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SAMMANFATTNING 
 

Syftet med denna studie var att synliggöra hur diskursen om hot och våld i skolan konstrueras 

genom diskursiva sanningar i tidningen Läraren, samt hur denna diskurs kan förstås i relation 

till kompetens inom ramen för läraryrket. Syftet delades in i två forskningsfrågor, där den andra 

frågeställningen utgick från resultatet av den första: 1. Vilka diskursiva sanningar om hot och 

våld legitimeras i tidningen Läraren? 2. Hur kan diskursen om hot och våld förstås i relation 

till lärares kompetens? För att undersöka detta antogs en foucauldiansk diskursanalytisk metod- 

och teoriansats där det empiriska materialet bestått av 27 artiklar från ovannämnda tidning. Ett 

centralt antagande inom diskursanalys är att hur vi talar om saker och ting påverkar vårt sätt att 

uppleva, förstå och handla.  

 

Resultatet synliggjorde en problem- och lösningsdiskurs, där det talades om hot och våld som 

ett akut problem, vilket i sin tur möjliggjorde talet om lösningar kopplat till problemet. Genom 

språkbruket i artiklarna framställdes hot och våld som ett växande problem som hotar 

säkerheten i skolan, vilket medför negativa konsekvenser i form av oro, rädsla, sjukskrivningar 

och uppsägningar. I samband med detta talades det även om hur man ska lösa problemet med 

hot och våld, exempelvis genom PDV-utbildningar (pågående dödligt våld), 

krisberedskapsplaner och att förstärka lärares juridiska skydd och rättigheter. Genom talet om 

lösningarna, framstod hanterandet av hot och våld som lärares ansvar, och därför som en ny 

nödvändig kompetens inom ramen för läraryrket. I relation till resultatet kan lärarrollen sägas 

vara i förändring; från att i första hand inneha rollen som ämnes- och undervisningsexpert till 

att nu också behöva agera säkerhetsaktör. 

 

Nyckelord: Hot och våld i skolan, lärare, kompetens, diskursanalys, Foucault 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to make visible how the discourse about threats and violence in 

schools is constructed through discursive truths in the newspaper Läraren, and how this 

discourse can be understood in relation to competence within the teaching profession. The 

purpose was divided into two research questions, where the second one was based on the result 

of the first: 1) What discursive truths regarding threats and violence are legitimized in the 

newspaper Läraren? 2) How can the discourse regarding threats and violence be understood in 

relation to teacher competence? To study this, a foucauldian discourse analytical method and 

theoretical approach was adopted, where the empirical material consisted of 27 articles from 

the aforementioned newspaper. A central assumption in discourse analysis is that how we talk 

about things, affects our ways of experiencing, understanding and acting.  

 

The results revealed a problem and solution discourse, where threats and violence were 

discussed as an urgent problem, which in turn made it possible to talk about solutions related 

to the problem. Through the language used in the articles, threats and violence were presented 

as a growing problem that threatens safety in schools, which has negative consequences in form 

of anxiety, fear, sick leave and terminations. In connection to this, there was also talk about 

how to solve the problems of threats and violence in schools. Some of the solutions were for 

example PDV-training for teachers (PDV stands for ongoing deadly violence), crisis 

preparedness plans and strengthening teachers’ legal protection and rights. Through the talk of 

solutions, the management of threats and violence appeared as teachers’ responsibility, and 

therefore as a new necessary competence within the teaching profession. In relation to the result, 

the role of the teacher can be said to be changing; from primarily holding the role as subject 

and teaching expert to now also needing to act as a safety actor.  

 

Key words: Threats and violence in schools, teachers, competence, discourse analysis, 

Foucault 
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1. INLEDNING 
Skolan är Sveriges största arbetsplats sett till antal elever och personal (Arbetsmiljöverket 

2017), och läsåret 21/22 arbetade 139 000 lärare på heltid (Skolverket 2022). Läraryrket har en 

betydande roll i samhället och förväntningarna på dem är stora. Som uppdrag har skolan att 

ansvara för kommande generationers utbildning och fostran. Enligt Läroplanen (Lgr22) har 

skolan i uppdrag att “...förmedla och förankra grundläggande världen och främja elevernas 

lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället”. Lärare har ett 

dubbelt uppdrag; dels att utbilda elever, och dels att fostra dem till goda samhällsmedborgare 

(Dahlstedt & Olson, 2019). Skolan och lärarna menas även vara viktiga förutsättningar för att 

kunna rusta Sveriges framtida välstånd och tillväxt (Stockholms universitet, 2022). Detta visar 

inte bara på läraryrkets betydande roll i samhället, utan även det tunga samhällsansvar som vilar 

på denna yrkeskategori.  

  

Samtidigt kantas yrket av låg status, dåliga arbetsvillkor samt dålig arbetsmiljö. Den låga 

statusen syns inte minst i den lärarbrist som råder. Bara i grundskolan saknas i dagsläget 22 500 

lärare (Skolvärlden, 2022). Vidare rapporterar Arbetsmiljöverket (2017) att nio av tio skolor 

brister i sitt arbetsmiljöarbete. Vanliga arbetsmiljöproblem som nämns är bland annat; hot och 

våld, ohälsosam arbetsbelastning, bristfälliga riskbedömningar av arbetsmiljön samt bristfälliga 

rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Lärares ohållbara arbetssituation visar sig även 

i de höga antal sjukskrivningar inom yrkesgruppen. “Lärare har nästan dubbelt så många 

sjukskrivningsdagar än andra yrken med lika lång utbildning” (Skolvärlden, 2021a). Lärarkåren 

sticker ut med höga nivåer av arbetsbelastning och psykisk påfrestning jämfört med andra 

yrkesgrupper (Bäckström 2021; Arbetsmiljöverket 2020). Två förklaringar ges till detta 

(Bäckström 2021; Skolvärlden, 2021b). För det första, tvingas lärare i högre grad utföra 

arbetsuppgifter som ligger utanför deras kärnuppdrag, det vill säga undervisning (Skolverket, 

2013). För det andra, vittnar lärare i högre utsträckning om att de utsätts för hot och våld. 

 

På senare tid har det skett en “kraftig ökning av hot och våld i skolan” (Läraren, 2019). På tio 

år har anmälningar av hot och våld i skolan mer än fördubblats (SVT Nyheter 2022). Bara sedan 

augusti 2021 har tre skolattacker skett där elever dödat eller allvarligt skadat lärare (Läraren, 

2022a). I Eslöv knivskar en 15-årig elev en lärare som fick allvarliga skador. I Kristianstad 

knivhögg en 16-årig elev en lärare och en annan elev. Den senaste skolattacken skedde den 21 
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mars 2022 i Malmö, då två gymnasielärare mördades av en elev som gick till attack med kniv 

och yxa.  

  

I efterdyningarna av dessa skolattacker har allt fler aktörer som säljer PDV-utbildningar 

(Pågående Dödligt Våld) till skolor och lärare dykt upp på marknaden, exempelvis Nordic 

Protection Academy, Säkerhetsakademien och Feelsecure. Denna utbildning sägs ge lärare 

kompetens att agera korrekt i hot- och våldssituationer. Enligt Feelsecure (u.å.) syftar denna 

utbildning till att ge grundläggande kunskaper i krishantering utifrån vad som kan göras innan, 

under och efter en incident. Genom denna kurs erbjuds således lärare kompetens i att agera i 

hot- och våldssituationer för att på så vis ”…minimera skador och öka chansen att klara sig” 

samt öka tryggheten på skolan (Säkerhetsakademien, u.å; Utbildning.se, u.å.). Det kan tilläggas 

att motsvarande kurs ännu inte finns på lärarutbildningen (förskola - gymnasium). Det som 

närmast kan kopplas till utbildning inom hot och våld i samtliga lärarutbildningar är 

kursområdet “sociala relationer, konflikthantering och ledarskap” (Universitets- och 

högskolerådet, u.å.). Hur lärare ska hantera hot- och våldssituationer tycks dock vara ett 

dilemma, då risken är stor för att bli anmäld för kränkning om de ingriper fysiskt. “Lärare som 

blir hotade eller slagna bör backa och inte ingripa fysiskt. Risken för eskalering eller att läraren 

blir anmäld för kränkning anses nämligen för stor, enligt rektorer och fackförbund” (Upsala 

Nya Tidning, 2023) 

  

Mot bakgrund av ovanstående framträder hot och våld i skolan som ett ytterst aktuellt ämne 

gällande läraryrkets samhällsbärande roll och tunga ansvar. Argumenten för att studera 

företeelsen hot och våld i skolan är därför flera. För det första är det ett förhållandevis nytt 

fenomen som ökar kraftigt och som, speciellt efter de senaste årens skolattacker, behöver 

beforskas mer (jmf Alvinius, Holmberg & Hobbins 2018; Bounds & Jenkins 2016; Espelage 

Anderman, Brown, Jones, Lane, McMahon & Reynolds, 2013). För det andra är det viktigt ur 

ett samhällsperspektiv att skapa kunskap om denna negativa utveckling för att bättre förstå och 

i förlängningen hantera hot och våld i skolan.  

 

Med diskursanalys som teori och metod bidrar denna studie med förståelse för hur talet om hot 

och våld i fackpress påverkar sättet att förstå detta fenomen och därav hur vi förhåller oss till 

det. Inom diskurser skapas sociala konstruktioner av vad som anses som sant och falskt samt 

rätt och fel. Ett centralt antagande inom diskursanalys är att hur vi pratar om ett visst fenomen 

påverkar vårt sätt att uppleva, förstå och agera i förhållande till detta (Svensson, 2019). Då det 
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främst är lärare som läser denna tidning kan det antas att deras sätt att uppleva, förstå och handla 

i förhållande till hot och våld påverkas av sättet det talas om det. Tidningen Läraren, samt de 

aktörer som får plats att uttrycka sig i deras artiklar, kan på så sätt förstås som en typ av 

maktinstans då deras uttalanden om hot och våld påverkar lärares sätt att förstå, förhålla sig och 

agera i förhållande till detta fenomen. Denna studie ämnar därför att synliggöra hur det talas 

om hot och våld i tidningen Läraren och hur det kan förstås i relation till lärares kompetens.  

 

Studiens pedagogiska relevans kan diskuteras utifrån Uppsala universitets (2022) definition 

av ämnet: 

 

Pedagogik utvecklar kunskaper om de processer, såväl formella som informella, genom 

vilka människor formas och förändras i olika sociala, kulturella, och institutionella 

sammanhang, till exempel förskola, skola, familj, arbetsliv och högre utbildning. 

 

Den pedagogiska relevansen grundar sig i hur språket (som process) formar och förändrar 

lärares yrkesroll och kompetenskrav – i detta fall i förhållande till hur det talas om hot och våld 

i skolan. Med ett diskursanalytiskt perspektiv betonas just språkets roll i hur det formar och 

påverkar vår sociala verklighet (Svensson, 2019; Winther Jörgensen & Phillips, 2000).  

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att synliggöra hur diskursen om hot och våld konstrueras genom diskursiva 

sanningar i tidningen Läraren, samt hur denna diskurs kan förstås i relation till kompetens inom 

ramen för läraryrket. I denna studie används begreppet ”diskursiv sanning” för att beskriva hur 

kunskap och sanning konstrueras och reproduceras genom språket – i detta fall i förhållande till 

hur det talas om hot och våld i skolan. Begreppet ska inte förstås som en objektiv och oberoende 

sanning som kan bevisas, utan snarare som en sanning skapad och upprätthållen av lokala och 

tidsförbundna föreställningsramar (Svensson, 2019) – i denna studie undersöks detta utifrån ett 

tidsbegränsat urval av artiklar från tidningen Läraren.  

 

Syftet delas in i nedanstående två forskningsfrågor, där den andra frågeställningen utgår från 

resultatet av den första:  

1. Vilka diskursiva sanningar om hot och våld legitimeras i tidningen Läraren? 

2. Hur kan diskursen om hot och våld förstås i relation till lärares kompetens?  
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2. TIDIGARE FORSKNING 
Denna forskningsöversikt redovisas under fyra rubriker som dels berör diskursiva 

konstruktioner och representationer av lärarrollen i media, och dels forskning om lärarriktat hot 

och våld. Inledningsvis redogörs för diskursanalytisk forskning som undersökt hur lärarrollen 

konstrueras och representeras i media. Då studien delvis ämnar undersöka hur diskursen om hot 

och våld kan förstås i relation till kompetens inom ramen för läraryrket, blir det av relevans att 

förstå hur lärarrollen tidigare tolkats i diskursanalytisk mening. Översikten följs därefter av 

studier som undersökt förekomsten av lärares utsatthet för hot och våld samt vad detta har för 

konsekvenser för dem. Avslutningsvis presenteras forskning som berör lärares kompetens inför 

hot och våld samt yrkets koppling till säkerhet och krishantering. Detta blir av relevans för att 

kunna sätta studiens resultat i en vidare kontext och för att få en övergripande förståelse för det 

nuvarande forskningsläget inom området hot och våld i skolan. 

 

Vid sökning av tidigare forskning användes Uppsala universitets databas. Här filtrerades 

sökningen till forskning som blivit både peer-reviewed och publicerad i vetenskapliga 

tidskrifter. Sökorden som använts, enskilt eller i olika kombinationer, har varit: hot och våld, 

skola, skolattacker, elever, lärare, kompetens, läraryrket och lärarroll. De använda sökorden 

har varit både på svenska och engelska, för att få så många relevanta sökträffar som möjligt. 

