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Förord 

Föreliggande undersökning av nästan fem och ett halvt tusen lärare i grund-
och gymnasieskolor i hela landet har initierats och finansierats av Arbets
gruppen med uppgift att motverka rasistiskt och annat etniskt relaterat våld 
vid inrikesdepartementet. Ordförande i arbetsgruppen har varit generaldirek
tör Marianne Håkansson. Jag vill tacka arbetsgruppen för förtroendet att ge 
forskningsuppdraget till mig och CEIFO. I viss mån kan den här studien ses 
som ett komplement till den undersökning av nära 8.000 skolelever som 
publicerades 1997. En viktig skillnad mellan dessa två undersökningar består 
i att  medan elevstudien inte var en "attitydundersökning" - endast några få 
frågor av detta slag inkluderades i frågeformuläret - innehåller föreliggande 
studie en mycket omfattande del som handlar om många typer av åsikter, 
värderingar och förhållningssätt. Lärarenkäten utgör därför ett betydligt 
bättre underlag för slutsatser rörande respondenternas åsikter och värdering
ar än  vad fallet var med elevundersökningen. 

Data till undersökningen insamlades under försommaren och hösten 1997. 
Statistiska centralbyrån i Örebro har svarat för urvalsdragning, distribution 
och insamling av enkäter samt förfärdigande av datafil. Jag vill tacka pro
jektledare Michael Nilsson samt hans medarbetare vid SCB, bl a Inge Gö
ransson, Tor Bengtsson, Leif Lemon m fl för ett - som vanligt - utmärkt och 
effektivt samarbete. 

Fil dr  Heléne Lööw, FK Ebba Hedlund, FK Anna Andersson, samt FK 
Stéphane Bruchfeld har bidragit till konstruktionen av frågeformuläret. Jag 
vill tacka dem för ett givande samarbete. Min medförfattare Ebba Hedlund 
har varit till ovärderlig hjälp i alla faser av undersökningen. Till sist vill jag 
tacka de 5.494 lärare i svenska grund- och gymnasieskolor som tålmodigt 
fyllt i det omfattande frågeformuläret. Många av deltagarna har bidragit med 
mycket värdefulla synpunkter. Jag hoppas att de 5.494 rösterna blir ett kon
struktivt bidrag till den pågående debatten om den svenska skolans villkor. 

Stockholm, i april 1998 

Anders Lange 
Professor 
CEIFO 
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1 Urval, genomförande och bortfalls analys 

1.1 Inledning 

Föreliggande undersökning, som genomfördes på uppdrag av Arbetsgruppen 
med uppgift att motverka rasistiskt och annat etniskt relaterat våld vid inri
kesdepartementet, är mycket omfattande och komplex. Det primära - och för 
arbetsgruppen mest relevanta - syftet med undersökningen har varit att 
kartlägga lärarnas utsatthet för politiskt och etniskt relaterat våld och hot i 
skolorna samt deras kontakt med såväl rasistisk/nazistisk/antisemitisk pro
paganda som antirasistiska/antinazistiska organisationer och kampanjer. Ett 
annat viktigt delmål har varit att undersöka lärarnas erfarenheter av och in
ställning till olika åtgärder inom skolan som syftat till att motverka dels ra
sistiskt och etniskt relaterat våld och hot, dels rasistisk propaganda. I sam
band med detta har vi även bett lärarna att redovisa i vilken utsträckning de i 
dessa sammanhang får hjälp och stöd av skolledningar, lokala skolpolitiker 
samt föräldrar. 

Eftersom någon så omfattande undersökning av lärare inte tidigare genom
förts i Sverige, har vi utnyttjat tillfället för att maximera "utdelningen" från 
undersökningen och inkluderat ytterligare teman: lärarnas erfarenheter av 
och inställning till "den mångkulturella skolan", deras bedömningar av i vil
ken utsträckning lärarutbildningen rustat dem för arbete i denna skola, deras 
förhållningssätt till invandring, invandrare och "mångkulturalitet" i stort 
inklusive eventuella rasistiska och antisemitiska sentiment, deras värderingar 
och livsmål, förtroende för politiker, samhällsinstitutioner mm, förhållnings
sätt till rationalitet och vetenskaplighet kontra ockulta idéer samt självför
troende, identifikation med Sverige och politiska sympatier. 

Frågeformuläret är så innehållsrikt och komplext att vi i denna första rap
port endast presenterar de viktigaste resultaten. Rapporten kommer att följas 
av en bok, som utkommer under hösten 1998. 

1.2 Urval 

Urvalsramen gjordes av Statistiska Centralbyrån i Örebro på grundval av 
SCBs lärarregister med uppgifter gällande per 31.12.1996. En rad villkor 
formulerades för konstruktionen av urvalsramen. Lärarnas ålder begränsades 
till intervallet 30-60 år. Den nedre åldersgränsen sattes med hänsyn till öns
kemålet att de lärare som deltar i undersökningen bör ha åtminstone några 
års erfarenhet av arbete i skolan. Lärarnas behörighet (pedagogiska utbild
ning) specificerades till behörighetskoderna 1 och 2, dvs pedagogisk utbild



ning adekvat för tjänsten samt pedagogisk utbildning ej adekvat för tjänsten. 
Vidare bestämdes att urvalsramen skulle omfatta lärare i grundskolor och 
gymnasieskolor som antingen har kommunen som huvudman eller är fristå
ende. När  det gäller de fristående grundskolorna inkluderades följande in
riktningar: allmän, speciell pedagogisk, konfessionell (exklusive Livets ords 
kristna skolor) samt språkHg/etnisk. Inriktningar gällande fristående gymna
sieskolor definierades enkelt som "fristående". Skolledare och syo-konsi^-
lenter uteslöts från de "tillåtna" befattningarna bland lärarna i urvalsrameik. 
Yrkeserfarenhet definierades som 3-40 år i lärarregistret, varvid den nedre 
gränsen sammanhänger med det tidigare nämnda önskemålet att lärarna i 
undersökningen bör ha några års erfarenhet av skolarbete. Vidare bestämdes 
att tjänstgöringens omfattning skulle vara minst 50 procent inom både 
grundskola och gymnasieskola. 

Lärarregistret omfattar ca 130.000 lärare i samtHga skolformer. Bruttopo-
pulationen, definierad som tjänstgörande lärare med prioriterad skolform 
grundskola respektive gymnasium samt med kommun som huvudman re
spektive fristående, omfattar 108.361 individer. Den med ovan nämnda be
gränsningar och villkor definierade urvalsramen kom att omfatta 61.23|1 
personer. Det är viktigt att understryka att undersökningens resultat i förséa 
hand representerar de lärare som ingår i urvalsramen. Urvalsramen deladejs 
in i fem strata: kommunala grundskolor, fristående grundskolor, kommunala 
gymnasieskolor med yrkesinriktning, kommunala gymnasieskolor med övrig 
("vanlig") inriktning samt fristående gymnasieskolor. Ett stickprov om 8.002 
individer drogs sedan medelst systematiskt urval inom strata, varvid urvals
ramen var sorterad i skolordning, vilket medförde en proportionell geogra
fisk fördelning inom strata. På grund av kraftig obalans mellan olika skol
formers representation i urvalsramen (framförallt i fråga om fristående sko
lor) "översamplades" vissa strata så att de skolformer som är mindre vanligia 
i urvalsramen blev representerade med tillräckhga antal individer i stickpro
vet. Ur estimationssynvinkel kan det så producerade urvalet betraktas som 
likvärdigt med obundet slumpmässigt urval inom varje stratum. Fördelning
en över strata i urvalsramen och i stickprovet framgår av tabellen på  nästa 
sida. 

I urvalet som helhet blev samtliga län representerade. När  län korstabulerajs 
mot strata visar det sig att 14 av 120 (dvs 11,7 procent) kombinationer aV 
län och stratum är "tomma", dvs innehåller inga individer. I två län sakna's 
två strata, i övriga fall saknas endast ett. Detta har emellertid ingen betydelsie 



för analysen av resultaten, eftersom kombinationen län/stratum inte kommer 
att användas som analysenhet. 

Fördelningar över strata i urvaisromen samt i stickprovet. 

Stratum nr Lärare i Antal i urvalsramen Antal i stickprovet 

1 Kommunala grundskolor 4 7 . 8 6 0  4 . 3 7 5  

2 Fristående grundskolor 6 2 2  4 2 5  

3 
Kommunala gymnasieskolor 

2 . 7 1 7  7 0 0  
yrkesinriktade 

2 . 7 1 7  7 0 0  

4 
Kommunala gymnasieskolor 

9 . 8 5 7  2 . 3 2 5  
övriga 

5 Fristående gymnasieskolor 1 7 5  1 7 5  

1.3 Genomförande 

Undersökningen genomfördes huvudsakligen med hjälp av postenkäter. Det
ta förfaringssätt brukar medföra något större bortfall, men har å andra sidan 
den klara fördelen att respondenter kan besvara frågorna i lugn och ro utan 
närvaro av en intervjuare, vilket av allt att döma innebär att den s k sociala 
önskvärdhetseffekten - att ge socialt acceptabla svar särskilt på känsliga frå
gor - gör sig mindre gällande. Det tryckta frågeformuläret skickades medelst 
A-post av SCB i Örebro veckorna 22-23 1997. Det första påminnelsebrevet 
med ett nytt frågeformulär skickades den 9 juni. Efter sommaruppehållet 
skickades det andra påminnelsebrevet den 15 augusti. Efter tio dagar kontak
tades de respondenter som fortfarande inte insänt ifyllt formulär och i den 
mån de accepterade att delta genomfördes datainsamlingen medelst tele
fonintervju. 

Datafilen levererades till undertecknad i början av oktober. En genomgång 
av datafilen visade att en hel del felkodningar förekom, vilket inte kan und
vikas i stora och komplexa undersökningar. Det visade sig även att data mås
te kompletteras med uppgifter från RTB (registret över totalbefolkningen). 
Korrigeringar av felkodningar och kompletteringar medförde att en komplett 
och felfri datafil förelåg den 10 november. All statistisk bearbetning och 
analys genomfördes av undertecknade. 



1.4 Bortfallsanalys 

I den bortfallsanalys som följer måste vi i viss mån föregripa presentationen 
av enkätresultaten, eftersom analysens syfte är en bedömning av den ut
sträckning i vilken bortfallet inverkar på dessa resultat, dvs ett slags hypotés 
om hur resultaten skulle se ut om de individer som utgör bortfallet hade 
deltagit i undersökningen. Utifrån antagandet att individerna i bortfallet 
skulle ha svarat på samma sätt som motsvarande grupper bland de deltagan
de, kan man i någon mån försöka bedöma om undersökningens resultat 
skulle ha blivit annorlunda om de som inte deltog faktiskt hade deltagit. 

Bruttourvalet bestod av 8002 individer. Av dessa utgjorde 39 individer s.k. 
övertäckning, 9 individer hade skyddad identitet etc. och 116 personer be
svarade enkäten med identifikationsnumren avrivna. De sistnämnda har in
gått i det totala resultatet, men inga bakgrundsdata om dessa personer har 
kunnat erhållas. 

Nettourvalet bestod sålunda av 7954 individer. 2460 besvarade inte enkäten, 
vilket innebär ett totalt bortfall på 30,9 procent. Netto urvalet bestod av 37,9 
procent män och 62,1 procent kvinnor, av de deltagande var 36,6 procent 
män och 63,4 procent kvinnor. Det totala bortfallet bland kvinnorna var 3 1  
procent och bland männen 35 procent. Detta innebär innebär att  kvinnorna 
är något överrepresenterade i våra data och följaktligen är männen något 
underrepresenterade. 

Denna del av bortfallsanalysen gick till på följande sätt. En "simulerad" da
tafil konstruerades med hjälp av de kombinationer av bakgrundskännetecken 
som är kända för bortfallet. Därefter utrustades de kategorier som definieras 
av dessa kombinationer (t ex manliga lärare i kommunala grundskolor) med 
"variabelvärden" i form av medelvärden på ett antal sammansatta mått, be
räknade för motsvarande kombinationer av bakgrundskännetecken bland dje 
svarande. Därefter slogs den så konstruerade "bortfallsfilen" samman med 
en motsvarande fil baserad på de svarande och medelvärden för  ett antal 
mått i det på så sätt erhållna "totalmaterialet" (utan bortfall) jämfördes med 
motsvarande medelvärden bland de svarande. 

Tittar man på hur bortfallet fördelar sig mellan olika skolstadier och skol
former är det generellt sett ingen nämnvärd skillnad mellan nettourvalet ocK 
de deltagande. Det högsta bortfallet förekommer bland lärare i friståendte 
grundskolor, där 40 procent av de tillfrågade har valt att inte svara, det lägs
ta bortfallet uppvisar lärare i kommunala grundskolor och kommunala teo
retiska gymnasier där 31 procent har valt att valt att inte delta. Tar man 



dessutom hänsyn till kön framgår att manliga lärare i kommunal grundskola 
och i kommunala gymnasier (både praktiska och teoretiska) är underrepre-
senterade i data, liksom kvinnliga lärare i fristående grundskolor. I fråga om 
manliga och kvinnUga lärare på fristående gymnasier avviker inte de delta
gande från nettourvalet. En analys enligt ovan beskrivna principer leder till 
slutsatsen att resultatet inte skulle ha varit nämnvärt annorlunda om inget 
bortfall förekommit. 

Om man tittar på bortfallets fördelning på de sex geografiska regionerna är 
det totalt sett ingen skillnad mellan de deltagande och nettourvalet, det hög
sta bortfallet kan noteras i region 1 (Skånelän), Uppdelat på kön är män i 
region 3 (Jönköpings, Kronobergs, Kalmars, Gotlands och Blekinge län), i 
region 5 (Stockholms, Uppsala och Västmanlands län) och i region 6 
(Kopparbergs län och norrut) underrepresenterade i data (med motsvarande 
överrepresentation av kvinnorna i dessa län). Även här ger en sammanväg-
ning av antalet individer i bortfallet och det antagna medelvärdet för dessa 
individer på de index som analyserats ingen anledning att anta at t  resulatet 
sett annorlunda ut utan något bortfall. Det index som utgör ett mått  på i vil
ken utsträckning total spridning av rasistiskt material har uppmärksammats 
utgör dock ett undantag: beräkningar av ett totalt medelvärde för detta index 
där bortfallet inkluderats och tilldelats medelvärden utifrån fördelning på 
undergrupper (antingen skolstadier/skolformer och kön eller geografiska re
gioner och kön) visar att resultatet blir ett lägre medelvärde för total sprid
ning av rasistisk propaganda än undersökningens medelvärde. Detta innebär 
att bortfallet i viss mån kan ha lett till en viss överskattning av total sprid
ning av rasistisk propaganda. 

Inte heller om man fördelar bortfallet på storstadslän och övriga län förefal
ler bortfallet skilja sig från dem som deltog i undersökningen, och samma 
bedömning gäller om man dessutom fördelar bortfallet på kön. Dessa subka-
tegoriers relativa andelar är desamma som i nettourvalet och den rimliga 
slutsatsen blir att bortfallet inte har påverkat resultaten. 

Vid en kategorisering där tre storstadsområden (Malmö, Göteborg och 
Stockholm) samt övriga Sverige urskiljs, kan man se att de relativa andelarna 
av respondenter som tillhör de olika kategorierna är densamma bland de del
tagande som i nettourvalet. Fördelat på kön kan man konstatera att  manliga 
lärare i Stockholm och övriga landet är underrepresenterade i data, men inte 
i sådan utsträckning att det påverkar totala medelvärden för index. 

Ytterligare en uppdelning har gjorts av bortfallet, denna gång med avseende 
på ålder och geografisk region. Totalt sett är de äldre åldersgrupperna 41-45 



år, 51-55 år och 56-61 år underrepresenterade i data, dvs de har ett högre 
bortfall än de två yngsta åldersgrupperna. De största avvikelserna från net
tourvalet förehgger i region 1 (Skånelän) och i region 2 (Hallands, Göteborgs 
och Skaraborgs län), där den yngsta lärargruppen är underrepresenterad. Inte 
heller här finns det anledning att anta att  bortfallet har påverkat undersök
ningens resultat på något avgörande sätt. 

En annan infallsvinkel på bortfallsanalysen sammanhänger med de 116 lära
re som skickat in sina enkäter med avrivna identifikationsnummer. Under 
datainsamlingen har relativt många lärare ringt och undrat om de kan lita på 
sekretessen i undersökningen, dvs att det skall vara omöjligt att identifiera 
vem som besvarat ett visst enkätformulär. Vi kunde således notera en viss 
misstänksamhet i detta avseende och det är inte orimligt att anta att ett vik
tigt skäl till beslutet att inte delta i undersökningen har varit att man inte li
tat på  sekretessen. Om man antar att de lärare som skickat in "avidentifie
rade" frågeformulär gjort detta av samma skäl, kan man i nästa steg anta att 
bortfallet - eller en väsentlig del av det - i för undersökningen väsentHga av
seenden mera liknar dessa 116 "identitetslösa" än de deltagare som inte rivit 
av id-numren. Bland dessa 116 är lärare på  gymnasiets praktiska prograip 
något överrepresenterade jämfört med hela materialet, vilket även - om än i 
mindre grad - gäller högstadielärare. Lärare som huvudsakligen undervisar i 
praktisk-estetiska ämnen är tydligt överrepresenterade bland de 116. Lärare 
som arbetar i skolor med inga elever med invandrarbakgrund och i skolor 
där andelen sådana elever är större än 50 procent är också något överrepre
senterade bland de "identitetslösa". 

Om man beräknar medelvärden för en rad mått på olika aspekter av under
sökningens resultat bland dessa 116 lärare och jämför dem med motsvarande 
medelvärden för övriga svarande, visar det sig att tydliga skillnader förehgger 
i ett antal avseenden (läsaren får bläddra fram i rapporten för beskrivning aV 
innehållet i de ohka måtten). Jämfört med de övriga uppvisar de 116 mera 
negativ inställning till invandring och det "mångkulturella" samhället (index 
1 och index 2), mera rasistiska tendenser (index 3) och mera "pessimistisk 
människosyn". De bedömer konsekvenserna av undervisning i multietnisk 
skola mera negativt och rapporterar mera problem med rasism, invandrarfi|-
entlighet mm i sina skolor. De uppvisar mera "auktoritära" värderingar ocji 
mindre förtroende för politiker och institutioner. Däremot skiljer de sig inté 
från de övriga med avseende på utsatthet för etniskt och politiskt relaterat 
våld och hot. 



Vi kan givetvis inte bevisa att de som avstått från att delta i undersökningen 
liknar de 116 "identitetslösa" i alla dessa avseenden. Om det antagande som 
jämförelsen bygger på  inte är helt orimligt, kan man emellertid formulera den 
försiktiga slutsatsen att  frånvaron av dem som valt att inte delta kan ha med
fört en viss underskattning (respektive överskattning) av ovannämnda resul
tat. 

Ytterligare ett sätt att  försöka uppskatta bortfallets inverkan på resultaten 
bygger på antagandet att bortfallet mera Hknar dem som insänt sina enkäter 
sent än dem som gjort det tidigt i datainsamlingen. För att undersöka detta 
delades materialet in i två tidskategorier: de första 80 procenten och de sista 
20, som kommit in allra senast. Inga skillnader föreligger mellan dessa kate
gorier med avseende på  samtliga index. Denna hypotes kan således inte bely
sa bortfallets inverkan på resultaten. 

2 Lärares utsatthet 

Denna undersökning initierades vid den tidpunkt när det vid vissa gymnasie
skolor förekom våldsamma konflikter mellan rasister och antirasister och 
mellan rasister och vissa grupper av invandrarungdomar. Vi ville rikta res-
pondenternas blick mot  konflikter av denna typ och vi ville få en uppfattning 
om i vilken utsträckning lärarna uppfattade att detta var ett problem i da
gens skola. Vi ville också få uppgifter om på vilket sätt lärarna själva utsattes 
för våld och hot som hängde samman med dessa konflikter. 

Den utsatthet som avses i detta sammanhang är dels misshandel och hot som 
riktats mot respondenten, men också hot och våld mot andra personer. Un
dersökningen är inte inriktad på  våld och hot i allmänhet utan fokuserar på 
hot och misshandel som respondenten anser bero på politiska respektive et
niska motsättningar vid skolan. Detta innebär att våld och hot som enligt 
lärarna inte sammanhänger med sådana motsättningar inkluderas inte i den 
utsatthet som behandlas här. 

Att definiera vad som är etniska och politiska motsättningar och vad som 
skiljer dessa åt är komplicerat. Hur  skiljer man en konflikt mellan individer 
från en konflikt mellan grupper och hur vet man att det just är tillhörigheten 
till olika etniska grupper som är avgörande för att motsättningar uppstår? I 
många fall kanske det är uppenbart vad som utgör grunden för en motsätt
ning, men i andra fall framstår konflikter och motsättningar som grundade i 



flera olika dimensioner av det sociala livet. De data angående lärares utsatt
het som insamlats i denna undersökning bygger på lärarnas egna definitioner 
av vad som utgör politiska och etniska motsättningar och i vilken utsträck
ning dessa leder till våld och hot. 

I våra data kan vi konstatera ett samband mellan politiskt och etniskt relate
rad utsatthet i den meningen att den som anser sig drabbad av utsatthet som 
sammanhänger med politiska motsättningar också tenderar att anse sig 
drabbad av utsatthet som sammanhänger med etniska motsättningar. Att 
etniska konflikter har en koppling till politiska förhållanden är inget förvå
nande faktum, det är snarare ett förhållande vi känner igen från andra sam
manhang. Detta samband är som man kan vänta sig starkare bland lärare 
som arbetar på skolor där det finns elever med invandrarbakgrund jämfört 
med skolor som saknar sådana elever (partialkorrelation .43 respektive .22, 
med konstanthållning av skolstadium). Detta innebär att de lärare som arbe
tar i skolor där det finns elever med invandrarbakgrund oftare har erfarenhe
ter av att dessa saker hänger ihop. Vi har kunnat konstatera att  graden av 
utsatthet i viss mån påverkas av andelen elever med invandrarbakgrund vid 
skolan i fråga. Detta kan ge ett visst stöd för uppfattningen att respondenter-
na har givit termerna politiska och etniska motsättningar en innebörd sorti 
åtminstone i någon mån sammanfaller med de fenomen vi varit intresseradie 
av att  studera. 

2.1 Våld 
Att det förekommer våld i skolan är ett problem som har kommit att upp
märksammas allt mer under senare år. Våldet i skolan drabbar både lärare 
och elever och man kan anta att det inte är ett entydigt fenomen. Allt våld är 
inte relaterat till de politiska och etniska konflikter vi har intresserat oss för i 
den här undersökningen. Lärarna vi intervjuat tillfrågades om de under inne
varande läsår (1996/97) utsatts för misshandel, dels på grund av politiska 
motsättningar vid skolan, dels på grund av etniska motsättningar. Svarsal
ternativen var "Aldrig", "1-2 ggr", "3-4 ggr" och "5  ggr eller fler". Ytterst 
få personer uppger att de utsatts för våld. Misshandel orsakad av politiska 
eller etniska motsättningar framstår inte som ett problem som drabbar stora 
grupper av lärare i dagens skola. Detta innebär emellertid inte att det finnjs 

i 

någon acceptabel nivå när det gäller våld i skolan. 

N ä r  det gäller utsatthet för misshandel på grund av både politiska och etnisi-
ka motsättningar är det faktiska antalet rapporterade fall förhållandevis liteit 



- 1 0  män och 6 kvinnor uppger att de misshandlats på grund politiska mot
sättningar och 7 män och 4 kvinnor att de misshandlats på grund av etniska 
motsättningar (i undersökningen deltog 1.967 män och 3.411 kvinnor; frå
gan om politiskt relaterat våld besvarades av 1.888 män och 3.308 kvinnor 
och frågan om etniskt relaterat våld av 1.879 män och 3.258 kvinnor). An
talet fall av misshandel kan relateras till annan utsatthet, exempelvis hot. Vid 
en sådan jämförelse framstår våldet som ett problem med liten utbredning. 
Våldet måste ändå betraktas som allvarligt inte minst på grund av a t t  före
komsten av våld utgör en förutsättning för att hot skall upplevas som just 
hotfulla . 

Det är svårt att med utgångspunkt i dessa få misshandelsfall dra några gene
rella slutsatser om vad som kännetecknar dem som drabbats och att göra sta
tistiska analyser av ett så litet antal fall är inte möjligt. Det är i stort sett bara 
möjligt att redogöra för att det förekommer våld mot lärare i skolan och i 
någon mån beskriva dem som rapporterat denna utsatthet. 

Antal fall a v  rapporterad misshandel. 

Aldrig 1-2 ggr  3-4 ggr  5 ggr  eller fler 

Misshandel p g a  politis
ka motsättningar 5 3 0 3  1 3  2 1 

Misshandel p g a  etniska 
motsättningar 5 2 4 3  8 2 1 

2 2  individer har avgett sammanlagt 2 7  rapporter om misshandel, såväl poli
tiskt som etniskt relaterad. Detta innebär att fem personer har angett at t  de 
misshandlats både på grund av politiska motsättningar och på grund av et
niska motsättningar. Vi kan inte veta om dessa lärare menar att de fall av 
misshandel som har anknytning till politiska motsättningar är andra händel
ser än de misshandelsfall som hänger samman med etniska motsättningar, 
eller om det faktiskt rör sig om samma händelser som uppfattas ha både po
litiskt och etniskt relaterade motiv. Man kan också konstatera att den person 
som rapporterat att han utsatts för misshandel på grund av politiska mot
sättningar fem gånger eller fler är samma person som rapporterat att  han 
misshandlats fem gånger eller fler på  grund av etniska motsättningar. 
Andelen lärare som uppger att de har misshandlats av dessa skäl är således 
liten. 



