mobbning är upprepande kränkningar mot en person. En 

kränkning får en människa att känna sig mindre värd. Utbildaren menar att mobbning är mer 

något som man forskar om medan att man talar mer om kränkningar inom skolan. Han vågar 

inte uttala sig om barn med funktionshinder oftare blir mobbade än andra, men utbildarens 
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erfarenhet är att elever ofta använder sig av ord som damp och ADHD när de är irriterade på 

någon kamrat. Det är upp till varje skola att utforma ett förebyggande arbete mot mobbning. 

Likabehandlingsplanen ska göra en kartläggning hur det ser ut på den aktuella skolan. Alla 

skolor är unika och har olika förutsättningar. Ifall skolan upplever att barn med 

funktionshinder oftare utsätts för mobbning så är det skolans ansvar att utforma ett 

förebyggande arbete mot detta. Utbildaren tycker att det är svårt och svara på ifall mobbning 

ökat eller minskat de senaste åren, eftersom undersökningar som gjorts är utformade på olika 

sätt och det beror mycket på hur frågorna ställs och på hur man definierar mobbning. Han 

menar att det är viktigt att rektorer medger att det finns mobbning, samt att de arbetar 

förebyggande mot det istället för att säga att det inte alls förekommer mobbning på skolan. 

Utbildaren vill inte riktigt generalisera på vilket sätt mobbning går till på, men anser ändå att 

det oftast är fysisk mobbning på lågstadiet och psykisk mobbning på högstadiet. Lärare 

behöver få mycket utbildningar för att kunna förebygga samt upptäcka mobbning. Det som är 

viktigt är att alla vuxna på skolan arbetar förebyggande mot mobbning hela tiden och inte 

bara under en temavecka i mars varje läsår. Viktigt är att all personal deltar i utformandet av 

likabehandlingsplanen och även att man hittar sätt i det vardagliga arbetet med det 

förebyggande arbetet. Alla måste känna handlingsplikt och våga agera om det behövs. Det är 

viktigt att lyfta normer och ifrågasätta dem. 

 

Utbildaren på Friends anser att det är bra att det forskas mycket om mobbning och välkomnar 

Skolverkets rapport 2011 Vad fungerar? I den fick Friends kritik för att eleverna arbetar som 

kamratstödjare och att de har ett för stort ansvar. Här menar Friends att Skolverkets rapport 

gjort en fel vinkling av kamratstödjarnas egentliga syfte, att de ska samarbeta med de vuxna. 

Utbildaren påpekar bestämt att det är de vuxna som har huvudansvar i det förebyggande 

arbetet mot mobbning. 

 

7.3 Intervju med Anita från antimobbningsgrupp på en skola i Stockholms innerstad  

Anita som jag valt att kalla henne, har arbetat i antimobbningsgruppen i c:a 15 år. Hon arbetar 

i en skola i Stockholms innerstad. Anita anser att mobbningen minskat de senaste åren på 

skolan. Enligt Anita är definitionen på kränkningar bland annat att barnet inte får vara med 

sina kamrater. Kränkningarna kan vara som en engångsföreteelse eller systematiska och kan 

ske på olika sätt, psykiskt, fysiskt och även verbalt. När skolan arbetar med förebyggande 

åtgärder mot diskriminering, kränkningar och mobbning utgår den ifrån sin 

Likabehandlingsplan. Redan från förskoleklass samtalar de vuxna med eleverna om att alla 
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människor är lika mycket värda. Det arbetet fortsätter under resten av elevernas tid på skolan. 

Skolan består av många nationaliteter och kulturer och eleverna får varje dag vistas i en miljö 

med olikheter vilket bara är positivt, menar Anita. Hon påpekar att det är av stor betydelse att 

både elever och skolpersonalen förstår Likabehandlingsplanen och dess innehåll. Skolan 

arbetar med ”nolltolerans”, (d v s ingen mobbning ska accepteras) mot mobbning och att det 

är viktigt att de vuxna alltid tar barnen på allvar om de upplever att de blivit utsatta för 

kränkningar. 

 

När det förekommer mobbning på skolan så används en handlingsplan som är formad som en 

åtgärdstrappa där man börjar med ett samtal med de som är direkt inblandade. Skolan 

kontaktar därefter berörda föräldrar om samtalet inte hjälper. Om inte detta heller får avsedd 

verkan kopplas ledningen på skolan in och i sista hand socialtjänsten, polis och psykolog. Alla 

ärenden dokumenteras och man följer även upp samt utvärderar dessa. Varje termin får 

eleverna fylla i enkäter och svara på hur de trivs på skolan och om de upplever att mobbning 

förekommer på skolan. På skolan finns kartor som är placerade i klassrummen och där får 

eleverna placera knappnålar på kartan som föreställer skolgården och närliggande omgivning. 

Svart knappnål står för otrygg och röd står för mobbad. De kan även placera ut knappnålar om 

de vet att någon kompis känner sig mobbad eller kränkt. Anita tror att barn som har 

funktionshinder kan utsättas oftare för mobbning om inte skolorna börjar tidigt med det 

förebyggande arbetet. Hon tror att ju tidigare barn får lära sig om människors olikheter, desto 

bättre förutsättningar ges att minska mobbningen hos dessa barn. Anita upplever inte att de 

som har funktionshinder på hennes skola drabbas oftare än någon annan grupp av elever. 

 

7.4 Debattartikel 1, i Dagens Nyheter 2002-03-26 (uppdaterad 2008-11-17) 

”Funktionshindrade barn mobbas” 

Barnombudsmannen Lena Nyberg visar i en undersökning att funktionshindrade barn blir 

mobbade, detta framkommer i en rapport till regeringen. 

