
Skoleskydere – tre typer (2009, 18(4))  

Det sker gudskelov ret sjældent – men vækker kolossal og berettiget opsigt hver gang – at en 

skoleelev tager skydevåben med i skolen og pludselig begynder at skyde vildt omkring sig. Men 

selvom det er en sjælden begivenhed, sker det dog tilsyneladende med øget hyppighed i de senere 

år, så der kan være god grund til at se på den psykologiske baggrund for disse meget tragiske 

begivenheder. Det har en amerikansk psykolog, Peter Langman, gjort for nylig ved at gennemgå al 

tilgængelig viden om ti skoleskydere – alle fra USA. For hver af disse skoleskydere forelå der 

omfattende beskrivelser af deres opvækst, livsvilkår og personlighed samt deres aktuelle 

psykologiske problemer, som fortalt af familie, venner, omgivelser samt psykologer, der har udført 

omfattende interviews og testninger af de pågældende.  

Ved at gennemgå den omfattende information om de ti undersøgte skoleskydere, kunne Peter 

Langman konstatere, at de faldt i tre temmelig klart adskilte grupper, nemlig de traumatiserede, de 

psykotiske (sindssyge) og de psykopatiske. 

Gruppen af traumatiserede skoleskydere omfattede tre skoleelever i 13-16 års alderen. Disse tre 

skoleskydere havde alle været udsat for ekstremt belastende forhold under opvæksten, herunder 

fysisk vold, seksuelt misbrug og et ustabilt og følelseskoldt opvækstmiljø. Den ene af de tre ville 

egentlig have begået selvmord i skolen, men valgte i sidste øjeblik at skyde omkring sig i stedet. De 

to andre var tilsyneladende under stærk indflydelse af en særlig nær ven, der i begge tilfælde havde 

”inspireret” de pågældende til at ”hævne sig” på kammerater og lærere på skolen. 

Den anden gruppe af skoleskydere beskrives som psykotiske. Denne gruppe var den største, idet 

hele fem – altså halvdelen af de i alt ti skoleskydere – tilhørte denne gruppe. Disse fem elever kom 

alle fra ”almindelige hjem”, og havde i modsætning til den førnævnte traumatiserede gruppe ikke 

været udsat for særlige belastninger, hverken i opvæksten eller i nyere tid. De pågældende fem 

havde til gengæld inden skyderierne udvist klare tegn på psykose, sindssyge. Nogle led af voldsom 

angst for helt indbildte forfølgere, andre hørte ”stemmer”, der beordrede dem til at gribe til vold. 

Alle fem havde mærkelige tanker, som var uforståelige for deres omgivelser, f.eks. mente den ene, 

at det var helt ok at skyde læreren, fordi han allerede var ”død eller uvirkelig”, mens andre mente, at 

det var nødvendig at gå til modangreb mod deres indbildte forfølgere. 

Den sidste og mindste af de tre grupper bestod af to skoleskydere, som klart adskilte sig fra de to 

foregående grupper ved at udvise stærke psykopatiske træk, især præget af en næsten komplet 

mangel med medfølelse med andre. Den ene af disse to skoleskydere havde inden skoleskydningen, 

nydt at mishandle og dræbe dyr, mens den anden hørte til den kategori af psykopater, der ofte 

omtales som ”charmerende psykopater”, der nyder at kunne manipulere deres omgivelser til at følge 

deres mindste ønsker, uden at de egentlig føler noget for disse mennesker.  

Psykopater mener ofte, at det er deres ret at få opfyldt alle deres ønsker og krav, og hvis nogen står 

dem i vejen, kan de blive grebet af et ubændigt raseri, som sammen med manglen på medfølelse 

kan føre til alvorlige former for voldelig adfærd, og altså ligefrem skoleskydning. 

Da alle de tre nævnte kategorier af psykologiske problemer – at være svært traumatiseret, at lide 

under begyndende psykose samt at være præget af psykopatiske træk – kan afhjælpes med 

psykologisk hjælp, kan det dog tænkes, at man ved at forbedre adgangen til psykologisk hjælp til 

unge mennesker ikke blot kan opnå en forbedring af deres tilværelse, men måske også – hvem ved – 

kan hindre en eller flere skoleskydninger i fremtiden                     
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