Andel (procent) a v  lärarna som minst 1-2 g å n g e r  under 
innevarande läsår ( 1 9 9 6 / 9 7 )  utsatts för misshandel. 

Misshandel p g a  a v  politiska motsättningar 0 . 3  

Misshandel p g a  etniska motsättningar 0 . 2  

De lärare som ingår i undersökningen har kategoriserats efter vilka stadier de 
huvudsakligen arbetar vid: grundskolans låg-, mellan- och högstadium samt 
lärare i gymnasieskolan. När  det gäller gymnasieskolan skiljer vi mellan lära
re i gymnasieskolans yrkesämnen och lärare i övriga ämnen. I det som här 
benämns gymnasieskolans yrkesämnen ingår beklädnadsteknik, bygg- och 
anläggningsteknik, el-teleteknik, drift- och underhållsteknik, fordonsteknik, 
livsmedelsteknik, restaurang- och storhushåll, processteknik, träteknik, verk
stads- och industriteknik, hantverk, handel och kontor samt naturämnen. 
Detta innebär att lärare i dessa ämnen i första hand undervisar de elever som 
går på gymnasieskolans praktiska program. Med tanke på hur rekryteringen 
till gymnasieskolans olika program ser ut  med avseende på exempelvis social 
bakgrund, kan man förvänta sig att elever vid olika program skiljer sig åt  i 
vissa avseenden - t.ex. är barn till lågutbildade föräldrar överrepresenterade 
på de praktiska programmen. 

Förutom denna indelning har vi även kategoriserat de lärare som ingår i un
dersökningen med avseende på om de arbetar vid en kommunal skola eller 
vid en fristående skola. Lärare som arbetar i landstingskommunala och stat
liga skolor ingår inte i undersökningen. 

Samtliga fall av misshandel rapporteras av lärare vid kommunala skolor o d i  
misshandelsfallen är jämnt fördelade mellan lärare verksamma vid grund
skolans låg-, mellan- och högstadium samt i gymnasieskolan. Störst andeil, 
0.9 procent, som rapporterar misshandel på grund av politiska motsättningar 
förekommer bland lärare i praktiska yrkesämnen på gymnasiet, följt av låg
stadielärare, där 0.5 procent uppger att de utsatts för misshandel. Även när 
det gäller misshandel på grund av etniska konflikter rapporterar en genom
snittligt högre andel - 0.5 procent - av lärarna i praktiska yrkesämnen att de 
utsatts för detta. 

Det förekommer en viss överrepresentation av misshandel på  grund av poli
tiska motsättningar bland lärare verksamma i de tre storstadslänen: 0.5 pro
cent av lärarna i storstadslänen och 0.2 procent av lärarna i övriga län upjj>-
ger att de utsatts för misshandel, men denna skillnad är inte statistiskt signi
fikant. Endast ett av misshandelsfallen rapporteras av en lärare från den 



nordligaste regionen (Kopparbergs län och norr därom). Även om man inte 
kan dra några generella slutsatser av detta när det gäller frågan vid vilka 
skolor lärarna är mest utsatta, kan man, mot bakgrund av andra resultat i 
denna undersökning, våga sig på att säga att det kan finnas anledning att 
uppmärksamma situationen vid skolor i södra Sverige (söder om Koppar
berg) och vid skolor i storstadslänen. 

Inte heller när det gäller sambandet mellan andelen invandrarelever vid sko
lorna och förekomsten av misshandel av lärare på grund av politiska eller 
etniska motsättningar kan man dra några generella slutsatser på grundval av 
detta material. Man kan konstatera att ingen lärare som kan antas vara verk
sam vid en skola utan elever med invandrarbakgrund (angående detta mått 
på invandrartäthet se diskussion längre fram) har rapporterat någon egen 
utsatthet för misshandel, varken politiskt eller etniskt relaterad. 

2.2 Ho t  
En annan typ av utsatthet handlar om att lärare i sitt arbete hotas. Vad vi 
upplever som ett hot sammanhänger dels med vad som yttras i en situation, 
dels med vår tolkning av både det som sägs och av hela situationen som hot
full. Denna tolkning påverkas förmodligen såväl av vilka de inblandade par
terna är, som av förhållanden i skolan och samhället. Exempel på  sådana 
förhållanden kan vara arbetslöshet bland elevernas föräldrar och arbetslöshet 
som en bild av det framtida vuxenlivet, men också lärares status i samhället 
och skolans resurstilldelning. De sistnämnda faktorerna kan påverka de re
ella möjligheterna att bedriva undervisning samtidigt som de förmedlar ett 
budskap till de unga om vad barn och ungdomar är värda i samhällets och 
de vuxnas ögon. 

Att lärare i skolan utsätts för hot på grund av politiska eller etniska motsätt
ningar är något som är betydligt mer frekvent förekommande än misshandel. 
Frågan specificerar inte i vilken form hotet har framförts eller vilket innehåll 
hotet haft, det som har varit avgörande är lärarens egen bedömning av att 
situationen innebar ett hot. Även här har vi enbart intresserat oss för hot 
som kan relateras till politiska eller etniska motsättningar på skolan. 

Frågan som ställdes var: Har det under innevarande läsår hänt att politiska 
motsättningar på Din skola lett till hot riktat mot Dig självt Motsvarande 
fråga ställdes rörande hot relaterat till etniska motsättningar. Svarsalternati
ven var "Aldrig", "1-2 ggr", "3-4 ggr" och "5  ggr eller fler". 



Andel (procent) a v  lärarna som minst 1-2 g å n g e r  under innevarande 
läsår ( 1 9 9 6 / 9 7 )  utsatts för hot. 

Hot p g a  politiska motsättningar 

Hot p g a  etniska motsättningar 

3 . 2  

3 . 4  

Män framstår som i något högre grad än  kvinnor utsatta för hot relaterade 
till politiska och etniska motsättningar på skolorna, men om man jämför 
män och kvinnor inom respektive skolstadium framträder inga signifikanta 
skillnader mellan könen. Detta gäller både hot relaterat till politiska motsätt
ningar och hot relaterat till etniska motsättningar. 

Resultatet av alla jämförelser mellan män och kvinnor påverkas av att kvin
nor är överrepresenterade bland kategorin låg- och mellanstadielärare och 
män på  motsvarande sätt överrepresenterade bland kategorin gymnasielära
re. Eftersom låg- och mellanstadieelever på många sätt skiljer sig från äldrje 
elever kan man inte dra några slutsatser angående mäns och kvinnors utsatt
het om man inte tar hänsyn till detta förhållande. N ä r  det gäller hot kan man 
med utgångspunkt i detta utgå ifrån att  elever på  låg- och mellanstadiet i 
mindre utsträckning medverkar i situationer som kan uppfattas som hotfulla. 
De är fysiskt underlägsna de vuxna och de problem som förekommer ut
trycks förmodligen i första hand på andra sätt än i termer av hot. 

Det går inte att konstatera några generella skillnader i utsatthet beroende på 
lärarens ålder; det är alltså inte så att en viss åldersgrupp är mer utsatt än 
andra. Lärares ålder hänger i viss mån samman med hur lång erfarenhet de 
har av undervisning, vilket i sin tur kan tänkas påverka hur de upplever situ
ationen i skolan. Vi kan emellertid inte visa att lång (eller kort) erfarenhet 
medför någon skillnad i vilken grad man utsatts för hot. 

Situationen varierar till viss del mellan landets olika delar. Bland lärarna i 
Skåne rapporterar en högre andel än genomsnittet förekomsten av hot soî i 
sammanhänger med politiska motsättningar och bland lärare i Kopparbergs 
län och norr därom rapporterar en lägre andel denna typ av hot. När  det 
gäller hot relaterade till etniska motsättningar är skillnaden mer tydlig: Även 
i detta fall är andelen utsatta större i Skåne län, men också i den region som 
omfattar Stockholms, Uppsala och Västmanlands län är andelen utsatta högj-
re än genomsnittet. Det är många förhållanden som skiljer mellan ohk^ 
landsdelar som kan utgöra förklaringar till variationer i poUtiska och etniskk 
motsättningar vid skolorna. Vi vet sedan tidigare a t t  graden av politiska ak



tiviteter kopplade till rasism varierar mycket mellan olika delar av landet. Ett 
exempel på detta är den enkät till elever vid grund- och gymnasieskolor som 
bl.a. behandlar i vilken utsträckning eleverna har kommit i kontakt med ra-
sistisk propaganda. Resultaten från denna undersökning visade att elever i 
västra Sverige i större utsträckning än elever i övriga Sverige kommit i kon
takt med rasistisk propaganda. 

En mer tydlig skillnad framträder om man jämför de tre storstadslänen 
(Stockholm, Göteborg, Malmö) med övriga landet. Lärare i storstäderna 
rapporterar att de utsätts för mer hot än lärare utanför dessa regioner, en 
skillnad som är statistiskt signifikant. Skolor i storstadslänen kan tänkas 
skilja sig på många sätt från skolor i landets övriga län. 

En skillnad mellan storstadslänen och övriga län är att andelen invandrare
lever är större i skolorna i storstadslänen. Vi har bett respondenterna att 
grovt skatta andelen invandrarelever vid den skola där de är verksamma. 
Svarsalternativen angav intervallen "0-25%", "26-50%", "51-75%" och 
"76-100%". Det stora flertalet lärare arbetar på  skolor där det förekommer 
elever med invandrarbakgrund, men där andelen sådana elever inte översti
ger 2 5  procent. 

Respondenternas fördelning (i procent) över andelar  elever med invandrarbakgrund 
vid skolan d ä r  d e  ä r  verksamma. 

0% >0-25% 26-50% 51-75% 76-100% 

6 . 6  7 7 . 1  10.1  3 . 4  2 . 7  

Det finns inga markanta skillnader i andel elever med invandrarbakgrund 
vare sig mellan grundskolans olika stadier eller mellan gymnasieskolans yrke
sämnen och övriga ämnen vid gymnasiet. En något större andel av kvinnorna 
(6,9 procent) än av männen (4,7 procent) arbetar vid en skola med mer än 
50 procent invandrarelever. Aldersmässigt skiljer sig inte lärarna i skolor 
med stor andel invandrarelever från dem vid skolor med lägre andelar. 

Genom att kombinera lärarnas uppskattning av "invandrartäthet" med vissa 
andra frågor har vi grovt urskiljt dem som är verksamma vid skolor som kan 
antas sakna elever med invandrarbakgrund. Till denna kategori har vi hän
fört dem som uppger att det vid deras skola finns 0-25 procent elever med 
invandrarbakgrund och som dessutom anger att frågan om undervisning av 
elever med annat modersmål än svenska (V131) och frågan om att få stöd i 
sitt arbete i den mångkulturella skolan (VI34) inte är relevanta för dem. 



Dessutom skall respondenter som förts till denna kategori inte ha besvarat de 
tre frågor (V40-V42) som behandlar relationer mellan elever av olika ur
sprung. De analyser som gjorts visar att de signifikanta skillnader som kan 
konstateras framträder mellan lärare i skolor utan elever med invandrarbak
grund, skolor med upp till 25  procent elever med sådan bakgrund och skolor 
där andelen sådana elever överstiger 25  procent. Detta stöder i viss mån an
tagandet att vi har lyckats urskilja de lärare som arbetar vid skolor utan ele
ver med invandrarbakgrund. 

Lärare från de tre storstadslänen anger genomsnittligt högre andelar elever 
med invandrarbakgrund än lärare från övriga län och skolor med mer än 50 
procent elever med invandrarbakgrund saknas nästan helt utanför stor
stadslänen. Det är  tänkbart att detta avspeglar en faktisk skillnad mellan 
skolor i olika delar av landet. Det är rimligt att tänka sig att förekomsten av 
etniska och politiska konflikter till viss del hänger samman med den etniska 
sammansättningen vid en skola. Situationen kan påverkas dels av andelen 
elever med invandrarbakgrund, dels av i vilka etniska grupper eleverna med 
invandrarbakgrund har sina rötter. Om vi konstanthåller andelen elever med 
invandrarbakgrund försvinner skillnaden i rapporterad utsatthet för höt 
mellan storstadslän och övriga län. Att andelen elever med invandrarbak
grund är relaterad till lärarnas rapporterade utsatthet är i sig ingen förkla
ring, det innebär enbart en konstaterad samvariation. Detta förhållande kan 
belysas ytterligare om man jämför skolor med kommunal huvudman med 
s.k. friskolor. I friskolor arbetar en något större andel (7.8 procent) än bland 
lärare i kommunala skolor (6.5 procent) på en skola som saknar elever med 
invandrarbakgrund, samtidigt som andelen friskolelärare som arbetar vid en 
skola med mer än  2 5  procent sådana elever också är större (21.1 procent) än 
motsvarande andel för lärare i kommunala skolor (15.8 procent). Detta är en 
rimlig bild om man tänker sig att friskolor både är skolor med en speciell pe
dagogisk inriktning, där andelen elever med invandrarbakgrund kan antas 
vara relativt låg, men också skolor med etnisk eller språklig inriktning, dar 
andelen elever med invandrarbakgrund förmodligen är relativt stor. Om en
bart andelen elever med invandrarbakgrund var avgörande för förekomsten 
av hot mot lärare skulle inte kommunala skolor skilja sig från friskolor på  
det sätt vi kunnat konstatera. 
Det finns också variationer i frekvensen av rapporterade hot vid en jämförel
se mellan olika skolformer och skolstadier. Man kan inledningsvis konstater*^ 
att det finns en skillnad mellan lärare anställda i kommunala skolor och lärå
re anställda i fristående skolor. En något större andel bland lärare i kommu
nala skolor rapporterar att de någon gång under läsåret 1996/97 utsatts för 



hot. Bland lärare i kommunala skolor utsattes 3.2 procent för hot relaterat 
till politiska motsättningar och 3.6 procent för hot relaterat till etniska mot
sättningar. Motsvarande andelar för lärare i friskolor var 1.1 respektive 1.7 
procent. För att  ge detta en rimlig tolkning måste man ställa sig frågan i vilka 
avseenden kommunala skolor skiljer sig från skolor med annan huvudman. 

De mest markanta skillnaderna när det gäller utsatthet för såväl politiskt 
som etniskt relaterat hot framträder vid en jämförelse mellan ohka skolstadi
er. Bland lärare verksamma på grundskolans högstadium och inom gymna
sieskolans yrkesinriktade program rapporterar en högre andel att de utsatts 
under läsåret än bland lärare inom grundskolans låg- och mellanstadium. 
Här  kan man anta att elevernas ålder en relevant faktor - att lågstadieelever i 
mindre utsträckning än äldre elever medverkar i situationer som av lärarna 
uppfattas som hotfulla är knappast förvånande. Det föreligger en viss skill
nad i utsatthet för hot mellan gymnasieskolans yrkesämnen och teoretiska 
ämnen, vilket gäller även när andelen elever med invandrarbakgrund kon-
stanthålles - lärare i gymnasieskolans yrkesämnen utsätts för något mer hot  
än lärare i gymnasieskolans övriga ämnen. 
Ho t  relaterat till politiska motsättningar rapporteras i något högre grad av 
lärare i grundskolor med mer än 25 procent elever med invandrarbakgrund 
än  av lärare i grundskolor med en mindre andel sådana elever. Bland gymna
sielärare kan man inte konstatera någon skillnad i utsatthet för politiskt rela
terade hot mellan olika nivåer av "invandrartäthet" bland eleverna. 

Också för etniskt relaterade hot framträder skillnader i graden av utsatthet 
vid en jämförelse mellan skolor med ohka andel elever med invandrarbak
grund. Lärare i skolor med andelar över 25  procent rapporterar fler sådana 
hot och denna skillnad gäller för både grundskolan och gymnasieskolan. 

Andel (procent) som utsatts för hot minst 1-2 gånger  under innevarande läsår. 

Hot pga  a v  politiska 
motsättningar 

Hot p g a  a v  etniska 
motsättningar 

Män  Kvinnor M ä n  Kvinnor 

Lågstadium 7 . 0  1 . 2  5 . 4  1 . 9  

Mellanstadium 1.3  1 . 3  4 . 1  2 . 5  

Högstadium 5 . 1  3 . 7  4 . 7  3 . 8  

G y ,  yrkesämnen 6 . 4  4 . 0  6 . 3  4 . 3  

Gy ,  övriga ämnen 4 . 0  2 . 4  2 . 9  3 .1  



2.3 Våld och hot mot andra personer 
Vi bad även respondenterna att ange om någon annan än de själva blivit ho
tad eller misshandlad på grund av etniska eller politiska motsättningar. Frå
gan löd; Har det under innevarande läsår hänt att politiska (respektive etnis
ka) motsättningar på Din skola lett till hot eller misshandel riktade mot nå
gon annan? Svarsalternativen för hot respektive misshandel var "Aldrig", "1-
2 ggr", "3-4 ggr" och "5  ggr eller fler". 

Markant fler respondenter rapporterar denna typ av utsatthet ä n  vad fallét 
var i fråga om våld och hot mot den egna personen. En rimlig tolkning är att 
lärarna här framför allt rapporterar om incidenter mellan elever vid skolain 
och i mindre utsträckning om våld och hot riktat mot andra lärare. Om den 
rapporterade utsattheten skulle avse kollegor kunde man förvänta sig att fler 
lärare i undersökningen rapporterat att de utsatts för hot och misshandel. 
Det finns också anledning att fundera kring vad det är som rapporterats: att 
andra utsätts är något som man inte har samma självklara kunskap om som 
det man själv råkar ut  för. Att andra misshandlas eller hotas kan man kännia 
till genom att man bevittnat händelsen, men man kan också ha hört  talas oitn 
den via andra. Säkerheten i den kunskap man rapporterar är alltså inte hejt 
lätt att bedöma. Samma sak gäller också det faktum att man relaterar hän
delsen till politiska eller etniska motsättningar. Inte ens när det gäller händel
ser där man själv blivit utsatt är det oproblematiskt att  knyta det inträffade 
till innebörden i en kontext och till motiv hos de agerande. N ä r  det gäller 
händelser där man själv eventuellt inte varit närvarande blir denna tolkning 
av vad som inträffat ännu svårare. Vad data med viss säkerhet anger är res-
pondenternas subjektiva tolkning av situationen på skolan. Den som rappor
terar mycket utsatthet hos andra kan antas att i någon mening uppfatta situ
ationen i skolan som problematisk. 

9.4 procent av samtliga respondenter uppger att det minst 1-2 gånger undejr 
läsåret 1996/97 hänt att någon annan blivit misshandlad på grund av politis
ka motsättningar. Motsvarande siffra för misshandel på grund av etniska 
motsättningar är 17 procent. 17.8 procent uppger att minst 1-2 gånger under 
läsåret har någon annan utsatts för hot på grund av politiska motsättninga|r 
vid skolan, och 29.6 procent uppger att någon annan utsatts för hot p|å 
grund av etniska motsättningar. Som vi ser är det större andelar av lärarnä 
som uppger att hot och misshandel sker på grund av etniska motsättningar ̂  i 
skolan än på grund av politiska motsättningar. En tolkning av detta kan vara 



att lärarna uppfattar att etniska motsättningar faktiskt leder till mer våld och 
hot i skolan i dag än politiska motsättningar. 

Andelen av de svarande som uppgivit att någon annan minst 1-2 gånger ut
satts för hot eller våld varierar således. Om man fördelar materialet efter 
kön, skolstadium, andel elever med invandrarbakgrund samt stor
stadslän/övriga län så framstår lärare i vissa skolor som mer drabbade än 
andra. Bland storstadslänens kvinnliga högstadielärare (n=69) rapporterar 
83 procent att andra utsatts för våld och hot. 

Vilka lärare är det då som rapporterar att andra utsätts för detta i deras 
skola? För att  få en mer samlad bild av lärarnas perception av utsatthet hos 
andra har ett sammanfattande mått konstruerats, där de fyra variabler som 
mäter andras utsatthet summerats och omvandlats till en skala från 1 till 4, 
där 1 anger ingen utsatthet alls och de övriga skalstegen anger ökande grad 
av utsatthet. Medelvärdet på detta mått för samtliga respondenter är 1.5. 

Något som i hög grad är avgörande för hur mycket våld och hot mot andra 
som lärarna rapporterar i denna undersökning är vilka elever de undervisar. 
Låg- och mellanstadielärare uppger minst utsatthet hos andra (m=1.2 respek
tive m=1.4), nästa nivå av rapporterad utsatthet hos andra utgörs av lärare i 
gymnasieskolans "övriga" ämnen (m=1.6) och mest utsatthet anges av lärare 
i gymnasieskolans yrkesämnen och högstadielärare (m=1.7 respektive 
m=1.8). Medelvärdesskillnaderna mellan dessa tre nivåer av utsatthet är små 
men statistiskt signifikanta. Om man jämför manliga och kvinnliga lärare 
inom respektive skolstadium framträder ingen skillnad i hur mycket utsatthet 
hos andra man rapporterat. Det går inte heller att konstatera att ålder inver
kar på tendensen att rapportera andra personers utsatthet. Medelvärden för 
andras utsatthet i de sex geografiska regionerna visar endast en signifikant 
skillnad: Lärare verksamma i Kopparbergs län och norr därom har ett lägre 
medelvärde (m=1.3) än lärare i övriga län (m=1.5-1.6). Denna skillnad gäller 
endast skolor där det finns elever med invandrarbakgrund - skolor utan ele
ver med invandrarbakgrund uppvisar inte några statistiskt signifikanta skill
nader mellan rapporterad utsatthet hos andra vid en jämförelse mellan de sex 
geografiska regionerna. 



Medelvärden för måttet p å  total utsatthet hos andra  (skala 1-4) 
för olika skolstadier ocn olika andelar elever med invandrar
bakgrund. 

0% > a 2 5 %  >25% 

Lågstadium 1 . 0  1.1 1 .8  

Mellanstadium 1 . 0  1 .2  2 . 0  

Högstadium 1.1 1 . 7  2 . 4  

Gy,  yrkesämnen 1 . 0  1 . 7  2 . 4  

Gy ,  övriga ämnen  1.1 1.5 2 . 3  

Man kan alltså konstatera att andelen elever med invandrarbakgrund vid den 
skola där läraren är verksam påverkar den utsträckning i vilken man rappor
terar utsatthet hos andra. De lärare som kan antas arbeta vid en skola som 
saknar elever med invandrarbakgrund har lägst medelvärde på måttet för 
total utsatthet hos andra: 1.1, ett medelvärde mycket nära 1, vilket som tidi
gare nämnts innebär ingen rapporterad utsatthet. De lärare som arbetar vid 
skolor med upp till 25  procent elever med invandrarbakgrund har ett medel
värde på 1.5, medan medelvärdet är 2.1 bland lärare vid skolor med mer än 
25 procent elever med invandrarbakgrund. Skillnaderna mellan de tre medel
värdena är statistiskt signifikanta. 

Andelen elever med invandrarbakgrund återkommer som en faktor som till 
synes påverkar graden av utsatthet. Det kan finnas anledning att diskutera 
vilken tolkning detta kan ges. Till att  börja med kan man konstatera att  det 
mått som mäter andel elever med invandrarbakgrund inte är invändnings-
fritt. Det bygger helt på  lärarnas egen uppskattning av andelen sådana elever, 
vilket inte nödvändigtvis sammanfaller med den faktiska andelen. Fråganis 
formulering är inte heller helt lyckad såtillvida att de intervall som ges som 
svarsalternativ är alltför stora för att  man ska kunna urskilja en mer fingrai-
derad skala. Å andra sidan kunde en alltför fingraderad skala innebära 
orimliga krav på bedömarna. Vem kan med tillförlitlighet uppskatta om 
skolan har 10 eller 15 procent elever med invandrarbakgrund? Dessutom 
saknar frågan ett svarsalternativ som innebär att skolan inte har några elever 
med sådan bakgrund. Vi har, som tidigare beskrivits, i efterhand sammanförit 
de lärare som kan antas arbeta vid en skola utan elever med invandrarbakj-
grund till en kategori inom måttet på  invandrartäthet. Vi har slutit oss till atjt 
vi förmodligen i ganska stor utsträckning lyckats plocka ut sådana. Alla slutj-



satser som rör förhållanden som i någon mån sammanhänger med andelen 
elever med invandrarbakgrund måste ta hänsyn till dessa reservationer. 

Om man antar att vårt mått på "invandrartäthet" i viss mån mäter den fak
tiska andelen elever med invandrarbakgrund i skolorna, så framstår de sam
band som vi har kunnat konstatera som relativt stabila i den meningen att de 
kvarstår även om man tar hänsyn till andra faktorer som kan antas påverka 
lärarnas utsatthet, framför allt skolstadium. Däremot är det ju så att begrep
pet "invandrartäthet" döljer en verklighet som innehåller många faktorer 
som inte mäts i vår enkät. Det finns många frågor man måste ställa sig i 
samband med detta, frågor som även är av vikt i andra sammanhang där 
man diskuterar hur mångkulturalism och integration ska bli en konkret 
verklighet. Vad är det i elevernas invandrarskap som gör att lärare i skolor 
med många sådana ungdomar tenderar att i högre utsträckning rapportera 
att de blir hotade? Att hänvisa till kulturellt präglade värderingar är inte me
ningsfullt när den kategorisering som används är just "invandrare", eftersom 
det inte finns någon gemensam "invandrarkultur". Många "invandrarföräld-
rar" präglas förmodligen i större utsträckning än "svenska" föräldrar av stor 
respekt för skola och lärare, men det finns ingen homogen hållning varken 
hos den ena eller den andra gruppen. Är det möjligen så att en del av elever 
med invandrarbakgrund faktiskt mår sämre än svenska elever, och att de 
därför i högre utsträckning hamnar i konflikt med sina lärare? Orsakerna till 
att elever med invandrarbakgrund skulle må sämre kan vara deras föräldrars 
ekonomiska, sociala eller psykologiska bakgrund, orsaker som i viss mån 
kan knytas till flyktingskap, till diskriminering i det svenska samhället eller 
till konflikter mellan föräldrarnas uppfattningar och de uppfattningar skolan 
företräder. Är det kanske så att skolor med större andel elever med invand
rarbakgrund är problematiska ur andra synvinklar än just invandrarskapet? 
Man kan exempelvis tänka sig större arbetslöshet bland elevernas föräldrar 
och högre grad av beroende av socialbidrag, och at t  relativ fattigdom har ett 
samband med skolprestationer och sociala relationer i skolan är ingen vågad 
gissning. Präglas kanske dessa skolor också av en högre grad av sociala och 
ekonomiska problem bland de svenska eleverna? Är måttet på 
"invandrartäthet" i själva verket ett mått på elevernas klassbakgrund? 