Ytterligare en sökstrategi som användes var kedjesökning, där relevant tidigare peer-reviewad 

forskning hittades i källhänvisningar.  

 

 

2.1 Diskursiva konstruktioner och representationer av läraren 
Matilda Wiklund (2006) har i sin doktorsavhandling undersökt diskursiva konstruktioner av 

“den goda läraren” utifrån debatt- och ledarartiklar i Dagens Nyheter. Wiklund finner “fyra 

goda lärarpositioner” i sitt material, som tillsammans bygger upp “den goda läraren”. Den första 

positionen benämner Wiklund som den ämneskunniga läraren. Inom denna betonas lärarens 

ämneskompetens och ämnesfokusering som en central aspekt av det goda lärarskapet. 

Huvuduppgiften är professionell kunskapsöverföring och läraren förväntas därav ha förmåga 

att kunna möta och hantera elever med varierande behov, begåvning och studiemotivation. Den 

andra goda lärarpositionen benämns som den kravställande och tydliga ledaren. Denna position 

handlar om att ställa krav på ordning och reda, och skapar därigenom ett utmanande men också 

trivsamt klimat för eleverna. Trivsel skapas genom ordning och reda och inte genom kravlös 
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frihet. Sunt förnuft och tydliga krav menas vara särskilt viktiga läraregenskaper, särskilt då 

bristen på ordning konstrueras som ett växande problem i den svenska skolan.  

  

Den tredje lärarpositionen benämns som resultat- och kvalitetskontrollanten. Denna position 

handlar om att läraren “ska ställa tydliga kunskapskrav och kunna bedöma kvalitet i resultat på 

ett tillfredsställande och rättvist sätt” (Wiklund, 2006, s.195). Den goda läraren konstrueras som 

en rättvis bedömare av elevers kunskap. Läraren ska kunna “garantera resultat genom att 

kontrollera kvalitet, eller omvänt” (Wiklund, 2006, s.195). Den fjärde lärarpositionen, 

värdegrundsföreträdaren, innebär att läraren ska stå för grundläggande värden såsom en human 

människosyn, ömsesidig respekt och demokrati. Wiklund menar att läraren, i denna position, 

lämnar rollen som lärare och snarare intar en roll som uppfostrare. Denna lärarposition handlar 

även om lärarens ansvar att skydda elever mot mobbning genom att “fungera normgivande och 

upprätthållande av de grundläggande värden” (2006, s.197). Det ställs krav på läraren att tydligt 

kunna sätta gränser och kunna ingripa om det behövs. 

 

En annan liknande studie har gjorts av Kathryn Shine (2012). Hon har undersökt hur lärare 

framställs och porträtteras utifrån hur de talas om dem i artiklar från tidningen The West 

Australian mellan 1987 och 2007. Shines studie visade att lärare porträtterades på tre olika sätt: 

ett negativt-, sympatiskt- och positivt sätt. När det talades om lärarna på ett negativt sätt 

porträtterades de som konservativa vanemänniskor som motsätter sig förändringar, särskilt 

sådana förändringar som ökar deras arbetsbörda och/eller ansvarsområde. När de talades om 

lärarna på ett sympatiskt sätt porträtterades lärarna som maktlösa, utarbetade och under stor 

press och stress. Det beskrivs även hur samhället nedvärderar och förringar läraryrket, vilket 

reflekteras i lärares låga löner och maktlöshet. Lärarna beskrivs som marginaliserade, vars röst 

inte lyssnas på. Det positiva sättet att tala om lärare visade sig vara de minst framträdande 

(Shine, 2012). I dessa porträtterades lärare som viktiga, hårt arbetande och modiga. Läraryrket 

betonas som viktigt, både på grund av den lärarbrist som råder och deras betydande roll i 

samhället. 
 

 

2.2 Lärares utsatthet för hot och våld 
Flera studier har undersökt vilka typer av hot och våld som lärare oftast utsätts för. McMahon, 

Martinez, Espelage, Rose, Reddy, Lane, Anderman, Reynolds, Jones och Brown (2014) har i 
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en stor enkätstudie, undersökt elva former av hot och våld. Dessa grupperades i tre kategorier: 

trakasserier (obscena kommentarer, gester, verbala hot, cybervåld och hotfullt beteende), våld 

mot egendom (förstörelse av egendom och stöld) och fysiskt våld (fysiskt våld som krävt 

läkarbesök respektive inte krävt läkarbesök, våld med tillhygge och kastade föremål). Totalt 

2998 lärare från förskola till gymnasienivå medverkade i studien. Resultatet visar att den första 

kategorin (trakasserier) var den som förekom oftast (73%), följt av våld mot egendom (54%) 

och fysiskt våld (44%). Detta resultat stämmer överens med vad flera andra liknande studier 

kommit fram till. Verbalt våld i form av kränkande kommentarer, hot och obscena gester tycks 

vara den vanligaste typen av hot och våld som lärare utsätts för (Bounds & Jenkins, 2016; 

Wilson, Douglas & Lyon 2011; Moon, McCluskey & Morash, 2019). I McMahon et.al (2014) 

och Göransson, Knight, Guthenberg och Sverke (2011) studier framkommer även att elever är 

de som oftast rapporteras som förövare, följt av föräldrar och kollegor.  

  

Scaramuzzino (2020) har genom en enkätstudie undersökt och jämfört svenska lärare, 

socialarbetare, och journalisters erfarenheter av våld på arbetsplatsen. Totalt 1236 personer 

svarade på enkäten, varav 474 av dem var lärare. För att definiera “våld” inkluderar 

Scaramuzzino verbala övergrepp (såsom hot, hat och nedsättande kommentarer) samt fysiska 

övergrepp (såsom sparkar, knuffar och slag). Av dessa tre yrkesgrupper var lärarna de som 

uppgav att de mest frekvent fått utstå hat, hot och trakasserier de senaste två åren. 30,5% av 

lärarna uppgav att de utsatts minst en gång i månaden eller mer. Lärarrespondenterna var även 

de som oftast upplevde att hoten verkställdes (drygt 31%). Utöver detta, undersöktes hur och 

var yrkesgrupperna fått motta hat, hot eller trakasserier. Majoriteten av lärarna uppgav att de 

utsatts för hot och våld ansikte mot ansikte. Cirka 88% av lärarna uppgav detta svarsalternativ, 

vilket kan kontrasteras mot socialarbetarnas 70,4% och journalisternas 23%. Lärarna menade 

sig även bli utsatta via telefon (ca 20%) och över sociala medier (ca 20%). 

 

 

2.3 Konsekvenser av lärares utsatthet 

Flertalet studier har även undersökt hur utsattheten av hot och våld påverkar lärare. Detta visar 

sig till exempel i form av rädsla, psykisk och fysisk ohälsa samt försämrad arbetsprestation 

(Espelage et.al. 2013). Detta stämmer överens med Wilsons et.al (2011) resultat, där 86% av 

de utsatta lärarna rapporterade negativa effekter på deras psykiska och fysiska hälsa samt 

undervisningsförmåga och arbetsprestation. Tidigare forskning har även funnit att lärare som 
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utsätts för hot och våld resulterar i minskad arbetstillfredsställelse, ökad utbrändhet och ökad 

avsikt för att lämna yrket (Kapa & Gimbert, 2018). Espelage et. al. (2013) menar att lärarriktat 

hot och våld har stor negativ påverkan gällande rekrytering av nya lärare och att kunna behålla 

erfarna lärare inom yrket, vilket i sin tur leder till att elevers kunskapsresultat och utbildning 

försämras.  

  

Den försämrade arbetsprestationen och arbetstillfredsställelsen hos lärare som konsekvenser 

återfinns även i Scaramuzzinos (2020) studie. Cirka 67% av lärarna uppgav att de, på grund av 

rädsla att utsättas för hot och våld, ändrat sitt sätt att arbeta. 28% av lärarna svarade att de slutat 

jobba med en specifik uppgift, målgrupp eller problem på grund av rädslan. I studien framgår 

dock inte hur respondenterna ändrat sitt sätt att arbeta eller vilken/vilka typer av uppgifter de 

slutat med. Utöver det, uppgav 42% av lärarna att de övervägt att lämna yrket, på grund av 

rädslan att utsättas för hot och våld. Sammanfattningsvis tyder resultatet på att denna rädsla 

begränsar lärares yrkesmässiga handlingsutrymme och påverkar deras arbetstillfredsställelse 

negativt. 

 

 

2.4 Lärares kompetens gällande hot och våld och koppling till krishantering 

Det är svårt att hitta studier som berör lärares hantering av eller kompetens gällande hot och 

våld på sin arbetsplats. Flera forskare menar att detta område behöver beforskas mer (Alvinius, 

Holmberg och Hobbins, 2018; Bounds och Jenkins, 2018; Mattsson, 2018). Hantering av hot 

och våld ingår inte i dagens lärarutbildning (förskoleklass-gymnasium). Det som närmast kan 

kopplas till hot och våld inom lärarutbildningen är kursen  “sociala relationer, konflikthantering 

och ledarskap” (Universitets- och högskolerådet, u.å.). I beskrivningen på Uppsala universitets 

hemsida står att kursen ska ge lärarstudenten förmåga att “förebygga konflikter, kränkande 

behandling och diskriminering”. Här tycks dock fokus ligga på att skydda elever från andra 

elevers kränkande behandling, samt att läraren agerar “värdegrundsföreträdare” (jmf Wiklund, 

2006). Fokus tycks även här ligga på hur lärare kan förebygga och inte i hur man hanterar 

konflikter, hot eller våld när det händer. 

  

Alvinius, Holmberg och Hobbins (2018) har genom en litteraturstudie undersökt läraryrkets 

koppling till säkerhets- och krishantering samt hur det i förlängningen kan tänkas påverka 

arbetsmiljön och lärarrollen. Studiens resultat visar att hot och krishändelser i skolan innebär 
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nya krav på lärares kompetenser, vilket förändrar lärarrollen från att i första hand ha 

ämneskompetens, pedagogiska färdigheter och kunskap om läroplanen till att mer bli säkerhets- 

och krishanteringsaktörer. Författarna menar att lärares arbetsuppgifter och yrkesroll håller på 

att förändras: “Yrkesgruppen kan ställas inför nya uppgifter som traditionellt sett har hanterats 

av räddningstjänst och polis” (s. 399). Författarna menar att det finns begränsad forskning inom 

detta område, både nationellt och internationellt. 

 

 

2.5 Studiens bidrag i förhållande till tidigare forskning 
Tidigare forskning, inom området hot och våld mot lärare, är främst inriktat på vilka typer av 

hot och våld som förekommer, i vilken utsträckning lärare blir utsatta samt hur lärare påverkas 

(McMahon, et.al, 2014; Espelage et.al, 2013; Scaramuzzino, 2018). Forskningen om lärares 

ansvar, arbetsuppgifter och kompetens kopplat till hot och våld är dock begränsad (Alvinius, 

Holmberg & Hobbins, 2018; Mattson, 2018). Wiklund (2006) och Shines (2012) 

diskursanalytiska studier visar exempel på hur synen och förväntningarna på lärarrollen speglas 

och cementeras i media. Inom diskursanalys betraktas språket både som en diskursiv praktik 

(d.v.s. ett bestämt sätt att tala om saker och ting) och en social praktik (i form av de handlingar 

som möjliggörs och begränsas av diskurser) (Winther Jörgensen & Phillips, 2000; Svensson, 

2019). Ett centralt antagande inom diskursanalys är att hur vi talar om saker och ting påverkar 

vårt sätt att uppleva, förstå och handla. Till exempel om lärare ständigt läser om att skolmiljön 

präglas av hot och våld, får det konsekvenser för hur de förstår och upplever sin lärarroll och 

även hur de agerar. Kanske förändras upplevelsen av den egna arbetsmiljön, från en trygg till 

en otrygg plats? Detta kan i sin tur bidra till att lärare, omedvetet eller medvetet, förändrar sitt 

sätt att handla, exempelvis förändrar sättet att undervisa eller hur de förhåller sig till och skapar 

relationer med sina elever. 

 

Mot bakgrund av ovanstående ämnar denna studie att synliggöra hur diskursen om hot och våld 

konstrueras genom diskursiva sanningar i tidningen Läraren, samt hur denna diskurs kan förstås 

i relation till lärarrollens förväntade kompetens. Den sociala praktiken ska i denna studie förstås 

som de konsekvenser talet om hot och våld kan ha för lärares yrkesutövning och därav behövda 

kompetens – det vill säga vilka handlingar och yrkeskompetenser, inom ramen för läraryrket, 

som görs rimliga eller orimliga utifrån hur det talas om det. 
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3. DISKURSANALYS OCH KOMPETENS SOM TEORETISKT 

RAMVERK 
I detta avsnitt redogörs för studiens teoretiska utgångspunkter. Inledningsvis presenteras 

diskursanalys övergripande och sedan presenteras studiens valda diskursanalytiska inriktning, 

foucauldiansk diskursanalys. Avslutningsvis redogörs för studiens utgångspunkter gällande 

kompetensbegreppet. 

 

 

3.1 Diskursanalys 
Både Winther Jörgensen och Phillips (2000) och Svensson (2019) understryker att 

diskursanalys inte endast ska förstås som en metod för analys av data – diskursanalys är både 

en teori och en metod. Diskursanalysen inbegriper olika antaganden om språkets funktion 

samtidigt som den syftar till att undersöka och studera språket och hur det används (Svensson, 

2019). En vanlig definition av diskurs är den som Winther Jörgensen och Phillips (2000, s. 7) 

presenterar: “...ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller utsnitt av världen)”. 