Barn med funktionshinder blir retade av sina kamrater, 30 procent av dem som har 

funktionshinder känner att de blir retade av sina kamrater. De barn som till största del utsätts 

för mobbning är de som har damp/ADHD. Under senare år har barn och ungdomars 

psykosociala miljö blivit sämre. Det visar sig att det finns brister trots att vi lever i ett 

välfärdssamhälle. FN:s barnkonvention har ett tydligt mål och det är att ingen får 

diskrimineras på grund av funktionshinder. De ska ha rätt till utveckling och liv som alla 

andra. Tyvärr diskrimineras de ändå både på fritiden och i vardagen. Barn utan 
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funktionshinder finns ofta med på i radio, TV och i olika tidningar. Barn som har något 

funktionshinder förekommer dock sällan i sådana sammanhang. Undersökningen visar att 

barn med funktionshinder ofta inte får vara med på aktiviteter på fritiden och i skolan. Det 

förekommer även att de inte kan följa med på klassutflykter, eftersom att det inte ordnas rent 

praktiskt i form av färdtjänst och assistans. Barn och ungdomar med funktionshinder är 

osynliga i officiell statistik där deras livsvillkor inte finns med. Barnombudsmannen menar att 

man måste ta fram statistik där barn med funktionshinder ska få finnas med. Det finns barn 

som har osynliga funktionshinder och en del som är väldigt sällsynta. Funktionshindren kan 

vara både fysiska eller psykiska. Barn med funktionshinder får ofta vara ensamma på rasterna 

och de blir mer retade än andra barn. De barn som har funktionshinder som inte syns blir 

utsatta mer för mobbning, än de barn som har funktionshinder som är synliga. Enligt 

undersökningen där man frågat barn med funktionshinder om i vilken omfattning de anser sig 

bli retade i skolan, visar detta följande: 

• barn med damp/ADHD; 35 % anser sig utsatta för mobbning. 

• barn med hörselskador; 28 % anser sig utsatta för mobbning. 

• barn med synskador; 23 % anser sig utsatta för mobbning. 

• barn med rörelsehinder; 24 % anser sig utsatta för mobbning. 

De barn som blir mobbade kan bli kallade för ”dampunge”, ”blindbock” eller ”CP”. 

Det som anses är bekymmersamt är att de som har funktionshinder inte har möjlighet att 

stimuleras på sin fritid. Det har visat sig att det är problem att få färdtjänst och detta begränsar 

dessa barn att kunna vara spontana under sin fritid (www.barnombudsmannen.se). 

 

 

7.5 Debattartikel 2, rapport om att ”funktionshindrade barn mobbas oftare” redovisas i 

Dagens Nyheter 2011-07-11 

Rapport från Statens folkhälsoinstitut som har gjort en studie av barns psykiska hälsa. Den 

visar att barm med funktionshinder mobbas oftare än andra barn. 

Rapporten påvisar att de barn och ungdomar som har funktionshinder löper fyra gånger högre 

risk att utsättas för mobbning än andra barn. Utredaren Maria Corell säger att det är viktigt att 

känna till denna risk och att man måste uppmärksamma de barn med funktionshinder som blir 

utsatta för mobbning. Barnen kan ha olika typ av funktionshinder till exempel autism, 

diabetes, astma, allergi eller ADHD. Studien visar att de funktionshindrade barnen oftare har 

sämre psykisk hälsa än andra barn samt att de i betydligt i högre omfattning utsätts för 
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mobbning. Corell menar att skolan måste ta sitt ansvar och synliggöra barn med 

funktionshinder för att kunna förebygga mobbning. Drygt 16 % av eleverna i årskurs 6 och 9 

har någon form av funktionshinder. 

 

Den av Corell genomförda utredningen visar att pojkar är särskilt utsatta för mobbning. Corell 

betonar dock att majoriteten av barn i de svenska skolorna ändå trivs. Det är viktigt att ha det 

perspektivet när man behandlar problematiken kring mobbning. 

 

Rapporten bygger på material från enkäter som besvarade av drygt 170,000 elever i 

årskurserna 6 och 9 (http://www.dn.se/nyheter/sverige/funktionshindrade-barn-mobbas-

oftare). 

 

7.6 Förebyggande åtgärder mot mobbning 
 
Skolverket har 2011 presenterat en rapport som heter Vad fungerar? Den innehåller resultat 

av en utvärdering av olika metoder mot mobbning. För att kunna motverka mobbning krävs 

ett bra skolklimat där eleverna får känna sig delaktiga i det förebyggande arbetet mot 

mobbning. Detta är även viktigt om man ser problemen med mobbning utifrån ett 

demokratiskt förhållningssätt. Skolklimatet på skolan påverkas av attityder, ekonomiska 

resurser, engagemang, normer och sociala relationer. Ifall eleverna får känna sig delaktiga på 

sin skola brukar mobbningen vara en sällsynt företeelse samt även studieresultaten vara goda. 

Detta menar sociologen Björn Ahlström från Umeå universitet. Något han också kommit fram 

till är att om rektorer erkänner att det förekommer mobbning, men att de aktivt arbetar för att 

förebygga det, har aktuell skola ofta ganska lite förekommande mobbning. Däremot har ofta 

de rektorer som säger att det inte förekommer mobbning på deras skola istället ofta i praktiken 

stora problem med mobbning. I skolverkets utvärdering har det visat sig att vissa skolor 

lyckats bra att minska mobbningen, medan andra lyckats mindre bra med detta. Det är viktigt 

att granska de insatser som gjorts och utvärdera hur dessa har fungerat eller inte fungerat. 

Mobbningen kan vara både social och fysisk (Skolverkets rapport 2011 Vad fungerar? s. 17 

ff). 

 

Skolverkets råd som gäller alla skolor för att förebygga mobbning är att: 

• ”regelbundet genomföra en kartläggning av såväl den egna verksamhetens 

organisation och arbetssätt som av barnens och elevernas trygghet och trivsel samt av 
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deras uppfattning om förekomsten av diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling” 

• ”utifrån en analys av kartläggningen formulera konkreta och uppföljningsbara mål för 

arbetet”  

• ”planera vilka insatser som ska genomföras under året för att nå målen och bestämma 

vem som ansvarar för att insatserna genomförs och följs upp”  

            (Skolverkets rapport 2011 Vad fungerar? s.21). 

 

Förekomsten av mobbning minskar om man har tydliga rutiner för det förebyggande arbetet 

samt för hur man ska lösa de situationer som uppkommer på grund av mobbning. Viktigt är 

att det finns ordentligt med rastvakter ute då eleverna har rast och särskilt viktigt att 

uppmärksamma undanskymda platser på skolgården. Det är bra att skolan arrangerar 

aktiviteter för barnen, vilket minskar risken för mobbning (Skolverkets rapport Vad fungerar? 

2011 s. 17 ff). 