2.4 Total utsatthet 
Ett sammanfattande mått på total utsatthet har konstruerats på så sätt att 
utsatthet för våld och för hot summerats. I måttet ingår såväl egen som and
ras utsatthet, och dessutom både utsatthet relaterad till politiska motsätt



ningar och till etniska motsättningar. Måttet har skalstegen 1-4, där 1 inne
bär ingen utsatthet och de övriga stegen står för ökande grad av utsatthet. 
Det bör dock påpekas att i detta mått utgör hot den tyngsta delen i förhål
lande till misshandel, medan utsatthet för våld har litet inflytande indexets 
skalvärden. Medelvärdet för måttet på total utsatthet varierar för de olikja 
skolstadierna. Variationen är liten, med medelvärden mellan 1.3 och 1.$. 
Trots små skillnader skiljer sig medelvärdet för låg- och mellanstadielärare 
signifikant från medelvärdet för lärare i gymnasieskolans yrkesämnen. Även 
skillnaden mellan lärare på  lågstadiet och högstadielärare är signifikant, lik
som skillnaden mellan gymnasieskolans yrkesämneslärare och lärare i övriga 
ämnen. Variationen i medelvärden blir större om materialet delas upp efter 
andelar elever med invandrarbakgrund (se tabell nästa sida). 

Det föreligger även en skillnad i total utsatthet mellan storstadslänen och öv
riga län. Denna skillnad minskar emellertid om man jämför lärare från sko
lor med samma andel elever med invandrarbakgrund. 

Medelvärden för total utsatthet (skola 1-4) för olika skolstadier 
samt olika andelar  elever med invandrarbakgrund. 

0% >0-25% > 2 5 %  

Lågstadium 1 . 0  1 .2  1 . 8  

Mellanstadium 1 . 0  1 . 3  2 . 0  

Högstadium 1.1 1 .8  2 . 4  

Gy,  yrkesämnen 1 . 0  1 . 7  2 . 3  

Gy,  övriga ämnen 1.1 1 .5  2 . 3  

Det är även möjligt att jämföra total utsatthet relaterad till politiska mot
sättningar med total etniskt relaterad utsatthet. Generellt sett är den rappor
terade utsattheten relaterad till etniska motsättningar högre än den politiskt 
relaterade utsattheten, i den meningen att en större andel av de svarande 
rapporterar förekomst av utsatthet. I övrigt uppvisar både politiskt och et
niskt relaterad utsatthet samma mönster vid jämförelse mellan olika skolsta
dier och mellan skolor med ohka andelar elever med invandrarbakgrund. Et
niskt relaterad utsatthet uppvisar ett något starkare samband med andelep 
elever med invandrarbakgrund. 



2.5 Vem misshandlar och hotar? 
I anslutning till de frågor som behandlar utsatthet för misshandel och hot 
ställs också fyra frågor om vem som begått misshandel respektive hotat. Frå
gan lyder: "Om detta är fallet, vem hotade eller misshandlade?" Eftersom 
undersökningen inriktar sig på det som sker i skolan innefattar svarsalterna
tiven elever, föräldrar/släktingar till elev och kollegiemedlemmar, förutom 
alternativet "annan person". När  det gäller våld och hot som relateras till 
etniska motsättningar differentierar svarsalternativen också mellan svensk 
bakgrund och invandrarbakgrund hos förövaren. Svaren på dessa fyra frågor 
rör utsatthet för både våld och hot. 

129 personer uppger att  de utsatts för hot och/eller misshandel på grund av 
politiska motsättningar. Av dessa utsatta uppger 79.8 procent att förövaren 
var elev och 20.9 procent uppger att förövaren var förälder/släkting till elev. 
Att förövaren var en kollegiemedlem eller en annan person rapporteras av 
omkring 10 procent av de utsatta. 

Även bland de 122 personer som utsatts för hot och/eller misshandel på 
grund av etniska motsättningar anger större andelar att  elever varit de som 
hotat och/eller misshandlat. Förövaren uppges vara elev med invandrarbak
grund av 78.7 procent av de utsatta medan 20.5 procent anger elev med 
svensk bakgrund som förövare. 13.9 procent av de utsatta anger att förälder 
eller släkting till elev med invandrarbakgrund varit förövare, medan 7.4 pro
cent identifierar förövarna som föräldrar eller släktingar till elever med 
svensk bakgrund. 

704 personer har rapporterat om andras utsatthet för politiskt relaterat hot 
och/eller misshandel. Av dessa personer uppger 93 procent elev som föröva
re, 14.3 procent uppger förälder/släkting, 2.4 procent kollega och 10.5 pro
cent "någon annan". 

Av de 1,134 personer som rapporterat om andras utsatthet för etniskt relate
rat hot och/eller våld anger 55.7 procent elev med svensk bakgrund som för
övare medan 81.3 procent anger elev med invandrarbakgrund. 3.5 procent 
uppger att förövaren var förälder eller släkting till en elev med svensk bak
grund och 11.6 procent uppger förälder eller släkting till elev med invand
rarbakgrund. Mindre än en procent av dem som rapporterat utsatthet hos 
andra på grund av etniska motsättningar uppger att kollegor stod för ho
tet/misshandeln. 5.9 procent anger att någon annan var förövaren. 



Sammanfattningsvis kan man konstatera att lärarna i denna undersökning, i 
den mån de har utsatts för våld och hot i skolan, i högre utsträckning uppger 
att elever snarare än andra personer, utsatt dem för detta. Detta gäller såväl 
våld och hot relaterade till politiska motsättningar som till etniska motsätt
ningar. När det gäller hot på grund av etniska motsättningar har  betydligt 
fler respondenter hotats av elever med invandrarbakgrund än av elever med 
svensk bakgrund. Detta kan tolkas på olika sätt, men man bör kanske fram
hålla att det ligger så att säga i etniska motsättningars natur att de innefattar 
personer av olika etnisk bakgrund, och att det då i skolans värld i försca 
hand kan komma att handla om konflikter mellan de (oftast) svenska lärarna 
och de elever som är av annan etnisk bakgrund. 

2.6 Relationer mellan elever 
Eftersom lärarnas utsatthet i viss mån hänger samman med andelen elever 
med invandrarbakgrund kan det finnas anledning att titta på hur lärarnta 
uppfattar relationerna dels mellan elever med svensk bakgrund och eleveir 
med annan bakgrund, dels mellan olika grupper av elever med invandrar
bakgrund. Det är dessa relationer mellan elever, där den etniska tillhörighe
ten har stor betydelse, som kan präglas av etniska konflikter. I enkäten ställ
des tre separata frågor som berör detta område: Hur uppfattar Du att rela
tionerna vid Din skola är mellan elever med svensk bakgrund och invandra^-
relever med europeisk bakgrund/mellan elever med svensk bakgrund och in
vandrarelever med utomeuropeisk bakgrund/mellan elever tillhörande olika 
invandrargrupper? Svarsalternativen var "Mkt dåliga", "Ganska dåliga", 
Ganska goda", "Mkt goda", "Vet ej, ej relevant". Den stora majoriteten av 
lärare bedömer alla tre relationerna som ganska goda eller mycket godai: 
79.5 procent anser att relationerna mellan elever med svensk bakgrund och 
invandrarelever med europeisk bakgrund är ganska goda eller mycket god^; 
71.5 anser att relationerna mellan elever med svensk bakgrund och invandrai-
relever med utomeuropeisk bakgrund är ganska goda eller mycket goda; 64.^ 
procent uppfattar relationerna mellan elever tillhörande olika invandrar
grupper som ganska goda eller mycket goda. De tre frågorna har relativt sto
ra andelar svarande som anger svarsalternativet "Vet ej, ej relevant"; i fråga 
om den sistnämnda relationen uppger 26.3 procent att de inte vet eller att delt 
inte är relevant. Lärarnas bedömning av situationen är inte ett objektivt måtjt 
på de etniska relationerna i dagens skola, de bör enbart ses som uttryck föjr 
hur just lärarna uppfattar och bedömer situationen, vilket dock är  en viktig 
aspekt av livet i skolan. Trots att lärarnas uppfattning kan sägas vara att  de 
etniska relationerna i skolan till största delen är goda så kan man notera vis



sa skillnader när det gäller deras bedömning av relationer mellan svenska 
elever och invandrarelever med europeisk respektive utomeuropeisk bak
grund. 

Om man tilldelar de olika svarsalternativen värdena 1-4 kan man räkna ut 
medelvärden för lärarnas bedömning av relationerna mellan olika etniska 
grupper vid skolorna och jämföra dessa för olika kategorier. Detta innebär 
att ju högre medelvärde desto mer positivt uppfattar man relationerna. Lära
re i gymnasieskolans yrkesämnen är den grupp vars bedömningar genomgå
ende har lägst medelvärden på dessa tre variabler (m=3.2, m=2.9, m=3.1), 
dvs de uppfattar relationerna som sämre än lärare i grundskolan och i gym
nasieskolans övriga ämnen gör. Man bör dock notera att ovan nämnda me
delvärden ligger kring medelbedömningen "goda". Lärare på  grundskolans 
låg- och mellanstadium är de lärarkategorier vars bedömningar har högst 
medelvärde (m=3.5, m=3.4, m=3.3) vilket innebär at t  de gör en mer positiv 
bedömning av de etniska relationerna än andra lärare. 

De som uppger att relationerna är mycket dåliga eller ganska dåliga har ge
nomgående rapporterat en högre grad av utsatthet jämfört med dem som 
uppfattar relationerna som ganska eller mycket goda. Detta gäller såväl egen 
som andras utsatthet och såväl politiskt som etniskt relaterad utsatthet. Det
ta framstår som ett rimligt samband: I skolor där relationerna mellan elever 
med olika etniska bakgrund (såväl svensk som annan bakgrund) är goda 
torde inte heller hot och våld relaterat till etniska konflikter utgöra ett lika 
stort problem som i skolor där relationerna mellan olika etniska grupper är 
dåliga. 

2.7 Bedömningar av "problemområden" i skolan 
Diskussionen rörande dagens skola kretsar mycket kring rasism och antise
mitism. För att få en bild av i vilken utsträckning lärarna i vår undersökning 
faktiskt uttrycker att detta är problem i den skola där de är verksamma ställ
des följande fråga: "Anser Du att det finns problem med rasism, antisemi
tism, invandrar fientlighet och etniska konflikter på Din skolaf" För varje 
företeelse gavs svarsalternativen "inte alls", "i viss mån",  "rätt  så stora", 
"mycket stora" och "vet ej". 

Allmänt kan sägas att relativt stora - men varierande - andelar av dem som 
har besvarat frågorna uppger att de inte har problem på  sina skola med dessa 
företeelser: inga problem med rasism: 59,6 procent; inga problem med anti
semitism: 89,2 procent; inga problem med invandrarfientlighet: 48,2 procent; 
inga problem med etniska konflikter: 65,0 procent. Av dem som har besvarat 



alla fyra frågorna (4.392 personer) anger 48,8 procent att de inte har några 
problem med vare sig rasism, antisemitism, invandrarfientlighet eller etniska 
konflikter. Förhållandevis stora andelar rapporterar dock problem av detta 
slag. 

Man  kan konstatera att invandrarfientlighet och rasism är de företeelser som 
störst andelar av respondenterna uppfattar som ett problem, problem med 
antisemitism rapporteras i minst utsträckning. Det framträder en tydlig skill
nad mellan å ena sidan grundskolans låg- och mellanstadium och å andrä 
sidan högstadiet och gymnasieskolan. Den högsta andelen återfinns bland 
lärare i gymnasieskolans yrkesinriktade program där drygt 67  procent upp
ger att de åtminstone i viss mån anser att  det finns problem med invandrarfi
entlighet. Analogt med bedömningar av de etniska relationerna bör det p i 
pekas att lärarnas rapportering av hur situationen är på skolorna i detta av
seende inte kan betraktas som ett objektivt mått på hur mycket rasism och 
antisemitism som förekommer vid skolorna. Det kan endast betraktas som 
ett uttryck för hur lärarna uppfattar situationen. 

Andelar (procent) inom olika skolstadier/ämnesgrupper som anser 
att d e  åtminstone i viss mån  har problem med rasism, antisemi
tism, invandrarfientlighet o c h  etniska konflikter. 

Rasism Antisemitism 
Invandrar
fientlighet 

Etniska 
konflikter 

Lågstadium 2 2 . 7  3 . 0  3 4 . 1  2 1 . 9  

Mellanstadium 2 7 . 9  3 . 7  3 9 . 5  2 4 . 2  

Högstadium 5 2 . 9  1 4 . 7  6 2 . 3  4 1 . 0  

Gy,  yrkesämnen 5 4 . 4  2 2 . 0  6 7 . 4  4 8 . 2  

Gy,  övr ämnen 4 4 . 8  13 .1  5 6 . 4  4 1 . 9  

För att  kunna ge en mer samlad bild av skillnader i upplevda problem har de 
fyra frågorna summerats till ett sammantaget mått på graden av upplevda 
problem i skolan när det gäller rasism, antisemitism, invandrarfientlighet och 
etniska konflikter, med en skala 1-6. Värdet 1 innebär att man inte rapportel-
rar något av dessa problem på  sin skola och medelvärdet för alla lärare i unj-
dersökningen är 1,9. Problem med antisemitism väger minst i detta måtd, 
problem med invandrarfientlighet mest. 



Det föreligger ett medelstarkt positivt samband mellan total utsatthet och 
rapporter om att det i skolan finns problem med rasism, antisemitism, in-
vandrarfientlighet och etniska konflikter (partialkorrelation 0.5, med kon
troll för andel elever med invandrarbakgrund, kön och skolstadium). Detta 
innebär att  hög grad av utsatthet tenderar att höra ihop med en hög grad av 
problem med just dessa företeelser, eller omvänt, att stora problem med 
rasism mm visar en tendens att rapporteras av personer som anger att de 
själva och andra vid deras skola utsatts för mer hot och våld än lärare i sko
lor med små problem av detta slag. Detta samband kan konstateras oavsett 
lärarens kön, oavsett inom vilket skolstadium jämförelsen sker och också 
oavsett andel elever med invandrarbakgrund. Detta antyder att rasism, främ
lingsfientlighet, etniska konflikter och i viss mån antisemitism, samt politiskt 
och etniskt relaterat hot och våld är fenomen som hänger samman och som 
utgör ett område som bör ses som en helhet för att kunna förstås. 

Man kan också konstatera att  de 22  personer som utsatts för misshandel har 
ett markant högre medelvärde på det sammanfattande måttet på problem än 
de som inte misshandlats: 3.4 respektive 1.9. Detsamma gäller dem som ho
tats på grund av politiska motsättningar (m=3.4 respektive m=1.9) och dem 
som hotats på grund av etniska motsättningar (m=3.6 respektive m=1.9). Av 
dem som rapporterar mest problem (5 på  skalan för måttet på problem) an
ger 25.6 procent någon form av egen utsatthet på grund av etniska eller poli
tiska motsättningar under innevarande läsår. Motsvarande andel för hela 
materialet är 3.9 procent. Detta är ganska stora skillnader, både vad gäller 
medelvärde för måttet på  problem och för andelen som utsatts. 

Resultaten från undersökningen visar att  det finns ett samband mellan gra
den av rapporterade problem och andelen invandrarelever, så som vi har 
mätt detta. En jämförelse mellan medelvärden för det sammansatta måttet på 
problem visar att lärare i skolor utan elever med invandrarbakgrund rappor
terar signifikant mindre problem med rasism, antisemitism, invandrarfient-
lighet och etniska konflikter (m=1.5) än lärare i skolor med upp till 2 5  pro
cent elever med invandrarbakgrund (m=2.2). Även skillnaden mellan den 
sistnämnda kategorin och lärare i skolor med mer än 25  procent sådana ele
ver (m=3.1) är statistiskt signifikant. 

Jämför man motsvarande medelvärden inom samma skolstadium är skillna
derna mellan de tre intervallen för andel invandrarelever fortfarande statis
tiskt signifikanta. Detta innebär att andelen elever med invandrarbakgrund 
påverkar situationen trots att  elevernas ålder är densamma. I tabellen ser vi 



även en genomgående tendens att elevernas ålder spelar roll för graden av 
problem med rasism m m såtillvida att inom respektive intervall av "invand
rartäthet" så upplever lärarna att det är mindre problem med dessa företeel
ser på  lägre stadier än på högre stadier. Dessa skillnader mellan olika skol
stadier inom respektive intervall av "invandrartäthet" är inte alla statistiskt 
signifikanta, vilket innebär att de skillnader vi har uppmätt inte med säkerhet 
representerar verkliga skillnader i graden av problem med rasism etc. mellan 
olika skolstadier. I skolor utan elever med invandrarbakgrund framträder 
den signifikanta skillnaden mellan å ena sidan lärare på grundskolans låg-
och mellanstadium och i gymnasieskolans övriga ämnen och å andra sidan 
lärare på grundskolans högstadium och i gymnasieskolans yrkesämnen. När  
det gäller skolor med elever med invandrarbakgrund, oavsett andel, finns en 
signifikant skillnad mellan å ena sidan låg- och mellanstadiet och å andra 
sidan högstadiet och gymnasiets yrkesämnen. Bland gymnasielärarna skiljer 
vi mellan dem som undervisar i första hand i yrkesämnen på de praktiska 
programmen och dem som är lärare i övriga ämnen. Lärare i yrkesämnen 
uppger generellt en högre grad av problem med rasism mm och denna skill
nad mellan de två gymnasiekategorierna är signifikant oavsett andel elever 
med invandrarbakgrund. 

Medelvärden för det  sammansatta måttet problem (skala 1-6) 
fördelade över skolstadier och andelar elever med invand
rarbakgrund. 

0% >0-25% > 2 5 %  

Lågstadium 1.2  1 . 6  2 . 7  

Mellanstadium 1 .4  1 .8  2 . 8  

Högstadium 2 . 0  2 . 6  3 . 4  

Gy ,  yrkesämnen 1 .5  2 . 7  3 . 6  

G y ,  övriga ämnen 1 .6  2 . 4  3 .1  

2.8 Att känna olust inför arbetet I 
En annan aspekt på lärarnas uppfattning om situationen på skolorna berölr 
deras känslor inför sitt arbete. Att känna sig utsatt för hot på sitt arbete hair 
givetvis konsekvenser för om arbetet upplevs som positivt eller negativt. Vi 
ställde frågan  Hur ofta känner du olust inför att gå till Ditt arbete i skolan 



på grund av förhållandena därf Svarsalternativen var "Aldrig", "Ganska 
sällan", "Ganska ofta",  "Mycket ofta" och "Vet ej". Av de intervjuade upp
ger 57.1 procent att  de känner sådan olust, alltifrån ganska sällan (42.3 pro
cent) till mycket ofta (3.9 procent). 

Om man tilldelar svarsalternativen värdena 1-4, där värdet 1 innebär att 
man aldrig känner olust och värdet 4 innebär att man mycket ofta känner 
olust, kan man jämföra olika gruppers medelvärden för detta mått. Det finns 
inga skillnader mellan män och kvinnor när det gäller i vilken utsträckning 
de känner olust inför sitt arbete, medan det däremot finns signifikanta me
delvärdesskillnader mellan lärare vid olika skolstadier. De lägsta medelvär
dena har lågstadielärare (m=1.7) och lärare i gymnasieskolan (m=1.7; avser 
både yrkesämnen och övriga ämnen) och det högsta medelvärdet härrör från 
högstadielärare (m=1.9). Lågstadielärarna skiljer sig signifikant från lärare i 
grundskolans mellanstadium (m=1.8) och högstadium och skillnaden mellan 
högstadiet och gymnasieskolan är också signifikant. Övriga skillnader är inte 
statistiskt signifikanta. Dessa skillnader är emellertid endast giltiga för lärare 
vid skolor där det finns elever med invandrarbakgrund, men där denna andel 
inte överstiger 2 5  procent. I skolor utan elever med invandrarbakgrund och i 
skolor med mer än 2 5  procent sådana elever kan man inte konstatera någon 
skillnad mellan känslan av olust inför arbetet i skolan hos lärare på olika 
skolstadier. 

När  det gäller relationen mellan andelen elever med invandrarbakgrund och 
upplevelsen av olust inför arbetet i skolan så kan man notera en skillnad 
mellan skolor utan elever med invandrarbakgrund, skolor med en andel ele
ver med invandrarbakgrund som understiger 25 procent och skolor där an
delen elever med denna bakgrund överstiger 25  procent. Tittar man närmare 
på hur det förhåller sig på de ohka stadierna i skolan finner man dock att för 
lågstadielärare och för lärare i gymnasieskolans yrkesämnen framträder den 
markanta skillnaden i en jämförelse mellan å ena sidan skolor med 0-25 pro
cent elever med invandrarbakgrund och å andra sidan skolor med mer än 25 
procent invandrarelever. Generellt sett är alltså medelvärdet för upplevelsen 
av olust inför arbetet i skolan lägst bland lärare i skolor utan elever med in
vandrarbakgrund (m=1.6) och högst bland lärare i skolor med mer än 25 
procent elever med invandrarbakgrund (m=2.0). De som rapporterar att de 
själva utsatts för ett visst mått  av hot eller våld uttrycker i högre grad att de 
känner olust inför sitt arbete (m=2.4) än de som inte varit utsatta (m=1.7), 
och de allra mest utsatta känner störst olust inför att gå till sitt arbete 
(m=2.7). Dessa medelvärdesskillnader är alla statistiskt signifikanta. Vidare 



uttrycker de lärare som uppger att andra utsatts för våld och hot vid den 
skola där de arbetar i högre grad att de känner olust inför sitt arbete (m=2.0) 
än de som uppger att andra inte utsätts för detta vid deras skola (m=1.6), 

2.9 Att inte räcka till 
Ytterligare en aspekt med anknytning till lärarnas uppfattning om situatio
nen i skolan undersöktes med hjälp av följande påstående: Det händer allt 
oftare att jag känner att jag inte räcker till i mitt arbete. Svarsalternativen var 
"Tar helt avstånd", "Tar delvis avstånd", "Instämmer delvis", "Instämmer 
helt" och "Vet ej".  Av dem som deltog i undersökningen uppgav 39.0 pro
cent att  de instämmer delvis och 37.2 procent att de instämmer helt. Kvinnor 
instämmer i högre grad i detta påstående än män. Denna skillnad mellan 
män  och kvinnor kvarstår även om jämförelsen mellan könen sker inom re
spektive skolstadium. Högstadielärare känner sig mer otillräckliga än lågsta
dielärare och lärare i övriga ämnen på gymnasiet. Möjligen är det så at t  man 
som högstadielärare har fler funktioner i förhållande till eleverna och at t  ele
verna ställer stora krav på vuxenvärlden, varför känslan av otillräcklighet 
kan vara vanligare i denna lärarkategori. 

Andelen elever med invandrarbakgrund i skolan har ingen inverkan på  benä
genheten att instämma i påståendet. Denna känsla av att inte räcka till upp|-
visar inte heller några samband med vare sig egen utsatthet eller andras ul[-
satthet. Detta innebär att den som rapporterar stor utsatthet inte tenderar att 
känna på något bestämt sätt när det gäller den egna otillräckligheten. 

2.10 "Kontrastanalys" 
För at t  på ett tydligare sätt klarlägga utsatthetens karaktäristika kan man 
jämföra de mest utsatta, dvs de som har det högsta indexvärdet för det sam
mantagna måttet på  total utsatthet, med dem som inte har rapporterat någon 
utsatthet alls. I detta mått ingår såväl poUtiskt som etniskt relaterad utsatthdt 
och såväl egen som andras utsatthet. De mest och de minst utsatta utgör eji 
grupp om totalt 4.013 individer varav 380 personer tillhör gruppen mest ut
satta. Av dem som inte drabbats av någon utsatthet är 34.2 procent män och 
65.8 procent kvinnor medan motsvarande andelar för de mest utsatta är 44.2 
procent män och 55.8 procent kvinnor. Bland de mest utsatta är såledels 
männen överrepresenterade. Den tidigare analysen av utsatthet visade att  läj-
rare på  grundskolans högstadium och i gymnasieskolans yrkesämnen rappor
terade mer utsatthet än lärare på andra skolstadier. Av dem som inte rappor
terat någon utsatthet arbetar 16.5 procent på högstadiet och 14.0 procent 
undervisar i yrkesämnen på gymnasieskolan. Bland de mest utsatta återfinns 



30.6 procent på högstadiet och 25.6 procent i gymnasiets yrkesämnen. Även 
om man tittar på män och kvinnor var för sig är lärare vid högstadiet och i 
gymnasiets yrkesämnen överrepresenterade bland de mest utsatta. En annan 
faktor som uppvisat samband med utsatthet är andelen elever med invand
rarbakgrund vid den skola där lärare arbetar. Bland dem som inte rapporte
rat  någon utsatthet arbetar 10.3 procent på en skola med mer än 2 5  procent 
sådana elever medan bland dem som rapporterat mest utsatthet arbetar 45.7 
procent på en sådan skola. 

