
Vad kan vi göra åt hot och våld i skolan? 
 
Inledningsanförande vid seminarium vid Läkarnas Riksstämma i Göteborg 28/11 2008 
 
Lars H Gustafsson 
 
 
En måndag i september kom Matti Saari till sin skola i Kauhajoki. Han tog upp sitt vapen ur 
väskan, öppnade eld och dödade tio. Sedan sköt han sig i huvudet och dog senare på 
sjukhuset. En obeskrivligt tragisk händelse som försatte hela Finland i chock.  
 
Händelserna i Kauhajoki följer ett manuskript som måste studeras noga om vi ska förstå vad 
som kan göras för att minska riskerna för liknande händelser. Vi känner igen det från tidigare 
skolmassakrer vid Columbine, Erfurt, Virginia Tech och Jokela: Gärningsmännen är pojkar 
som är eller tidigare varit elever vid skolan. Samtliga har varit kända som ”speciella”, ofta 
ensamma och med en egen upplevelse både av att vara missförstådda och av att vara förmer 
än de andra. Några, men inte alla, har misslyckats i skolan. 19-årige Robert Steinhäuser, som 
2002 sköt 16 personer i Erfurt, hade stängts av från skolan på grund av skolk, och i sitt 
avskedsbrev skrev han: ”Det enda som jag fått inpräntat i mig i skolan är att jag var en 
förlorare.” Ett gemensamt drag är att praktiskt taget alla hittills kända skolmassakrer avslutats 
med att förövaren begått självmord. 
 
Det är tydligt att gärningsmännen hämtat inspiration från tidigare massakrer. I Matti Saaris 
bostad fann man två meddelanden. Han säger där att han planerat dådet sedan 2002, alltså det 
år då Erfurtmassakern ägde rum, och att han hatar ”hela mänskligheten och människosläktet”. 
Steinhäuser och Saari lade före dåden båda ut nästan identiska bilder på internet, där de 
hotfullt demonstrerar sina vapen. De flesta har alltså på olika sätt, ofta på internet, signalerat 
att de skulle begå våldsdåd, ibland med referenser till musik med destruktiva texter. Dessa 
signaler har antingen inte uppmärksammats eller inte tagits på allvar.  
 
I flera amerikanska studier har man försökt att närmare kartlägga omständigheterna kring de 
nu ganska många massakrer som begåtts där. Man ser då att olikheterna trots allt är ganska 
stora, och de flesta varnar för snabbt dragna generella slutsatser. Särskild uppmärksamhet har 
ägnats gärningsmännens personlighet och kritiska händelser i deras liv. Den fråga alla ställer 
sig är förstås om det är möjligt att genom någon form av sekundärpreventivt program tidigt 
identifiera de ungdomar som befinner sig i riskzonen för att gripa till våld av detta slag.  
 
Vid en psykologkonferens anordnad för något år sedan av APA (American Psychological 
Association) presenterade psykologerna Bernardo J. Carducci och Kristin Terry Nethery vid 
Shyness Research Institute, Indiana University, en studie över åtta skolskjutningar i USA 
begångna under åren 1995 – 2004. Samtliga förövare vid de sju incidenter som krävt 
dödsoffer uppfyllde kriterierna för det forskarna valt att kalla ”cynical shyness”, en ovanlig 
och extrem form av blyghet. Den förekommer främst hos pojkar, som närmast desperat söker 
kontakt men som saknar grundläggande emotionell kompetens och som därför lätt blir 
avvisade av andra. Eftersom det gör så ont att bli avvisad börjar de isolera sig och söker sig i 
stället ut på nätet.  
 