Diskursanalys vilar på antagandet att språket bidrar till att skapa världen och vår kunskap om 

den, istället för att avbilda den. Språket, det vill säga hur vi talar om fenomen i världen, 

konstruerar världen genom att möjliggöra och begränsa de sätt vi kan tänka, erfara och handla 

i vår vårdag (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Exempelvis har språket betydelse för vår 

syn på oss själva, det vill säga människors självbild och identitet. Ett typiskt exempel är 

könsidentitet. Genom språket påverkas vi av vad som anses manligt och kvinnligt i samhällets 

ögon. Svensson (2019, s. 35) menar även att språkbruket i media påverkar oss:  
 

De beskrivningar som presenteras och sprids i media har påverkan på hur människor 

uppfattar världen och hur de agerar i enlighet med dessa uppfattningar.  

 

Trots skillnader mellan olika diskursanalytiska inriktningar finns ett antal gemensamma 

grundläggande filosofiska antaganden, då de alla vilar på en socialkonstruktionistisk grund 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Socialkonstruktivism är en samhällsvetenskaplig 

inriktning vars utgångspunkt är att verkligheten, eller delar av verkligheten, är socialt 

konstruerad (Nationalencyklopedin, u.å.). För att få en bättre helhetsförståelse för diskursanalys 

redogörs nedan för fyra gemensamma och grundläggande filosofiska antaganden, enligt 

Winther Jörgensen och Phillips (2000): 
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1. En kritisk inställning till självklar kunskap 

En kritisk inställning till självklar kunskap innebär antagandet om att vår kunskap om världen 

inte kan ses som objektiv sanning. Vår kunskap om världen är snarare en produkt av våra sätt 

att kategorisera världen. 

  

2. Historisk och kulturell specificitet 

Vår världsuppfattning och vår kunskap om världen är kulturellt och historiskt präglad. Detta 

innebär att vår uppfattning om verkligheten kan förändras över tid. Språkbruket är med och 

konstruerar den sociala världen (inklusive kunskap, identiteter och sociala relationer) och kan 

därför bidra till att upprätthålla eller förändra sociala mönster. Boréus (2015) visar exempel på 

hur kategorisering av människor har förändrats över tid. Bland annat nämns hur fattiga, 

arbetslösa, ”vansinniga” och kriminella människor under 1800-talet sågs som av samma sort 

och att det därav sågs som legitimt att spärra in dessa. Andra exempel är begreppen “oäkta 

barn” eller “sinnesslöa” som förr utgjort kategoriseringar av människor. Det normaliseras 

således att prata om människor eller saker och ting på ett visst sätt, det vill säga ”… ett bestämt 

sätt att tala om och förstå världen (eller utsnitt av världen)” (Winther Jörgensen & Phillips, 

2000, s. 7). I språket finns osynliga värderingar och hierarkier. På grund av det bestämda och 

normaliserade sättet att tala om saker och ting, ifrågasätts sällan dess innehåll vid första anblick. 

  

3. Samband mellan kunskap och sociala processer 

Vår världsuppfattning och kunskap skapas och upprätthålls i sociala processer och 

interaktioner. Detta innebär att människor tillsammans, genom sociala interaktioner, bygger 

upp och upprätthåller gemensamma sanningar och samtidigt kämpar för vad som ska anses som 

sant och falskt. 

  

4. Samband mellan kunskap och social handling 

Den sociala konstruktionen av kunskap och sanning får konkreta konsekvenser för sociala 

handlingar. Vår uppfattning och bild om världen leder till olika sociala handlingar, där vissa 

ses som naturliga och andra otänkbara. Även Boréus (2015) styrker detta då hon menar att 

språket styr vår uppfattning om världen och att detta får konsekvenser för hur vi handlar. Som 

exempel pekar hon på hur det under 1800-talet sågs som legitimt att spärra in fattiga, arbetslösa, 

”vansinniga” och kriminella, då de sågs som samma sort. Här är ett tydligt exempel på hur den 
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bestämda världsbilden och språkbruket gör vissa handlingar naturliga. På så sätt hänger den 

sociala konstruktionen av kunskap och sanning ihop med social handling . 

 

Som diskursanalys tolkas i denna studie är således inte syftet att fastslå hur någonting verkligen 

är (Bolander & Fejes, 2019). Denna metod kan istället ge oss en bättre förståelse för innebörden 

och konsekvenserna av att tala om något på ett visst sätt. Detta genom att synliggöra 

förgivettagna antaganden, osynliga värderingar och diskursiva sanningar som, vid första 

anblick, inte reflekteras över eller ifrågasätts – men som trots allt påverkar vår förståelse av 

omvärlden och därmed våra handlingar. 

 

 

3.2 Foucauldiansk diskursanalys 

Denna studie syftar till att synliggöra hur diskursen om hot och våld konstrueras genom 

diskursiva sanningar i tidningen Läraren, samt hur denna diskurs kan relateras till kompetens 

inom ramen för läraryrket. Det finns flera diskursanalytiska inriktningar som presenterar 

alternativa sätt att definiera och studera diskurser. Utifrån studiens syfte valdes den 

foucauldianska traditionen, då denna fokuserar på att synliggöra vad som framställs som 

sanning och verklighet inom en diskurs (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Michel Foucault 

har haft stor inverkan på det ökade språkintresset bland samhällsvetare och humanister.  

 

Foucault menar att genom att studera diskurser går det att synliggöra de regler som styr om 

utsagor betraktas som sanna eller falska (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Reglerna menas 

även sätta gränser för vad som kan sägas och vad som är helt otänkbart. Detta innebär att 

diskurser skapar gränser eller regler för vad som kan sägas och vad som betraktas som sant. 

Med andra ord skapas diskursiva sanningar. Dessa diskursiva sanningar påverkar och 

konstruerar vår världsbild och möjliggör eller begränsar därmed även våra sätt att tänka, erfara 

och handla i vår vardag. Diskurs enligt Foucault är inte endast ett bestämt sätt att tala och skriva 

om världen, utan även en social praktik (Svensson, 2019). Hur vi talar om saker och ting och 

vad som framställs som sanning får konsekvenser för hur vi handlar – eller vilka möjligheter vi 

har att handla. Foucault menar dock att diskurser kommer till uttryck, eller manifesteras, i 

konkreta texter, uttryckssätt, dokument etcetera. 
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I foucauldiansk diskursanalys är intresset för relationerna mellan språk och makt central, det 

vill säga relationen mellan språkbruket i ett visst samhälle och de kunskaps- och makteffekter 

språkbruket får. Relationen mellan språk och makt är reflexivt; den som innehar en 

maktställning “har rätt att uttala sig om de ämnen diskurserna handlar om, men makt är även 

ett resultat av dominerande diskurser eftersom dessa pekar ut de positioner och roller som har 

makt och inflytande i samhället” (Svensson, 2019, ss. 49-50). Exempel på traditionella 

maktpositioner är politiker, advokater eller lärare. Politikerna kan sägas ha makt och inflytande 

över den politiska diskursen. Lärare kan sägas ha makt och inflytande över den pedagogiska 

diskursen. Samtidigt är det diskurserna, i sig, som legitimerar dessa roller som makthavare.  

  

De med maktpositioner, inom olika diskurser, kan på så vis sägas skapa och legitimera 

dominerande diskursiva sanningar (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Med andra ord kan 

makten sägas skapa vår sociala omvärld – det möjliggör att vi ser och omnämner världen på 

vissa sätt och andra möjligheter utesluts. På så sätt fungerar makt både produktivt och 

begränsande. De dominerande diskursiva sanningarna som råder i ett samhälle under en viss tid 

får, som tidigare nämnt, effekter för vad som anses som sant eller falskt eller rätt eller fel. Det 

får effekter för hur vi tänker, talar och handlar. Därför bör dessa diskursiva sanningar förstås 

“...utifrån de konsekvenser de har för människor, organisationer och institutioner, snarare än 

som utsagor som avbildar världen så som den verkligen är beskaffad” (Svensson, 2019, s. 50). 

Foucault intresserar sig inte för att avgöra huruvida något verkligen är sant eller falskt, istället 

ligger intresset i att undersöka hur sanningar skapas inom diskurser och vilka dessa är. 

Begreppet makt handlar, i denna studie, om hur diskursiva sanningar om hot och våld i skolan 

skapas och legitimeras i tidningen Läraren, samt vilka effekter dessa sanningar kan ha eller få 

för lärares sociala praktik.   

 

 

3.3 Kompetens som begrepp 

Kompetens är ett sammansatt begrepp som av forskare beskrivits som luddigt (Le Deist & 

Winterton, 2005) och svårfångat (Söderström 1990). Kanske är det just begreppets 

föränderlighet som gör det luddigt och svårfångat. Robinson, Sparrow, Clegg och Birdi (2007) 

menar att vad som anses som kompetent handlande är föränderligt över tid. Vad som betraktas 

som kompetens under en viss tidsepok behöver inte vara det i en annan. Dock visar studien av 

Robinson et.al. (2007) att vissa kompetenser är mer stabila över tid än andra, som exempelvis 
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problemlösning och förmågan att lära. Ellström (1992) menar även att kontexten är avgörande 

för innebörden av begreppet. Definitionen av kompetens kan därmed variera på exempelvis 

olika arbetsplatser, organisationer eller i olika situationer.  

  

Oftast förknippas begreppet kompetens i samband med arbetslivet och yrkesverksamma 

personer, trots att kompetens betraktas som en individs egenskap (Söderström, 1990). En 

definition av kompetens som ofta refereras till är Ellströms (1992, s. 21), där kompetens 

beskrivs som en individs kapacitet att utföra en konkret uppgift i en specifik situation: 
 

En individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller 

kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt egna eller andras kriterier) 

utföra ett arbete, inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och, om möjligt, utvidga det 

tolknings-, handlings- och värderingsutrymme som arbetet erbjuder. 

  

Ellström menar således att kompetens är sammanbundet med en viss situation eller uppgift. Att 

vara kompetent betyder att individen har handlingsförmåga i relation till en viss arbetsuppgift 

eller situation. Enligt Nilsson och Ellström (2012) kan kompetenser dessutom delas upp i 

generella och specifika. Generella kompetenser menas vara användbara för de flesta yrken, som 

exempelvis samarbete, förmågan att lära sig, passa tider och ta beslut. Specifika kompetenser 

är sådana som är specifika för ett visst yrke, arbetsplats eller organisation och således 

kontextbundna (jmf Ellström 1992). Exempel som tas upp på detta är bland annat att utföra de 

specifika uppgifterna relaterat till yrket och att fungera i den specifika arbetsgruppen.  

  

En annan indelning som Ellström (1992) gör är att särskilja formell kompetens och faktiskt 

kompetens. Den formella kompetensen är förvärvad genom utbildning och kan oftast bekräftas 

på papper i form av betyg, intyg och diplom. Den faktiska kompetensen är individens faktiska 

handlingsförmåga och potential att klara en viss arbetsuppgift eller situation. Dessa två 

kompetenser förutsätter inte varandra – det vill säga att en individ kan ha formell kompetens 

utan att ha faktiskt kompetens, och vice versa. Däremot används ofta den formella kompetensen 

som en indikator på faktiskt kompetens.  

 

Ibland används begreppen kompetens och kvalifikation som synonymer. Enligt Illeris (2013) 

skiljer sig dessa åt då kompetens är kopplat till individens förmåga och beredskap att hantera 

uppgifter och utmaningar, medan kvalifikation relaterar till arbetets krav på konkreta kunskaper 
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och färdigheter. Även när det gäller kvalifikation gör Ellström en uppdelning (1992): de 

uttalade samt faktiska kvalifikationerna. Den förstnämnda syftar på de arbetskrav som ställs 

och efterfrågas av arbetsgivare, för att i deras mening vara kompetent nog att klara av de 

arbetsuppgifter som tjänsten innebär. Den sistnämnda, faktiska kvalifikationer, innebär de 

faktiska krav som arbetet ställer på individen. De uttalade och faktiska kvalifikationerna 

behöver inte alltid stämma överens, även om så är önskvärt. 

 

Denna studies syfte är att synliggöra hur diskursen om hot och våld konstrueras genom 

diskursiva sanningar i tidningen Läraren, samt hur denna diskurs kan förstås i relation till 

kompetens inom ramen för läraryrket. Ett antagande inom diskursanalys är att diskurser får 

konsekvenser för hur vi handlar eller vilka möjligheter vi har att handla. Kompetens (eller brist 

på kompetens), när det gäller hot och våld, kan därför i denna studie ses som en konsekvens för 

den sociala praktiken. Definitionen av kompetens är en individs handlingsförmåga i relation till 

en specifik uppgift, situation eller kontext (Ellström, 1992). Kompetens förstås här mot 

bakgrund av vilka handlingar som görs rimliga inom ramen för läraryrket i talet om hot och 

våld. Om det exempelvis talas om att lärare bör agera (handla) i hot- och våldssituationer, blir 

det således naturligt att detta också kräver motsvarande kompetens. 
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4. DISKURSANALYTISK METOD 
I detta avsnitt redogörs för studiens datainsamling och urval; genomförande och analysmetod; 

empiriska material; reflektion över metod och kvalitet samt forskningsetiska överväganden. 