När  det gäller de attitydindex som anger inställning till olika aspekter av det 
mångkulturella samhället och den mångkulturella skolan framträder vissa 
skillnader som kan vara värda att notera. En jämförelse mellan de båda 
gruppernas medelvärde för måttet på att undervisning av elever med olika 
kulturellt och etniskt ursprung medför positiva konsekvenser för skolunder
visningen visar att de mest utsatta har ett lägre medelvärde än de som inte 
drabbats av utsatthet: m=3.6 respektive 4.1, en skillnad som är statistiskt 
signifikant. Detta innebär att de mest utsatta respondenterna i lägre grad än 
de minst utsatta anser att undervisning av elever med olika kulturellt och et
niskt ursprung medför positiva konsekvenser. Detta kan sägas utgöra en as
pekt av sambandet mellan utsatthet och andel elever med invandrarbak
grund. 

Även i fråga om en mer generellt positiv inställning till invandring och till 
invandrares rättigheter i det svenska samhället framträder en skillnad mellan 
de mest och de minst utsatta. De män som rapporterat mest utsatthet är inte 
i lika hög grad benägna att ha en positiv inställning till invandrares bevaran
de av egna kulturella och språkliga särprägel, samt till invandrares deltagan
de i samhällslivet (index 2, se avsnitt 3.2) och de tenderar att i större ut
sträckning anse att invandrare ska assimilera sig i det svenska samhället 
(index 1, se avsnitt 3.2). På det index som mäter ett invandringspositivt för
hållningssätt i stort (index 2, se avsnitt 3.2) har de mest utsatta ett lägre me
delvärde än de icke utsatta: m=3.5 respektive 3.8. Här framträder dock en 
skillnad mellan manliga och kvinnliga lärare: De mest utsatta männen har 
medelvärdet 3.3 medan manliga lärare som inte utsatts har medelvärdet 3.7. 
Denna skillnad är signifikant. När  det gäller de kvinnliga lärarna skiljer sig 
inte medelvärdet för de mest utsatta från medelvärdet för icke utsatta. Hos  
män påverkas således inställningen till invandrare och invandring av den ut
sträckning i vilken de själva eller andra i deras omgivning utsatts för  hot  eller 
våld, medan hos kvinnor spelar utsattheten ingen roll för denna inställning. 



När det gäller de index som mäter inställning till "mångkulturell" skola kan 
man konstatera att de mest utsatta generellt sett uttrycker en mer negativ in
ställning än övriga respondenter. De mest utsatta tenderar att i högre grad 
uttrycka uppfattningar som framhåller at t  undervisning av elever med olika 
kulturellt och etniskt ursprung medför negativa konsekvenser. På det index 
som mäter detta har de mest utsatta ett högre medelvärde än de som inte ut
satts alls: m=3.4 respektive m=2.6, en skillnad som är signifikant. Skillnadejn 
är störst när det gäller manliga lärare. Bland dessa har de mest utsatta eitt 
medelvärde på 3.5 medan för dem som inte rapporterat någon utsatthet är 
motsvarande medelvärde 2.5. 

I fråga om det index som mäter en negativ inställning till invandring som ett 
generellt fenomen (index 1, se avsnitt 3.2) uttrycker de mest utsatta återigen 
mer negativa uppfattningar än de minst utsatta: m=3.1 respektive 2.5. En 
negativ uppfattning innebär här bl a en tendens att i högre grad vara skeptisk 
till invandrares förmåga att anpassa sig till det svenska samhället och tiill 
myndigheters och medias rapportering om invandringens konsekvenser. 
Även när det gäller det index som mäter en rasistisk och kulturseparatistisik 
inställning (index 3, se avsnitt 3.2) kan man konstatera medelvärdesskillna
der mellan de mest och minst utsatta (m=2.3 respektive 2.1) - de mest utsatta 
hyser i något högre grad värderingar som sammanhänger med ett rasistiskt 
förhållningssätt. Här finner vi återigen en skillnad mellan manliga och 
kvinnliga lärare. De mest utsatta männen har medelvärdet 2.5, de inte alls 
utsatta 2.2. Denna skillnad är statistiskt signifikant. Bland kvinnorna kan 
man konstatera en medelvärdesskillnad för  detta index, men denna är mind
re än den för manliga lärare. Sammanfattningsvis kan man kanske säga att 
de mest utsatta tenderar att inta mer invandrings- och invandrarfientliga för
hållningssätt och uttrycka mer rasistiska och kulturseparatistiska förhåll
ningssätt än de minst (eller inte alls) utsatta. | 

Vi kan även konstatera ett samband mellan att ha en positiv inställning tijll 
invandring och invandrare (index 2, se avsnitt 3.2) och att anse att undervis
ning av elever med invandrarbakgrund medför positiva konsekvenser. Detta 
innebär att ju mer positiv inställning till invandring och invandrare desto fler 
positiva konsekvenser kan man se av undervisning av elever med olika kultu
rell och etnisk bakgrund och vice versa. Detta samband är starkare bland die 
mest utsatta (r = .46) än bland dem som inte rapporterat någon utsatthet (r != 
.27). Bland de mest utsatta är alltså dessa uppfattningar i högre grad knutnja 
till varandra och de kan därför sägas ha en fastare struktur i sina förhåll
ningssätt jämfört med de minst utsatta. Hos de minst utsatta är det svårare 



att utifrån en viss grad av positiv inställning till invandring och invandrare 
dra någon slutsats om inställningen till undervisning av elever med olika 
bakgrunder. 

På motsvarande sätt förhåller det sig med sambandet mellan en negativ in
ställning till invandring och invandrare (index 1. Se avsnitt 3.2) och uppfatt
ningen att undervisning av elever med olika kulturella och etniska bakgrund 
medför negativa konsekvenser. En negativ inställning till invandring och in
vandrare tenderar således att medföra att man i hög grad anser att undervis
ning av elever med ohka bakgrunder medför negativa konsekvenser och vice 
versa. Bland de mest utsatta är dessa två förhållningssätt starkare knutna till 
varandra (r = .43) än bland dem som inte rapporterat någon utsatthet (r = 
.30). Som tidigare kan detta tolkas på så sätt att förhållningssättet framstår 
som något mer konsoliderat hos dem som har rapporterat mest utsatthet. 

Även sambandet mellan inställningen i andra frågor är starkare bland de 
mest utsatta. Mellan de två index som mäter en negativ respektive positiv 
inställning till invandring och invandrare (index 1 och 2, se avsnitt 3.2 ) finns 
som förväntat ett negativt samband: Ju mer positiv inställning i det ena avse
endet desto mindre negativ inställning i det andra. Även detta samband är 
starkare bland de mest utsatta (r = .-64) än bland dem som inte rapporterat 
någon utsatthet (r = -.55). När  det gäller relationen mellan en negativ inställ
ning till invandrare och invandring (index 1) och rasistiska och kultursepara-
tistiska uppfattningar (index 3) föreligger ett något starkare samband hos de 
mest utsatta (r = .40) än hos de icke utsatta (r = .34). Detsamma gäller sam
bandet mellan en positiv inställning till invandrare och invandring (index 2) 
och rasistiska åsikter (index 3) (r = -39 respektive r - -.28), dvs ju mer positiv 
inställning desto lägre grad av rasistiska åsikter. Dessa skillnader i styrkan 
hos sambandet mellan oUka förhållningssätt kvarstår efter kontroll för in
verkan från ålder, skolstadium, storstadslän/övriga län samt andel elever med 
invandrarbakgrund. Det finns således skäl att anta att rapporterad utsatthet 
hänger samman inte enbart med de erfarenheter man har av undervisning när 
det gäller elevernas ålder och ursprung, utan också med de attityder man har 
till frågor som rör invandring och invandrare. Det föreligger även en viss 
sannohkhet för att attityder till dessa företeelser i någon mån kan påverka 
lärarnas perception av utsattheten. 

I fråga om förtroende för samhälleliga institutioner kan man också konstate
ra vissa skillnader mellan de mest utsatta och de minst utsatta. Förtroendet 
för institutioner med nära anknytning till den politiska världen (riks- och 



kommunalpolitiker, invandringspolitiken, skolverket och utbildningsdepar
tementet) är signifikant lägre hos de mest utsatta jämfört med de minst utsat
ta. Detta gäller oavsett kön och oavsett andel elever med invandrarbakgrund 
vid skolan i fråga. Med förtroendet för institutioner som i någon mening be
finner sig på längre avstånd från den politiska världen (rättssystement, tid
ningarna, polisen och forskarna) förhåller det sig något annorlunda. Medan 
de mest utsatta männen hyser ett signifikant lägre förtroende för dessa insti
tutioner jämfört med de manliga lärare som inte rapporterat någon utsatthet, 
gäller inte detta de mest utsatta kvinnhga lärarna. Deras förtroende för dessa 
institutioner är lika stort som de minst utsattas. Det finns även vissa skillna
der mellan hur förtroendet för institutioner med anknytning till den politiska 
världen är relaterat till vissa uppfattningar om invandring och invandrare. 
Bland de mest utsatta är förtroende för dessa institutioner i något högre grad 
relaterat till en positiv inställning till invandring och invandrare (index 2; r fc 
.28) än  vad fallet är bland de icke utsatta (r = .18). Detsamma gäller förtro
endet för  dessa institutioner och det index som mäter en negativ inställning 
till invandring och invandrare, dvs bland de mest utsatta finns en starkare 
tendens att en negativ inställning till invandring och invandrare är kopplad 
till ett lågt förtroende för politiskt relaterade institutioner (r = -.36 respektive 
r - -.23). Detta innebär att vi bland de mest utsatta återigen finner en något 
fastare struktur i uppfattningar. Alla korrelationer har beräknats med kon
stanthållning för ålder, kön, skolstadium, storstadslän/övriga län samt andel 
elever med invandrarbakgrund. 

Den mest markanta skillnaden mellan de minst och de mest utsatta gäller i 
vilken utsträckning de har problem med rasism, antisemitism, invandrarfi-
entlighet och etniska konflikter vid sin skola. Medelvärdet för det samman
tagna måttet på problem med dessa företeelser är 1,5 för de minst utsatta 
och 3,6 för dem med det högsta värdet på måttet för total utsatthet, Dett^ 
innebär att de mest utsatta har avsevärt mycket mer problem med dessa före
teelser på  sina skolor. Denna skillnad gäller oavsett kön och också oavsett 
andel elever med invandrarbakgrund. Bland de mest utsatta sammanhänger 
förekomsten av dessa problem i högre grad med en negativ uppfattning om 
vilka konsekvenser det innebär att undervisa elever med olika kulturell och 
etnisk bakgrund [r - .17) än för de minst utsatta (r = ,11), Detta innebär aijt 
ju mer av problem man anser sig ha med rasism, antisemitism, invandrarfi-
entlighet och etniska konflikter, i desto högre grad anser man att undervisi-
ning av elever med olika bakgrunder ger upphov till negativa konsekvenser. 
Eftersom förekomsten av problem med rasism etc, i viss mån hänger samman 



med andelen elever med invandrarbakgrund är det tänkbart att dessa pro
blem anses tillhöra sådana negativa konsekvenser. Detta innebär inte att 
"skulden" för  rasism ligger hos dem med "osvensk" bakgrund. Närvaron av 
potentiella "måltavlor" eller offer utgör emellertid en av förutsättningarna 
för  att rasism och främlingsfientlighet ska komma till uttryck. 

N ä r  det gäller uppfattningar om vilka faktorer som inverkar negativt på ar
betet i skolan visar det sig att de mest utsatta tenderar att i högre grad än de 
minst utsatta anse att såväl externa faktorer (för små ekonomiska resurser, 
kommunaliseringen av skolan, det nya betygssystemet) som interna förhål
landen (för stor andel elever med invandrarbakgrund, bristande respekt för 
lärarna, bristande kontakt mellan lärare och föräldrar) medför negativa kon
sekvenser för  skolans arbete. Dessa skillnader mellan de mest och de minst 
utsatta kan konstateras oavsett kön och oavsett andel elever med invandrar
bakgrund. De mest och minst utsatta skiljer sig även med avseende på hur 
deras åsikter om negativa faktorer i skolarbetet sammanhänger med andra 
uppfattningar. Bland de mest utsatta föreligger ett visst negativt samband (r 
= -.24) mellan en positiv inställning till invandring och invandrare (index 2) 
och uppfattningen att interna faktorer medför negativa konsekvenser, dvs ju 
mer positiv man är till invandring och invandrare, i desto mindre utsträck
ning anser man  att de angivna förhållandena medför negativa konsekvenser 
för  arbetet i skolan. Detta samband kan inte konstateras hos de minst utsatta 
(r = -.07). 

Det förehgger flera andra skillnader mellan de mest och de minst utsatta. De 
mest utsatta tenderar att bedöma relationerna mellan olika etniska grupper i 
respektive skola som sämre än de lärare som inte rapporterat någon utsatt
het. Detta gäller såväl relationer mellan elever med svensk bakgrund och in
vandrarelever med europeisk bakgrund, som relationer mellan elever med 
svensk bakgrund och invandrarelever med utomeuropeiskt bakgrund samt 
relationer mellan oUka invandrargrupper. De mest utsatta har i högre ut
sträckning deltagit i fortbildning angående rasism, antisemitism, invandrarfi-
entlighet och etniska konflikter, samtidigt som de i mindre utsträckning än 
de minst utsatta känner att ledningen vid deras skola uppmärksammar och 
motverkar problem som rör rasism, antisemitism, invandrarfientlighet och 
etniska konflikter. De anser också i lägre utsträckning att elevernas föräldrar 
engagerar sig i dessa frågor och de tenderar att anse att de kommunala skol
politikerna i den kommun där de arbetar inte uppmärksammar och motver
kar  dessa problem. 



2.11 Utsatthet och spridning av propaganda 
Det kan finnas anledning att undersöka om förekomsten av politiskt och et
niskt relaterad utsatthet och övriga företeelser som behandlas i denna under
sökning har något samband med spridning av rasistiskt, antisemitiskt ellér 
nynazistiskt material. För att få en uppfattning om i vilken utsträckning ma
terial har spridits på skolorna där lärarna arbetar ställde vi följande fråga; 
Har det på Din skola under de senaste 5 åren spridits rasistiskt, antisemitiskt 
eller nynazistiskt material av följande slag eller på följande sättf Svarsalter
nativen var "Tidningar", "Musik", "Flygblad", "Klistermärken", "Kläder", 
"Tygmärken" och "Internet". För varje slag av material har respondenten 
ombetts att ange "Aldrig", "Ganska sällan", "Ganska ofta" eller "Mycket 
ofta".  Svaren kan inte användas som ett mått på faktisk spridning utan får 
betraktas som ett mått på i vilken utsträckning lärare har uppmärksammat 
sådant material. 

Majoriteten av de svarande uppger att det aldrig under de senaste 5 åreii 
spritts rasistiskt, antisemitiskt och nynazistiskt material vid deras skola: An
delarna varierar mellan 59.4 procent (kläder) och 80.1 procent (tidningar). 
Bland dem som uppgivit att åtminstone någon typ av propaganda förekom
mit vid deras skola är Internet och kläder de typer av propaganda som störst 
andelar (8.7 resp 8.1 procent) uppger att de noterat ganska eller mycket ofta. 
Tidningar har uppmärksammats av den minsta andelen lärare (1.3 procent). 
Till de relativt sett mest uppmärksammade spridningssätten hör även tyg
märken (6.6 procent), musik (6.1 procent) samt klistermärken (5.9 procent). 

Benägenheten att uppmärksamma spridning av rasistisk propaganda är i viss 
mån beroende av att man känner igen symboler och tecken vars innebörd 
inte alltid är uppenbar för den oinsatte. Att utbilda vuxenvärlden i rasistiska 
och nynazistiska symboler innebär att eventuell propaganda lättare upptäcks 
och därmed finns det möjligheter att vidta åtgärder. I vår undersökning kan 
man möjligen finna ett visst stöd för detta resonemang. O m  man jämför läral-
re som någon gång deltagit i fortbildning angående rasism, antisemitism, in  ̂
vandrarfientlighet och etniska konflikter med lärare som aldrig deltagit i så
dan utbildning visar det sig att en större andel av dem som deltagit än aV 
dem som inte gjort det, har uppmärksammat propaganda vid sina skoloi: 
(61.3 procent respektive 44.9 procent). Detsamma gäller lärare som åtminsj-
tone någon gång kommit i kontakt med någon av de antirasistiska organisac 
tioner eller kampanjer som nämns i frågeformuläret (Antifascistisk Aktiod, 
Stoppa Rasismen, Ungdom mot rasism, lokala antirasistiska grupper, Svensh 



ka Kommittén Mot  Antisemitism, Fem-i-Tolv-rörelsen, MOD, Elevkampan
jen). Av dessa har 61.0 procent uppmärksammat antirasistisk propaganda 
medan motsvarande siffra för dem som inte haft kontakt med antirasistiska 
organisationer är 37.1 procent. 

Inte heh överraskande rapporterar lärare på högstadiet och i gymnasieskolan 
i större utsträckning än lärare på låg- och mellanstadiet att det på  deras 
skolor spridits rasistiskt, antisemitiskt eller nynazistiskt material under de 
senaste fem åren. Det framträder ingen skillnad mellan de geografiska regio
nerna i fråga om spridning av sådant material. Vi kan konstatera att  i skolor 
med mer än 25 procent elever med invandrarbakgrund förekommer sprid
ning i något högre grad än i skolor utan elever med invandrarbakgrund. 

Spridning av rasistisk propaganda har ett visst samband med förekomsten av 
problem i skolorna med rasism, antisemitism, främlingsfientlighet och etnis
ka konflikter såtillvida att ju mer problem med dessa företeelser, desto mer 
propaganda har man också uppmärksammat på sin skola. Vi kan också kon
statera att de som rapporterar att de själva utsatts för våld eller hot  (såväl 
politiskt som etniskt relaterat) anger att det - jämfört med dem som inte själ
va utsatts - i högre grad förekommit propagandaspridning på deras skolor. 
Detsamma gäller för dem som rapporterar utsatthet hos andra jämfört med 
dem som inte rapporterar någon sådan utsatthet. Däremot framträder ingen 
skillnad mellan dem som rapporterat utsatthet relaterad till politiska mot
sättningar jämfört med dem som rapporterat utsatthet relaterad till etniska 
konflikter. Dessa två grupper av utsatta har i Hka stor utsträckning upp
märksammat rasistisk, antisemitisk eller nynazistisk propaganda. 

3 Lärarnas förhållningssätt till "mångkulturalitet" 

3.1 Den "mångkulturella" skolan 
En skola där eleverna har skilda kulturella, etniska och religiösa bakgrunder 
innebär att möten mellan olika normer, värderingar och traditioner ska reali
seras och bh en konkret verklighet bortom de fraser som beskriver våra vi
sioner om ett mångkulturellt samhälle. Barnen representerar vår framtid, bå
de för  enskilda föräldrar och för grupper i samhället, liksom för samhället 
som helhet. Hur barn socialiseras är avgörande för bevarande och föränd
ring, för hur samhället kommer att gestalta sig i framtiden. Detta innebär att 
just barnens fostran och utbildning har en tendens att väcka starka känslor 
hos människor och kanske särskilt hos föräldrar och lärare. Oavsett vilken 
retorik som används för att beskriva och förklara vad en mångkulturell skola 



innebär är det lärarna som har att hantera oUkheter i en praktisk verksam
het. 

I undersökningen behandlas lärares inställning till vissa konkreta exempel på 
vad "mångkulturaUteten" kan innebära och deras uppfattningar om hur män 
har hanterat detta inom svenskt skolväsende. En aspekt av detta är deras 
allmänna inställning till att undervisa elever av olika ursprung. Vi har ställt 
följande fråga till respondenterna: I vilken grad tycker Du att undervisning 
av elever med olika kulturellt och etniskt ursprung medför följande? Därefter 
anges tio tänkbara negativa eller positiva konsekvenser: "Att allmänna dis
ciplinproblem uppstår", "Att bristande språkkunskaper leder till problem", 
"Att det är positivt att möta människor från olika kulturer", "Att elever av 
olika ursprung knyter kontakter", "Att elever och lärare blir av med fördo
mar", "Att man lär sig att alla människor i grunden har lika värde", "Att 
man lär sig se saker på nya sätt", "Att skillnader i värderingar leder till pro
blem", "Att skillnader mellan elevers och lärares syn på  könsroller leder till 
problem" och "Att toleransen för det som är annorlunda ökas". Varje kon
sekvens skulle bedömas med svarsalternativen "Inte alls, "I viss mån", "I 
ganska hög grad", "I mycket hög grad", "Vet ej, ej relevant". Den störstia 
andelen som anger svarsalternativet "Inte alls" gäller påståendet att allmän
na disciphnproblem uppstår som en konsekvens av att eleverna har ohka kul
turellt och etniskt ursprung. Den största andelen som anger svarsalternativet 
"I mycket hög grad" gäller påståendet att närvaron av elever med olika bak
grund medför att man lär sig att alla människor i grunden har hka värde. 

Dessa frågor om konsekvenser har slagits samman till två sammansatta mått 
på i vilken utsträckning lärarna anser att undervisning av elever med oHka 
kulturellt och etniskt ursprung medför positiva respektive negativa konsek
venser. I fråga om bägge måtten gäller att ju högre värde i desto högre grad 
anser man att den kulturella och etniska blandningen medför positiva respek
tive negativa konsekvenser. 

Lärare på lågstadiet anser i högre utsträckning (m=2.9) än lärare på gymna
siet (m=2.5-2.6) att konsekvenserna av kulturellt och etniskt blandade un
dervisningsgrupper är negativa. Samtidigt anser lärare på  låg- och mellansta
diet i högre utsträckning (m=4.2) än övriga lärare (m=3.8) att denna under
visning medför positiva konsekvenser. Lärare i skolor med upp till 25 prö-
cent elever med invandrarbakgrund uppger minst negativa konsekvenser 
(m=2.6) jämfört både med lärare i skolor med lägre andel sådana elevér 
(m=3.0) och med lärare i skolor med större andel (m=3.1), ett mönster som 



är särskilt tydligt bland lärare i grundskolan och inte lika uttalat bland lärare 
på gymnasiet. När det gäller uppfattningen att konsekvenserna är positiva 
kan vi inte konstatera någon signifikant skillnad mellan olika skolstadier. 
Det är fullt möjligt att  samtidigt anse att undervisning av elever med olika 
bakgrund medför positiva och negativa konsekvenser. Det finns t ex inget 
motsägelsefullt i att anse att bristande språkkunskaper leder till problem 
samtidigt som man tycker att toleransen för det som är annorlunda ökar. 

Relationen mellan uppfattningar om positiva och negativa konsekvenser kan 
uttryckas med hjälp av korrelationskoefficienter. En positiv korrelation tyder 
på att dessa uppfattningar s a s  samexisterar hos lärarna; en negativ korrela
tion kan tolkas som ett uttryck för ett slags "polarisering" av uppfattningar
na, dvs ett högt värde på det ena måttet tenderar att  hänga samman med ett 
lågt värde på  det andra - man ser antingen positiva eller negativa konsekven
ser. Styrkan och riktningen hos sambandet mellan de bägge måtten varierar 
mellan olika kategorier av lärare. Generellt kan sägas att sambandet är svagt 
negativt (r = -.11 hos samtliga respondenter oavsett kön). En undersökning 
av sambanden bland lärare på oUka skolstadier/program visar att samtliga är 
negativa, men att deras styrka varierar. Det starkaste - men fortfarande 
ganska svaga - negativa sambandet föreligger bland lärare på gymnasiets 
praktiska program (r = -.17), det svagaste bland lågstadielärare (r = -
.0.08). När  sambanden undersöks med avseende på  andelen elever med in
vandrarbakgrund i de skolor där lärarna arbetar, visar det sig att (det negati
va) sambandets styrka ökar med andelen sådana elever - det är svagast 
bland de lärare som undervisar i skolor med inga sådana elever (r = -
0.02) och starkast bland lärare i skolor där andelen elever med invandrar
bakgrund är större än 25  procent (r = -0.24). 

När  skolstadium/program och andel elever med invandrarbakgrund kombi
neras, blir bilden något mer komplicerad. I två fall (lågstadielärare och lärare 
på gymnasiets praktiska program i skolor utan elever med invandrarbak
grund) är sambanden positiva, i några fall ligger de mycket nära noll. I övrigt 
kan vi konstatera att sambanden tenderar att skifta från nollsamband eller 
positiva samband till negativa med ökande andel elever med invandrarbak
grund. De negativa sambandens styrka ökar med denna andel, dvs ju större 
andel elever med invandrarbakgrund, desto mer "polariserade" är lärarnas 
uppfattningar om den mångkulturella undervisningens konsekvenser. Ett un
dantag finns dock här - det allra starkaste (negativa) sambandet (r = -0.50) 
hittar vi bland de 53 högstadielärare som arbetar i skolor utan elever med 
invandrarbakgrund. Vi kan dessvärre inte förklara denna "anomah". 



Allteftersom antalet elever med muslimsk bakgrund i svenska skolor ökat har 
en diskussion förts om i vilken utsträckning man bör ta hänsyn till krav från 
en mindre grupp föräldrar om att deras barn ska befrias från undervisning} i 
olika ämnen eller i visst ämnesinnehåll. Problemet berör inte enbart barji 
med muslimsk bakgrund utan även människor med andra trosuppfattningar 
kan ha sådana önskemål. För att belysa i vilken utsträckning lärarna anser 
att man ska tillmötesgå krav som sammanhänger med religiös övertygelse 
frågade vi dem: Anser Du att det är bra om elever med annan religion än den 
kristna har följande möjligheter^ Följande exempel angavs: "Att få mat i en
lighet med sina rehgiösa föreskrifter", "Att få ledigt vid sina rehgiösa högti
der", "Att befrias från religionsundervisning", "Att befrias från gymnastik*, 
musik-, bild- eller språkundervisning" samt "Att befrias från sexual- och 
anatomiundervisning". Svarsalternativen för varje exempel var "Ja",  "Nejf 
och "Vet ej". Det finns en stor förståelse när det gäller mat - en stor majori
tet av lärarna (80.1 procent) anser att det är bra om elever får mat i enlighet 
med sina religiösa föreskrifter. Det finns också en stor tolerans i fråga om 
ledighet vid religiösa högtider, 77.4 procent av respondenterna anser att det 
är bra om eleverna har den möjligheten. Matvanor och firande av rehgiösa 
högtider hör till de aspekter av "mångkulturalismen" som framstår som rela
tivt oproblematiska. De utmanar inte för den svenska kulturen centrala vär
deringar utan förefaller ses som positiva och berikande för det svenska sam
hället. 