 

En förutsättning för att man på bästa sätt ska kunna minska mobbningen är att all skolpersonal 

är delaktig i det förebyggande arbetet. Ansvarsfördelningen ska vara tydlig och personalen 

ska veta vilken roll den ska ha. Det ska tydligt framgå hur personalen och eleverna ska agera 

mot mobbning och kränkande behandlingar på skolan. Ifall hela personalen hjälps åt med det 

förebyggande arbetet reduceras antal fall av mobbning. Om eleverna får känna sig delaktiga i 

detta viktiga arbete, brukar arbetet ge större inverkan på dem att vilja att mobbningen ska 

upphöra (Skolverkets rapport Vad fungerar? 2011 s.15). Något som kommit fram i 

skolverkets utredning Vad fungerar? är att vissa åtgärder kan öka mobbning istället för att få 

den att minska. Detta kan gälla när eleverna agerar som så kallade: 

Kamratstödjare, som ska fungera som rapportörer och observatörer. 

Medlare, eleverna används som språkrör för att lösa konflikter. 

Särskilda lektioner för att kunna öka elevernas empati och sociala kompetens. 

Ofta blir någon kamratstödjare som är populär bland de andra eleverna. Denna person kan 

vara olämplig för uppgiften och även vara en person som kränker andra elever. Andra i 

omgivningen kan bli passiva och lämna över uppgiften helt och hållet till kamratstödjaren. De 

elever som fungerar som medlare kan uppleva ett för stort ansvar som de egentligen inte 

klarar av. De särskilda lektionerna med övningar i empati som sker där, upphör på rasterna då 

andra normer tar över (Skolverkets rapport Vad fungerar? 2011 s.34ff). 
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I skolorna används olika program för att förebygga mobbning och exempel på dessa är: 

 

Farstametoden 

Syftet med denna metod är att åtgärda samt upptäcka akuta mobbningssituationer som uppstår 

på skolan. Karl Ljungström som bland annat är mellanstadielärare utvecklade detta program. 

Han hänvisar till pedagog och forskare Pikas modell där man behandlar akut mobbning. 

Antimobbningsteam ska vara kopplad till detta program och personerna ska ha olika 

kompetens. Överraskningssamtal ska ske med mobbaren med personal från det så s.k. 

antimobbningsteamet. Detta för att mobbaren inte ska kunna förbereda att försvara sitt 

handlande. Skolan vill med detta påvisa att det inte är acceptabelt med sådana beteenden. 

Tanken med detta är även att den som mobbar ska få möjlighet att ändra på sitt beteende 

innan föräldrar kopplas in. Farstametoden kräver minst arbetstid av skolpersonalen i 

jämförelse med andra undersökta program. Det som är mycket tveksamt med denna metod är 

att det står i läroplanens riktlinjer att föräldrar ska ha fortlöpande information om sitt barns 

skolsituation. Detta kan då betyda att man ändå måste informera föräldrarna om samtalen som 

man har med eleverna. Skolverkets utvärdering ger dock stöd att Farstametoden kan minska 

mobbningen (Skolverkets rapport Vad fungerar? 2011 s. 45ff). 

 

Friends 

Det är en modell som är inriktad på kamratstöd. Eleverna får vara aktiva i det förbyggande 

arbetet mot kränkningar, diskriminering och mobbning. Friends grundades av Sara Damber 

utifrån hennes egna erfarenheter av att hon själv blivit mobbad. Friends hänvisar till exempel 

till forskare som Olweus och Pikas samt till deras egna utredningar. Friends syfte med 

modellen är att man ska arbeta förebyggande mot mobbning och organisationen vill utbilda all 

skolpersonal. Det som också är speciellt med Friends arbete är att det ska finnas två 

kamratstödjare i varje klass. De ska agera som förebilder för de andra eleverna och de ska ge 

information till de vuxna om de upplever att någon elev far illa. De vuxna ska ha huvudansvar 

i det förebyggande arbetet mot kränkningar och mobbning. Friends menar att det är viktigt att 

skolledningen är drivande i det förebyggande arbetet och att målen är tydligt utformade. 

Nackdelen med Friends modell är att det är relativt dyrt att ta hjälp av dem på sin egen skola. 

Enligt skolverkets utvärdering har insatsen med kamratstödjare inte minskat mobbning. 

Vidare har kamratstödjarna ibland fått ett ansvar som de inte klarar av. Detta bekräftar även 

lärare i undersökningen och de menar att programmet fungerar bättre på låg- och 

mellanstadiet och sämre på högstadiet. De yngre eleverna tycker det är roligt och spännande 
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medan de äldre tycker att det kan kännas töntigt (Skolverkets rapport 2011 Vad fungerar? 

s.49ff)& (www.friends.se). 

 

Lions Quest 

Detta bygger på ett program som vill stärka värdegrunden hos barn och ungdomar. 

Kopplingar dras till bland annat till den schweiziska pedagogen Piagets läror som innebär 

kognitiv utveckling och moralutveckling hos barn och ungdomar. Lions Quest vill att 

lektioner används till att diskutera grundläggande värderingar och ofta brukar lektionen kallas 

för ”livskunskap”. Om eleverna fostras till att ha en god moral ger det större förutsättningar 

för dem att ta avstånd från kränkningar och mobbning. Många elever och lärare kan känna ett 

visst motstånd till att avsätta särskilda lektioner till detta och risken är att lektionerna kan bli 

tjatiga. Enligt skolverkets rapport minskar inte mobbning av att man schemalägger lektioner 

för detta. Personal på skolorna är också rädd för att de tar tid från annan undervisning 

(Skolverkets rapport 2011 Vad fungerar? s.52ff)& (www.lionsquest.se) 

 

Olweusprogrammet 

Huvudsyftet är att motverka mobbning på skolorna och att man ska arbeta förebyggande. 

Programmen bygger på arbeten av professor Olweus. Olika empiriska material ligger till 

grund för utformningen av programmet. Särskilt har Olweus forskat i aggressivt beteende hos 

pojkar. Skolan ska vi genomförandet av denna modell ha en instruktör som är utbildad för 

detta. Instruktören ska fungera som en vägledare för annan skolpersonal i detta förebyggande 

arbete mot mobbning. Eleverna ska fylla i olika enkäter där de får svara på frågor angående 

mobbning. Dessa utvärderas sedan en gång per år. I fall mobbning inträffar så ska de berörda 

personerna kallas till samtal och dessa ska vara strukturerade. Ett åtgärdsprogram ska skapas 

och detta ska sedan följas upp. Olweusprogrammet tar mest tid av alla undersökta program 

samt är också det dyraste. Personalen är mest kritisk till att det tar så mycket tid. Eleverna 

menar att det kan tycka att enkäterna och dess frågor är lite överdrivna. Enligt Sskolverkets 

utvärdering kan detta program vara ett effektivt sätt att motverka mobbning om de efterföljs 

ordentligt på skolorna (Skolverkets rapport Vad fungerar? 2011 s.55ff). 