 

 

4.1 Metod för datainsamling och urval 
Det första steget i datainsamlingen var att avgöra vilken lärartidning studien skulle utgå ifrån. 

Därav blev det naturligt att undersöka vilka lärartidningar som publiceras. Vid tidpunkten för 

urvalet fanns två lärarförbund, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, som publicerade ett 

antal olika lärartidningar. Sedan den 1 januari 2023 har dessa två förbund slagits ihop till ett 

och heter Sveriges Lärare. Studiens urval och överväganden kring det empiriska materialet 

baseras på det som gällde då, det vill säga hösten 2022, innan fackförbunden gick samman.  

 

Det första urvalet inkluderade således Lärarförbundets tidningar och Lärarnas riksförbunds 

tidningar. På grund av studiens tidsramar och den stora mängd data som utgjordes av att 

inkludera artiklar från båda fackförbunden, beslutades att endast använda artiklar publicerade 

av Lärarförbundet. Beslutet grundades i att Lärarförbundet då hade störst antal medlemmar  

(234 000) och därför nådde ut till fler läsare. Totalt publicerade Lärarförbundet elva tidningar: 

Läraren, Grundskolläraren, Yrkesläraren, Ämnesläraren – Svenska, språk m.m., Ämnesläraren 

– Matematik, NO m.m., Ämnesläraren – Praktisk-estetiska ämnen, Specialpedagogik, Fritids-

pedagogik, Förskolan, Chef & Ledarskap och Folkhögskolan. Av dessa valdes, som tidigare 

nämnts, tidningen Läraren, eftersom samtliga medlemmar fick denna tidning gratis hemskickad 

och därför nådde fler läsare – övriga tidningar krävde ytterligare prenumeration med avgift. Att 

Läraren skickades ut gratis garanterar inte att alla medlemmar läst tidningen, däremot är det 

större chans för ökat antal potentiella läsare. Tidningen Läraren fokuserade på lärarnas 

viktigaste frågor och gavs ut med åtta nummer per år, till skillnad från övriga som gavs ut med 

fem till sex nummer per år (Lärarförbundet, u.å.). 

  

För att hitta relevanta artiklar användes sökmotorn på Lärarförbundets tidnings hemsida för 

samtliga lärartidningar. Sökningen avgränsades till att endast inkludera artiklar publicerade i 

Läraren. Sökorden som användes var “hot” och “våld” och detta resulterade i 298 träffar. 

Artiklarna sorterades efter datum där den senast publicerade kom upp först. För att kunna sålla 

mellan dessa artiklar antogs ett tidsurval. Då det kan antas att det skrivs mer om hot och våld 
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efter inträffade skolattacker, valdes artiklar publicerade efter den senaste skolattacken i Sverige, 

vilket var den 21 mars 2022 då två lärare knivhöggs till döds i Malmö. Tidsurvalet sträckte sig 

därför mellan 21 mars 2022 fram till den 30 november 2022. Detta resulterade i totalt 65 

artiklar.  

 

Artiklarna översiktslästes och gallrades i en andra sortering. Flera olika typer av artiklar 

sorterades bort. Här låg fokus på att inkludera artiklar där det explicit eller implicit uttrycktes 

synpunkter, värderingar, åsikter eller teorier i samband med hot och våld i skolan. Detta för att 

kunna uppfylla studiens syfte att synliggöra hur diskursen om hot och våld konstrueras genom 

diskursiva sanningar. Den första typen av artiklar som sorterades bort var således de som endast 

återgav vad som hänt i en specifik situation. I dessa gavs inte något utrymme för synpunkter, 

värderingar, åsikter eller teorier om hot och våld i skolan, utan rapporterade endast den händelse 

som inträffat. Ett sådant exempel är en artikel som rapporterar om en elev som blivit dömd i 

Tingsrätten för mordhot på en lärare (Läraren, 2022b).  

 

Den andra typen av artiklar som sorterades bort var de som handlade om gängkriminalitet. Hot 

och våld i skolan och gängkriminalitet kan tyckas ha visst samband, men i dessa artiklar var 

gängkriminalitet huvudfokus istället för elevers hot och våld i skolan. Förövarna i dessa artiklar 

var kriminella gäng utanför skolan. Detta blir därför ett annorlunda fenomen än det studien 

ämnar undersöka, där fokus ligger på talet om hot och våld i skolan. Den tredje typen av artiklar 

som sorterades bort var de som handlade om politiska partiers förslag på åtgärder för skolan i 

allmänhet. De förbättringsförslag och åtgärder som presenterades var inte alltid tydligt kopplade 

till vilka problem de skulle lösa, det vill säga vilka åtgärder som kopplades till hot och våld i 

skolan. Efter denna gallring blev resultatet 27 stycken artiklar, vilka utgjort underlag för 

studien.  

 

 

4.2 Genomförande och analysmetod  
Genomförandet och analysmetoden för denna studie har inspirerats av Svenssons (2019) 

föreslagna arbetsgång för diskursanalys, som består av fyra steg; 1) Bekanta sig med materialet, 

2) Organisera materialet, 3) Närläsning och 4) Tematisering. Dessa steg har i praktiken 

överlappat varandra en del, vilket Svensson menar är vanligt.  
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Det första steget, bekanta sig med materialet, innebär upprepad genomläsning av det empiriska 

materialet. Detta för att få en överblick, men också för att skärpa sin analytiska blick för att 

kunna upptäcka detaljer och nyansskillnader i texterna (Svensson, 2019). Detta steg kan därav 

sägas ha skett, till viss del, under urvalet. Datainsamlingen och urvalet är dock ingen garanti 

för att få en överblick. För att bli förtrogen med materialet bör man på nytt undersöka det “...som 

om man inte kände till det” (Rennstam och Wästerfors, 2015, s. 223) När urvalet för denna 

studie var klart, skrevs därför samtliga artiklar ut på papper och lästes igenom. För att skärpa 

den diskursanalytiska blicken under genomläsningen ställdes frågan ”Hur talas det om hot och 

våld i artiklarna?”. Ord, citat och uttryck som användes för att beskriva och tala om hot och 

våld markerades under läsningens gång. Inledningsvis skrevs korta anteckningar och 

kommentarer spontant, utan att tänka så mycket på helheten. Ambitionen var att vara så öppen 

och nyfiken som möjligt, för att inte låsa sig till en bestämd första tolkning av materialet (jmf 

Rennstam & Wästerfors, 2015). 

 

Det andra steget är att organisera materialet, vilket handlar om att skapa ordning och mening i 

empirin (Svensson, 2019). Organiseringen av materialet skedde parallellt med det tredje steget, 

närläsning. Närläsning innebär att noggrant läsa och tolka texterna med fokus på just 

språkbruket. Här bör man således ifrågasätta vad språket egentligen säger och detta menar 

Svensson (2019) görs med fördel genom att ställa frågan “vad händer här?” till texten. Svensson 

menar dock att frågor till texten kan specificeras utifrån de aktuella forskningsfrågorna eller 

den diskursanalytiska metodansats som används. Inom foucauldiansk diskursanalys ligger 

fokus på att synliggöra vad som framställs som sanning eller verklighet inom en diskurs, samt 

hur dessa sanningar legitimeras i språket. Relationen mellan språkbruket och dess kunskaps- 

och makteffeter är således central. Under närläsningen ställdes därför följande frågor till 

artiklarna: ”Vad framställs som sanning/verklighet?” och ”Hur legitimeras detta?”. Genom att 

ställa frågor som fokuserar på språkbruket och dess sociala effekter finjusteras den 

diskursanalytiska blicken och gör den mer sensitiv för vad som händer i texten. Närläsningen 

blir diskursanalytikerns mikroskop, där små detaljer och nyansskillnader i språkbruket kan 

uppfattas. Texten kan därmed inte bara beskrivas, utan även tolkas (Svensson, 2019).  

 

Närläsningen resulterade i en organisering av materialet i följande kategorier: 1) Skolan som 

otrygg, 2) Ökat antal skolattacker, 3) Välbärgade skolor drabbas, 4) Oro, 5) Sjukskrivning och 

uppsägning, 6) PDV-utbildning, 7) Krisberedskap, 8) Hårdare straff för hot och våld mot 

lärare, 9) Hantera utåtagerande elever, 10) Samverkan och 11) Brist på resurser till skola. För 
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att lättare kunna sortera och för att få en bättre överblick av sorteringen, överfördes samtliga 

artiklar till det digitala textverktyget Taguette (www.taguette.org). Där kunde artiklar, citat och 

stycken markeras och sorteras med hjälp av taggar. Taguette är ett gratis digitalt 

textforskningsverktyg för textuell kvalitativ data. Den tillåter användare att importera textdata 

för att sedan kunna markera, tagga och sortera i olika kategorier och ”highlights”. 

 

Det fjärde steget är tematisering, vilket innebär att man skapar teman som sammanfattar de 

kategorier som framkommit vid närläsningen (Svensson, 2019). Tematiseringen gjordes genom 

att försöka se likheter, skillnader och samband mellan ovan nämnda kategorier, utifrån den 

första frågeställningen. Det blev här tydligt att kategori 1-5 på olika sätt uttrycker och 

legitimerar hot och våld i skolan som ett problem. Kategori 6-11 uttrycker och legitimerar 

lösningar som svar på hot och våld som ett problem. De elva kategorierna gjordes om till sju 

teman: 1) Hotad säkerhet, 2) Växande problem, 3) Negativa konsekvenser, 4) Behov av 

utbildning, kompetens och förberedelse 5) Läraryrket i behov av förstärkt rättsligt skydd, 6) 

Behov av samverkan mellan olika institutioner och 7) Brist på resurser till stödpersonal och 

elevhälsa.  

 

Ovanstående teman utgör grunden till den diskurs som valts att kallas problem- och 

lösningsdiskursen. För att tydligare kunna redovisa diskursen presenteras den i två separata 

avsnitt i kapitel 5:  

o 5.1 Talet om hot och våld som ett problem – som legitimeras genom tema 1-3. 

o 5.2 Talet om lösningar kopplat till problemet – som legitimeras genom tema 4-7. 

 

Trots ovanstående uppdelning ska problem- och lösningsdiskursen förstås som en och samma 

diskurs, då talet om lösningarna bygger på hur problemet definieras. Det bör även nämnas att 

endast tema 4-5 kommer att redogöras för i avsnitt 5.2. Detta eftersom tema 4-5 i högre grad, 

än tema 6-7, fokuserar på lärarna, och är således mer relevanta i relation till lärarnas kompetens 

och därmed studiens övergripande syfte.  

 

Därefter gick analysen in i nästa fas. För att besvara den andra frågeställningen: ”Hur kan 

diskursen om hot och våld förstås i relation till lärares kompetens?” användes resultatet från 

den första frågeställningen. För att svara på den andra frågeställningen analyserades resultatet 

utifrån studiens teoretiska utgångspunkter för kompetensbegreppet. Jag har alltså först 
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analyserat diskursen för att sedan diskutera den i relation till lärares kompetens. Eller med andra 

ord; hur man kan förstå talet om hot och våld i skolan, i relation till lärares kompetens. 

 

 

4.3 Tidningsartiklar som empiriskt material 
Materialet består av nedanstående artiklar (refereras till i bilaga 1). Som tidigare nämnts, har 

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund slagits ihop till ett förbund, Sveriges Lärare. 

Tidningsartiklarna är ursprungligen hämtade från lararen.se, men numera finns de att hämta på 

hemsidan vilarare.se. I kapitel 5 refereras artiklarna till de nummer som anges nedan.  

 

Nr Artikeltitel Författare Datum 

1 Två lärare dödade - Säpo utreder 18-åringen Lenita Jällhage 2022-03-22 

2 Lärarförbundets krav inför ministerns våldsmöte Emma Olsson 2022-04-21 

3 Wiman: Hög tid att investera i ett par hållbara byxor 
istället 

Maria Wiman 2022-04-22 

4 Sex av tio kommuner saknar beredskap Lenita Jällhage 2022-05-05 

5 Polis: Råden försätter lärarna i direkt fara Lenita Jällhage 2022-05-05 

6 Nya råd tas fram om PDV Lenita Jällhage 2022-05-05 

7 Så skapade Ale kommun sin plan Lenita Jällhage 2022-05-05 

8 Vi lärare står utan skydd Emma Olsson 2022-05-05 

9 Efter knivdådet – så utbildas lärarna idag Påhl Ruin 2022-05-05 

10 Säpo om skolattackerna: “Digitala plattformar en 
riskmiljö” 

Emma Olsson 2022-05-06 

11 Fler skolattacker som aldrig blev av – Polisen avslöjar Emma Olsson 2022-05-09 

12 Trots dystra rapporter – de flesta lärare är nöjda Emma Olsson 2022-05-18 

13 Experten: “Varför skulle det inte bli fler 
skolattacker?” 

Anna Westman 
Swantesson 

2022-05-18 

14 Skolor får hjälp att förebygga våld TT 2022-06-23 

15 Nya hårdare skollagen: Så får lärare agera mot stök i 
skolan 

Emma Olsson 2022-08-16 

16 Efter Lärarförbundets krav: hårdare tag mot lärarvåld Emma Olsson 2022-08-23 
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17 Fyra av tio lärare känner oro för skolattacker Emma Olsson 2022-08-30 

18 Camilla orkade bara ett år – Skyddsombudet varnar Emma Olsson 2022-09-01 

19 Wiman: “Våra pojkar sitter på ett skenande tåg” Maria Wiman 2022-09-02 

20 Jaara Åstrand om skoldåden: “Det krävs ett nationellt 
ansvar” 

Emma Olsson 2022-09-08 

21 Skolattackerna: Här kan oroliga lärare få hjälp Emma Olsson 2022-09-08 

22 Elev gripen efter hot – lärarna utan beredskap Emma Olsson 2022-09-21 

23 Hon startar upprop mot lärarvåldet Lenita Jällhage 2022-10-03 

24 Caroline ströps av elev: Kände att snart slutar jag 
andas 

Lenita Jällhage 2022-10-03 

25 Efter attacken mot Caroline: “Det ska vara 
nolltolerans” 

Lenita Jällhage 2022-10-04 

26 Här kan du få stöd med utåtagerande elever Lenita Jällhage 2022-10-11 

27 Rektorns svar efter misshandlade Carolines kritik Lenita Jällhage 2022-11-10 

 

 

4.4 Reflektion över metod och kvalitet 
För att bedöma diskursanalytiska studiers kvalitet används inte begrepp som validitet eller 

giltighet (Quennerstedt, 2006). Istället talas det om huruvida analysen kan ses som rimlig eller 

trovärdig. Dessa begrepp överlappar dock till viss del med vad som avses med validitet. En 

central aspekt för att bedöma diskursanalysers kvalitet är dess tydlighet, framförallt i 

genomförande och analys (Quennerstedt, 2006; Bryman 2018). Diskursanalyser får ibland 

kritik för att de inte är tillräckligt tydliga med hur analysen genomförts. Detta i form av bland 

annat vilka kriterier som använts för urvalet, vilka teoretiska utgångspunkter och perspektiv 

som använts samt hur det empiriska materialet har tolkats och analyserats (Quennerstedt, 

2006).  