En markant mindre andel (20.9 procent) av lärarna anser att det är bra om 
eleverna har möjlighet att  befrias från deltagande i religionsundervisningen 
och endast 9.4 procent anser att det är bra att det finns möjlighet till befrielse 
från sexual- och anatomiundervisning. 7.7 procent anser att  det är bra om 
elever kan befrias från gymnastik-, musik-, bild- eller språkundervisning. Här 
handlar det om brännande frågor, såväl ur majoritetens som ur minoritetens 
synvinkel. Att som lärare ta ställning för att elever ska befrias från vissa ämp 
nen kan innebära att se viss kunskap som i någon mening relativ och att un
derkänna den svenska skolans strävan efter objektivitet och mångsidighet 
t.ex. i religionsundervisning. Att inta en negativ hållning till att elever befrias 
från viss undervisning behöver inte vara relaterat till en generellt negativ in
ställning till människor från andra kulturer. I fråga om mat och ledighet vi<|i 
religiösa högtider intar de med mest negativ inställning till invandring och 
invandrare en mer negativ hållning än övriga lärare. I fråga om befrielse från 
ohka typer av undervisning kan man inte konstatera någon sådan skillnad. 
De mest extremt negativa är i dessa frågor i Uka stor utsträckning som de 



övriga emot att  elever inte deltar i undervisning av religiösa skäl. Vi kan ock
så konstatera att  det finns ett samband mellan inställning till invandrares be
varande av den egna kulturella och språkliga särprägeln och deras deltagan
de i samhällslivet å ena sidan och frågan om att tillgodose önskemål om spe
ciell mat (r = -.40) och ledighet vid religiösa högtider (r = -.35) å den andra. 
Sambanden innebär att respondenter med en negativ inställning i det först
nämnda avseendet tenderar att vara restriktiva i fråga om tillgodoseende av 
dessa speciella önskemål. Detta samband är inte lika starkt i fråga om befri
else f rån religionsundervisning (r = -.14), sexual- och anatomiundervisning (r 
= -.12) och gymnastik-, musik-, bild- och språkundervisning (r = -.15). De tre 
sistnämnda "önskemålen" är således i högre grad än de förstnämnda fri-
kopplade från lärarnas generella inställning till invandrarnas bevarande av 
den egna kulturen. 
Andelen elever med invandrarbakgrund påverkar inställningen i dessa frågor 
endast när det gäller ledighet vid religiösa högtider och befrielse från religi
onsundervisning. Lärare i skolor med mer än 25  procent elever med invand
rarbakgrund anser i något lägre utsträckning än lärare i skolor utan elever 
med sådan bakgrund att det är bra om elever har dessa möjligheter. När  det 
gäller skolstadier kan vi konstatera att lärare i yrkesämnen är mera negativa 
till frågan om mat  och ledighet vid religiösa högtider än övriga lärare. Skill
nad mellan könen kan endast konstateras i fråga om mat och ledighet vid 
rehgiösa högtider, där är kvinnor mer positiva än männen. När  det gäller be
frielse från undervisning kan vi inte finna någon skillnad mellan män och 
kvinnor. 

En annan fråga som kommit att uppmärksammas under senare år är vilka 
konsekvenser hemspråksundervisningen har för eleverna. Vad som i första 
hand stått i fokus för diskussionen är inte inverkan på språkutveckling utan 
hur kamratrelationer och kunskapsinhämtningen i andra ämnen kan påver
kas. Vissa lärare och föräldrar har intagit en kritisk hållning till hur 
hemspråksundervisningen påverkar eleverna medan andra har framhållit de 
positiva konsekvenserna. Mot  denna bakgrund ombads våra respondenter 
besvara följande fråga: Vad anser Du om hemspråksundervisningens kon
sekvenser för de deltagande eleverna? Tre tänkbara konsekvensområden som 
påverkas presenterades: "Konsekvenser för identiteten", "Konsekvenser för 
skolresultaten" och "Konsekvenser för sociala relationer". För varje område 
angavs svarsalternativen "Mycket negativa", "Ganska negativa", "Ganska 
positiva" , "Mycket positiva" och "Vet ej". Generellt kan man säga att en 
majoritet av lärarna anser att hemspråksundervisningen har positiva konsek



venser. 64.8 procent anser att konsekvenserna är ganska eller mycket positi
va för identiteten, 48.0 procent att de är ganska eller mycket positiva för 
skolresultaten och 47.3 procent anser att de är ganska eller mycket positiva 
för de deltagande elevernas sociala relationer. Stora andelar av de svarande, 
mellan 30 och 40 procent, anger svarsalternativet vet ej. Lärarna känner sig i 
stor utsträckning osäkra på vad som är bra och dåligt med hemspråksunder
visningen, vilket inte är förvånande när man betänker den brist på konsensus 
kring dessa frågor som ständigt har präglat diskussionen. Det bör emellertid 
påpekas att jämfört med övriga lärare är osäkerheten markant mindre blaiid 
de lärare som angivit att deras huvudsakliga undervisningsområde ar 
språk/svenska/svenska2 (endast 39 av dessa är hemspråkslärare). M ä n  vär
derar hemspråksundervisningens konsekvenser mera negativt än kvinnor, 
något som gäller oavsett skolstadium. Lärare vid skolor utan elever med in
vandrarbakgrund är något mer positiva till denna undervisning än lärare vid 
skolor med sådana elever. Lärare som undervisar i yrkesämnen på gymnasiet 
är mer negativa till hemspråksundervisningens konsekvenser än  lärare på  öv
riga skolstadier. Detta gäller på alla tre områden som efterfrågas och oavseitt 
kön. De ovan nämnda lärarna inom "språkområdet" har en markant mera 
positiv uppfattning om dessa konsekvenser än övriga lärare. Bland de sist
nämnda spelar ämnesinriktningen ingen roll för värderingen av hemspråks
undervisningens konsekvenser - lärare i matematisk-naturvetenskapliga äm
nen, samhällsvetenskapliga ämnen och praktisk-estetiska ämnen har ungefär 
samma inställning. 

Inställningen till hemspråksundervisning sammanhänger, liksom inställning
en till de särskilda religiöst anknutna önskemål som diskuteras ovan, till vi$s 
del med den allmänna inställningen till invandrare och invandring. Den som 
är positiv till invandrares kulturella och språkliga särart tenderar a t t  vara 
positiv till hemspråksundervisningens konsekvenser för såväl identitet (r = 
.33), skolresultat (r = .34) som sociala relationer (r = .34). Det föreligger även 
ett svagt negativt samband mellan rasistiska och kulturseparatistiska förhålil-
ningssätt och inställningen till hemspråksundervisningen - i ju högre grad 
man omfattar sådana förhållningssätt i desto större utsträckning uppfattas 
konsekvenserna vara negativa. 

Ett annat uttryck för att den svenska skolan kan kallas mångkulturell är det 
ökande antalet friskolor av både språkligt/etniskt och reUgiöst slag. I under
sökningen ville vi fånga lärarnas inställning till dessa skolor. 6.6 procent av 
lärarna i undersökningen arbetar själva i friskolor, övriga arbetar i kommu
nala skolor. Vi ställde frågan Tycker Du allmänt sett att det är bra eller då



ligt med etniskt/nationellt orienterade skolor där undervisningen sker på föl
jande språk? Följande språk angavs: "Arabiska", "Estniska", "Finska", 
"Grekiska", "Samiska", "Spanska", "Turkiska". För varje språkligt alterna
tiv ombads de svarande att ange om det var "Mycket dåligt", "Ganska då
ligt", "Ganska bra", "Mycket bra" eller "Vet ej". Liksom när det gällde 
hemspråksundervisningen uttryckte en stor andel av lärarna osäkerhet -
mellan 36.2 och 39.9 procent angav svarsalternativet "Vet ej".  Störst stöd 
får skolor med undervisning på samiska - 30.3 procent anser att  de är gans
ka eller mycket bra. 21.3 procent anser att skolor med finska som undervis
ningsspråk är ganska eller mycket bra. Övriga språkliga inriktningar stöds av 
omkring 15 procent av lärarna. Samiska och finska är språk som funnits i 
Sverige under lång tid och inställningen till skolor med undervisning på  dessa 
språk har inte ett lika tydligt samband med en positiv inställning till 
"mångkulturalism" som inställningen till övriga etniskt/nationellt präglade 
skolor. Detsamma gäller rasistiska och kulturseparatistiska uppfattningar 
och en negativ inställning till invandring och invandrare. Detta kan möjligen 
tolkas på så sätt att samer och finsktalande i större utsträckning än  övriga 
grupper uppfattas ha "hemortsrätt" inom svenskt skolväsende. 

Ett sammantaget mått på inställning till etniskt/nationellt orienterade 
friskolor har skapats genom en summering av dessa frågor. Måttet  har en 
skala mellan 1 och 5, där 1 innebär att sådana skolor sett anses vara ganska 
eller mycket dåliga medan 5 innebär att de anses vara (oftast ganska) bra. 
Inställningen till denna typ av friskolor framstår som relativt oberoende av 
de svarandes kön och ålder och sammanhänger inte heller med andelen elever 
med invandrarbakgrund. Lärare vid låg- och mellanstadiet har en något mer 
positiv inställning till sådana skolor än övriga lärare. Lärare som huvudsak
ligen undervisar på "språkområdet" har en mera positiv inställning än  övriga 
lärare. En positiv inställning till etniskt/nationellt orienterade friskolor sam
manhänger, som tidigare nämnts, i viss utsträckning med en positiv inställ
ning till mångkulturalism (r = .26) och med en negativ inställning till invand
ring och invandrare (r = -.23). Dessutom utgör etniskt/nationella friskolor ett 
specialfall av friskolor i allmänhet och inställningen till detta specialfall 
hänger till viss del samman med vilken inställning respondenten har till 
friskolor generellt (r = .26). Är man anhängare av friskolor i allmänhet ten
derar man att i viss utsträckning också vara positivt inställd till et
niskt/nationella friskolor. 

En annan kategori av friskolor utgörs av skolor med en speciell reli-
giös/världsåskådningsmässig inriktning. Vi ställde frågan Tycker Du allmänt 



sett att det är bra eller dåligt med skolor som har följande inriktning? och 
angav alternativen "Antroposofisk", "Ekumeniskt kristen", Hare Krishna", 
"Judisk", "Katolsk", "Livets ord" ,  "Muslimsk", "Nyandlig/new age" samt 
"Friskolor i allmänhet". Varje alternativ bedömdes med uttrycken "Myckét 
dåligt", "Ganska dåligt", "Ganska bra" eller "Mycket bra". Dessutom er
bjöds svarsalternativet "Vet ej". Även i fråga om dessa skolor angav relatitt 
stora andelar, mellan 16.6 (friskolor i allmänhet) och 34.2 procent 
(nyandlig/new age) alternativet "Vet ej". 

Mest positiv är inställningen till friskolor i allmänhet - 62.5 procent uppgér 
att  de anser dem vara ganska eller mycket bra. Minst stöd får nyandliga 
skolor och skolor som drivs av Livets ord och Hare Krishna - mellan 7 och 8 
procent anser att de är ganska eller mycket bra. Skolor med antroposofisk, 
judisk, katolsk och ekumeniskt kristen inriktning uppfattas som ganska eller 
mycket bra av knappt 40 procent av de svarande medan motsvarande andel 
för muslimska skolor är drygt 2 3  procent. 

! 

Med utgångspunkt i dessa frågor har två mått på inställning till friskoldr 
konstruerats. Det ena måttet omfattar skolor till vilka inställningen är hu
vudsakligen positiv (antroposofiska, judiska, katolska, muslimska, ekume
niskt kristna samt friskolor i allmänhet) och har en skala 1 till 5, där 1 ut
trycker en negativ syn på friskolor av denna typ. Det andra måttet fångalr 
inställningen till de mer kontroversiella skolor där respondenterna intog en 
huvudsakligen negativ hållning (Hare Krishna, Livets ord, nyandlig/New 
Age). Det sistnämnda måttet har en skala mellan 1 och 4. 

I fråga om det första måttet kan vi konstatera att generellt sett är kvinnliga 
lärare mer positivt inställda till friskolor av denna typ än manliga lärare. En 
större andel av männen har låga värden på detta mått medan en högre andel 
av kvinnorna har höga värden. Detta gäller oavsett skolstadium. 

Det andra måttet, som anger inställning till de "kontroversiella" friskolornä, 
uppvisar svaga samband med de bakgrundsvariabler som varit aktuella i 
denna undersökning (kön, skolstadium och invandrartäthet). Vi kan dock 
konstatera att kvinnorna intar en något mer positiv hållning - skillnaden be
står i att en lägre andel av kvinnorna återfinns på indexets lägsta skalsteg, 
medan en ungefär lika stor andel av kvinnor och män gör den mest positiva 
bedömningen av dessa friskolor (skalsteg 4). Detta gäller inte lärare på lågj-
och mellanstadiet, där kan vi inte konstatera någon skillnad mellan köneri. 
För manhga lärare föreligger inga större skillnader i inställning mellan olikä 
skolstadier, medan kvinnliga lärare på låg- och mellanstadiet är mer positiva 



och kvinnliga lärare på högstadiet och i gymnasieskolans övriga ämnen (dvs 
inte yrkesämnen) mer negativa än genomsnittet till denna typ av friskolor. 
Lärare på skolor med mer än 25 procent elever med invandrarbakgrund är 
mer negativt inställda än övriga lärare. Detta förhållande gäller lärare vid 
alla skolstadier utom dem som undervisar i yrkesämnen på  gymnasiet. 

En mångkulturell skola innebär möten mellan människor med olika livs
åskådningar och skilda uppfattningar i oUka frågor, vilket leder till att den 
egna föreställningen om världen relativiseras. M a n  inser att det är möjligt att 
ha en annan uppfattning och en annan världsåskådning än den egna. Varje 
samhälle måste avgöra gränserna för denna "kulturella relativism", också 
när det gäller frågan om vilken undervisning som förmedlas till barn och 
ungdomar. De skolor som ingår i detta mått kan sägas ligga närmare gränsen 
för det som av lärarna uppfattas som acceptabelt när det gäller den livs
åskådning en skola kan representera. 

Uppfattningar i andra frågor uppvisar samband med en positiv inställning till 
religiösa friskolor. De som är positivt inställda till invandrares möjligheter i 
det svenska samhället tenderar också att vara något mer positiva till frisko
lor. Detsamma gäller för dem som värderar religiös övertygelse hos männi
skor högt. Övertygelsen om vissa utomvetenskapUga fenomens existens 
(astrologi, besök från andra solsystem, heahng, telepati) tenderar också att i 
någon mån höra samman med en mer positiv värdering av dessa friskolor. 

Under senare år har vi kunnat följa debatten i Frankrike angående muslim
ska flickors rätt att bära sjal i skolan. Denna rätt har kommit att represente
ra olika aspekter av mötet mellan invandrare och majoritetsbefolkning. Sjä
len har betraktats som ett tecken på islams kvinnoförtryck och det har kom
mit att framstå som en befrielsegärning att förbjuda själen. Vissa grupper av 
muslimska kvinnor har i stället hävdat att islam står för kvinnans befrielse 
från förtryck och objektifiering och att själen tjänar just detta syfte. Bruket 
av sjal har av andra grupper uppfattats som en fråga om religionsfrihet och 
ett förbud har jämställts med inskränkningar i religionsfriheten, medan yt
terligare andra har sett det hela som en fråga om etniskt förtryck, där sär
prägel i klädedräkt och seder inte har accepterats. I Sverige har denna fråga 
inte väckt lika stor uppmärksamhet och vi har inte haft några fall där slöjan 
uttryckligen förbjudits, men bruket av sjal väcker starka känslor även här. 
För att få en uppfattning om hur lärarna i den svenska skolan ser på detta 
ställde vi frågan: Vad tycker Du om att muslimska flickor som vill det, bär 
slöja/sjal i skolanf Svarsalternativen som angavs var "Jag accepterar det och 



tycker det är bra", "Jag accepterar det", "Jag accepterar det men gillar det 
inte", "Det är oacceptabelt" samt "Har ingen åsikt". Frågans formulering 
syftar till att dra en gräns mellan de fall där barnen själva vill bära själen och 
de fall där föräldrar påbjuder detta mot barnens egen vilja. Det är således ett 
försök att uppmärksamma den individuella rätten att bära slöja. ObserveCa 
att ett lågt värde på detta mått innebär att man har en positiv inställning tilll 
bruket av sjal. j 

i 

En majoritet (86,5 procent) av de svarande accepterar i större eller mindite 
utsträckning att muslimska flickor bär sjal i skolan medan 6 procent ans^r 
att det är oacceptabelt. 7.5 procent uppger att de inte har någon åsikt. An
delen som inte har någon åsikt i fråga om sjal är markant större bland lärafie 
i skolor utan elever med invandrarbakgrund, där 20.7 procent angivit detta 
svarsalternativ. Män är något mer negativa till bruket av sjal oavsett vilket 
skolstadiumde arbetar på.  Däremot visar det sig att andelen elever med in
vandrarbakgrund påverkar skillnaden mellan mäns och kvinnors inställning. 
I skolor utan elever med invandrarbakgrund kan vi inte konstatera någon 
skillnad mellan könen, i skolor med mindre än 2 5  procent sådana elever ar 
skillnaden som mest framträdande och i skolor med mer än 25 procent elever 
med invandrarbakgrund är skillnaden mellan könen återigen mindre. Skill
naderna mellan ohka skolstadier är små. Bland manhga lärare i gymnasie
skolans yrkesämnen anser en större andel än bland övriga lärare att bruket 
av sjal är oacceptabelt och en markant lägre andel accepterar det och anser 
att det är bra. Bland manliga lärare i gymnasieskolans övriga ämnen är ten
densen den motsatta - en större andel än dito bland övriga lärare är positiva 
till själen och en mindre andel anser att det är oacceptabelt. Bland kvinnliga 
lärare kan vi inte konstatera några skillnader mellan oUka skolstadier. An
delen elever med invandrarbakgrund påverkar inställningen till bruket av sjal 
endast bland lärare på lågstadiet och denna inverkan är liten. Lågstadielärare 
i skolor utan elever med invandrarbakgrund har en mer positiv inställning till 
själen - jämfört med övriga lärare anger en större andel av dessa lärare att  de 
accepterar själen. I skolor med mer än 25  procent elever med invandrarbak
grund anger en större andel än bland övriga lärare att bruket av sjal är oac
ceptabelt eller att de accepterar det men inte gillar det. 

Lärarnas inställning till rätten att  bära sjal uppvisar ett relativt starkt samj-
band med inställningen till viss särbehandHng i fråga om mat och ledighet av 
religiösa skäl. Den som är positivt inställd till detta tenderar också att  vara 
positiv till bruket av sjal (r = . -  .30). Också i fråga om synen på befrielse från 
undervisning av religiösa skäl kan man konstatera ett visst - om än svagt -



samband: den som är positivt inställd till befrielse från undervisning tenderar 
också att ha en positiv attityd till själen (r = .17). 

Inställningen till muslimska flickors rätt att bära sjal hänger också i viss mån 
samman med respondenternas mer generella inställning i frågor som rör in
vandring och invandrare. En positiv inställning till invandrares bevarande av 
den egna kulturella och språkliga särprägeln och till deras deltagande i sam
hällslivet tenderar att hänga samman med en accepterande attityd till att 
muslimska flickor bär sjal i skolan (r = - .41, med konstanthållning av kön, 
invandrartäthet och skolstadium). Detta samband är starkare bland manliga 
lärare än bland kvinnliga (r = - .45 respektive r = . -  .37, med konstanthåll
ning av invandrartäthet och skolstadium). Antisemitiska uppfattningar hos 
manliga lärare tenderar att i viss mån samvariera med en negativ inställning 
till bruket av sjal, medan motsvarande samband inte finns bland kvinnliga 
lärare (r = .23 respektive r = .05, kontroll för invandrartäthet och skolstadi
um). Även rasistiska förhållningssätt tenderar att hänga samman med en ne
gativ inställning till bruket av sjal (r = .24, kontroll för kön, invandrartäthet 
och skolstadium) och också här kan man notera en viss skillnad mellan män 
och kvinnor. En negativ attityd till invandring och invandrare sammanhäng
er i lika stor utsträckning för män och kvinnor med en negativ inställning till 
själen. Uppfattningen om muslimska flickors rätt att bära sjal i skolan fram
står som en aspekt av den generella inställningen till invandring och invand
rare. Inställningen påverkas inte av hur man ser på jämställdhet mellan kö
nen i dagens Sverige, vilket kan tyda på att det inte uppfattas som en fråga 
om kvinnoförtryck utan snarare som ett uttryck för kulturell eller religiös 
särprägel. 

Mycket av det vi hittills berört har handlat om hur skolan kan anpassas efter 
vissa gruppers och individers behov och önskemål. Det är också tänkbart att 
i vissa avseenden göra en mer generell anpassning av den svenska skolan till 
allehanda reUgiösa och kulturella bakgrunder. I vår undersökning har vi tagit 
upp några exempel på en sådan anpassning för att ta reda på i vilken ut
sträckning de har tillämpats i de skolor där våra respondenter arbetar. Dessa 
exempel på åtgärder är alla hämtade från verkligheten, dvs de har alla prö
vats som ett led i en anpassning till de förhållanden som råder i skolorna och 
som försök att hantera främlingsfientlighet och rasism. I anslutning till denna 
kartläggning ställde vi även följande fråga: Oavsett om någon av följande 
åtgärder vidtagits vid Din skola, anser Du att de är befogade^. De åtgärder 
som angavs var "Att avstå från att vid högtidligheter i skolan sjunga den 
svenska nationalsången", "Att avstå från att ha skolavslutningar i kyrkan", 



"Att avstå från flaggning med svensk flagga" samt "Att avstå från att  sjunga 
vissa psalmer". Inställningen till varje åtgärd indikerades med svaren "Ja",  
"Nej"  eller "Vet ej". Åtgärden att inte ha skolavslutningar i kyrkan fick cjet 
relativt sett starkaste stödet, där 6.8 procent uppfattade den som befoga^. 
4.4 procent ansåg att det var befogat att avstå från att sjunga vissa psalmier 
medan 1.5 procent ställde sig positiva till att avstå från nationalsången. En
dast 0.6 procent uppfattade det som befogat att inte flagga med svenska 
flaggan. En stor majoritet av lärarna ansåg således att åtgärderna inte var 
befogade - olika former för att uttrycka en svensk identitet uppfattas inte 
vara relaterade till åtgärder mot rasism, antisemitism och främlingsfientlig
het. 

Att undervisa elever med skiftande etnisk och kulturell bakgrund och méd 
skiftande erfarenheter som sammanhänger med flyktingskap och migration 
kan vara en verksamhet där den enskilda läraren kan behöva stöd och hjälp 
från personer med specialkunskaper, men också stöd från skolledning oCh 
ansvariga politiker. Det kan också finnas behov av att utforma gemensamnia 
förhållningssätt till olika aspekter av den mångkulturella skolan. Vi frågade 
lärarna "Känner Du att Du får stöd och hjälp från skolledningen för att un
dervisa elever med olika religioneri annat modersmål än svenskal traumati$-

I 
ka erfarenheter, som krig eller liknande/ annan syn på könsroller än dén 
gängse i Sverige^'. För varje område gavs svarsalternativen "Inget stöd alls", 
"Ett visst stöd", "Stort stöd" samt "Ej relevant". Stora andelar (33.3 - 42.5 
procent) av lärarna angav svarsalternativet "Ej relevant" vilket indikerar att 
de inte ställs inför dessa situationer i sitt arbete. 48.9 procent av dem för  vil
ken frågan var relevant uppger att de inte känner att de har något stöd från 
skolledningen när det gäller undervisning av elever med olika religioner. 
Motsvarande andel för undervisning av elever med annat modersmål än 
svenska är 35.8 procent, för elever med traumatiska erfarenheter 56.6 pr(})-
cent och för elever med en annan syn på könsroller 53.9 procent. Vi kan inte 
konstatera någon skillnad mellan manliga och kvinnliga lärare i fråga om̂  i 
deras upplevelse av stöd från skolledningen. Känslan av att ha stöd från 
skolledningen har ett svagt samband med andelen elever med invandrarbak
grund - ju högre andel sådana elever desto större stöd tenderar lärarna att 
känna. ; 

Vi frågade också "Känner Du att Du har stöd från kommunala skolpolitikér 
i Ditt arbete i den mångkulturella skolan?". Svarsalternativen var "Nej, ingét 
stöd alls", "Ja, ett visst stöd", "Ja, stort stöd" samt "Ej relevant". 30.9 pro
cent uppgav att frågan ej var relevant. Av de övriga uppgav hela 67.2 prq»-



cent att  de känner att de inte får något stöd alls medan endast 2.9 procent 
ansåg att  de får stort stöd. När  det gäller upplevelse av stöd från kommunala 
skolpolitiker kan vi inte konstatera någon skillnad mellan män och kvinnor 
och inte heller någon skillnad med avseende på andel elever med invandrar
bakgrund. 