Men att ständigt uppleva sig avvisad av både kamrater och vuxna föder på sikt en vrede. För 
att bemästra dessa känslor bygger dessa pojkar upp det Carducci och Nethery kallar en ”cult 
of one”, alltså ett slags enmanskult, där hatet och föraktet mot alla dem som man upplever 



som de avvisande fördjupas och efter hand blir ett alltmer framträdande drag. Det gör det 
lättare att distansera sig från den egna smärtan men sänker också tröskeln för att begå 
våldsdåd. Och finns sedan ett redan färdigt manuskript för hur man då går till väga är steget 
inte så långt. Särskilt om vapen finns lätt tillgängliga.  
 
Av de uppgifter vi har är det sannolikt att gärningsmännen vid massakrerna i både Erfurt, 
Jokela och Kauhajoki ganska väl skulle kunna passa in i den beskrivning av ”cynical shyness” 
som Carducci och Nethery ger. Frågan är bara vilka slutsatser vi kan dra av sådan forskning 
när det gäller det förebyggande arbetet. Carducci och Nethery påpekar visserligen hur viktigt 
det är att barnhälsovården och elevhälsan tidigt uppmärksammar blyga barn, som annars lätt 
blir förlorare både i skolan och i livet i övrigt. Men samtidigt höjer man också ett varningens 
pekfinger: De allra flesta blyga barn och ungdomar kommer aldrig någonsin att utföra några 
våldsdåd. Det vore förfärligt om blyga ungdomar i stort skulle uppfattas som något slags 
presumtiva våldsmän - även om de ibland tillbringar många timmar vid sin dator. Det gör att 
sekundär prevention med syfte att tidigt spåra förövare av skolmassakrer blir ett svårt, för att 
inte säga omöjligt företag.  
 
Samtidigt får vi förstås inte blunda för risken att nya massakrer kan inträffa. Det gäller också i 
vårt land, där flera säkra tillbud redan upptäckts och avstyrts av polisen. Men tyngdpunkten 
måste ligga på ett primärt förebyggande arbetet med brett fokus. Här krävs samverkan mellan 
flera olika aktörer. Skolhälsovården och elevhälsan har en viktig nyckelroll, både som 
idégivare, samordnare och motor i skolutvecklingen.  
 
Viktigast är att utforma skolan så att risken för utanförskap och skolmisslyckanden minskas. 
Skolan måste utgå från de elever som faktiskt finns där, inte från en idealbild av hur elever 
borde vara. För det krävs en positiv elevsyn, där det blir viktigare att fokusera elevernas 
resurser och kompetenser än deras svårigheter och misslyckanden. De individuella 
utvecklingsplanerna och utvecklingssamtalen skulle här kunna spela en viktig roll. Men då 
krävs att de utformas på ett sätt som eleven och familjen inte bara uppfattar som stressande 
och exkluderande.  
 
En annan viktig uppgift är att en gång för alla göra upp med den tradition som finns inom 
skolan själv och som innebär risk för kränkningar och godtycklig rättsskipning. Det är nu 
snart ett halvt sekel sedan skolagan avskaffades. Men fortfarande förekommer inom skolans 
väggar kränkande behandling av elever. Som skolläkare har jag flera gånger både bevittnat 
och haft anledning att ingripa mot offentliga förolämpningar, mot att barn som misstänks för 
brott hörts på ett rättsvidrigt sätt utan någon vid sin sida och mot att barn utsatts för 
godtyckliga och kränkande sanktioner, till exempel placering i isoleringsrum. I 
Barnkonventionens artikel 40 sägs att ett barn som ska höras för ett misstänkt brott ska 
behandlas på ett sätt som ”främjar barnets känsla för värdighet och värde” eftersom tanken är 
”att barnet återanpassas och tar på sig en konstruktiv roll i samhället”. Idén är enkel: Skolan är 
en pedagogisk institution och ska behandla barnet just så som vi vill att barnet ska behandla 
sina medmänniskor. Skolan ska, med andra ord, gestalta sina budskap. Det innebär att inte 
något enda barn ska behöva uppleva att skolan avvisar, exkluderar eller kränker.  
 