 

Ett viktigt första steg i en sådan trovärdighet är att ha ett tydligt syfte och tydliga 

forskningsfrågor. Syftet har försökts formuleras så exakt och koncist som möjligt. Det blev 

även viktigt att klargöra studiens frågeställningar, då den andra frågeställningen bygger på 

resultatet från den första. För att redogöra för de teoretiska utgångspunkterna presenteras en 
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övergripande inledning till vad diskursanalys är, innan studiens valda diskursanalytiska 

inriktning presenterades.  

 

En utmaning i studien var hur urvalet av artiklar skulle göras. För det första antogs ett tidsurval 

för att begränsa mängden data, vilket resulterade i 65 artiklar. Det svåra var sedan att välja vilka 

av dessa artiklar som var mest relevanta i förhållande till studiens syfte. Exempelvis om artiklar 

som handlade om gängkriminalitet eller politiska partiers åsikter om hot och våld i skolan skulle 

inkluderas eller inte. Så småningom valdes 27 artiklar ut. Hela urvalsprocessen har jag försökt 

redogöra för så transparent som möjligt i avsnittet om datainsamling och urval.  

 

Gällande genomförande och analysmetod, användes Svenssons (2019) föreslagna arbetsgång 

för diskursanalys som ovan redogjorts för. Arbetsgången förklarades så tydligt som möjligt, 

även om de olika stegen i arbetsgången har överlappat varandra till viss del. Detta menar 

Svensson (2019) dock är vanligt. Trots Svenssons föreslagna arbetsgång för diskursanalys, 

upplevde jag det inledningsvis svårt att veta hur textanalysen konkret skulle gå till samt vilka 

tolkningar som kunde göras inom diskursanalys. Här fick jag vägledning av att läsa andra 

diskursanalytiska studier för att se hur de analyserat sitt empiriska material utifrån teorin, till 

exempel Wiklund (2006), Shine (2012), Öhman (2007) och Mattsson (2018).  

 

Kvalitativ forskning får ofta kritik för dess subjektivitet och dess beroende av forskaren (Fejes 

& Thornberg, 2019). Kritiker menar att forskaren får en mer central roll och påverkas av sin 

egen subjektivitet och därav inte kan återge en objektiv bild av verkligheten. Forskarens 

bakgrund och tidigare kunskaper kan således, mer eller mindre medvetet, påverka hur 

studieobjektet uppfattas och upplevs (ibid.). Som forskare blir det viktigt att, åtminstone, vara 

medveten om ens substantiella och vetenskapliga föreställningar samt hur de kan påverka 

analysen och resultatet. Exempelvis bör forskaren fråga sig vilka sanningsanspråk, 

kategoriseringar samt inkluderingar och exkluderingar som skapas i den egna studien (Bolander 

& Fejes, 2019). I och med detta har ambitionen varit att vara så tydlig som möjligt i beskrivning 

av tillvägagångssätt samt vilka val som gjorts och varför. Exempelvis vilka typer av artiklar 

som sorterats bort och varför. 

 

I den här studien har det empiriska materialet utgjorts av tidningsartiklar. Till skillnad från 

exempelvis intervjuer eller observationer påverkas inte materialet av mig som forskare. 

Däremot har min subjektivitet påverkat tolkningen av dessa texter. Som forskare står man inte 
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utanför själva diskursen och kan därav inte betrakta den helt objektivt (Bolander & Fejes, 2019). 

En utmaning var att försöka hålla sig just objektiv och inte ta någons parti. Vid den inledande 

genomläsningen av artiklarna märkte jag att jag blev upprörd å lärarnas vägnar och ville därav 

ofta ta deras parti. Då jag trots allt blev uppmärksam på detta försökte jag att ha en mer neutral 

roll och inte ryckas med emotionellt, utan endast fokusera på att analysera själva språkbruket – 

det vill säga hur det talades om hot och våld i skolan. Trots detta är resultatet färgat av mitt 

deltagande och perspektiv. Fejes och Thornberg (2019) menar dock att vilka vi är som forskare 

och vår bakgrund inte endast ska tolkas som något negativt, då detta även utgör ett aktivt 

redskap i tolkningsprocessen. Trots att forskare för kvalitativa studier inte kan ge en objektiv 

bild av verkligheten kan de däremot bidra med sin tolkning av den, vilket är nog så viktigt. 

Denna studie syftar därför inte till att cementera “en enda sanning” om diskursen samt hur 

denna ska förstås. Däremot är förhoppningen att bidra med förståelse för hur denna diskurs kan 

uppfattas och tolkas. 

 

 

4.5 Forskningsetiska principer 
När det talas om forskningsetik nämns ofta Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska krav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialiteskravet och nyttjandekravet (Bryman, 

2018; Ahrne & Svensson, 2015). Dessa krav syftar till att skydda de personer som utgör eller 

bidrar med material till studien, som exempelvis ställer upp på intervjuer, enkäter eller 

observationer. Då denna studies empiriska material består av offentligt material hämtat från 

tidningen Lärarens hemsida, blir dessa krav inte direkt tillämpliga.  

 

Eldén (2020) menar dock att informerat samtycke kan bli en etisk fråga när forskningsmaterial 

hämtas från internet. Det som avgör är graden av offentlighet och känslighet i materialet. 

Material från internet kan inhämtas om det: 1) Finns tillgängligt på ett offentligt sätt och är 

lättillgängligt, 2) Inte kräver lösenord för att komma åt, 3) Inte är av känslig natur, 4) Inte 

befinner sig på en sajt som har regler eller policy för användning av materialet. I detta fall fanns 

artiklarna offentligt publicerade på tidningens hemsida och var således tillgängligt för 

allmänheten att läsa. Ingen inloggning, lösenord eller prenumeration krävdes. Den punkt som 

eventuellt kan diskuteras är den tredje, gällande känslig natur. Hot och våld kan möjligen tolkas 

falla inom detta tema. Eldén (2020) beskriver dock inte vidare vad som avses med just känslig 

natur, vilket gör detta till en tolkningsfråga. Det bör dock nämnas att denna studie inte riktar 
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fokus på enskilda personer, utan snarare hur det talas om hot och våld i tidningen Läraren. 

Även Gustafsson (2015) diskuterar svårigheterna med gränsdragningarna när det gäller material 

som samlas in från internet. Han menar dock att samtycke bör inhämtas när det handlar om 

användning av data från enskilda individer, såsom exempelvis facebook-inlägg. Däremot har 

vissa uttalanden i artiklarna, från enskilda personer, citerats i denna studie. Dessa nämns dock 

inte vid namn. Det får även antas att dessa personer gett sitt medgivande till intervjun samt 

publiceringen av den, i tidningen Läraren.  

 

Ett annat etiskt hänsynstagande som blir relevant inom denna studie är den interna 

forskningsetiken, det vill säga min roll som forskare (Vetenskapsrådet, 2017). Som forskare bör 

man vara öppen i sin roll och klargöra sina motiv. Andra forskare ska kunna kontrollera och 

använda studiens resultat. I denna studie har ambitionen varit att vara så öppen och transparent 

som möjligt. Detta har bland annat gjorts genom att redovisa de tillvägagångssätt, överväganden 

och val som gjorts samt det empiriska material som använts. Exempelvis kan det empiriska 

materialet enkelt kontrolleras av läsaren genom den tabell som infogats ovan (se även bilaga 

1).  
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5. PROBLEM- OCH LÖSNINGSDISKURSEN 
I följande avsnitt presenteras studiens resultat och analys. Denna studie syftar till att synliggöra 

hur diskursen om hot och våld konstrueras genom diskursiva sanningar, samt hur denna diskurs 

kan förstås i relation till kompetens inom ramen för läraryrket. Inledningsvis redogörs för den 

diskurs som konstrueras, vilken följs av de identifierade temana som bidrar till att bygga upp 

och legitimera den. Diskursen som konstrueras benämns i studien som problem- och 

lösningsdiskursen. För att tydliggöra redovisningen av diskursen presenteras “talet om hot och 

våld som ett problem” och “talet om lösningar kopplat till problemet” i två separata avsnitt. 

Trots uppdelningen ska detta förstås som en och samma diskurs, då talet om lösningarna 

konstrueras i relation till hur problemet definieras. Avslutningsvis redogörs för hur diskursen 

kan förstås i relation till  kompetens inom ramen för läraryrket.  

 

 

5.1 Talet om hot och våld som ett problem 
I detta avsnitt redogörs för hur hot och våld konstrueras och legitimeras som ett problem. Här 

identifierades tre teman som visar på detta: 1) hotad säkerhet, 2) växande problem och 3) 

negativa konsekvenser.   

 

 

5.1.1 Hotad säkerhet 

Hot och våld konstrueras som ett problem genom att visa att hot och våld i skolan bryter mot 

förgivettagna antaganden och förväntningar om att skolmiljön bör vara en trygg och säker plats. 

Detta återkommer i flera artiklar: 

  
Skolan ska vara en trygg plats för elever och lärare… (Artikel 4) 

 
Alla elever, lärare och skolpersonal som varje morgon går till sin skola ska känna sig 

trygga… (Artikel 14) 

 
”En plats där de har haft rätt att känna sig trygga” skriver Tingsrätten i sin dom.  

(Artikel 20) 

 

Problemet konstrueras genom att kontrastera skolan som den ska vara – en trygg och säker plats 

– till skillnad mot en skola som präglas av hot och våld. I flera artiklar beskrivs hur detta 
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problem, med hot och våld, hotar skolans säkerhet. Utifrån artiklarna och olika aktörers 

uttalanden byggs en dominerande diskursiv sanning att skolans säkerhet hotas. Bilden av den 

säkra och trygga skolan har förändrats till det motsatta. En lärare beskriver hoten och våldet 

som “ett verkligt hot” och att det bara är en tidsfråga innan det händer igen: “Det handlar om 

när, inte om det kommer hända” (artikel 22). Den hotade säkerheten återkommer i flera artiklar 

och citat och uttrycks på olika sätt av olika aktörer: 

 
[Skolministern]: Vi är fast beslutna om att stärka den allmänna tryggheten i skolan.  

(Artikel 2) 

 
[Lärare]: Den allmänna tryggheten i skolan måste stärkas och nu är det tamejtusan bråttom.  

(Artikel 3) 

 

[Polis]: Flera möjliga skolattacker har avvärjts under den senaste tiden (…) Problemet är 

allvarligt. (Artikel 11) 

 
Efter tre allvarliga skolattacker, där lärare dödats och skadats under ett drygt halvår i 

Sverige, visar Lärarens omfattande granskning att få skolor är förberedda på en attack. 

(Artikel 4) 

 

Citaten visar exempel på hur den diskursiva sanningen om skolans hotade säkerhet byggs upp. 

Denna sanning uttrycks på olika sätt: genom att säga att tryggheten måste stärkas; genom att 

säga att skolor inte har beredskap inför skolattacker och genom att tala om att hotet finns där 

ständigt. Det återkommer i flera artiklar att skolor inte är förberedda eller har beredskap för 

skolattacker. Genom att uttrycka sig så, kan det således tolkas som att skolor bör vara 

förberedda på skolattacker för att på så sätt stärka säkerheten. Flera olika aktörer som polis, 

skolminister och lärare uttalar sig om problemet. Enligt Winther Jörgensen och Phillips (2000) 

menar Foucault att det oftast är de med maktpositioner inom olika diskurser, som får makt och 

legitimitet att skapa dominerande diskursiva sanningar. Att exempelvis skolminister, polis och 

lärare uttrycker sig enligt ovanstående citat stärker och legitimerar således den diskursiva 

sanningen, det vill säga att skolans säkerhet är hotad. Enligt Svensson (2019) påverkar medias 

beskrivningar vår uppfattning och upplevelse av vår omvärld – genom att tidningen Läraren 

beskriver problemet på detta sätt är det inom ramen för diskursanalys möjligt att säga att även 

läsarnas syn på skolans säkerhet påverkas. 
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Den diskursiva sanningen kan även sägas leda till social handling, det vill säga att aktörer agerar 

för att lösa detta problem. Detta kan därför kopplas till punkten om “samband mellan kunskap 

och handling” (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Den sociala konstruktionen av vad vi ser 

som rätt och fel får konsekvenser för hur vi handlar. Här ses skolans hotade säkerhet som något 

som är fel, vilket leder till att olika aktörer agerar och uttrycker olika lösningar. Detta kommer 

vidare tas upp under följande avsnitt där det talas om lösningar kopplat till problemet, men för 

att ge ett exempel på hur bilden om skolans hotade säkerhet leder till social handling kan 

tidningen Läraren som aktör nämnas. I detta fall blir den sociala handlingen att publicera 

artiklar som uppmärksammar och benämner hot och våld i skolor på ett visst sätt, alltså här som 

ett problem. 