 

Social och emotionell träning (SET) 

Psykoterapeut Kimber har tagit fram detta program och detta ska förebygga kränkningar och 

mobbning och verka för att stärka värdegrundsfrågor. Eleverna ska få utveckla sin 

emotionella kompetens samt sin sociala förmåga.. Eleverna ska bland annat få träning i att 
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hantera sina känslor, empati och stresshantering. Det finns en manual för lärarna att följa för 

att kunna använda detta program. Lärarna är positiva till programmet och värdefrågor men 

negativa till att det tar tid från annan verksamhet på skolan. Enligt skolverkets utvärdering så 

kan eventuellt mobbningen minska genom SET, särskilt när lärarna får utbildning i 

värdegrundsfrågor (Skolverkets rapport Vad fungerar? 2011 s.59ff) 

 

Skolkomet 

Syftet med detta program är att fokus ska ligga på de utagerande barnen och att det är de som 

man ska hjälpa för att skapa lugn och ro i klassrummet. Psykolog Foster utformade detta 

program och målet är att minska negativa beteenden. Alla på skolan, både lärare och elever 

samt övrig personal, ska förmås ändra negativa beteende till positiva beteenden. En person på 

skolan ska ges utbildning inom detta program och sedan handleda resten av personalen. 

Skolkomet kräver inte så stor arbetsinsats om man jämför med andra program. Många lärare 

tycker att detta program kan hjälpa till att arbetsmiljön blir bättre. Enligt Skolverkets 

utvärdering saknar ofta programmet stöd på hela skolan (Skolverkets rapport 2011 Vad 

fungerar? s.62ff). 

 

Skolmedling 

Syftet med detta program är att hjälpa eleverna att kunna lösa konflikter. Flera lärare på 

skolan utbildas till medlingssamordnare och därefter ska de själva utbilda elever. Dessa elever 

ska sedan fungera som elevmedlare, det vill säga att de ska hjälpa till att medla i konflikter på 

skolan. Då eleverna inte själva klarar av att fungera som medlare i vissa situationer ska 

samordnaren hjälpa till. Något skolorna ställer sig kritiska till i detta program är att det är för 

stort ansvar hos eleverna att fungera som medlare. Många skolor verkar inte heller känna till 

detta program. Enligt skolverkets utvärdering fungerar bara medling ifall parterna är 

jämnstarka, vilket de sällan är i praktiken (Skolverkets rapport 2011 Vad fungerar? s.66ff). 

 

Stegvis 

Programmet bygger på att förebygga elevers aggressiva beteende och öka deras emotionella 

kompetens. Stegvis är både teori- och forskningsbaserat. Syftet med detta program är att träna 

eleverna till att lättare kunna komma överens med människor i sin omgivning. De ska 

utveckla ett språk som ska hjälpa dem att sätta ord på olika känslor. Särskilda lektioner ska 

användas till detta program. Många lärare upplever att det är svårt att få detta program 

förankrat hos all skolpersonal och att vissa är negativa till detta. Lektionerna konkurrerar med 
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annan skolverksamhet. Skolverket är i sin utvärdering kritisk till att man har särskilda 

lektioner för detta, då det inte visat sig att det hjälper till att minska mobbningen (Skolverkets 

rapport 2011 Vad fungerar? s.69 ff). 

 

8. ANALYS 

Det har visat sig att det är stor skillnad på hur de olika programmen mot mobbning är tänkta 

att efterföljas och hur de följs rent praktiskt i verkligheten (Skolverkets rapport 2011 Vad 

fungerar? S.43 ff). Det spelar stor roll hur skolorna arbetar för att förebygga mobbning för att 

uppnå bäst resultat. Många skolor verkar lägga ner mycket arbete på det förebyggande arbetet 

men tyvärr sker mobbning i relativt stor utsträckning i alla fall. Dock inte om vi jämför den 

svenska skolan internationellt, då vi har färre fall av mobbning. En slutsats flera forskare 

dragit är att skolorna bör arbeta långsiktigt och systematiskt och att både elever och lärare och 

övrig skolpersonal ska vara delaktiga i det förebyggande arbetet.  

 

De insatser på skolan som man ska eftersträva är att arbeta: 

• Främjande- regelbundet arbeta för goda relationer. 

• Förebyggande- arbeta mot mobbning genom t ex utbildningar och ordningsregler. 

• Upptäckande och åtgärdande- ge stöd för den som är drabbad, samt ha rastvakter som 

kan upptäcka mobbning (Skolverkets rapport Vad fungerar 2011 s.77ff). 

 

Likheter i programmen: 

• Lärare anser att programmen tar för mycket tid från annan skolverksamhet. 

• Personal på skolor anser att det är viktigt med värdegrundsfrågor. 

• Viktigt att arbeta förebyggande mot mobbning. 

• De flesta program kostar för mycket pengar för skolorna. 

• Eleverna ska få vara delaktiga i att lösa konflikter och ändra på negativa beteenden 

och samarbeta med lärarna. 

• Alla på skolan ska vara delaktiga i det förebyggande arbetet. 

 

Skillnader i programmen: 

• Mobbarens aggressiva beteende sätts i fokus, t ex Farstametoden, Olweusmetoden och 

Skolkomet. 
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• Särskilda lektioner ska användas till att förebygga mobbning, t ex Stegvis och Lions 

Quest. 

• Eleverna ska vara kamratstödjare eller medlare, t ex Friends och Skolmedling. 

 

Flertalet av de redovisade programmen för att förebygga mobbning är enligt min uppfattning 

väl genomtänkta och ändamålsenliga. De borde med rätt genomförande kunna ge bra resultat i 

verkligheten. De flesta program har fördelar men också en del nackdelar. Fördelarna hos de 

flesta programmen är att de anger att all skolpersonal bör vara delaktig i det förebyggande 

arbetet. Det är viktigt att programmen fungerar i praktiken vilket det inte gjorde för Anna, 

eftersom hon inte upplevde att hon fick tillräckligt med stöd av skolpersonalen, då hon blev 

mobbad i mellanstadiet. Nackdelarna är som Anna också påpekar att det är mycket som är 

”fint på papper” men att det inte fungerar så i praktiken. Det som är bekymmersamt är att de 

flesta program kostar mycket pengar och konsekvenserna av detta blir att en del skolor väljer 

bort att använda programmen, trots att de ändå skulle behöva det för att kunna motverka 

mobbningen på skolan. Idag är det också många mål i olika ämnen som eleverna ska nå i 

olika årsklasser och lärarna känner antagligen att mycket fokus måste läggas på det. Detta är 

förmodligen anledningen till att många lärare anser att programmen tar för mycket tid från 

annan skolverksamhet. En annan nackdel med vissa program, till exempel Friends och 

Skolmedling är att de kan ge eleverna ett ansvar som de kanske inte klarar av. 