3.2 Förhållningssätt till det "mångkulturella" samhället 
I föregående avsnitt har vi vid flera tillfällen redovisat samband mellan lä
rarnas uppfattningar om den mångkulturella skolan och deras generella för
hållningssätt till det mångkulturella samhället. Det finns skäl att  något när
mare beröra de sistnämna förhållningssätten. I slutet av frågeformuläret (se 
bilaga) presenterade vi ett stort antal påståenden (vl91 - v231) till vilka lä
rarna ombads att ta ställning med hjälp av svarsalternativen "tar helt av
stånd", "tar delvis avstånd", "instämmer delvis" och "instämmer helt". Som 
brukligt i sådana sammanhang gavs även svarsalternativet "vet ej".  Målsätt
ningen med dessa påståenden var att pejla respondenternas inställning till 
flera teman: invandring och invandringspolitik, "mångkulturalism", antise
mitism, rasism samt ockulta och "paranormala" fenomen, dvs - enhgt vårt 
synsätt - ett slags anti-rationalism. 
Lärarnas ställningstaganden till dessa påståenden framgår av frågeformuläret 
i bilagan. Det är emellertid nästintill omöjligt att redovisa resultaten påståen
de för påstående - bearbetning och analys av den här typen av undersök
ningar innebär nästan alltid en väsentlig reduktion (eller "kondensering") 
av data. Vissa frågor kan visserligen - och bör - behandlas fristående, dvs 
utan att  "klistras ihop" med andra frågor och uppgifter. Den beskrivande 
fasen av analysen innebär emellertid främst att man undersöker samvaria-
tionsmönstren i data och överväger vilka grupper av frågor, som tenderar att 
"hänga ihop" i materialet. Dessa frågor kan då eventuellt slås ihop till sam
manfattande mått på gemensamma teman eller "dimensioner" som omfat
tar flera variabler. De tekniker som används i sådana sammanhang är främst 
faktoranalys och klusteranalys, av vilka det finns flera varianter. 

Konstruktion av meningsfulla och någorlunda tillförlitliga index är ett mö
dosamt och tidskrävande arbete. Särskilt svårt är det att  konstruera index 
som mäter psykologiska dimensioner, t ex inställning till invandring, inställ
ning till invandrare och dylikt. De matematisk-statistiska metoderna ger inte 
mer än ett underlag för tolkningar av de innebördsdimensioner som kan 
tänkas dölja sig bakom människors tendens att svara i samma riktning på 
ett antal frågor. Underlagen ser olika ut beroende på hur man ändrar förut



sättningarna för analysen. Att tolka resultaten från explorativa faktorana
lyser är en vansklig uppgift, eftersom det i grund och botten rör sig om 
intolkning av hypotetiska innebörder. De variabler (dvs frågor) som faktor
analysen grupperar kring en viss faktor kan, förenklat sett, sägas uppvisia 
signifikant samvariation i materialet. Det innebär att de personer som sva
rar på  ett visst sätt på en fråga tenderar också att svara på ett motsvaran
de sätt på de övriga frågor som har höga "laddningar" på faktorn i frå
ga. Forskaren tittar på innehållet i dessa frågor och försöker finna en ge
mensam innehållslig nämnare för dem, varvid en avsevärd semantisk fantasi 
lätt kan utvecklas. 

Hur en sådan gemensam nämnare än formuleras, måste den emellertid kun
na antas ha psykologisk realitet hos de respondenter vilkas svar hgger till 
grund för analysen. Denna psykologiska realitet är långtifrån lätt att visa, 
inte minst på grund av att  tillägg eller borttagande av variabler i faktorana
lysen ändrar faktormönstret (och därmed även de möjliga tolkningarna). 
Att forskaren tycker sig se en innebördsdimension i en uppsättning frågor 
som uppvisar samband med varandra behöver inte innebära att responden-
terna också har gjort det. Vi menar emellertid inte att det som är psykolo
giskt reellt hos respondenterna måste nödvändigtvis vara medvetet hos 
dem. Det är nästintill en truism att säga att människor inte behöver vara 
medvetna om de djupare faktorer - vare sig dessa är innebörder eller något 
annat - som styr deras ställningstaganden till olika frågor. Det skulle således 
inte vara tillräckligt om vi frågade våra respondenter vad de menar med 
det ena eller andra svaret - forskaren måste ha möjlighet att göra tolkning
ar som inte omedelbart kan återfinnas i respondenternas självförståelse. 
Detta innebär å andra sidan inte att  forskaren kan  stipulera innebördsdi
mensioner endast utifrån sina egna intuitioner och hugskott. 

När  de variabler som skulle ingå i ett visst index identifierats, gick indext-
konstruktionen i de flesta fall till på följande sätt. Först omkodades alla 
"missing values "(dvs "vet ej" -svar resp inget svar) till medelvärden för re
spektive variabel. Detta förändrar inte fördelningsformen hos variabeln, 
men möjliggör att de individer som inte svarat på vissa av de frågor sorti 
ingår i indexet kan inkluderas i analyserna. I nästa steg konstruerades etjt 
"råindex", oftast genom en enkel summering av de ingående variablerna. 
Sedan konstruerades ett "mellanindex" med hjälp av följande formel: 
"råindexets" lägsta värde subtraherades från individens värde på sammä 
index och resultatet dividerades med skillnaden mellan det högsta och 
det lägsta värdet på indexet. Resultatet av denna division multiplicerades 



till sist med ett tal som bestämmer antalet skalsteg i indexet och som oftast 
ligger mellan 4 och 6. Eftersom den så uppkomna fördelningen oftast inne
håller värden med många decimaler, "putsades" till sist skalans "kanter" 
till heltalsvärden. Det är just i detta steg i indexkonstruktionen som det är 
möjligt att lägga en valfri andel av individerna på varje skalsteg. I de flesta 
fall har vi undvikit sådan manipulation och tillgripit den endast när den 
uppkomna skalan varit mycket "hoptryckt" i någon av sina ändar. 

Preliminära faktoranalyser av påståendena v i  91 - v231 visade att några av 
dem inte kunde inkluderas i sammanfattande mått. Detta gäller vl92,  v l98 ,  
v210, v213, v220, v227, v229, v230 samt v231 (för påståendenas innehåll se 
formuläret i bilagan). Fortsatta analyser av de återstående påståendena gav 
vid handen att dessa någorlunda klart kunde grupperas i fem grupper, som 
bildade underlaget för konstruktion av fem sammansatta mått. Fyra av dessa 
mått fångar olika aspekter av lärarnas förhållningssätt till invandring, in
vandrare och det "mångkulturella samhället", det femte syftar på inställning 
till "paranormala" fenomen, som enligt vår uppfattning kan relateras till an-
ti-rationahsm. Det är de fyra förstnämnda måtten som diskuteras i detta av
snitt. 

En intressant omständighet framkom under analyserna. De påståenden som 
syftade på förhållningssätt till invandring, invandringspolitik, invandrarnas 
roll i det svenska samhället samt "mångkulturalitetens" olika aspekter grup
perade sig i två relativt tydliga kluster: i den ena gruppen hamnade de påstå
enden som uttryckte en negativ hållning i dessa frågor, medan de påståenden 
som uttryckte en positiv hållning hamnade i den andra gruppen. Den först
nämnda gruppen inkluderades därför i ett sammansatt mått på negativ in
ställning till invandring, invandrare och "mångkulturalitet", medan den and
ra gruppen bildade underlag för ett sammansatt mått på ett positivt förhåll
ningssätt i dessa avseenden. Två påståenden med negativt innehåll flyttades 
av innehållsmässiga skäl över till den andra gruppen, varvid svarsalternativen 
omkodades spegelvänt. 

Index 1: Negativ inställning till invandring, invandrare och det mångkultu
rella samhället 

Följande påståenden ingår i detta mått (andelar som instämmer delvis eller 
helt i påståendet samt speciellt höga andelar "vet ej" -svar anges inom paren
tes): 



1. "De flesta invandrare och flyktingar har kommit hit för att utnyttja det 
svenska välfärdssystemet" (15,8 %) 

2. "Med tanke på den zigenska kulturens avvikande normer är det knappast 
förvånande att zigenarna inte accepteras i det svenska samhället" (45,4 %) 

3. "Vissa kulturer är så olika den svenska att människor från dessa kultur^er 
knappast kan anpassa sig till det svenska samhället" (41,5 %) 

4. "Muslimska invandrarföräldrar i Sverige ser inte till sina barns bästa" 
(13,2 %;31,4 % "vet ej") 

5. "Islam är ett hot mot västerlandets sociala och kulturella landvinningar" 
(27,7%; 21,8 7o "vet ej") 

6. "Myndigheter och media döljer ofta obekväma fakta om invandringens 
konsekvenser och kostnader för svenska folket" (36,12 %; 24,8 % "vet 
ej") 

7. "Det är ett stort problem i skolan att manliga elever från vissa kulturi^r 
inte erkänner kvinnliga lärares auktoritet" (60,4 %; 23,7 % "vet ej") 

8. "Numera kan man inte kritisera eller tillrättavisa elever med invandrar
bakgrund utan att bli kallad rasist" (32,7%) 

Två av påståendena - om invandrarnas "snyltande" på det svenska välfärds
systemet samt o m  muslimska föräldrar - har låga andelar instämmande och 
har därför svagare inverkan på de flesta respondenters värden på det sam
mansatta måttet. De två påståenden som återfinns längst ned på Hstan på fö
regående sida behöver i och för sig inte indikera negativ inställning till in
vandring, invandrare och "mångkulturalism". Man kan emellertid instämma 
i dem av olika skäl och det är troligt att de respondenter som helt eller delvis 
instämmer i samtliga påståenden i måttet instämmer i dessa två på grund av 
en negativ inställning. I övrigt kan vi notera att mer än var fjärde respondent 
åtminstone i någon mån uppfattar Islam som ett kulturellt hot. Det kan även 
vara intressant at t  påpeka att ett påstående som liknar nr 1 i listan ovan an
vändes i den stora "attitydundersökningen" 1993 (Lange & Westin 1997): 
"Många utlänningar kommer till Sverige bara för att utnyttja våra sociala 
förmåner". 1993 var det 61,5 procent av respondenterna (ett riksrepresenti-
tivt stickprov svenska medborgare i åldrarna 18-71 år; åldern i jämförelsön 
begränsad till 30-60 år) som delvis eller helt instämde i detta påstående, vil
ket kan jämföras med 15,8 procent bland lärarna. Även om olikheter i påstå
endenas lydelser kan orsaka förändringar i svarsmönster, är skillnadön 



mycket stor. Samma påstående användes även i en riksrepresentativ under
sökning 1995 (Lange 1995), där motsvarande andel instämmande (i anpassat 
åldersintervall) var 57,3 procent. Det är föga troligt att inställningen i detta 
avseende bland befolkningen förändrats dramatiskt sedan 1995, och lärarnas 
ställningstagande till detta påstående framstår därför i relativt positiv dager. 

Det sammansatta mått som konstruerats på grundval av dessa påståenden 
har minimivärdet 1 och maximivärdet 5. "1"  innebär att man delvis eller 
(oftast) helt tar avstånd från de flesta påståendena, medan "5"  innebär att 
man delvis eller (oftast) helt instämmer i de flesta och således har en markant 
negativ inställning. Undantaget utgörs av de två ovan nämnda påståendena, 
där en del av de respondenter som hamnat på skalsteget "5"  på indexet har 
delvis eller helt tagit avstånd från dem. Det kan noteras att endast 4 5  res
pondenter har helt tagit avstånd från  samtliga påståenden. 

Index 1 uppvisar viss variation med avseende på de "bakgrundsvariabler" vi 
har tillgäng till i undersökningen. När  flera variablers inverkan på det stude
rade måttet analyseras blir det så småningom svårt att hålla reda på alla de 
korsberoenden som kan föreligga i materialet, t ex att kvinnor kan vara 
överrepresenterade bland lärare på  ett visst stadium, att andelen elever med 
invandrarbakgrund kan vara större på vissa skolstadier/program i vissa regi
oner och mindre i andra osv. En sk multivariat analys kan bringa reda i det
ta. Vi har använt en metod kallad MCA (Multiple Classification Analysis, ett 
slags "kvalitativ" regressionsanalys), där varje sub-kategoris (t ex mäns, 
kvinnors, lågstadielärarnas osv) medelvärde uttrycks som avvikelse från me
delvärdet för samtliga respondenter, varvid varje sådan avvikelse kontrolle
ras för inverkan från de övriga faktorerna under betraktande (dvs de övriga 
sub-kategorierna). 

Manliga lärare är mera negativa än genomsnittet för samtliga. De yngre lä
rarna är mindre negativa än genomsnittet, medan de äldsta är mera negativa. 
De lärare som arbetar i skolor där andelen elever med invandrarbakgrund är 
större än 25 procent är mera negativa än genomsnittet, vilket i ännu högre 
grad gäller de lärare som rapporterar att deras skolor har (relativt sett) mest 
problem med rasism mm. Lågstadielärare och - i något högre grad - lärare 
på gymnasiets praktiska program är mera negativa än genomsnittet; lärare 
på gymnasiets teoretiska program är mera positiva än genomsnittet. Lärare i 
Skåne är mera negativa än genomsnittet, medan inställningen hos lärare i de 
övriga regionerna ligger mycket nära genomsnittet för hela materialet. Ob
servera ännu en gång at t  var och en av de ovan redovisade skillnaderna har 



beräknats med statistisk kontroll av inverkan från de övriga faktorerna. 

Det föreligger även tydliga samband mellan partipolitiska sympatier och den 
inställning som index 1 fångar. Man bör dock understryka att relationdn 
mellan dessa två variabler något oklar - det är mycket tänkbart att ställnings
taganden och värderingar rörande de frågor som ingår i index 1 utgör en del 
av de förhållningssätt och värderingar som också bestämmer människors po
litiska sympatier. Med statistisk kontroll för inverkan från kön, ålder, andel 
elever med invandrarbakgrund i skolan, graden av rapporterade problem 
med rasism mm därstädes, skolstadium/program och geografisk region kain 
följande rangordning av "partisympatisörer" göras med avseende på index 1, 
varvid vi endast tagit med de "partier" som samlat någorlunda många an
hängare: 

Minst negativa vänsterpartister 

socialdemokrater 

centerpartister 

miljöpartister 

folkpartister 

kristdemokrater 

Mest negativa moderater 

Vi kan notera at t  endast de två sistnämnda kategoriernas medelvärden ligger 
över dito för  hela materialet - de övrigas Hgger under. Det absolut högsta 
medelvärdet i materialet - 4.7 på en femgradig skala - innehas av de 12 res-
pondenter som uppgivit att de skulle rösta på N y  demokrati. 

Index 2: Positiv inställning till invandring, invandrare och det mångkultu
rella samhället 

Följande påståenden ingår i detta mått (andelar som instämmer delvis eller 
helt i påståendet anges inom parentes samt speciellt höga andelar "vet ej" 
svar anges inom parentes): 

1. "Det är roligt att arbeta med barn som kommer från flera olika kulturér 
(91,4 %) 

2. "Samhället bör skapa möjligheter för invandrare, som själva önskar de^, 
att bevara sitt språk och sina kulturella traditioner" (78,6 %) 

3. "Det är bra att det finns moskéer i Sverige" (76,7 %) 



4. "Svenskarna måste acceptera att inte alla invandrare som bor i Sverige 
delar de grundläggande värden som präglar det svenska samhället" (48,7 
%) 

5. "Invandrare som tänker stanna i Sverige borde i sitt eget intresse bli så 
lika svenskarna som möjligt" (40,0 % tar delvis eller helt avstånd) 

6. "Det vore bra om fler elever med invandrarbakgrund rekryterades till 
lärarutbildningen" (86,3 %) 

7. "Vi bör tillåta judisk koscher-slakt och muslimsk halal-slakt i Sverige" 
(20,4 %; 35 % "vet ej") 

8. "Alla invandrarbarn borde från början lära sig att svenska är deras mo
dersmål (72,1 % tar delvis eller helt avstånd) 

9. "Sveriges invandrings- och flyktingpolitik bör vara mera liberal än den är 
i dag" (35,5 %; 17,6 % "vet ej") 

10. "Det borde finnas fler personer med invandrarbakgrund i de politiska 
församlingarna" (76,8 %) 

Påståendena nr 5 och 8 kunde formellt sett placeras antingen i index 1 eller 
index 2 .  Eftersom de innhållsmässigt tycktes stå i större samklang med de 
övriga påståendena i grupp 2, flyttades de över till detta index, varvid av
ståndstagande ger högre "poäng" på indexet. Skalsteg 5 på detta mått  inne
bär maximalt positiv inställning, skalsteg 1 minst positiv. Vi bör notera att 
flera påståenden, framförallt nr 1 och 6, har mycket höga andelar instäm
mande och bidrar därför litet till variationen i indexvärden. Detta medför att 
även de respondenter som hamnat på det lägsta skalsteget 1 (= mest negativ 
inställning) kan ha instämt i respektive (när det gäller nr 8) tagit avstånd 
från flera av dessa påståenden. 

Vi kan notera att de påståenden som åtnjuter störst instämmanden är de som 
även kan ses som de minst "kontroversiella". När det gäller de mera "kont
roversiella" frågeställningarna anser 46,8 procent av respondenterna at t  Sve
riges invandrings- och flyktingpolitik inte bör bU mera hberal, 44,5 procent 
vill inte tillåta judisk och muslimsk rituell slakt, 47,3 procent vill att  invand
rarna skall bli så lika svenskarna som möjligt och 47,2 procent anser inte att 
svenskarna måste acceptera att inte alla invandrare delar de grundläggande 
värdena i det svenska samhället. Flera av dessa påståenden uppvisar emeller
tid mycket höga andelar "vet ej "-svar. 



o 

Återigen kan en grov jämförelse göras med 1993 och 1995 års undersök
ningar, där tre av de ovan listade påståendena använts (nr 2, 5 och 8). Efter 
anpassning av åldersintervallen i 1993 och 1995 års studier till föreliggande 
undersökning (30-60 år) kan jämförelsen sammanställas i följande tabell: 

Andelar i procent a v  respondenter i 1 9 9 3  och 1 9 9 5  års  "attitydundersökningar" 
samt i föreliggande studie (1997)  som delvis eller helt tar avstånd från (nr 2) respek
tive instämmer i (nr 5 och 8) d e  tre påståenden kring temat "assimilotiv inställning" 
som använts i d e  tre undersökningarna. 

Påstående nr 1 9 9 7  1 9 9 5  1 9 9 3  

2 ("Samhället bör skapa  möjligheter ...") 2 0 . 0  4 2 . 8  4 1 . 8  

5 ("Invandrare som tänker stanna ...") 4 7 . 3  5 9 . 4  6 5 . 3  

8 ("Alla invandrarbor borde från början ...") 2 2 . 2  5 6 . 5  5 6 . 4  

Framförallt i fråga om påståendena nr 2 och 8 föreligger markanta skillnader 
mellan lärarnas ställningstaganden och inställningen hos de två riksrepresen
tativa stickproven 1993 och 1995. På det hela taget uttrycker lärarna - jäm
fört med motsvarande ålderssegment i totalbefolkningen - markant mindre 
sympati med åsikter som innebär att invandrare skall ge upp sin etnis
ka/nationella identitet och försöka bli så lika svenskarna som möjligt. 

Låt oss återvända till de två måtten. Det föreligger en stark negativ korrela
tion mellan index 1 och index 2 (r = -.57), vilket innebär att de förhållnings
sätt som de två måtten fångar för det mesta inte "samexisterar" med varand
ra - respondenterna tenderar att vara antingen huvudsakligen positiva eller 
huvudsakligen negativa. Denna "polarisering" är något starkare hos männen 
(r = -.61) än hos kvinnorna (r = -.54) och något starkare bland gymnasiela-
rarna jämfört med dem som undervisar i grundskolan, framförallt på låg-
och mellanstadiet. Det starka negativa sambandet mellan måtten medför att 
mönstret av samband med bakgrundsvariabler i stora drag är "spegelvänt" 
jämfört med index 1: de yngre är mera positiva än  genomsnittet för samthg$, 
lärare verksamma i Skåne är mindre positiva än  genomsnittet, kvinnor äjr 
mera positiva än genomsnittet och de som undervisar på  de praktiska pro
grammen på gymnasiet är mindre positiva (MCA, samtidig kontroll för övr|-
ga variabler). Däremot ger andelen elever med invandrarbakgrund och gra
den av rapporterade problem med rasism mm i skola inga utslag i detta 
sammanhang. 



Rangordningen av sympatisörer med olika politiska partier med avseende på 
medelvärden på index 2 är med några smärre omkastningar en spegelbild av 
dito för index 1 (MCA, kontroll för samtliga ovan nämnda variabler): 

Mest positiva vänsterpartister 

miljöpartister 

socialdemokrater 

folkpartister 

centerpartister 

kristdemokrater 

Minst positiva moderater 

Index 3: Rasistiska uppfattningar 

Följande påståenden ingår i detta mått (andelar som instämmer delvis eller 
helt i påståendet samt speciellt höga andelar "vet ej" -svar anges inom paren
tes): 

1. "Det är mot naturens lagar att människor från olika raser får barn till
sammans" (1,8 %) 

1. "Att HIV och aids drabbar så många homosexuella män är nog naturens 
straff för ett perverst levnadssätt" (7,7 %) 

3. "Det är bättre för ett samhälle om människor från olika kulturer lever åt
skilda och inte blandar sig med varandra" (3,7 %) 

4. "Det är naturligt att barn ser och värderar skillnader mellan olika raser" 
(27,2 %) 

5. "Invandrare i Sverige som kommit från länder utanför Europa ska åter
vända till sina hemländer" (11,0 %) 

Skälet till att det mycket provokativa påståendet nr 2 inkluderats i frågefor
muläret är att det användes även i 1993 års undersökning, där det visade sig 
ha starka samband med rasistiska åsikter - homofobi och rasism/nazism är ju 
delvis samma andas barn. Samma mönster återkom även i den stora elevun
dersökningen (Lange m fl 1997). Även påstående nr 1 är mycket provokativt 
och mycket riktigt är det endast 1,8 procent av samtliga respondenter som 
delvis eller helt instämmer i det. Å andra sidan kan rasistiska åsikter inte 
kartläggas om inte frågor av denna typ ställs till människor. Även om mycket 



få respondenter - glädjande nog - totalt sett instämmer delvis eller helt i på
stående nr 1, visar det sig att när de fem påståendena kombinerats till ett 
sammansatt mått  med fyra skalsteg (där steget 4 anger markant rasistiska 
åsikter), är andelen som delvis eller helt instämmer i påståendet bland de 492 
individer som fått 4 "poäng" på måttet 16,4 procent. Det är således först när 
de åsikter som de fem påståendena uttrycker kombinerats med varandra som 
det blir möjligt att urskilja dem med mera extrema förhållningssätt. Medan 
andelen som delvis eller helt instämmer i det "homofoba" påståendet nr 2 ar 
7,7 i hela materialet, är motsvarande andel bland de 492 "fyrapoängarnä" 
på det sammansatta måttet 45,8 procent. Icke desto mindre kan man konsta
tera att påståendena 1 och 3 har svag "differentieringsförmåga" och deras 
bidrag till det sammansatta måttet är blygsamt. 

Påstående nr 2 (HIV/aids) har använts dels i 1993 års "attitydundersök
ning", dels i undersökningen av nära 8.000 skolelever 1997. Påståendena nr 
1, 3 och 5 har använts i elevundersökningen. Även om en jämförelse mellan 
elevundersökningen och föreliggande studie hakar på grund av den stora ål
dersskillnaden, kan det vara intressant att sammanställa resultaten från de 
tre undersökningarna för de påståenden som varit gemensamma. 

Sammanställning a v  andelar  (%) respondenter som delvis eller helt instämt i d e  på
ståenden i index 3 som använts i 1 9 9 3  å rs  "attit/dundersökning", i elevundersök
ningen 1 9 9 7  samt i föreliggande studie. I elevundersölcningen användes  svarsalter
nativen "håller delvis med" och "håller helt med". Åldersintervailet i d a t a  från 1 9 9 3  
ä r  beskuret till 3 0 - 6 0  å r .  Endast pås tående nr 2 ä r  gemensamt med 1 9 9 3  års stu
die.  

Påstående nr 

1 ("Det ä r  mot naturens lagar  att människor...") 

2 ("Att HIV och  a ids  d r a b b a r  så  många ...") 

3 ("Det ä r  bättre för ett samhälle om människor ...") 

5 ("Invandrare i Sverige som kommit från ...") 

1 9 9 7  1 9 9 7  1 9 9 3  

Lärare Elever 

1 . 8  1 0 . 5  -

7 . 7  2 2 . 7  2 2 . 5  

3 . 7  2 1 . 0  -

1 1 . 0  3 4 . 1  _ 



1 fråga o m  det enda påstående där det finns möjlighet att jämföra med 1993 
års undersökning (nr 2) ser vi att andelen lärare som delvis eller helt instäm
mer i påståendet är  markant lägre än dito i motsvarande ålderssegment i det 
riksrepresentativa stickprovet 1993. Jämförelsen med elevundersökningen är 
mycket haltande, men vi kan i stora drag konstatera att eleverna hyser rasis-
tiska och homofoba åsikter i markant större utsträckning än lärarna. 

Det föreligger ett medelstarkt positivt samband mellan detta mått och det 
"negativa" index nr  1 (r = .38). Sambandet är starkare bland gymnasielärare 
än bland grundskolelärare. Det är starkast bland lärare på gymnasiets prak
tiska program (r = .45) och svagast bland mellanstadielärare (r = .32). Sam
banden - som förblir oförändrade efter statistisk kontroll för kön och andel 
elever med invandrarbakgrund - kan tolkas som uttryck för den grad i vilken 
negativ inställning till invandring och det "mångkulturella" samhället är fär
gat (eller betingat) av rasistiska åsikter. Sambandet med det "positiva" index 
2 är av samma storleksordning men - naturligt nog - med omvänt tecken. 