 

 

5.1.2 Växande problem 

I samband med bilden av den hotade säkerheten talas det även om hot och våld som ett växande 

och mer akut problem än tidigare. Ofta nämns de tre grova skolattackerna i Eslöv, Kristanstad 

och Malmö, som skett i snabb följd inom loppet av ett år: 

 

Tre skolattacker under mindre än ett år: Eslöv, Kristianstad och Malmö. Två lärare är döda, 

en skadades allvarligt. (Artikel 2) 
 

På mindre än ett år har tre skolattacker drabbat Sverige och nu kallar skolministern Lina 

Axelsson Kihlblom skyndsamt till ett möte. (Artikel 3) 

 

Sanningen om det växande hotet legitimeras bland annat genom att peka på de tre senaste 

skolattackerna som skett i snabb följd. Detta kan tolkas som att den sociala praktiken påverkar 

den diskursiva praktiken. Enligt Winther Jörgensen och Phillips (2000) menar Foucault att en 

diskurs inte endast är ett bestämt sätt att tala och skriva om världen, utan även en social praktik. 

I flera artiklar hänvisas till de tre senast inträffade skolattackerna. Genom att i artiklarna peka 

på dessa händelser påverkas diskursen, det vill säga hur man talar om hot och våld i skolan. 

Även här kan bilden av det växande problemet betraktas som att den legitimeras av personer 

med maktställning. I artikel 21 menar en anställd från Center mot våldsbejakande extremism 

att detta är “... en ganska snabb förändring” och i artikel 13 lyder rubriken “Experten: Varför 

skulle det inte bli fler skolattacker?”.  



 31 

Bilden av det ”växande problemet” legitimeras dessutom genom att påpeka att detta nu drabbar 

skolor man tidigare inte trodde skulle drabbas. I artikel 4 framställs det som otänkbart att den 

“anrika skolan” Malmö Latin skulle drabbas av en skolattack:  

 
Det fanns ingen som i sin vildaste fantasi kunde tro att något sådant här skulle ske på Malmö 

Latin (…) Då dödades två kvinnliga lärare av en 18-årig elev på anrika Malmö Latinskola 

i centrala Malmö (Artikel 4) 

 

I artikel 8 skrivs om gymnasieskolan Östra Real som fått utstå hot om skolattack. Där liknas 

Östra Real vid Malmö latin:  

 
...en stor gymnasieskola inte helt olik den i Malmö med byggnader från förra sekelskiftet. 

Elever vars föräldrar ofta har akademisk bakgrund. (Artikel 8) 

 

Genom dessa citat blir det tydligt att hot och våld vanligen drabbat en viss kategori av skolor 

snarare än andra. Skolors utsatthet för hot och våld framställs på så vis som ett växande och 

nationellt problem då det numera även drabbar “välbärgade och anrika skolor”, med elever vars 

föräldrar har akademisk bakgrund – och inte endast är ett problem för skolor i utsatta områden 

utan för alla. Elevers hot och våld framställs som ett nationellt och allvarligt problem först nu, 

när även de välbärgade skolorna börjar drabbas. 

 

 

5.1.3 Negativa konsekvenser 

Hot och våld konstrueras som ett problem på ytterligare sätt, nämligen genom att tala om de 

negativa konsekvenser som föranleds av hot och våld. Bland annat talas det om att hoten och 

våldet leder till oro, sjukskrivningar, uppsägningar och i värsta fall dödliga utgångar. Följande 

citat visar på detta: 

 
Fyra av tio lärare känner oro för skolattacker. (Artikel 17) 

 
Det slutar ofta med att lärare sjukskriver sig eller lämnar yrket… (Artikel 25) 

 

De [lärare] dog för att de var på sitt arbete. (Artikel 8) 
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Under det senaste året har fyra svenska skolor utsatts för attacker. Två lärare är döda, 

ytterligare två är skadade. Läraren.se har också kunnat berätta om flera fall där polisen 

avvärjt hotande skoldåd (Artikel 12) 

 

Återigen krockar det med förgivettagna förväntningar om hur skolans miljö bör vara – säker 

och trygg. De negativa konsekvenserna kan sägas bygga upp ytterligare en dimension av 

problemet med hot och våld i skolan – vilket stärker och legitimerar anledningarna till att detta 

måste lösas. Genom att visa på oro, sjukskrivningar, uppsägningar, skador och dödsfall som 

konsekvens av problemet betonas det allvarliga i situationen. Språkbruket i artiklarna kan därför 

sägas bidra till att förändra bilden av den säkra och trygga skolan till det motsatta.  

 

I artikel 17 får sju lärare frågan om de känner oro för “dödsattacker”. Även här signalerar ordet 

“dödsattacker” allvaret med problemet samt att skolmiljön inte är säker. I intervjun med lärarna 

blir bilden av lärares oro dock något annorlunda. Sex av sju tillfrågade lärare menar sig inte 

vara oroliga, däremot följs deras svar nästan alltid av ett “men”. 

 

Jag är inte alls orolig, däremot tänker jag på det. (Artikel 17) 

 
Tanken har slagit mig att det kan inträffa när jag jobbar på en stor skola, men det är inte så 

att jag är orolig när jag går till jobbet (Artikel 17) 

 
Känslan kommer smygande när man hör om andra skolor som drabbas såklart. Men jag är 

inte orolig för skolattack av personer utifrån eftersom skolan är låst. (Artikel 17) 

 

Trots att lärarna inte menar sig vara oroliga tycks de inte förneka en viss oro. Ett centralt 

antagande inom diskursanalys är att språket och vad som framställs som sanning påverkar vårt 

sätt att uppfatta och uppleva vår omgivning (Svensson, 2019). Lärarnas bild av problemet 

överensstämmer inte helt med vad som representeras av diskursen. En möjlig hypotes är att de 

diskursiva sanningarna om “det växande problemet” och “den hotade säkerheten” påverkat 

lärarnas uppfattning och världsbild till viss del, men trots detta krockar den med deras egna 

upplevelser av hot och våld i skolan. Detta kan även kopplas till det Svensson (2019) menar om 

medias påverkan på hur vi uppfattar och tolkar omvärlden. I artikel 12 sätter en lärare ord på 

just detta: “Min bild av svensk skola är väldigt ljus, det är härligt och mysigt att vara här. 

Samtidigt krockar den här bilden av alla mörka rapporter om hot och våld”.  
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5.2 Talet om lösningar kopplat till problemet 
Genom att framställa hot och våld i skolan som ett problem byggs grunden för talet om 

lösningar. I detta avsnitt redogörs för hur talet om lösningarna, kopplat till problemet, 

legitimeras. Här kunde fyra teman identifieras: 1) Behov av utbildning, kompetens och 

förberedelse, 2) Läraryrket i behov av förstärkt rättsligt skydd, 3) Behov av samverkan mellan 

olika institutioner och 4) Brist på resurser till stödpersonal och elevhälsa. Här kommer, som 

tidigare nämnts, endast de två första temana redogöras för. Detta då dessa teman i högre grad 

fokuserar på lärarna, och är således mer relevanta i relation till lärarnas kompetens och därmed 

för studiens övergripande syfte. 

 

 

5.2.1 Behov av utbildning, kompetens och förberedelse 

En lösning på problemet som återkommer i flertalet artiklar är att lärare och skolledning ska 

förberedas och utbildas för att kunna hantera skolattacker och hot om våld. Dels talas det om 

att skolor behöver beredskapsplaner och rutiner för hot- och våldsamma situationer. Utöver det 

uttrycks att lärare behöva kunskap och utbildning i pågående dödligt våld (PDV) för att bättre 

hantera dessa situationer. För att stärka skolans säkerhet är en del av lösningen att utbilda och 

förbereda skolpersonal inför eventuella kommande attacker. I följande citat uttrycks att många 

lärare saknar PDV-utbildning samt att många skolor saknar alternativt har en bristfällig 

krisberedskap. Detta framställs som problematiskt och det uttrycks implicit att detta är något 

som skolor och lärare bör ha: 

 
[Polis]: Det är beklämmande att inte fler har planer mot PDV… (Artikel 5) 

 
Mer än 70 procent av lärarna saknar en utbildning om pågående dödligt våld. (Artikel 17) 

 

…lärarna på skolan saknade rutiner för att skydda sig och eleverna (…) Men varken han 

[lärare] eller den andra personalen på skolan visste hur de skulle agera (Artikel 22) 

  
…vice ordförande i Lärarförbundet, är kritisk till att beredskapen är så dålig i Sveriges 

skolor. Skolan ska vara en trygg plats för lärare och elever, poängterar hon. (Artikel 4) 

  

Genom dessa citat som exempel, framträder bilden av att skolans hotade säkerhet inte beror på 

hotet och våldet i sig, utan snarare på skolors bristande kunskap och rutiner inför detta. I 
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ovannämnda citat uttrycks även en saknad eller brist på kompetens bland lärare att kunna 

hantera hot- och våldssituationer. Genom detta skapas ytterligare en diskursiv sanning: 

skolpersonal bör ha kompetens och rutiner för att hantera skolattacker, för att på så vis stärka 

tryggheten. I och med att det talas om utbildning och krisberedskap på detta sätt, framstår det 

som självklart att hanteringen av hot och våld är något som numera ingår i läraryrket och något 

som lärare behöver kompetens för. I följande citat uttrycks kunskap och utbildning som 

nödvändig: 

 
Kunskapen behövs ju på lärarnivå. Det är i princip alltid läraren som blir utsatt. 

(Artikel 7) 

 

Efter knivdådet – så utbildas lärarna idag. (Artikel 9) 

 

I PDV-utbildningen får lärare lära sig hantera hot- och våldsamma situationer. Ofta nämns 

direktiven “fly, göm, larma, slåss” – men utan inbördes ordning och allt beroende på 

situationen. Det är upp till läraren att avgöra vilket av alternativen som är rätt i den situation 

som hen befinner sig i. Lärarna får även lära sig att initiera och utföra en in- eller utrymning 

samt barrikadering. De får lära sig att identifiera en PDV-situation samt gärningsman i en PDV-

situation. Utöver det ingår att lära sig känna igen tidiga varningssignaler hos potentiella 

gärningsmän och även hur man stoppar en allvarlig blödning orsakat av väpnat våld. 

(Artikel 7; Artikel 9; Nordic Protection Academy u.å.; Feelsecure, u.å.) 

  

Det framstår som självklart att hot och våld är något man får räkna med inom skolan – 

skolpersonalen behöver bara utbildning och kompetens för kunna hantera det på ett korrekt sätt. 

I artikel 5 uttrycks implicit att skolor bör vara beredda på en skolattack: “Hur förberedda är 

Sveriges rektorer, lärare och elever på en krissituation som innefattar dödligt våld?” Med 

utbildning och beredskapsplaner som lösning framstår det som att problemet med den hotade 

säkerheten går att “utbilda bort” – lärarna behöver bara rätt kompetens och tydliga rutiner. 

Genom att prata om utbildning, beredskapsplaner och kompetens läggs problemet med den 

hotade säkerheten över på skola och lärare – det är de som måste lösa och förebygga problemet. 

Vissa skolor som nämns i artiklarna har installerat en säkerhetsapp på alla lärares telefoner och 

datorer, som del av sin beredskapsplan. På så vis kan de snabbt larma eller få information om 

att en PDV-situation sker på skolan och på så vis vara bättre förberedda. 
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5.2.2 Läraryrket i behov av förstärkt rättsligt skydd 

En annan lösning som uttrycks är ökat juridiskt skydd för lärare. Det är två juridiska lösningar 

som uttrycks; dels att läraryrket ska inkluderas bland de yrken som anses som samhällsviktiga 

och därmed ha samma rättsliga skydd som exempelvis blåljuspersonal; och dels ett ökat 

juridiskt utrymme för lärare att ingripa fysiskt mot utåtagerande elever. Att inkludera läraryrket 

som samhällsviktigt innebär att den som utövar hot eller våld mot lärare riskerar ett högre straff. 