 

För egen del tror jag särskilt på Friends program i kombination med Olweusprogrammet. 

Detta eftersom Friends program syftar till att förebygga mobbning medan Olweusprogrammet 

kompletterar genom att även fokusera på mobbarens förhållanden. Även Farstametoden anser 

jag ha en bra inställning till problematiken kring mobbning. Programmets syfte är att 

mobbning inte ska accepteras, vilket mobbaren snabbt och tydligt ska bli informerad om. 

Detta menar jag är ett bra och konstruktivt sätt att förhålla sig till aktuell problematik. 

 

Det är svårt att finna några stora principiella skillnader mellan olika forskare angående 

mobbning och dess orsaker. För egen del finner jag Olweus analys och förslag till åtgärdsplan 

särskilt intressant. Inte minst gäller det hans uppfattning att grunden till mobbning inte finns i 

skolan utan att den uppstår på grund av en individs (mobbarens) aggressiva tendenser, vilket 

enligt min tolkning kan ha bakomliggande orsaker, t ex trassliga hemförhållanden som kan 

bidra till mobbaren i grund och botten kan vara otrygg. Detta kan vara en förklaring till ett 
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aggressivt beteende. Här av följer att man för att komma till rätta med mobbning enligt min 

uppfattning bör rikta stor uppmärksamhet även mot mobbarens förhållanden. 

 

Anna som jag intervjuat anser, som jag tidigare påpekat, att det är fördelar med att gå i en 

”vanlig” klass i förhållande till att gå i en särskola. Hon tror att man inte skulle utvecklas på 

samma sätt om man bara umgås med funktionshindrade. Det är viktigt att ”vanliga” barn får 

se att det finns funktionshindrade människor och att även de ska leva som andra. I skolverkets 

publikation (Olikas lika värde 2003) menar man att barnets samspel med andra samt att känna 

grupptillhörighet är viktigt för social utveckling. Idag lever de funktionshindrade tillsammans 

med andra i vårt samhälle och strävan är att de ska känna sig delaktiga i samhället. De 

funktionshindrade ska vara integrerade i samhället och de ska ges möjlighet att leva ett 

självständigt och värdigt liv. Människor idag kommer i kontakt med funktionshinder oavsett 

var man arbetar någonstans. Detta eftersom de idag lever ett mer aktivt liv i vårt samhälle och 

har en större delaktighet än tidigare (Tideman 2000 s.11ff). En förutsättning för att ett barn 

ska uppnå en bra social utveckling är att det får känna sig delaktiga i gruppen. Barnets 

samspel med andra människor har en betydande roll för barnets sociala inlärning. Det som 

påverkar barnet mest är den omgivning som det vill vara med i eller som det redan tillhör 

(Skolverkets publikation Olikas lika värde 2003 s.9).  

 

Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv försöker Frånberg och Wrethander förklara och 

beskriva och förstå hur mobbningen konstrueras i vårt samhälle. Skolan ska vara en öppen 

och kulturell mötesplats och en mångfald, men att någon avviker från normen verkar bli ett 

problem istället för en tillgång. Den som avviker från normen blir en främling gentemot 

gruppen och diskriminering, mobbning och kränkningar kan börja förekomma (Frånberg & 

Wrethander 2011 s.13ff). Anna berättade för mig att hon mobbades under mellanstadiet och 

fick höra att andra barn gjorde grimaser och miner åt henne. Hon känner många barn och 

ungdomar som har funktionshinder som blivit mobbade. Anna tror att man blir mobbad oftare 

än andra om man har något funktionshinder. Här anser jag att Anna var avvikande mot den 

norm som fanns på hennes skola och blev därför annorlunda gentemot gruppen med tanke på 

sitt funktionshinder. Detta var troligtvis den huvudsakliga anledningen till att hon blev 

mobbad under mellanstadiet.  

 

Olweus menar att det är i skolan som mobbningen vanligtvis sker och mobbning förekommer 

till 50-75 procent på rasterna i korridoren, på skolgården och även på ensliga platser som 
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ligger avskilt, där det inte vistas så mycket folk. Mobbningen sker oftast av någon/några som 

går i samma klass eller åtminstone som är lika gamla. Det är ett stort ansvar som lärare och 

skolledningen har, för att aktivt arbeta förebyggande mot detta. Skolpersonalen och lärarnas 

rutiner, beteende och attityder till mobbning har väldigt viktig och avgörande roll för hur 

mobbningen sker i den enskilda klassen eller skolan (Olweus 1999 s.11ff). Haug menar att 

skolan ska vara öppen för alla och eleverna ska ha rätt att få trivas socialt i skolan. Det är 

viktigt att eleverna har möjlighet att kunna påverka sin egen plats i skolan (Haug 1998 s.20). 

När Anna berättade för sina lärare att hon kände sig mobbad tyckte de att det säkert inte var så 

farligt. Hon tycker att lärarna är dåliga på att upptäcka mobbning, de umgås för lite med 

barnen och syns mest till på lektionerna. Anna nämner under intervjun att även kuratorn var 

svår att få tag i när hon ville tala med henne om den pågående mobbningen. Självfallet anser 

jag att det är mycket allvarligt att Anna upplevde att hon inte fick stöd från lärarna och 

skolpersonalen då hon blev mobbad. Särskilt allvarligt är att de barn som lider av psykiska 

funktionshinder, till exempel autism, inte har den verbala förmågan att tala om att de blir 

mobbade, vilket Anna verbalt och socialt klarade av. Jag ställer mig frågande till hur lärarna 

och skolpersonalen på Annas skola överhuvudtaget ska kunna förebygga samt upptäcka 

mobbning om de inte lyssnar och tar på allvar då elever vill ha deras hjälp när de blir 

mobbade. 