På samma sätt som fallet var med de två ovan diskuterade måtten har vi un
dersökt bakgrundsvariablernas inverkan på graden av rasistiskt förhållnings
sätt. Återigen användes den tidigare nämnda metoden MCA. Manliga lärare 
är något mera "rasistiska" än genomsnittet för samtliga, kvinnliga något 
mindre. De yngre lärarna är mindre "rasistiska" än genomsnittet, medan de 
äldsta är  mera "rasistiska". Andelen elever med invandrarbakgrund i de 
skolor där lärarna arbetar har ingen inverkan på graden av rasistiskt förhåll
ningssätt. Lärare på  gymnasiets praktiska program är mera "rasistiska" än 
genomsnittet, men denna skillnad betingas framförallt av de manliga lärarnas 
inställning. De övriga stadierna uppvisar inga signifikanta avvikelser från to
talgenomsnittet. De olika regionerna uppvisar inte heller några signifikanta 
avvikelser från detta genomsnitt. Som tidigare har var och en av de ovan re
dovisade skillnaderna beräknats med statistisk kontroll av inverkan från de 
övriga faktorerna. 

Det föreligger även i detta fall tydliga samband mellan partipolitiska sympa
tier, varvid man bör uppmärksamma den tidigare formulerade reservationen 
beträffande relationen mellan våra mått och politiska sympatier. Med statis
tisk kontroll för inverkan från kön, ålder, andel elever med invandrarbak
grund i skolan, graden av rapporterade problem med rasism mm därstädes, 
skolstadium/program och geografisk region kan följande rangordning av 
"partisympatisörer" göras med avseende på index 3, varvid vi - som tidigare 
- endast tagit med de "partier" som samlat någorlunda många anhängare: 



Minst "rasistiska" vänsterpartister 

socialdemokrater 

miljöpartister 

folkpartister 

centerpartister 

moderater 

Mest "rasistiska" kristdemokrater 

Med vissa smärre omstuvningar förblir rangordningen någorlunda likartaid 
med avseende på de tre hittills redovisade måtten. ! 

Index 4: Antisemitism 

I de explorativa faktoranalyserna visade det sig att de fyra påståenden soijn 
har antisemitiskt innehåll grupperade sig mycket tydligt tillsammans utan 
nämnvärda samband med de övriga faktorerna. Även om det ur  teknisk syn
vinkel inte är lämpligt att endast ha fyra variabler i ett sammansatt mått, var 
denna gruppering så tydlig att de ingående påståendena slogs samman till ett 
mått. Nedan listas dessa påståenden, varvid andelar som instämmer delvis 
eller helt i påståendet samt speciellt höga andelar "vet ej" -svar anges inom 
parentes: 

1. "Judarna utnyttjar Förintelsen för sina egna syften" (3,9 %) 

2. "Förintelsen är inte relevant idag eftersom den inträffade för mer än 50 år 
sedan" (2,6 %) 

3. "Judarna har för stort inflytande i världen i dag" (4,8 %; 14,1% "vet ej") 

4. "Det talas alldeles för mycket om nazismen och utrotningen av judar" (6,0 
%) 

Vi ser således att mycket låga andelar respondenter instämmer delvis eller 
(sällan) helt i dessa påståenden. Det mått med fem skalsteg som konstruera
des på grundval av dessa påståenden är därför "svagt" och man bör komma 
ihåg att skalstegen 4 och 5 inte indikerar någon starkt antisemitisk hållning i-
många av de 280 personer som befinner sig på dessa skalsteg har  åtminstone 
delvis tagit avstånd från ett eller två påståenden. 

Index 4 uppvisar ett medelstarkt positivt samband med det "negativa" index 
1 (r= .32) och ett svagare samband med index 3 (r = .22). Förvånande nog 



uppvisar således antisemitisk hållning ett starkare samband med negativ in
ställning till invandring och det mångkulturella samhället än med rasistiska 
uppfattningar. Två av de fyra påståendena användes även i den tidigare 
nämnda elevundersökningen. Andelen elever som delvis eller helt instämde i 
påstående nr 3 var 12 procent och motsvarande andel för påstående nr 4 var 
28,7 procent. För båda påståendena har över 20 procent av ungdomarna valt 
svarsalternativet "vet ej". Återigen kan vi konstatera att lärarna uppvisar an
tisemitiska sentiment i markant läge grad än eleverna. 

Inga skillnader mellan regioner kan påvisas med avseende på detta mått. 
Varken andelen elever med invandrarbakgrund i skolan eller graden av rap
porterade problem med rasism, antisemitism mm inverkar på respondenter-
nas värden på  måttet. De yngsta lärarnas medelvärde ligger något under dito 
för  hela materialet, de äldstas något över, dvs de äldsta är något mera 
"antisemitiska" än de yngre. De manliga lärarna uttrycker antisemitiska 
åsikter i något högre grad än de kvinnUga, och lärare på gymnasiets praktis
ka  program gör det i något högre grad än lärare på övriga stadier/program 
(MCA, samtidig kontroll för samtliga ovannämnda faktorer). Kön "förut
säger" (i statistisk bemärkelse) antisemitiska sentiment något bättre än ålder. 

Skillnaderna mellan sympatisörer med olika politiska partier är mindre än 
vad fallet var med de tre tidigare diskuterade indexen. Nivån på medelvärde
na  är mycket låg - för samtliga sympatisörkategorier ligger medelvärdena 
under värdet 2 (skalan har stegen 1-5). Med reservationer för denna låga ni
vå och dessa små skillnader kan följande rangordning upprättas (resultaten 
beräknade med kontroll för kön, ålder, region och skolstadium/program): 

Minst "antisemitiska" tendenser kristdemokrater 

folkpartister 

socialdemokrater 

centerpartister 

miljöpartister 

vänsterpartister 

Mest "antisemitiska" tendenser moderater 

I detta sammanhang kan det vara intressant att relatera detta "lågnivåmått" 
på  antisemitiska tendenser till två frågor som rör Förintelsen (vi 89 och 
v i90 ;  se frågeformuläret i bilagan). När det gäller frågan hur säker man 



känner sig på att Förintelsen har ägt rum är variationen i svaren så liten att 
någon analys egentligen inte kan göras: 96,9 procent av lärarna är helt säkra, 
2,7 procent är ganska säkra, 0,14 procent (7 personer) är lite osäkra och 
0,08 procent (4 personer) är inte alls säkra. 0,3 procent (14 personer) har 
valt svarsalternativet "vet ej" och 55 respondenter har inte besvarat frågan. 
Trots denna ytterst begränsade variation i svaren visar MCA-analyser (med 
kontroll för kön, ålder, skolstadium/program samt region) att  den mycket 
begränsade tendens till osäkerhet rörande Förintelsen som föreligger sam
manhänger tydligt med antisemitiska sentiment. 

Den andra frågan (vi90) kan sägas utgöra en blandning av kunskapsfråga 
och ett slags "projektivt" test: det gäller att ange hur stor andel av de judiska 
barnen i Europa dödats under andra världskriget. Endast 5,4 procent av res-
pondenterna markerade det rätta svarsalternativet 80-100% och typvärdet 
ligger på skattningen 40-60%. En underskattning kan i detta sammanhang 
bero på en rad olika omständigheter, varav antisemitiska tendenser kan ut
göra en. En MCA-analys med kontroll av relevanta bakgrundsvariabler visar 
att sådana tendenser mycket tydhgt leder till underskattning av andelen dö
dade judiska barn. Varken den negativa inställning till invandring mm sojjn 
fångas av index 1 eller de rasistiska tendenser som framkommer i index 3 har 
samma förmåga att "förutsäga" graden av denna underskattning som anti
semitiska tendenser enligt index 4. Trots den mycket begränsade variationen 
i svaren på de frågor som ingår i måttet visar det sig att detta mått har en 
viss förmåga att avslöja intressanta - om än inte helt oväntade - samband. 
Att vi skriver "inte helt oväntade" sammanhänger med att både en viss osä
kerhet beträffande Förintelsen och underskattning av andelen dödade judiska 
barn kan hävdas ingå i det "syndrom" som vi benämnt med uttrycket "anti
semitiska sentiment". 

i 
4 Vissa andra värderingar och förhållningssätt 

4.1 "Pessimistisk människosyn" 

Förnyade separata analyser av de påståenden som tidigare uteslutits ur kon
struktionen av sammansatta attitydmått (vl92, v l98 ,  v210, v213, v22(]), 
v227, v229, v230 samt v231) gav vid handen att följande fyra kunde slås 
samman till ett mått på en värdedimension som fick arbetsnamnet "pessi
mistisk människosyn" (andelar som instämmer delvis eller helt i påståendet 
anges inom parentes): 



1. "Det ligger i den mänskliga naturen att vara egoistisk" (54,6 %) 

2. "Det finns människor som är alltigenom onda" (20,0 %) 

3. "En människa bör inte lita på någon annan än sig själv" (14,1 %) 

4. "Det daltas för mycket med ungdomsbrottslingar i Sverige i dag" (57,9 %) 

Det mått som baserats på dessa fyra påståenden har fem skalsteg. Av pro
centtalen ovan framgår att påståendena nr 2 och 3 ger betydligt svagare 
"bidrag" till respondenternas värden på måttet än påståendena 1 och 4. 
Drygt 82 procent av lärarna ligger på skalstegen 1-3, dvs hos de flesta är 
"intensiteten" i denna pessimistiska människosyn medelstark eller låg. 

Kvinnor har mindre "pessimistisk människosyn" ä n  genomsnittet, män mera. 
Skillnaden mellan könen är störst bland de lärare som undervisar på gymna
siets praktiska program. De sistnämnda lärarna, framförallt männen, hyser 
dessa uppfattningar i högre grad än genomsnittet, medan mellanstadielärare 
gör det i lägre grad än genomsnittet. Skillnader mellan olika skolstadi
er/program föreligger framförallt bland de manliga lärarna och är betydligt 
mindre bland de kvinnliga. De äldre lärarna är mera "pessimistiska" än ge
nomsnittet, de yngre mindre. De lärare som arbetar i skolor belägna i Skåne 
har en mera "pessimistisk" människosyn än genomsnittet, medan de som ar
betar i övriga regioner skiljer sig knappt från genomsnittet för hela materialet 
(MCA, kontroll för samtliga ovannämnda variabler i tur och ordning). 

Det föreligger även markanta skillnader beträffande graden av denna 
"pessimistiska människosyn" mellan sympatisörer med olika politiska parti
er. En MCA-analys med statistisk kontroll för ålder, kön, skolstadium/prog
ram och region ger följande rangordning av "partisympatisörer" i detta avse
ende: 

Minst "pessimistisk" människosyn vänsterpartister 

socialdemokrater 

centerpartister 

miljöpartister 

folkpartister 

kristdemokrater 

Mest "pessimistisk " människosyn moderater 



Den åsikts- och värdedimension som detta mått fångar samvarierar med and
ra uppfattningar och förhållningssätt. Styrkan hos dessa samband kan ses 
som indikator på den utsträckning i vilken de åsikter och värderingar som de 
olika måtten syftar på hänger samman hos respondenterna. Med en något 
vågad tolkning skulle man kunna säga att sambanden visar i vilken grad 
åsikterna och värderingarna bildar en ideologisk struktur. Det föreligger ett 
medelstarkt positivt samband mellan "pessimistisk människosyn" och rasis-
tiska förhållningssätt enligt index 3 (r = .30). Sambandet är något starkafe 
hos män (r = .31) än hos kvinnor (r = .25; kontroll för skolstadium/program, 
ålder och region). Det är starkast bland lärare som undervisar på gymnasiets 
praktiska program (r = .35; hos männen ännu högre) och svagast bland lära
re på gymnasiets övriga program (r = .25). Sambandet är starkare bland de 
lärare som arbetar i Skåne (r = .31) och i de norrländska länen (r = .32) än 
bland respondenter i de övriga regionerna (r = .22 - .25; kontroll för kö^, 
ålder och skolstadium/program)). Vi hittar ett ännu starkare samband (r = 
.47) mellan denna människosyn och den negativa inställning till invandrir^g 
och det "mångkulturella" samhället som mäts av index 1. Återigen är sar^-
bandet starkare bland männen (r = .52) än bland kvinnorna (r = .43) och 
även i detta fall ser vi skillnader i sambandets styrka mellan lärare på olika 
stadier/program: det är starkast bland lärare på gymnasiets praktiska pro
gram (r = .53) och svagast bland lågstadielärare (r = . 41; samtliga koefficien
ter beräknade med kontroll för relevanta bakgrundsvariabler). Det föreligger 
endast små skillnader i sambandets styrka mellan lärare i de olika regioner
na. 

Med tanke på den "spegelvända" relationen mellan index 1 och index 2 
{positiv inställning till invandring och det "mångkulturella" samhället) är det 
inte förvånande att mönstret av samband med "pessimistisk människosyn" 
och det sistnämnda måttet följer dito för index 1, dock med omvända tecken. 
Nivån på sambandets styrka är dock något lägre (r = -.36 hos samtliga). 
"Antisemitiska sentiment" uppvisar ett medelsvagt positivt samband med 
"pessimistisk människosyn" (r = .26 hos samthga) och återigen är sambandet 
starkare hos män (r = .30) än hos kvinnor (r = .20; kontroll för skolstadi
um/program, ålder och region). De lärare som i högre grad omfattar 
"pessimistisk människosyn" tenderar att ha lägre förtroende för institutioner 
mm med nära anknytning till den politiska världen (riks- och kommunalpoli
tiker, invandringspolitiken, skolverket och utbildningsdepartementet) än de 
lärare hos vilka denna människosyn är mindre markant (r = -22;). Samban
det mellan den pessimistiska människosynen och förtroende för dessa institu



tioner mm är starkare bland män (r = -29) än bland kvinnor (r = -.19) och 
starkare bland gymnasielärare (r = -.26 - -.27) än bland grundskolelärare (r 
= -.16 - -.21; kontroll för  relevanta bakgrundsvariabler). 

4.2 "Auktoritära" värderingar 

Förutom de fyra påståenden som bildat värdedimensionen "pessimistisk 
människosyn" har vi i frågeformuläret inkluderat ett antal andra frågor och 
påståenden som rör värderingar och förhållningssätt utan direkt anknytning 
till invandring och det "mångkulturella" samhället. Bl a bad vi responden-
terna att på en "skala" från "mycket lågt" till "mycket högt" värdera en rad 
olika egenskaper som människor kan ha (vl64 - v l78;  se frågeformuläret i 
bilagan). Faktoranalyser av dessa skattningar gav vid handen att fyra "värde
dimensioner" kunde urskiljas som - något förvånande - var mycket likartade 
hos män och kvinnor. Sedan försökte vi att i analyserna föra in vissa av de 
påståenden som inte inkluderats i de tidigare diskuterade indexen 1 - 4 .  Det 
visade sig at t  ett av dessa påståenden - "Det är viktigt att man i Sverige får 
fram en politisk ledare som kan styra landet med fast hand" (v216) - samva
rierade tillräckligt tydligt med en av dessa dimensioner för att  kunna inklude
ras i det mått  som bildades på grundval av denna. Följande värderingar ingår 
i detta mått, som fick arbetsnamnet "auktoritära värderingar".-. 

patriotism 
lojalitet 
pliktkänsla 
respekt för överordnade 
disciplin 
arbetsamhet 
Sverige behöver en stark politisk ledare (se ovan) 

Det är viktigt att understryka att flera av dessa värderingar inte behöver ha 
något att  göra med det som traditionellt uppfattas som "auktoritär" hållning 
och många av respondenterna kan uttrycka ganska eller mycket hög värde
ring av lojalitet, patriotism, pliktkänsla och arbetsamhet utan någon an
strykning av sådan hållning. Det är emellertid hög värdering av "stark poli
tisk ledare med fast hand",  "respekt för överordnade" samt "disciplin" som 
kan sägas ange riktningen i denna värdedimension. Man  kan således anta att 
uppskattning av de förstnämnda värderingarna kan sammanhänga med oUka 
förhållningssätt, men så som måttet är sammanställt fångar det något som 
preliminärt kan kallas en auktoritär hållning, vilket styrks av de samband 
som måttet uppvisar med andra kännetecken hos respondenterna. 



De yngre lärarna har lägre genomsnittsvärden på detta mått jämfört med di
t o  för samtliga, de äldre högre - de sistnämnda uppvisar således något mer 
"auktoritära" förhållningssätt än de förstnämnda. De lärare som arbetaf i 
Skåne samt i region 3 (Jönköpings, Kronobergs, Kalmars, Gotlands och Ble
kinge län) har högre värden än genomsnittet för samthga, de som arbetar i de 
norra länen har lägre. Lågstadielärare (där kvinnorna överväger massivt) har 
högre värde än genomsnittet för samtliga, lärare på gymnasiets teoretiska 
program lägre. Manliga lärare på gymnasiets praktiska program har signifi
kant högre värde jämfört med de kvinnliga lärarna på samma program 
(MCA, kontroll för samtliga i analysen ingående variabler). 

Det föreligger vissa - i några fall markanta - skillnader i medelvärden på 
måttet för "auktoritära" förhållningssätt bland sympatisörer med politiska 
partier. Efter kontroll för relevanta bakgrundsvariabler kan följande rang
ordning urskiljas: 

Minst "auktoritära" vänsterpartister 
miljöpartister 
socialdemokrater 
folkpartister 
centerpartister 
kristdemokrater 

Mest "auktoritära " moderater 

Det "auktoritära" förhållningssättet samvarierar med vissa andra av de 
åsikts- och värdedimensioner vi kunnat urskilja i vårt material. Det starkaste 
sambandet (r = .36) föreligger med avseende på index 1 [negativt förhåll
ningssätt till invandring och det "mångkulturella" samhället) och sambandet 
är starkare hos män än hos kvinnor samt hos lärare verksamma på  gymnasi
ets praktiska program jämfört med (framförallt) lärare på gymnasiets övriga 
program. Sambandet med index 3 {rasistiskt förhållningssätt) är något svä-
gare (r = .24 hos samtliga). Hos låg- och mellanstadielärare är sambandet 
något starkare hos kvinnor än hos män, medan det omvända gäller hos hög-
stadie- och gymnasielärare. Det starkaste sambandet (r = .34) hittar vi bland 
manliga lärare på gymnasiets praktiska program. Även de svaga antisemitis
ka sentiment vi ser i materialet samvarierar i viss mån med "auktoritärt!" 
förhållningssätt. Sambandet är dock svagt (r = .16 hos samtliga) och den häjr 
gången är det något starkare bland kvinnor jämfört med män. Det starkastle 
sambandet (r = .24) hittar vi bland kvinnliga lärare på gymnasiets praktiskk 



program. "Pessimistisk människosyn" har ett medelstarkt positivt samband 
med "auktoritärt" förhållningssätt (r = .30 hos samtliga). Sambandet är star
kare hos män än hos kvinnor och de starkaste sambandet hittar vi bland 
manliga lärare på högstadiet samt på gymnasiets praktiska program (r = .36 
och .39 resp). 

De övriga tre värdedimensionerna kommer att analyseras närmare i en 
kommande version av denna rapport. 

4.3 Tro på  "paranormala" fenomen 

Följande fyra påståenden, som vi hittills inte berört, grupperade sig tydligt 
tillsammans i de faktoranalyser som inledde konstruktionen av sammansatta 
mått (andelar som instämmer delvis eller helt i påståendet samt speciellt höga 
andelar "vet ej" -svar anges inom parentes): 

1. "Skolan borde vara mer öppen för att fördomsfritt ta upp fenomen som 
den traditionella vetenskapen inte kan förklara, t ex astrologi, healing och 
själavandring" (38,S %) 

2. "Astrologin visar på verkliga samband mellan stjärnornas och planeternas 
lägen och människors personligheter och livsöden" (12,1 %; 17,4 % "vet 
ej") 

3. "Det finns starka skäl att tro att jorden besöks av varelser från andra sol
system" (6,4 %; 14,7 % "vet ej") 

4. "Det finns överväldigande bevis för att telepati är möjlig" (15,4 %; 30,4 
% "vet ej") 

Påstående nr 1 ovan är mera "öppet" formulerat och tvingar inte responden-
terna att uttrycka övertygelse rörande existensen av något "paranormalt" 
fenomen. Mycket riktigt instämmer mer än var tredje lärare delvis eller helt i 
detta påstående och andelen "vet ej" -svar är låg. Det avgörande i detta 
sammanhang är givetvis vilken innebörd man lägger i uttrycket "fördomsfritt 
ta upp fenomen Vi har inte frågat våra respondenter om detta, men det 
faktum att benägenheten att instämma i detta påstående tydligt samman
hänger med benägenheten att instämma i de tre övriga tyder på  att  åtminsto
ne en del av lärarna tror på existensen av sådana fenomen. Att mot denna 
bakgrund "fördomsfritt" ta upp sådana fenomen i skolundervisningen skulle 
förmodligen inte bidra till elevernas träning i rationellt och vetenskapligt ba
serat tänkande. Man bör dessutom påpeka att det finns ofantligt många fe
nomen som den s k "traditionella" vetenskapen inte kan förklara och som 
trots detta inte anses vara "paranormala" eller ligga utanför den "traditio



nella" vetenskapliga världsbilden. Innan man i skolundervisningen "för
domsfritt" kan ta upp fenomen som astrologi, healing och själavandring 
krävs åtminstone att existensen av dessa fenomen är någorlunda säker. Om 
detta råder som bekant mycket delade meningar och på ett sätt kan de rela
tivt höga andelarna "vet ej" -svar, framförallt i fråga om påstående nr 4, tol
kas som ett positivt tecken. 

MCA-analyser visar att yngre lärare tror på sådana företeelser i högre grad 
än genomsnittet, äldre däremot i lägre grad. Lärare som arbetar i friskolor 
(särskilt skolor med viss pedagogisk inriktning) tror mera på sådana fenomen 
än genomsnittet, lärare i kommunala skolor mindre. Män är mindre 
"troende" än genomsnittet, kvinnor mera, och de lärare (både män och 
kvinnor) som arbetar på gymnasiets praktiska program "tror" mera än lära
re på  övriga stadier/program. Om endast stadieindelning betraktas (med kon
troll för kön och ålder) visar det sig att  lärare som arbetar på  gymnasiets 
praktiska program har större tro på "ockulta" fenomen än genomsnittet, 
medan lärare på gymnasiets övriga (huvudsakligen teoretiska) program har 
mindre. 

Måttet på tro på "paranormala" fenomen uppvisar endast marginella sam
band med mått på övriga värde- och attityddimensioner. Tro på  sådana fe
nomen uppvisar i stort sett inget samband med rasistiska förhållningssätt och 
negativ (alternativt positiv) inställning till invandring och det "mångkultu
rella" samhället. Ett svagt positivt samband föreligger med antisemitiska sen
timent (r = .12, kontroll för kön, ålder och skolstadium/program). Något 
tydligt mönster föreligger inte mellan "paranormala" övertygelser och poli
tiska sympatier: de som sympatiserar med centerpartiet respektive miljöparti
et har medelvärde på måttet som ligger över genomsnittet för hela materialet, 
de som sympatiserar med kristdemokrater har ett medelvärde tydHgt under 
totalgenomsnittet. Medelvärden på måttet hos sympatisörer med övriga par
tier ligger kring genomsnittet för hela materialet. 

4.4 Förtroende för politiker, institutioner mm och tilltro till demokrati 

Förtroendet bland lärarna för institutioner mm relaterade till det politiska 
livet är mycket lågt (se frågorna v l 7 9  - v l 8 7  i frågeformuläret i bilagan). 
73,2 procent av lärarna har inget eller inte särskilt stort förtroende för riks-
politikerna och motsvarande procenttal för  kommunalpolitikerna är 80|,7 
procent. 75,9 procent av respondenterna har inget eller inte särskilt stort för
troende för  invandringspolitiken och motsvarande procenttal rörande förtrb-
ende för  skolverket och utbildningsdepartementet är 68,7 och 68,9 respekti



ve. En faktoranalys av dessa förtroendebedömningar resulterade i två grup
per av "förtroendeobjekt": de för vilka respondenterna har mycket litet för
troende (dvs de ovan nämnda) samt de som åtnjuter ett markant större för
troende, nämligen rättssystemet (62,3 % ganska eller mycket stort förtroen
de), tidningarna (29,8 %), polisen (76,6 %) och forskarna (83,3 %). De sist
nämnda uppvisar den största andelen respondenter som har mycket stort för
troende, nämligen 14,6 procent. Andelar som valt svarsalternativet "vet ej" 
är låga och varierar från 0,9 procent (tidningarna) till 7,6 procent 
(utbildningsdepartementet). 

Eftersom sambandet mellan de två måtten på förtroende är positivt och 
ganska starkt (r = .43 hos samtliga), har ett mått på  totalt förtroende för 
samtliga institutioner mm konstruerats. M C  A-analyser visar att de yngre 
respondenterna har mera förtroende än genomsnittet, medan de äldres me
delvärde ligger kring dito för samtliga. Varken kön eller skolstadium/prog
ram ger utslag i denna analys. De lärare som arbetar i Skåne har lägre ge
nomsnittligt totalt förtroende än samtliga, de övriga regionerna skiljer sig 
däremot inte från det sistnämnda. 

Det kan vara intressant att undersöka om sympatisörer med olika politiska 
partier skiljer sig från varandra när det gäller förtroende för politiker och 
institutioner med anknytning till det politiska livet (grupp 1 ovan). Efter kon
troll för relevanta bakgrundsvariabler och de attityd- och värderingsdimen
sioner som starkast samvarierar med förtroende (index 1 samt "pessimistisk 
människosyn") kan man upprätta följande rangordning: 

Störst förtroende socialdemokrater 
centerpartister 
kristdemokrater 
folkpartister 
miljöpartister 
moderater 

Minst förtroende vänsterpartister 

Totalt förtroende för institutioner mm sammanhänger tydligt med andra 
förhållningssätt och attityder. Det starkaste sambandet föreligger mellan in
dex 1 (negativt förhållningssätt till invandring och det "mångkulturella" 
samhället) - de lärare som är negativt inställda i detta avseende har markant 
mindre totalt förtroende än övriga. Det näst starkaste sambandet hittar vi 
med avseende på "pessimistisk människosyn" - de lärare som omfattar en 
sådan människosyn har mindre totalt förtroende för institutioner mm än öv



riga. Samtliga analyser är genomförda med kontroll för relevanta bak
grundsvariabler. 