I följande citat talas om läraryrket som samhällsviktigt och skärpta straff som lösning mot hot 

och våld: 

 

Det måste omfatta alla som finns runt läraren att signalera att man inte kan göra hur som 

helst. Poliser, brandmän och ambulanspersonal som utövar sitt yrke är i samhällets tjänst 

och det är lärare också… (Artikel 16) 

  
Lärarförbundet kräver att lärare ska inkluderas bland de yrken som anses samhällsviktiga, 

eftersom attacker mot dessa ska ge strängare straff (Artikel 16) 
  
Nu hoppas vi också̊ att justitieministern skyndar på processen att se till att lärare får samma 

rättsliga skydd som blåljuspersonal och lägger ett förslag så fort som möjligt… (Artikel 14) 

  

Genom att betrakta och tala om läraryrket som samhällsviktigt får det konsekvenser i den 

sociala praktiken, nämligen hårdare straff för de som utövar hot och våld mot lärare. Boréus 

(2015) menar att sociala kategoriseringar har betydelse för hur vi uppfattar exempelvis personer 

eller grupper och att detta får konsekvenser för den sociala praktiken. Språkbruket är med och 

konstruerar den sociala världen och däribland identiteter. Vad som upplevs som sant eller rätt 

gör olika sociala handlingar legitima och andra otänkbara. Likt Boréus (2015) exempel, som 

nämndes i teoriavsnittet, sågs det som legitimt att spärra in fattiga, arbetslösa, ”vansinniga” och 

kriminella under 1800-talet. Den sociala kategoriseringen av dessa individer fick konsekvenser 

i den sociala praktiken och gjorde inspärrningen till en legitim social handling. Genom att 

värdera och tala om läraryrket som samhällsviktigt blir det således rättfärdigat att hårdare straffa 

de som utövar hot och våld mot dessa. Detta kan även kopplas till relationen mellan språk och 

makt, det vill säga att språkbruket får makteffekter (Svensson, 2019).  
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Den hotade säkerheten och det växande problemet med hot och våld i skolan legitimeras även 

genom att uttrycka att lärarna numera behöver juridiskt skydd. Läraryrket tycks tidigare inte ha 

behövt denna typ av skydd, men anses nu som en rimlig åtgärd för att trygga lärares säkerhet. 

Därmed framställs lärarna som en utsatt yrkesgrupp som numera är i behov av rättsliga åtgärder. 

  

Även den andra åtgärden, med lärares ökade mandat att fysiskt ingripa mot utåtagerande elever, 

kan kopplas till det Foucault menar med makteffekter (Svensson, 2019). Språkbruket i 

artiklarna, i detta fall när det talas om skollagens förändrade innehåll, får effekter för vad vi 

uppfattar som rätt och legitimerar därmed lärares rätt att ingripa fysiskt mot elever. Genom att 

i artiklarna peka på de senaste skolattackerna som skett, förändras sättet att tala om hot och våld 

i skolan; nämligen som ett växande problem som hotar skolors säkerhet. Genom att tala om det 

på detta sätt förändras den sociala praktiken; lärare får utökat mandat att ingripa fysiskt mot 

utåtagerande elever. Tidigare menas lärare avstått från att ingripa på grund av rädsla för att bli 

anmälda till Skolinspektionen. I ett citat uttrycks att lärare inte ska behöva vara rädda för att 

ingripa och att man har rätten på sin sida: 

 
Men i stressiga situationer ska man veta att man har rättsliga möjligheter, man ska inte vara 

rädd för att ingripa och skydda andra elever… (Artikel 15) 

 

Till följd av att tala om lärares lagliga rätt att ingripa framstår återigen den diskursiva sanningen 

om att lärare bör samt förväntas hantera hot- och våldsamma elever i skolan. Det blir även 

tydligt i detta citat att lärarens lagliga rätt att agera mot utåtagerande elever syftar till att öka 

skolans säkerhet – i detta fall i form av att kunna skydda andra elever. Denna sanning blir även 

tydlig i artikel 26 där rubriken lyder: “Här kan du få stöd med utåtagerande elever”. Det framstår 

som att hanterandet av våldsamma elever ingår i en lärares arbetsuppgifter och således något 

man behöver kompetens för.  

 

 

5.3 Problem- och lösningsdiskursen i relation till kompetens 
I detta avsnitt kommer problem- och lösningsdiskursen analyseras utifrån ett 

kompetensperspektiv, där främst talet om lösningarna kommer att vara i fokus. De diskursiva 

sanningarna om “den hotade säkerheten” och “det växande problemet” möjliggör talet om 

lösningarna, som i sin tur får konsekvenser för den sociala praktiken. Detta i form av PDV-

utbildningar för lärare, lokala krisberedskapsplaner och nationella lagändringar som stärker 
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lärares juridiska skydd. I diskursen uttrycks dels att lärare bör utbildas inför hot- och 

våldssituationer och dels att lärarna i nuläget saknar denna typ av kompetens. I och med att det 

uttrycks på ett sådant sätt, sägs det implicit att detta är en ny kompetens som lärare behöver. 

Genom att det talas om lärarna på det här viset framställs hot och våld som något som lärare 

numera bör vara förberedda på och därav bör kunna hantera. Det blir således en “naturlig 

handling” inom ramen för läraryrket.  

  

Det växande problemet med hot och våld i skolan, kan kopplas till det Robinson m.fl (2007) 

och Ellström (1992) menar med kontext- och tidsbunden kompetens. Robinson m.fl. (2007) 

menar att vad som anses som kompetent handlande är föränderligt över tid. Skolan eller 

läraryrket har tidigare inte förknippats med kompetens inom hot och våld. Tidigare har lärare 

inte behövt kompetensutvecklas i PDV – något som numera framstår som ytterst nödvändigt på 

grund av omgivningens förändrade krav. Dessa krav på lärares beredskap att hantera situationer 

gällande hot och våld, är enligt artiklarna nya företeelser där många lärare saknar kompetens. 

Detta visar hur synen på lärarkompetens har förändrats, då det nu förväntas att lärare utbildas 

och har kompetens att hantera PDV-situationer.  

  

Utöver tidsaspekten, är kontexten också viktig att ta hänsyn till när det gäller kompetent 

handlande (Ellström, 1992). Vad som anses kompetent kan därav variera mellan olika 

arbetsplatser, branscher eller situationer. Kompetens inför hotfulla och våldsamma situationer 

kan numera således, utifrån problem- och lösningsdiskursen, tolkas vara knutet till just 

läraryrket som bransch och skolan som arbetsplats. Hanterandet av hot- och våldssituationer 

blir därför en specifik uppgift relaterat till läraryrket och något som kräver specifik kompetens 

(Nilsson & Ellström, 2012).  

  

Ellström (1992) menar att kompetens är förbundet med en individs kapacitet eller 

handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext. Som tidigare nämnts 

framstår hot- och våldssituationer, utifrån diskursen, som del av lärares ansvar numera. För att 

ses som en kompetent lärare idag krävs, utöver andra yrkeskunskaper, även handlingsförmåga 

inför hotfulla och våldsamma situationer, för att på så sätt kunna stärka skolans trygghet. 

Huruvida hanterandet av dessa situationer bör falla inom lärares ansvarsområde eller ej går att 

diskutera, men är inte studiens syfte. Det kan däremot konstateras att utifrån den diskurs som 

konstrueras om hot och våld i skolan, förändras synen på “den kompetenta läraren” samt 

lärarens ansvarsområde.  
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Ellström (1992) särskiljer även formell och faktisk kompetens. Den formella kompetensen 

förvärvas genom utbildning och detta kan kopplas till den PDV-kurs som lärare utbildas i. 

Däremot menar Ellström (1992) att den formella kompetensen inte automatiskt innebär faktiskt 

kompetens. Trots det används ofta den formella kompetensen som indikator för den faktiska. 

Detta blir tydligt i lösningsdiskursen, där PDV-utbildningar föreslås som lösning på problemet. 

PDV-utbildningar antas ge lärarna den faktiska kompetens de behöver för att kunna hantera 

hotfulla och våldsamma situationer. Det framstår som att problemet enkelt kan “utbildas bort”. 

Huruvida denna kurs ger lärare faktiskt kompetens förblir obesvarat då detta inte undersökts i 

denna studie, men genom talet om lösningarna blir det tydligt att det sätts ett likhetstecken 

mellan den formella och faktiska kompetensen. 

 

Utifrån problem- och lösningsdiskursen framstår dock kompetensen inför hot- och 

våldssituationer som en faktisk kvalifikation för läraryrket, det vill säga något som krävs för att 

kunna hantera de krav som arbetet i fråga de facto ställer på arbetstagaren (Ellström, 1992). Hot 

och våld i skolan framstår som ett allt mer förekommande och växande problem som lärare 

förväntas hantera och förväntas kunna hantera. För att tolka problem- och lösningsdiskursen, 

har det ökade hoten och våldet i skolan förändrat de faktiska kvalifikationerna för läraryrket. 

Däremot ställs inga formella krav idag på att lärare måste ha en utbildning i att hantera hot och 

våld för att bli anställd. Därav är den kompetensen ännu ingen uttalad kvalifikation. De uttalade 

kvalifikationerna är de arbetskrav som ställs och efterfrågas av arbetsgivaren (Ellström, 1992). 
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6. DISKUSSION 
6.1 Resultatdiskussion 
Denna studie antog ett diskursanalytiskt perspektiv på talet om hot och våld i skolan i tidningen 

Läraren. Begreppet diskurs definieras ofta som “...ett bestämt sätt att tala om eller förstå världen 

(eller utsnitt av världen)” (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s.7). Talet om hot och våld mot 

lärare ses här som något som bidrar till att skapa världen och vår kunskap om den, istället för 

att avbilda den. Intresset är således inte att avgöra huruvida uttalanden och utsagor i artiklarna 

stämmer eller inte, istället ligger intresset i att undersöka vilken verklighet som framställs.  

  

Studiens övergripande resultat har likheter med Alvinius, Holmberg och Hobbins (2018) som 

visar att hot- och krishändelser på skolor innebär nya krav på lärares kompetens. Utifrån talet 

om PDV-utbildning som en lösning, läggs ansvaret på lärarna att hantera hot- och 

våldssituationer. Denna kompetens, det vill säga handlingsförmågan att hantera dessa typer av 

situationer (Ellström, 1992), uttrycks i nuläget som att den saknas bland många lärare. Här 

handlar det således om efterfrågan på ännu en kompetens som ska ingå i läraryrket. PDV-

utbildningen menas ge lärare kompetens att kunna agera “korrekt” innan, under och efter en 

hot- och våldsincident. Exempel på företag som utbildar lärare i denna kurs är: Nordic 

Protection Academy, Säkerhetsakademin och Feelsecure, där flera av kursledarna har en 

yrkesbakgrund som militär eller polis. Lärarna tycks alltså ställas inför nya krav som kräver 

kompetenser som traditionellt sett finns inom polis och räddningstjänst (jmf Alvinius, 

Holmberg och Hobbins, 2018).  

  

Vad kan studiens övergripande resultat gällande hot och våld innebära för lärarrollen? På grund 

av ovan nämnda nya kompetenskrav för lärare, kan det tolkas som att lärarrollen och 

lärarkompetensen håller på att förändras. Från att i första hand inneha rollen som ämnes- och 

undervisningsexpert till att nu också behöva vara säkerhetsaktör (Alvinius, Holmberg & 

Hobbins, 2018). Huruvida hanterandet av hot och våld bör ingå i en lärares arbetsuppgifter blir 

en diskussionsfråga. Det kan antas att de som väljer läraryrket främst väljer det på grund av 

dess kärnuppdrag: undervisning (Skolverket, 2013) och inte för att hantera hot och våld. Då det 

förmodligen är lärare och lärarstudenter som främst läser tidningen kan det, utifrån detta 

teoretiska ramverk, antas att talet om hot och våld påverkar deras bild och inställning till yrket. 

Frågan är hur många som vill bli lärare, alternativt stanna i yrket, när detta nya ansvarsområde 

tillkommer för yrkesrollen och kärnuppdraget tycks suddas ut allt mer? (jmf Bäckström, 2020). 
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Tidigare forskning visar att hot och våld medför negativa konsekvenser såsom psykisk och 

fysisk ohälsa, försämrad arbetsprestation och arbetstillfredsställelse samt sjukskrivningar och 

uppsägningar (Kapa & Gimbert, 2018; Wilson et.al, 2011; Scaramuzzino, 2020). Espelage et. 

al. (2013) menar att lärarriktat hot och våld har stor negativ påverkan gällande rekrytering av 

nya lärare och att kunna behålla erfarna lärare inom yrket, vilket i sin tur leder till att elevers 

kunskapsresultat och utbildning försämras. Detta är alarmerande, särskilt i Sverige där 

lärarbristen redan är ett faktum. 

 

Studiens resultat kan även diskuteras i förhållande till Wiklunds (2006) diskursiva 

konstruktioner av “den goda läraren” och Shines (2012) diskursiva representationer av läraren. 

Wiklunds (2006) resultat visade på fyra goda lärarpositioner; 1) den ämneskunniga, 2) den 

kravställande och tydliga ledaren, 3) resultat- och kvalitetskontrollanten samt 4) 

värdegrundsföreträdaren. Denna studie kan tolkas på två sätt i förhållande till Wiklunds. Det 

kan antingen tolkas som att innehållet och meningen med den andra lärarpositionen, den 

kravställande och tydliga ledaren, har utökats eller förändrats. I denna position är den goda 

läraren en som ställer krav på ordning och reda för att på så sätt skapa ett trivsamt men också 

utmanande klimat för elevernas lärande. Det kan tolkas som att denna position har utökats med 

ytterligare krav på lärares kompetens gällande hot- och våldssituationer i klassrummet. Det kan 

också tolkas som att den goda läraren har fått en ny, femte, lärarposition; den ansvariga 

säkerhetsaktören. Kompetens om hot- och våldssituationer kan dock sägas hamna utanför den 

traditionella bilden av lärarrollen som främst handlar om ämneskunskaper, undervisning och 

elevers lärande.  