 

Forskare Ahlström vid Umeå universitet har kommit fram till att, ifall rektorer erkänner att det 

förekommer mobbning, men att de aktivt arbetar för att förebygga det, har aktuell skola ofta 

ganska lite förekommande mobbning. Viktigt är också att eleverna får känna sig delaktiga i 

det förebyggande arbetet mot mobbning på sin skola.(Skolverkets rapport 2011 Vad 

fungerar? s.17 ff). Under min intervju med utbildaren från Friends framkom att han anser att 

det är viktigt att rektorer erkänner att det förekommer mobbning på deras skola och att de 

arbetar förebyggande mot det. Det är mycket bättre att erkänna att det finns än att säga att det 

inte förekommer på deras skola. Eleverna får enligt Friends program vara delaktiga i det 

förebyggande arbetet som kamratstödjare där de får samarbete med de vuxna. Enligt min 

tolkning synes Friends har samma uppfattning som Ahlström om vikten av att rektorerna 

erkänner att det förekommer mobbning på skolan istället för att blunda för det. Friends och 

Ahlström betonar också vikten av att eleverna får vara delaktiga i det förebyggande arbetet 

mot mobbning. 
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Offren som blir mobbade är enligt socialpsykolog Goffman ofta svaga och 

aggressionshämmade. Goffman nämner tre olika exempel på offer och det är att dessa barn 

har fysiskt handikapp, asocialt beteende eller tillhör annan klass, religion, kön eller etnicitet. 

Dessa individer kan av vissa personer ses som avvikande från den rådande norm som gruppen 

har. Den som mobbar har ett aggressivt beteende mot sina kamrater. Aggressiviteten kan visa 

sig på olika sätt, dels genom att man fysiskt vill skada någon genom att t ex slåss, dels genom 

verbal aggressivitet där man säger elaka saker för att såra någon kamrat (Frånberg & 

Wrethander 2011 s.54). Anna blev utsatt för verbal aggressivitet då kamrater gjorde 

förolämpade miner och grimaser åt henne. Hon tillhör den grupp av offer som har fysiskt 

handikapp och som enligt Goffman vanligtvis brukar bli mobbade. Trots att Anna blev 

mobbad i mellanstadiet tror hon bestämt att det är värre att ha ett funktionshinder som inte 

syns och kanske ha ett avvikande socialt beteende. Detta tror hon omgivningen har svårare att 

acceptera. Goffman säger att barn med asocialt beteende också tillhör en av riskgrupperna för 

att bli utsatt för mobbning. Anna menar att barn ofta ger sig på de kamrater som är svaga och 

har dåligt självförtroende. Enligt min mening utstrålar Anna en tjej ”med skinn på näsan” som 

vet vad hon vill. Många forskare menar att fysiskt och socialt svaga barn med bra 

självförtroende och stark integritet utsätts sällan för mobbning (Eriksson m fl. 2002 s.72ff). 

Trots detta blev ändå Anna utsatt för mobbning under mellanstadiet, men sedan slutade 

mobbningen i högstadiet. Kanske berodde det på Annas självförtroende och hennes starka 

integritet som delvis kan sammanhänga med en god social hemmiljö. Detta är i varje fall min 

tolkning av vad vissa forskare säger angående mobbningsoffrens personliga förhållanden. 

 

Enligt Olweusprogrammet ska en instruktör fungera som en vägledare för annan skolpersonal 

i det förebyggande arbetet mot mobbning. Eleverna ska fylla i olika enkäter där de får svara 

på frågor angående mobbning. Dessa utvärderas sedan en gång per år. Ifall mobbning inträffar 

så ska de berörda personerna kallas till samtal. Ett åtgärdsprogram ska skapas och detta ska 

sedan följas upp. Enligt skolverkets utvärdering kan detta program vara effektivt sätt att 

motverka mobbning om det efterföljs ordentligt på skolorna (Skolverkets rapport Vad 

fungerar? 2011 s.55ff). Läraren Anita som jag intervjuade nämnde inte att hennes skola 

arbetade utifrån något särskilt program mot mobbning. Hon beskrev däremot att hon arbetar i 

en antimobbningsgrupp på skolan samt att gruppen delar ut enkäter som följs upp varje 

termin. När det förekommer mobbning på skolan så kallar man de inblandade till samtal och 

har en åtgärdstrappa som man följer i olika steg. Anita sa att mobbningen minskat de senaste 

åren på skolan. Här tolkar jag situationen så att skolan delvis arbetar utifrån 
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Olweusprogrammet trots att den inte presenterat det så. Skolan har även lyckats minska 

mobbningen på ett effektivt sätt de senaste åren, vilket Olweusprogrammet kan göra om det 

efterföljts på rätt sätt (Skolverkets rapport Vad fungerar?2011). 

 

Mobbning måste enligt Anita tas på allvar och man ska inte bara hoppas på att det bara ska gå 

över med tiden. Delar av barnens uppväxt kan bli förstörd om de utsätts för mobbning och 

deras vardag kan raseras på grund av detta. Något som är bevisat är att det även har negativa 

följder när de blir vuxna. Även Olweus påpekar att om en människa blir mobbad under en 

väldigt lång tid, kan detta leda till att personen blir deprimerad och får en negativ självbild. 

Detta trots att det kanske var länge sedan mobbningen slutat. Det sätter djupa spår hos en 

människa (Olweus 1999 s.26ff).  

 

Ytterhus anser att det är viktigt för barn att de har vänner redan i förskolan. Den sociala 

isoleringen och att inte ha några vänner kan vara fruktansvärt traumatiskt för dessa barn. Det 

är viktigt att ha vänner att leka med (Ytterhus s.2003 s.38 ff). Det språkliga sociala samspelet 

är en förutsättning för kunskap vilket är tyngdpunkten för social konstruktivism. Relationer 

konstrueras mellan människor genom en språklig interaktion och genom dessa konstruktioner 

skapas vår verklighetsuppfattning samt vår självförståelse (Thomassen 2007 s.204ff). 

Åtgärder som kan stärka barn med funktionshinders delaktighet i gruppen är att klassläraren 

talar om för de andra eleverna om vilken förmåga det barnet har, istället för att se 

funktionshindret som en påfrestning. Lärarens sätt att bemöta eleverna på skolan påverkar i 

hög grad elevgruppen. Särskilt informanten Anna framför liknande synpunkter. Det är viktigt 

att läraren inte är negativ till funktionshinder. Därför att läraren är en förebild och ska då vara 

en person som inte har förutfattade meningar samt fördomar mot funktionshindrade. Läraren 

kan även behöva göra förändringar i de elevgrupper som finns, för att uppnå bättre resultat av 

delaktighet för den elev som är funktionshindrad (Gustavsson 2004s.151ff). 

 

Anita berättade för mig under intervjun att hon tror att ju tidigare barn får lära sig att alla 

personer är olika av skilda skäl, desto bättre förutsättningar finns för att minska mobbning. 