Under senare år har frågan om skolans ansvar för att arbeta med elevernas emotionella 
kompetens kommit mer i förgrunden. En rad olika metoder för detta prövas nu i olika skolor. 
Ett närmare samarbete med föräldrarna och en högre beredskap för mer aktivt föräldrastöd är 
viktiga delar i ett sådant program.  
 



Jag tror det är viktigt att skolan antar den utmaningen. Samtidigt vore det beklagligt om 
arbetet med att utveckla den emotionella kompetensen inskränker sig till ett slags 
institutionaliserad trevlighetsträning på snävt inlärningspsykologisk grund, där det mesta går 
ut på att lära sig gott uppförande och där djupare och mer problematiserande samtal om etik 
och livsfrågor kommer i skymundan. Jag håller också med Peter Salovey, en av pionjärerna 
på detta område, när han säger: ”Om skolan ska kunna förmedla någonting av det vi kallar 
emotionell kompetens måste skolan själv fungera som ett emotionellt kompetent system.”  
 
Återigen handlar det alltså om gestaltad pedagogik. Det är i de dagliga mötena med läraren, 
rektorn, måltidspersonalen, vaktmästaren, skolsköterskan – och kompisarna - som barnets 
självbild formas. Var och en som arbetar i skolan måste därför bli bra på att möta barn, inte 
bemöta dem, att förstå skillnaden mellan att vara personlig och att vara privat. Och förstå att 
det sätt de vuxna möter barnen och varandra på i vardagen sannolikt betyder långt mer för 
barnens emotionella utveckling än alla evidensbaserade träningsprogram i världen.  
 
I TV-programmet Dokument inifrån, som sändes för att par veckor sedan, intervjuades en 
skolledare vid en skola som arbetar med ett program för social träning. Där har man också 
inrättat ett isoleringsrum, ”gula rummet”, dit barn förvisas som inte sköter sig i klassrummet. 
Skolledaren underströk vikten av att de vuxna visade en enad front. ”Om inte de vuxna håller 
ihop tar barnen över!” Som om barn är ett slags fiender som ska bekämpas, inte medarbetare 
att samarbeta med. 
 
En sådan hållning blir särskilt ödesdiger när samarbetet med eleverna blir avgörande för hur 
det förebyggande arbetet ska lyckas. Det kan gälla möjligheten att tidigt upptäcka en elev med 
”cynical shyness” – det är kompisarna som först anar att allt inte står rätt till, och som också 
bäst bevakar vad som händer på nätet. Massakern i Kauhajoki var ett exempel på det. Några 
av Mattis kompisar hade bekymrat sig för honom och upptäckt hans varningar på nätet. De 
slog också larm - problemet var bara att de vuxna inte tog varningarna på allvar.  
 
Också i det mer vanliga mobbningsförebyggande arbetet, till exempel när det gället mobbning 
via sms och internet, är ett förtroendefullt och nära samarbete med eleverna själva enda 
möjligheten för de vuxna att tidigt förstå vad som pågår.  Sekundärprevention av detta slag 
kan alltså vara framgångsrik bara om det primärpreventiva arbetet, alltså skapandet av en 
positiv och samarbetsinställd skolmiljö, har lyckats. 
 
Till slut bara några ord om tertiärpreventionen: Jag menar att scenarios med hot och 
våldsinslag av olika allvarlighetsgrad nu måste arbetas in och övas i skolornas krisplanering. 
Inte nödvändigtvis med eleverna. Men skolans vuxna får aldrig stå oförberedda och 
handfallna om något ändå händer. Vad det än är fråga om.  
 
Hot och våld av olika slag kan aldrig helt elimineras i skolan. Men vi är skyldiga de elever 
och den personal som dagligen vistas här att tillsammans göra allt vad som står i vår makt för 
att minska riskerna. Elevhälsan ska bidra med kunskap och väl prövade metoder. Men 
viktigast av allt är att vi står upp för en humanistisk människosyn och ett tydligt 
barnrättsperspektiv. 
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