 

Shines (2012) studie visade att lärare framställdes och porträtterades på tre olika sätt i tidningen 

The West Australian: 1) på ett negativt sätt (konservativa vanemänniskor som motsätter sig 

förändringar), 2) på ett sympatiskt sätt (maktlösa, utarbetade och under stor press och stress) 

och 3) på ett positivt sätt (viktiga, hårt arbetande och modiga). I förhållande till Shines resultat 

kan talet om negativa konsekvenser och juridiskt skydd som en lösning, tolkas vara ett svar på 

det sympatiska sättet att tala om lärarna. Där framställs lärarna som en utsatt yrkesgrupp i behov 

av samhällets stöd i form av rättsliga åtgärder. Detta kan också kopplas till det positiva sättet 

att tala om lärarna, genom att tala om läraryrket som samhällsviktigt och därmed betona deras 

betydelse för samhället. 
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Flera studier visar att verbalt våld är den mest förekommande typen av hot och våld mot lärare 

(McMahon et.al 2014; Bounds & Jenkins, 2016; Moon et.al 2019). När det talas om hot och 

våld i det empiriska materialet talas det främst om skolattacker samt grovt fysiskt våld. Denna 

koppling kan även göras i förhållande till att det talas om PDV-utbildningar som lösning på 

problemet. Studiens urval av artiklar kan vara en möjlig förklaring till varför hot och våld 

likställs med fysiskt våld i denna studie. Urvalet grundade sig på antagandet om att det talas 

mer om hot och våld efter inträffade skolattacker, därav valdes artiklar efter den senast 

inträffade (21 mars 2022). Det blir här tydligt hur de tre senast inträffade attackerna påverkat 

diskursen. I och med dessa skoldåd, som skett inom loppet av ett år, likställs och definieras hot 

och våld som just skolattacker och grovt fysiskt våld i artiklarna. Möjliga konsekvenser av att 

tala om hot och våld på detta sätt, är att andra ”mildare” former av hot och våld bagatelliseras 

och förminskas – som exempelvis verbalt våld. I förlängningen skulle detta kunna innebära att 

direkt fysiskt våld identifieras på bekostnad av de icke-fysiska formerna av hot och våld. 

 

Diskursanalys, som teori, har en komplex kunskapssyn som ibland kan tyckas motsägelsefull 

inom vetenskaplig forskning. Inom denna teori betonas att kunskap och verklighet är socialt 

konstruerat – och att det därför finns många tolkningar och perspektiv av ”verkligheten”. 

Språket ses här som aktivt bidragande till vårt skapande av verkligheten och inte som en passiv, 

objektiv spegel (Svensson, 2019). Denna kunskapssyn blir aningen besvärlig, då den 

destabiliserar vetenskapens roll som objektiv sökare av sanning och kunskap. Vad är kunskap 

och sanning om allt är socialt konstruerat? Hur ska man undersöka och studera olika fenomen 

om man inte erkänner att de finns ”på riktigt”? Här blir det dock viktigt att poängtera att 

diskursanalysen inte förnekar existensen av icke-språkliga fenomen i världen, såsom 

exempelvis sjukdomar, krig och miljöhot. Diskursanalys betonar snarare att vårt sätt att tala om 

olika fenomen påverkar vår upplevelse, förståelse och förhållningssätt till det (Svensson, 2019). 

Vi tillskriver dessa fenomen olika innebörd och mening genom språket – och det är just det som 

blir av intresse för en diskursanalytiker. Det vill säga; hur talar vi om saker och ting? Och vad 

får det för konsekvenser att vi talar om det på det viset? Svensson (2019, s. 155) sätter ord på 

just detta:  

 
Även om cancer i första hand är ett biologiskt och medicinskt problem så är det också ett 

diskursivt fenomen. Cancer, terrorism och klimatkriser blir verkliga eftersom vi pratar och 

skriver om dem som just sjukdomar, kriser och hot. Det vi inte talar och skriver om existerar 

inte som meningsfulla fenomen som vi kan förhålla oss till. 
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Diskursanalys öppnar upp för nya sätt att tolka och förstå olika sociala och 

samhällsvetenskapliga fenomen. I språket finns osynliga värderingar, hierarkier och diskursiva 

sanningar som vi ofta inte reflekterar över eller ifrågasätter vid en första anblick. Genom 

diskursanalys möjliggörs synliggörandet av hur språket används för att konstruera och 

reproducera exempelvis sociala normer, identiteter och hierarkier. Diskursanalys kan ge oss en 

djupare förståelse för hur språket påverkar vår upplevelse av omvärlden samt våra handlingar.  

 

 

6.2 Framtida forskning 
Utifrån studiens resultat synliggörs bland annat hur lärarrollen håller på att förändras; från att i 

första hand inneha rollen som ämnes- och undervisningsexpert till att nu också behöva vara 

säkerhetsaktör. Tidigare forskning visar att hot och våld samt rädslan för detta påverkar bland 

annat lärares arbetsprestation, arbetstillfredsställelse samt fysiska och psykiska hälsa negativt 

(Espelage et. al. 2013; Kapa & Gimbert 2018). För framtida forskning skulle det vara relevant 

att undersöka konsekvenser av den förändrade lärarrollen när det gäller hot och våld i skolan, 

till exempel hur PDV-utbildningar påverkar lärares arbete. Men även mer forskning om hur hot 

och våld i skolan påverkar lärar-elev-relationen, undervisningen och elevernas lärande.  
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BILAGA 1 – EMPIRISKT MATERIAL 

Artiklarna hämtades ursprungligen från lararen.se i december 2022. I och med att 

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund gick samman den 1 januari 2023 överfördes 
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de övergick till den nya hemsidan, dessa är nummer 12, 20, 22. På dessa anges de gamla 

länkarna till lararen.se. 
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larare-dodade---sapo-utreder-18-aringen/  
[hämtad 2022-12-07] 

Lenita Jällhage 2022-03-22 

2 Lärarförbundets krav inför ministerns våldsmöte 
 
https://www.vilarare.se/nyheter/skolvald/kraven-pa-
ministern-efter-skolattackerna-mer-stod-tidigt/  
[hämtad 2022-12-07] 

Emma Olsson 2022-04-21 

3 Wiman: Hög tid att investera i ett par hållbara byxor 
istället 
 
https://www.vilarare.se/nyheter/kronika2/wiman-
regeringen-forsoker-lappa-ihop-skolan-som-ett-par-
gamla-jeans/  
[hämtad 2022-12-07] 

Maria Wiman 2022-04-22 

4 Sex av tio kommuner saknar beredskap 
 
https://www.vilarare.se/nyheter/vald-i-skolan/sex-av-
tio-kommuner-saknar-beredskap/  
[hämtad 2022-12-07] 

Lenita Jällhage 2022-05-05 

5 Polis: Råden försätter lärarna i direkt fara 
 
https://www.vilarare.se/nyheter/vald-i-skolan/polis-
raden-forsatter-lararna-i-direkt-fara/  
[hämtad 2022-12-07] 

Lenita Jällhage 2022-05-05 

6 Nya råd tas fram om PDV 
 
https://www.vilarare.se/nyheter/vald-i-skolan/nya-
rad-tas-fram-om-pdv/  
[hämtad 2022-12-07] 

Lenita Jällhage 2022-05-05 
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7 Så skapade Ale kommun sin plan 
 
https://www.vilarare.se/nyheter/vald-i-skolan/sa-
skapade-ale-kommun-sin-plan  
[hämtad 2022-12-07] 
  

Lenita Jällhage 2022-05-05 

8 Vi lärare står utan skydd 
 
https://www.vilarare.se/nyheter/vald-i-skolan/vi-
larare-star-utan-skydd/  
[hämtad 2022-12-07] 

Emma Olsson 2022-05-05 

9 Efter knivdådet - så utbildas lärarna idag 
 
https://www.vilarare.se/nyheter/vald-i-skolan/efter-
knivdadet--sa-utbildas-lararna-i-dag/  
[hämtad 2022-12-07] 

Påhl Ruin 2022-05-05 

10 Säpo om skolattackerna: “Digitala plattformar en 
riskmiljö” 
 
https://www.vilarare.se/nyheter/vald-i-skolan/sapo-
om-skolattackerna-digitala-plattformar-en-riskmiljo/  
[hämtad 2022-12-07] 

Emma Olsson 2022-05-06 

11 Fler skolattacker som aldrig blev av - Polisen 
avslöjar 
 
https://www.vilarare.se/nyheter/vald-i-
skolan/polisens-hemliga-uppgifter--flera-fall-av-
avvarjda-skoldad/  
[hämtad 2022-12-07] 

Emma Olsson 2022-05-09 

12 Trots dystra rapporter - de flesta lärare är nöjda 
 
Finns ej på vilarare.se. Gammal länk till lararen.se: 
https://www.lararen.se/nyheter/arbetsmiljo/lararnas-
ljusa-bild-av-jobbet  
[hämtad 2022-12-07] 

Emma Olsson 2022-05-18 

13 Experten: “Varför skulle det inte bli fler 
skolattacker?” 
 
https://www.vilarare.se/nyheter/skolvald/experten-
varfor-skulle-det-inte-bli-fler-skolattacker/  
[hämtad 2022-12-07] 

Anna Westman 
Swantesson 

2022-05-18 
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14 Skolor får hjälp att förebygga våld 
 
https://www.vilarare.se/nyheter/vald-i-skolan/skolor-
far-hjalp-att-forebygga-vald/  
[hämtad 2022-12-07] 
 
  

TT 2022-06-23 

15 Nya hårdare skollagen: Så får lärare agera mot stök i 
skolan 
 
https://www.vilarare.se/nyheter/skolstok/nya-hardare-
skollagen-sa-far-larare-agera-mot-stok-i-skolan/  
[hämtad 2022-12-07] 

Emma Olsson 2022-08-16 

16 Efter lärarförbundets krav: hårdare tag mot 
lärarvåld 
 
https://www.vilarare.se/nyheter/vald-i-skolan/efter-
lararforbundets-krav-hardare-tag-mot-lararvald/  
[hämtad 2022-12-07] 

Emma Olsson 2022-08-23 

17 Fyra av tio lärare känner oro för skolattacker 
 
https://www.vilarare.se/nyheter/skolvald/larar-oro-
for-skolattacker-ar-en-maltavla/  
[hämtad 2022-12-07] 

Emma Olsson 2022-08-30 

18 Camilla orkade bara ett år - Skyddsombudet varnar 
 
https://www.vilarare.se/nyheter/vald-i-
skolan/camilla-orkade-bara-ett-ar--skyddsombudet-
varnar/  
[hämtad 2022-12-07] 

Emma Olsson 2022-09-01 

19 Wiman: “Våra pojkar sitter på ett skenande tåg” 
 
https://www.vilarare.se/nyheter/kronika2/wiman-
vara-pojkar-sitter-pa-ett-skenande-tag/  
[hämtad 2022-12-07] 

Maria Wiman 2022-09-02 

20 Jaara Åstrand om skoldåden: “Det krävs ett 
nationellt ansvar” 
 
Finns ej på vilarare.se. Gammal länk till lararen.se: 
https://www.lararen.se/nyheter/vald-i-
skolan/lararnas-krav-pa-sakerhet-deras-ansvar  
[hämtad 2022-12-07] 
 
  

Emma Olsson 2022-09-08 
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21 Skolattackerna: Här kan oroliga lärare få hjälp 
 
Finns ej på vilarare.se. Gammal länk till lararen.se: 
https://www.lararen.se/nyheter/vald-i-
skolan/skolattackerna-har-kan-oroliga-larare-fa-
experthjalp 
[hämtad 2022-12-07] 
 
  

Emma Olsson 2022-09-08 

22 Elev gripen efter hot - lärarna utan beredskap 
 
https://www.vilarare.se/nyheter/skolvald/elev-gripen-
efter-hotlararna-utan-beredskap/  
[hämtad 2022-12-07] 

Emma Olsson 2022-09-21 

23 Hon startar upprop mot lärarvåldet 
 
https://www.vilarare.se/nyheter/skolvald/hon-startar-
upprop-mot-lararvaldet/  
[hämtad 2022-12-07] 

Lenita Jällhage 2022-10-03 

24 Caroline ströps av elev: ”Kände att snart slutar jag 
andas” 
 
https://www.vilarare.se/nyheter/skolvald/caroline-
attackerades-av-elev--vill-sta-upp-mot-valdet/  
[hämtad 2022-12-07] 

Lenita Jällhage 2022-10-03 

25 Efter attacken mot Caroline: “Det ska vara 
nolltolerans” 
 
https://www.vilarare.se/nyheter/skolvald/larare-
anmaler---men-inget-hander/  
[hämtad 2022-12-07] 

Lenita Jällhage 2022-10-04 

26 Här kan du få stöd med utåtagerande elever 
 
https://www.vilarare.se/nyheter/skolvald/har-kan-du-
fa-stod-med-utatagerande-elever/  
[hämtad 2022-12-07] 

Lenita Jällhage 2022-10-11 

27 Rektorns svar efter misshandlade Carolines kritik 
 
https://www.vilarare.se/nyheter/skolvald/rektorns-
svar-efter-misshandlade-carolines-kritik/  
[hämtad 2022-12-07] 

Lenita Jällhage 2022-11-10 

 

 

 