Särskilt gäller detta för att förebygga mobbning mot de barn som har något funktionshinder. 

Även Anna har samma uppfattning om vikten av att man tidigt måste förebygga mobbning, 

helst redan då barnen börjar skolan. Hon menar att något som skulle vara bra vore att bjuda in 

olika människor med funktionshinder till skolan. Där skulle personerna då få berätta för 

eleverna om sina funktionshinder. Anitas och Annas förslag är väldigt bra anser jag. Det som 
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är förvånande anser jag är, att trots alla de olika mobbningsprogram som finns, så är det inte 

något som på ett tydligt sett tar upp dessa förslag. Enligt min tolkning av Olweus slutsatser 

(1999) kan det påverka ett barn oerhörd negativt att bli mobbad under än längre tid och därför 

är det viktigt att tidigt ta tag i dessa problem. Ytterhus (2003) anser att det är viktigt för barn 

ha vänner redan i förskolan och att de ska trivas. Gustavsson (2004) anser att det är viktigt att 

läraren inte har en negativ attityd till funktionshinder och att lärarens förhållningssätt påverkar 

eleverna. Därför anser jag att Annas förslag att bjuda in människor till klassen som har 

funktionshinder och att dessa personer synliggörs är ett bra sätt för läraren att ge eleverna en 

bra förståelse för barn med funktionshinder och inte att det bli främmande för dem. 

I debattartiklarna i DN 2002-03-26  från barnombudsmannen(uppdaterad 2008-11-17) samt 

2011-07-11 från Statens folkhälsoinstitut verkar båda debattörerna vara eniga om att barn som 

har funktionshinder oftare blir mobbade än vad andra barn blir. I barnombudsmannen rapport 

står det att barn som har damp/ADHD till största delen utsätts för mobbning. Kirsten 

Holmberg skriver i avhandling att de som har ADHD löper tio gånger högre risk att utsättas 

för mobbning men även att det är tre gånger högre risk att de mobbar andra elever (Holmberg 

2009 s.101ff). Detta bör vara viktigt med tanke på det förebyggande arbetet mot mobbning. 

Då kan det vara nödvändigt att synliggöra att de barn som har ADHD även kan mobba andra 

barn och inte enbart se dem som offer. I debattartikeln från Statens folkhälsoinstitut visar 

utredaren Corell i studien att de funktionshindrade barnen oftare har sämre psykisk hälsa än 

andra barn samt att de i hög omfattning utsätts för mobbning. Hon säger att det är viktigt och 

att man måste uppmärksamma barn med funktionshinder som blir utsatta för mobbning. 

Corell menar att skolan måste ta sitt ansvar och synliggöra barn med funktionshinder för att 

kunna förebygga mobbning.  

 

Det är väldigt bra, anser jag, att det uppmärksammas att barn med funktionshinder ofta 

mobbas och jag ser mycket allvarligt på att de oftare blir mobbade än andra barn. Det som jag 

ställer mig kritisk till är att debattörerna inte tar upp några konkreta förslag på hur man kan 

förebygga mobbning mot barn som har funktionshinder. I debattartiklarna nämns bara att de 

funktionshindrade barnen ska synliggöras och att skolan måste ta sitt ansvar. 

 

I barnombudsmannens rapport framkommer att barn som har funktionshinder som inte syns 

blir utsatta mer för mobbning, än de barn som har funktionshinder som är synliga. I 

debattartikeln tas även upp att barn som har funktionshinder mer sällan finns med i radio och 

TV än barn som inte har något funktionshinder. Det förekommer att de funktionshindrade 
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barnen ofta inte kan följa med på klassutflykter eller komma iväg på fritidsaktiviteter eftersom 

att det inte kan ordnas rent praktiskt i form av färdtjänst och assistans. Barnombudsmannen 

menar att man måste synliggöra dessa barn, vilket jag också anser viktigt därför att de 

funktionshindrade barnen inte ska exkluderas i sociala sammanhang med sina kamrater. Det 

vore enligt min uppfattning bra om konkreta förslag togs fram av barnombudsmannen om vad 

vårt samhälle måste göra för att det ska bli bättre för de funktionshindrade barnen. Risken är 

nog annars att dessa barn endast uppmärksammas tillfälligt då människor läser 

barnombudsmannens rapport. Det var ganska länge sedan som den uppdaterades och kan på 

så sätt kännas inaktuell. Aktuell debattartikel skulle också behövas synliggöras ännu mer, 

kanske i form av att den även TV-nyheter och på liknande sätt. 

 

Tideman (2000) framhåller att de funktionshindrade inte har så stor tillgång till aktiviteter på 

fritiden. Även barnombudsmannen nämner i sin rapport att de funktionshindrade blir 

begränsade i sitt sociala liv för att de inte får tillgång till färdtjänst och assistans. Tideman 

(2000) nämner även att de funktionshindrade har sämre hälsa vilket även Corell, utredare från 

Statens folkhälsoinstitut säger i sin rapport. Det som inte nämns i rapporterna i DN men som 

Tideman (2000) understryker att inställningen till funktionshindrade däremot blivit mer 

positiv än tidigare. Detta är enligt min uppfattning ett steg i rätt riktning. Det finns dock 

mycket kvar att göra för att underlätta för de funktionshindrade att delta mer i sociala 

aktiviteter. Jag anser att samhället bör sätta in fler resurser till både assistans och till 

transporter för de funktionshindrade. Skulle de funktionshindrade barnen få delta mer 

tillsammans med de övriga barnen kan detta kanske bidra till större gemenskap och eventuellt 

kunna hjälpa till att minska mobbningen. De funktionshindrade barnen skulle inte bli lika 

främmande för de barn som inte har något funktionshinder. Stöd för detta resonemang ger 

psykolog Nordström som anser att det är viktigt för alla barn att de får tillhöra en grupp med 

jämnåriga barn. Det är viktigt att få känna sig delaktig och få dela värderingar, normer och 

intressen och vardagsrutiner med jämnåriga kamrater. Det är särskilt viktigt med relationer till 

jämnåriga för barns utveckling. Barnets relation med jämnåriga kan inte ersättas med 

relationer som det har till vuxna (Gustavsson 2004 s.201 ff).  

 

Det som jag anser är en förutsättning för att man på bästa sätt ska kunna minska mobbningen 

är att all skolpersonal är delaktig i det förebyggande arbetet. Ansvarsfördelningen ska vara 

tydlig och personalen ska veta vilken roll de ska ha. Det ska tydligt framgå hur personalen och 

eleverna ska agera mot mobbning och kränkande behandlingar på skolan. Ifall hela personalen 
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hjälps åt med det förebyggande arbetet reduceras antal fall av mobbning (Skolverkets rapport 

Vad fungerar? 2011 s.15). Under min intervju med utbildaren från Friends påpekade han  

bestämt att det är viktigt att alla vuxna på skolan arbetar förebyggande mot mobbning hela 

tiden och inte bara under en temavecka i mars under vårterminen. Det är viktigt att all 

personal deltar i utformandet av likabehandlingsplanen och även att man hittar sätt i det 

vardagliga arbetet med det förebyggande arbetet. Ifall skolan upplever att barn med 

funktionshinder oftare utsätts för mobbning, är det skolans ansvar att utforma ett 

förebyggande arbete mot detta. Alla måste känna handlingsplikt och våga agera om det 

behövs menar Friends.  

 

Anna berättade för mig under vår intervju att allt är fint ”på papper” som till exempel 

likabehandlingsplanen, men att den känns långt borta från verkligheten. Tyvärr är det pengar 

som styr och vissa antimobbningsprogram kostar för mycket. Anna tycker att lärarna, är 

dåliga på att upptäcka mobbning eftersom att de mest bara syns till på lektionerna. Mobbning 

sker oftast när lärarna inte ser, säger Anna. Det är problematiskt anser jag, att inte resultaten 

blir som man tänkt sig med de förebyggande arbeten som görs på skolan. Det är tyvärr ingen 

nyhet att det förebyggande arbetet som görs på skolorna inte alltid fungerar. Eller som Anna 

säger att det låter bra ”på papper”, men att verkligheten inte se ut så. Frågan är vad det kan 

bero på. Säkert beror det mycket på den enskilda skolan och hur den i praktiken arbetar mot 

mobbning. Det jag menar är viktigt är att man hela tiden följer upp det förebyggande arbetet 

kontinuerligt i praktiken och inte låter det vara något abstrakt som bara finns skrivet i en 

handlingsplan. Människor som har stor erfarenhet av mobbning tror jag har en djupare 

förståelse och engagemang för mobbning som fenomen. Därför anser jag det vara av stor vikt 

att skolorna ibland tar hjälp i det förebyggande arbetet av en utomstående organisation, som 

till exempel Friends. 

 

9. SLUTDISKUSSION 

Mitt syfte med min uppsats har varit att ta reda på mer om hur mobbning förebyggs och vilka 

program som finns för att förebygga mobbning. Jag ville också studera ifall barn med 

funktionshinder särskilt utsätts för mobbning och varför i sådana fall. I min slutdiskussion 

kommer jag att presentera mina slutsatser samt komma med några egna idéer och tankar kring 

det förebyggande arbetet mot mobbning. 
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Mina studier av två debattartiklar från barnombudsmannen samt från Statens folkhälsoinstitut 

i DN pekar mot att barn med funktionshinder oftare mobbas än barn utan funktionshinder. 

Resultaten från mina intervjuer visar att funktionshindrade barn antagligen drabbas oftare av 

mobbning än barn som inte har funktionshinder. Mina mångåriga observationer av min 

autistiska syster ger samma dystra bild. I tidigare forskning beskriver Holmberg (2009) i en 

avhandling att barn med ADHD är en grupp som ofta blir utsatta för mobbning. Goffman 

nämner bland annat att mobbingoffer kan ha fysiskt handikapp eller ha ett asocialt beteende 

(socialt avvikande beteende). Dessa individer kan av vissa personer ses som avvikande från 

den rådande norm som gruppen har (Frånberg & Wrethander 2011 s.54). Den som avviker 

från normen verkar bli ett problem istället för en tillgång och blir en främling gentemot 

gruppen och diskriminering, mobbning och kränkningar kan börja förekomma (Frånberg & 

Wrethander 2011 s.13 ff).  

 

Jag kan sammanfattningsvis konstatera att mitt resultat och min analys har visat att det 

troligtvis är så att barn med funktionshinder särskilt utsätts för mobbning i jämförelse med 

andra barn. Någon ur vetenskaplig synpunkt helt säker slutsats går dock inte att dra av mitt 

empiriska material. Under alla förhållanden är det dock ett viktigt område att forska vidare 

inom. Detta med tanke på att jag inte kunnat hitta speciellt mycket forskning som är direkt 

inriktad på mobbning av funktionshindrade. 

 

Mitt empiriska material har lett mig till följande slutsatser om hur mobbning bäst förebyggs: 

• Alla på skolan måste aktivt och kontinuerligt arbeta förebyggande mot mobbning. 

• Skolan bör tidigt arbeta med värdegrundsfrågor samt synliggöra barn med 

funktionshinder och med detta förhoppningsvis få andra barn att acceptera att alla är 

olika. 

• Skolan bör avsätta tillräckliga resurser i form av tid och pengar för att kunna upptäcka 

och förebygga mobbning. 

 

Vad nu sagts kan ytterligare utvecklas enligt följande: 

 

Jag anser att man med tanke på det faktum att funktionshindrade barn ofta utsätts för 

mobbning bör synliggöra dessa barn och göra dem ännu mer delaktiga i aktiviteter på skolan. 

Lärarna har ett stort ansvar att föra diskussioner med elever om barn som har funktionshinder 

samt om vad det innebär. Särskilt viktigt är det att uppmärksamma barn som har psykiska 
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handikapp som inte syns. Detta eftersom att de barnen ofta anses annorlunda genom sitt 

ibland avvikande sociala beteende och således verkar vara en grupp som riskerar i hög grad 

att utsättas för mobbning. Jag anser vidare att man måste prioritera barnens välbefinnande och 

rätten att få trivas i skolan och därför bör samhället lägga tillräckligt med tid och pengar på 

det förebyggande arbetet. En grundförutsättning för att på ett bra sätt kunna lära sig saker i 

skolan, anser jag är att eleven ska få känna sig trygg och inte behöva oroa sig för att bli 

mobbad eller på annat sätt kränkt. 

 

Enligt min uppfattning bör mobbarens situation sättas mer i fokus i det förebyggande arbetet 

än vad som sker idag. Det är t ex viktigt att även mobbarens familj ges möjlighet att medverka 

i en positiv process som syftar till att minimera mobbningstillfällena. Hur detta i praktiken ska 

gå till bör diskuteras i skolan och tas med i skolans handlingsplan mot mobbning. 
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