Låt oss titta på det andra temat i detta avsnitt, nämligen inställning till de
mokrati som styrelseskick i Sverige. Påstående nr v210 har följande lydelsé: 
"Representativ demokrati är det bästa sättet att styra Sverige". 57,5 procent 
av respondenterna har helt instämt i detta påstående, 15,5 delvis, 2,4 procent 
har delvis tagit avstånd och 1,8 procent har tagit avstånd helt (se frågefor
muläret). 22,8 procent har svarat "vet ej" och 203 personer (3,8 procent) har 
inte tagit ställning alls. MCA-analyser visar att de yngre lärarna är något 
mindre benägna att  instämma i detta påstående än genomsnittet för hela ma
terialet. Man kan även formulera det så at t  de yngre har mindre tro på de
mokrati som det bästa styrelseskicket i Sverige än de äldre. Ingen av de övri
ga bakgrundsvariablerna inverkar på benägenheten att instämma i påståeri-
det. Ju mer "pessimistisk människosyn" man har, ju mer negativ man är till 
invandring och det "mångkulturella" samhället, ju mer (relativt sett) antisé-
mitiska sentiment man hyser och ju mindre totalt förtroende man har f (^  
politiker och institutioner mm, desto mindre benägen är man att anse att 
demokrati är det bästa sättet att  styra Sverige. Däremot uppvisar rasistiskt 
förhållningssätt enligt index 3 en något överraskande relation till inställning
en till demokrati: de som i högre grad uttrycker ett sådant förhållningssätt älr 
mera benägna att tro på demokrati än de som inte uppvisar några rasistiska 
sentiment alls (analyser gjorda med kontroll för relevanta bakgrundsvariab
ler). När  relevanta bakgrundsvariabler kontrolleras visar det sig att partipoli
tiska sympatier inte har någon inverkan på benägenheten att instämma i de
mokratipåståendet. Med ett undantag: när de sammanlagt 45  lärare som 
"röstat" på ett antal småpartier (APK, Arbetarlistan, KPML(r), Ny demokra^ 
ti. Sjöbopartiet, Sociahstiska partiet och Sverigedemokraterna) slås samman 
till en kategori, visar det sig att sympatisörer med dessa partier har markanjt 
mindre tilltro till demokrati än  genomsnittet för hela materialet. Man kaiji 
således konstatera att medan tilltron till demokrati hos de lärare som sympa
tiserar med de etablerade parlamentariska partierna är lika stor (eller liten) 
oberoende av partisympatier, avviker de som sympatiserar med småpartie|: 
markant från de övriga i detta avseende. De utgör dock inte mer än 8 pro^ 
mille av samthga. | 

i 

Nästan var fjärde lärare (22,8 procent) anser sig inte veta om demokrati äi: 
bra eller inte bra för Sverige. Det kan vara intressant att se efter vilka kännef 
tecken det är som bidrar till sannolikheten att tillhöra den grupp som svarat 
"vet ej". Logistisk regressionsanalys visar att  sannohkheten för att tillhörå 



denna kategori ökar något om man är yngre, kvinna, har negativ inställning 
till invandring och det "mångkulturella" samhället (index 1) samt en "pessi
mistisk människosyn". Däremot minskar sannoHkheten för "vet ej" - svar 
tydligt om man tillhör dem som hyser rasistiska föreställningar och i ännu 
högre grad om man arbetar på lågstadiet, på mellanstadiet eller på gymnasi
ets praktiska program. 

Man kan kanske hävda att  påståendet "Elever med nationalsocialistiska och 
rasistiska sympatier bör ha möjlighet att i skolan hålla föredrag om sina 
idéer och uppfattningar om t ex Förintelsen" har beröringspunkter med frå
gan om tilltro till demokrati - i debatten kring den välkända incidenten vid 
Umeå universitet anfördes demokratibegreppet många gånger i ohka argu
ment. 13,8 procent av lärarna instämmer delvis eller helt i detta påstående, 
6,6 procent har svarat "vet ej" och 1,7 procent har inte besvarat frågan. 
Varken kön, ålder eller region inverkar på benägenheten att instämma i detta 
påstående. Lågstadielärare instämmer i något lägre grad än genomsnittet, 
lärare på gymnasiets teoretiska program i något högre grad. Med relevanta 
bakgrundsvariabler under kontroll visar det sig att de som uppvisar rasistiska 
och antisemitiska tendenser tenderar att instämma i högre grad än genom
snittet, vilket knappast är ägnat att  förvåna. Partipolitiska sympatier ger ut
slag endast i två avseenden: de som "röstar" på kristdemokraterna instäm
mer i påståendet i något lägre grad än genomsnittet medan de som sympati
serar med de tidigare nämnda småpartierna instämmer i markant högre grad. 
Med kontroll för övriga relevanta variabler visar det sig att det inte föreligger 
någon skillnad i graden av instämmande i påståendet ovan mellan dem med 
svag respektive stark tilltro till demokrati. 

4.5 Samhörighet med Sverige 

I fråga v i 8 8  (se formuläret i bilagan) ombads respondenterna att på en skala 
från 1 (= ingen samhörighet) till 7 (= stor samhörighet) ange hur stark sam
hörighet de känner med Sverige. O m  skalstegen 6 och 7 betraktas som ut
tryck för stark samhörighet, kan vi konstatera att 67,7 procent av lärarna 
hyser en sådan känsla. Endast 4,1 procent av respondenterna befinner sig på 
skalstegen 1-3, vilket kan tolkas som ingen eller mycket svag samhörighet. 

Det är viktigt att understryka att det "Sverige" i fråga v i88  som man känner 
större eller mindre samhörighet med kan ha mycket olika innebörder för oli
ka respondenter. Vi vet givetvis inte hur dessa innebörder skiljer sig mellan 
individuella lärare respektive mellan olika delkategorier bland dessa. De 
skillnader i genomsnittlig samhörighetskänsla mellan sådana delkategorier 



som framkommer i analyserna kan således till stor del bero på att det är en 
rad olika "Sverige" man tänker på när man bedömer sin samhörighetskänsla. 
Hursomhelst kan vi konstatera att de yngre lärarna känner mindre samhö
righet än genomsnittet för samtliga, de äldre större. Lågstadielärarare samt -
i något mindre grad - mellanstadielärare känner större samhörighet än ge
nomsnittet för  samtliga, medan lärare på gymnasiets teoretiska program 
känner mindre sådan samhörighet. Varken kön eller region har någon invet-
kan på  denna känsla. När kön, ålder och skolstadium/program kontrolleras, 
visar det sig att  de lärare som arbetar i friskolor känner något mindre sam
hörighet än genomsnittet för samtliga, medan lärare i kommunala skolor har 
ungefär samma medelvärde som samtliga (analyser genomförda med MCA 
med kontroll för  relevanta bakgrundsvariabler). Det bör noteras att frisko-
lelärare utgör en markant minoritet bland de svarande. 

Det föreligger en viss samvariation mellan känslan av samhörighet med Sve
rige och vissa attityd- och värdedimensioner. Det tydligaste sambandet (som 
dock inte är särskilt starkt) föreligger med det förhållningssätt vi benänit 
"auktoritära värderingar" - ju starkare sådana värderingar, desto störrie 
samhörighetskänsla med Sverige eller vice versa (relevanta bakgrundsvariab
ler under kontroll). Att vi skriver "vice versa" sammanhänger med den okla
ra tidsföljden mellan dessa kännetecken - de föreligger ju samtidigt hos res-
pondenterna och det är svårt att säga om det ena är mera "grundläggande" 
än det andra. Även negativ inställning till invandring och det "mångkul
turella" samhället (index 1) samt rasistiskt förhållningssätt (index 3) uppvi
sar medelsvaga positiva samband med samhörighet med Sverige - ju högre 
värden på  dessa mått, desto större samhörighetskänsla (relevanta bakgrunds
variabler kontrollerade). Totalt förtroende för politiker och samhällsinstitu
tioner mm företer ett positivt samband med samhörighetskänslan. Detta 
samband blir något starkare när inverkan från de övriga attityd- och värdei-
dimensionerna kontrolleras statistiskt, vilket innebär att sambandet är obe
roende av de förhållningssätt som dessa dimensioner syftar på. 

Vi hittar även vissa - inte särskilt stora - skillnader mellan graden av samhö
righetskänsla med Sverige hos sympatisörer med olika pohtiska partier. Efter 
kontroll för relevanta bakgrundsvariabler samt inverkan från ovan nämnda 
attityd- och värdedimensioner kan följande "rangordning" upprättas, varvid 
det bör påpekas att de som "röstat" på de tidigare nämnda småpartiernk 
uppvisar markant svagare samhörighetskänsla jämfört med de övriga; 



Starkare samhörighet med Sverige centerpartister 
socialdemokrater 
kristdemokrater 
folkpartister 
moderater 
miljöpartister 
vänsterpartister 

Svagare samhörighet med Sverige "småpartister" 

4.6 Avslutande kommentar 

Övergripande analyser av relationerna mellan de sammansatta mått  på 
åsikts- och värdedimensioner som diskuterats i de föregående avsnitten visar 
att  ett slags "ideologiskt syndrom" kan skönjas i materialet. Negativ inställ
ning till invandring och det "mångkulturella" samhället, rasistiska och anti
semitiska förhållningssätt, "pessimistisk människosyn" och "auktoritära" 
värderingar förefaller vara sammankopplade - om än ganska löst - i en 
åsikts- och värdestruktur. För att få ett preliminärt grepp om detta "synd
rom" har ett "metaindex" skapats genom summering av de tidigare diskute
rade måtten på negativ inställning till invandring och det "mångkulturella" 
samhället (index 1), en inverterad version av måttet på positiv inställning i 
samma avseenden (index 2), rasistiska tendenser (index 3), antisemitiska ten
denser (index 4), "auktoritära" värderingar samt "pessimistisk människo
syn". Det är viktigt att understryka att majoriteten av lärarna har låga vär
den på detta "metaindex" och att endast 4,7 procent av samtliga har det 
högsta indexvärdet 5, som innebär att man har relativt höga värden på 
samtliga ingående mått. Analyser visar att "risken" att tillhöra dem som har 
hög "poäng" (4 eller 5) på detta index är större om man är äldre, av manligt 
kön, bor i Skåne samt i region 3 (Jönköpings, Kronobergs, Kalmars, Got
lands och Blekinge län) samt undervisar på gymnasiets praktiska program. 

Preliminära analyser visar också att "syndromet" inverkar markant negativt 
på  förtroende för poHtiker, institutioner mm samt på sättet att  bedöma kon
sekvenser av undervisning i den "mångkulturella" skolan. Det är emellertid 
för närvarande svårt att bedöma i vilken utsträckning dessa tre förhållnings
sätt är "självständiga" i förhållande till varandra - det är t ex tänkbart att 
lågt förtroende och negativ bedömning av konsekvenser av undervisning i 
den "mångkulturella" skolan i själva verket är beståndsdelar i "syndromet". 
Relationerna är mycket komplexa och måste analyseras djupare. Till detta 
återkommer vi i nästa version av denna rapport. 



5. Sammanfattning 

5.1 Lärares utsatthet 

• Nivän på utsatthet för våld (misshandel) på grund av politiska eller et
niska motsättningar är relativt sett låg. 0,3 procent av lärarna uppger 
att de under läsåret 1996/97 minst 1-2 gånger utsatts för misshandel på 
grund av politiska motsättningar; motsvarande procenttal för misshan
del på grund av etniska motsättningar är 0,2. I en undersökning genom
förd 1997 på uppdrag av Skolverket uppgav 17 procent av 1.590 delta
gande lärare att de under senaste året utsatts för våld, hot eller trakasse
rier av ospecificerade skäl. I en undersökning genomförd av Arbetsmii-
jöinstitutet 1993 uppgav 9 procent av lärarna att de trakasserats någon 
gång under de senaste två åren. Resultaten från dessa undersökningar är 
inte direkt jämförbara, men vår studie kan anses tyda på att våld på 
grund av etniska eller politiska motsättningar är relativt sällan före
kommande i skolorna. Å andra sidan bör man påpeka att de 22 perso
ner som rapporterat misshandel är exakt 22 personer för mycket. 

• Nivån på utsatthet för hot är markant högre än vad fallet var med våld. 
3,2 procent av lärarna uppger att de under läsåret 1996197 minst 1-1 
gånger utsatts för hot p g a politiska motsättningar och 3,4 procent 
p g a etniska motsättningar. Lärare verksamma i Skåne län samt i den 
region som omfattar Stockholms, Uppsala och Västmanlands län rap
porterar större utsatthet för hot än lärare verksamma i övriga delar av 
landet. Lärare i storstadslänen är mera utsatta för hot än lärare i övriga 
län, vilket dock huvudsakligen sammanhänger med skillnader i andelen 
elever med "invandrarbakgrund" i respektive områden. Lärare i kom
munala skolor rapporterar större utsatthet för hot än de lärare som ar
betar i fristående skolor. De mest markanta skillnaderna föreligger 
mellan olika skolstadier/program. Lärare som arbetar på grundskola^ 
högstadium samt på gymnasiets praktiska program rapporterar större 
utsatthet för hot än lärare på andra stadierlprogram. Framförallt när det 
gäller etniskt relaterade hot är utsattheten större bland lärare verksam
ma i skolor där andelen elever med "invandrarbakgrund" är större an 
25 procent. 

• Lärarna ombads även att ange huruvida någon annan än de själva ut
satts för misshandel eller hot på grund av politiska respektive etniska 

i 
motsättningar. Det är troligt att rapporterna framförallt avser elever vid 
de skolor där de arbetar. Nivån på andras utsatthet för både våld oåh 



hot är mycket högre än vad fallet var med egen utsatthet. 9,4 procent av 
respondenterna uppger att det minst 1-2 gånger under läsåret 1996197 
hänt att någon annan blivit misshandlad på grund av politiska motsätt
ningar och 17 procent rapporterar att detta hänt på grund av etniska 
motsättningar. 17,8 procent uppger att någon annan utsatts för hot på 
grund av politiska motsättningar och 29,6 procent att detta hänt på 
grund av etniska motsättningar. Total utsatthet hos andra (för både 
våld och hot och på grund av både politiska och etniska motsättningar) 
varierar mellan olika skolstadier/program och mellan skolor med olika 
andelar elever med "invandrarbakgrund". Högstadielärare och lärare på 
gymnasiets praktiska program rapporterar större total utsatthet hos 
andra än lärare verksamma på andra skolstadier/program. Inom varje 
stadium/program ökar den rapporterade utsattheten hos andra med an
delen elever med "invandrarbakgrund". Eftersom vi inte har någon in
formation om de skolor där lärarna arbetar, vet vi inte vad som egentli
gen döljer sig bakom denna samvariation. 

• De lärare som utsatts för våld och/eller hot relaterade till såväl politiska 
som etniska motsättningar uppger i högre utsträckning att elever snara
re än andra personer utsatt dem för detta. När det gäller hot på grund 
av etniska motsättningar är andelen respondenter som uppgivit att de 
hotats av elever med "invandrarbakgrund" betydligt större än den an
del som anser att de hotats av elever med "svensk " bakgrund. 

• Lärarna ombads att bedöma relationerna mellan olika kategorier av 
elever på den skola där de arbetar: mellan elever med svensk bakgrund 
och invandrarelever med europeisk bakgrund, mellan elever med svensk 
bakgrund och invandrarelever med utomeuropeisk bakgrund samt mel
lan elever tillhörande olika invandrargrupper. Den stora majoriteten av 
lärarna uppfattar samtliga tre typer av relationer som ganska goda el
ler mycket goda. Lärare som arbetar på gymnasiets praktiska program 
bedömer dessa relationer som sämre än grundskolelärare och lärare på 
gymnasiets övriga program. 

• Vi har frågat lärarna om de anser att det finns problem med rasism, 
antisemitism, invandrarfientlighet och etniska konflikter på den skola 
där de arbetar. Relativt stora - men varierande - andelar av responden
terna uppger att det inte finns sådana problem på deras skola. Problem 
med antisemitism är minst vanliga (89,2 procent av dem som besvarat 
frågan uppger att de inte har sådana problem), problem med invandrar-



fientlighet och rasism mest vanliga (48,2 procent och 59,6 procent re
spektive rapporterar frånvaron av sådana problem). Samtliga typer av 
problem rapporteras vara vanligare på högstadiet och på gymnasiets 
praktiska program jämfört med övriga stadierIprogram. Det är knap
past förvånande att det föreligger ett ganska starkt positivt samband 
mellan dessa rapporterade problem och total utsatthet (egen och andras) 
för hot och våld. Graden av rapporterade problem (av samtliga slag) 
ökar med andelen elever med "invandrarbakgrund", vilket gäller på 
samtliga stadier och program. 

• Högstadielärare känner olust inför att gå till sitt arbete i skolan på 
grund av förhållandena där i större utsträckning än lärare på andra sta
dier/program. Generellt är denna "olust inför arbetet" lägst bland lärare 
i skolor utan elever med "invandrarbakgrund" och högst bland lärare i 
skolor där denna andel är större än 25 procent. "Olusten" samvarierär 
även med både egen och andras utsatthet för våld och (framförallt) hot^ 

• De lärare som rapporterar mest egen och andras utsatthet för hot och 
våld tenderar att i högre grad än de inte alls utsatta anse att undervis
ning av elever med olika kulturella och etniska ursprung medför nega
tiva konsekvenser. De uppvisar samtidigt ett lägre förtroende för politi
ker och institutioner med nära anknytning till det politiska livet. De 
mest utsatta kännetecknas även - jämfört med de inte alls utsatta - av en 
mera negativ inställning till invandring och det "mångkulturella" sam
hället samt av ett mera uttalat rasistiskt förhållningssätt. Rapporterad 
utsatthet sammanhänger således med de attityder respondenterna har 
till frågor som rör invandring och invandrare. Det är inte omöjligt att 
attityder till dessa företeelser i någon mån kan påverka lärarnas percep
tion av utsattheten. 

• 48,5 procent av de 4.445 lärare som besvarat de relevanta frågorna 
uppger att det aldrig under de senaste 5 åren spritts rasistiskt, antise
mitiskt eller nynazistiskt material av något slag vid deras skola. Om
vänt betyder detta att 51,5 procent rapporterar att sådant material före
kommit. Bland de sistnämnda har 8,7 procent uppmärksammat sprid
ning via Internet och 8,1 procent medelst kläder. Andra relativt upp
märksammade spridningssätt är tygmärken (6,6 procent), musik (6,1 
procent) och klistermärken (5,9 procent). Högstadielärare samt gymna
sielärare, särskilt de som arbetar på praktiska program, rapporterar \i 
större utsträckning än låg- och mellanstadielärare att de uppmärksam-



mat sådant propagandamaterial. Vi kan däremot inte konstatera några 
regionala skillnader i detta avseende. 

5.2 Lärarnas förhållningssätt till den "mångkulturella" skolan 

• Vi har frågat lärarna i vilken grad de anser att undervisning av elever 
med olika kulturellt och etniskt ursprung medför negativa respektive 
positiva konsekvenser. Stora andelar av respondenterna (mellan drygt 
50 och 80 procent) bedömer att sådan undervisning leder till positiva 
konsekvenser. Betydligt lägre andelar gör negativa bedömningar. Det 
bör påpekas att både negativa och positiva bedömningar förekommer 
samtidigt relativt ofta. 14, 4 procent av dem som besvarat frågan anser 
att sådan undervisning i ganska eller mycket hög grad medför att all
männa disciplinproblem uppstår; 43,5 procent tror på motsvarande sätt 
att bristande språkkunskaper leder till problem; 29 procent befarar att 
skillnader i värderingar leder till problem och 18,8 procent anser att 
skillnader mellan elevers och lärares syn på könsroller leder till problem. 

• Vi har frågat i vilken utsträckning lärarna anser att elever med annan 
religion än den kristna skall få de krav och behov som sammanhänger 
med deras religiösa övertygelse tillgodosedda i skolan. Respondenterna 
visar stor förståelse för religiöst betingade matvanor och ledighet vid re
ligiösa högtider. Å andra sidan anser endast var femte lärare att det är 
bra om eleverna har möjlighet att befrias från religionsundervisning; 9,4 
procent anser att det är bra om de kan befrias från sexual- och anato
miundervisning och 7,7 procent har samma bedömning när det gäller 
gymnastik-, musik-, bild- eller språkundervisning. Skillnader mellan kö
nen och olika stadier/program föreligger endast i fråga om inställning 
till matvanor och ledighet vid religiösa högtider: kvinnor är mera positi
va än män och lärare på gymnasiets praktiska program är mera negativa 
än övriga lärare. 

• Det råder stor osäkerhet rörande frågan om det är bra eller dåligt med 
etniskt/nationellt orienterade skolor där undervisningen sker på andra 
språk än svenska - mellan 36 och 40 procent av lärarna har valt svars
alternativet "vet ej" när de besvarat frågan med avseende på specifice
rade språk. Störst stöd (30,3 procent "bra") får skolor med undervis
ning på samiska; på andra plats kommer skolor med finska som under
visningsspråk (21,3 procent "bra"). Övriga språkliga inriktningar stöds 
av ca 15 procent av respondenterna. 



62,5 procent av lärarna anser att friskolor i allmänhet är ganska eller 
mycket bra. Minst stöd (7-8 procent "ganska eller mycket bra") får 
"nyandliga" skolor samt skolor som drivs av Livets ord och Hare Kris
hna. Skolor med antroposofisk, judisk, katolsk och ekumeniskt kristen 
inriktning anses vara ganska eller mycket bra av ca 40 procent av res-
pondenterna medan motsvarande andel för muslimska skolor är drygt 
23 procent. 

86,5 procent av lärarna accepterar i större eller mindre utsträckning att 
muslimska flickor här sjal i skolan; 6 procent anser det vara oaccepta
belt. Det föreligger skillnader i denna inställning mellan olika skolstadi
er/program, dock endast hos det ena könet. Bland manliga lärare på 
gymnasiets praktiska program anser en större andel än bland övriga lä
rare att bruket av sjal är oacceptabelt och en markant lägre andel accep
terar det och anser att det är bra. Åsikten rörande muslimska flickofs 
rätt att bära sjal i skolan kan ses som en aspekt av den generella inställ
ningen till invandring och det "mångkulturella" samhället. Inställningen 
i denna fråga påverkas inte av hur man ser på jämställdhet mellan kö
nen i dagens Sverige. 

60,4 procent av lärarna instämmer delvis eller helt i påståendet "Det är 
ett stort problem i skolan att manliga elever från vissa kulturer inte er
känner kvinnliga lärares auktoritet" (23,7 procent har svarat "vet ej"). 
Det föreligger ingen skillnad mellan könen i fråga om denna uppfatt
ning. 

Var tredje lärare instämmer delvis eller helt i påståendet att "Numera 
kan man inte kritisera eller tillrättavisa elever med invandrarbakgrund 
utan att bli kallad rasist" (32,7 procent instämmer delvis eller helt i det
ta påstående). Andelen instämmande är större bland högstadielärare och 
lärare på gymnasiets praktiska program jämfört med övriga stadi
er/program. Den är större bland män än bland kvinnor och ökar med 
andelen elever med "invandrarbakgrund" i de skolor där lararna arbe
tar. 

En överväldigande majoritet bland lärarna anser att åtgärder som att 
avstå från att vid högtidligheter i skolan sjunga den svenska national
sången, från att ha skolavslutningar i kyrkan, från att flagga méd 
svensk flagga och från att sjunga vissa psalmer inte är befogade sopi 
medel för att motverka rasism och främlingsfientlighet. Att avstå från 
skolavslutningar i kyrkan fick det relativt sett största stödet (6,8 procent 



ansåg det vara befogat), medan endast 0,6 procent ansåg det vara befo
gat att inte flagga med svenska flaggan. Att avstå från dessa uttryck för 
"svensk nationell identitet" uppfattas således inte av lärarna som me
ningsfulla åtgärder mot rasism, antisemitism och främlingsfientlighet. 

• Mer än två av tre lärare för vilka frågan var relevant anser att de inte får 
något stöd alls från kommunala skolpolitiker i sitt arbete i den mång
kulturella skolan. 

• 84,2 procent av lärarna anser att för små ekonomiska resurser har i 
mycket hög grad negativa konsekvenser för skolans arbete; nästan va
rannan respondent (49,1 procent) anser att bristande respekt för lärare 
har sådana konsekvenser. Motsvarande andelar när det gäller "bristan
de kontakt mellan lärare och föräldrar" samt "kommunaliseringen av 
skolan" är 40,0 respektive 45,4 procent. Däremot anser endast 11,3 
procent av lärarna att för stor andel elever med "invandrarbakgrund" 
har i mycket hög grad negativa konsekvenser för skolans arbete. 18,9 
procent anser att det nya betygssystemet har höggradigt negativa kon
sekvenser. 

53 Läramas förhållningssätt till det "mångkulturella" samhället 

• Resultaten beträffande lärarnas förhållningssätt till invandring och det 
"mångkulturella " samhället kan redovisas på två sätt: dels med hjälp av 
ställningstaganden till enskilda frågor och påståenden, dels med hjälp av 
sammansatta mått där flera frågor slagits samman till en "åsiktsdimen
sion ". Det sistnämnda sättet är att föredra, bl a på grund av att inkon
sekvenser i respondenternas sätt att besvara frågorna s a s tar ut varand
ra i ett sådant mått. Vi redovisar dock först svar på ett antal enskilda 
frågor. 

• 41,5 procent av lärarna instämmer delvis eller helt i påståendet att 
"Vissa kulturer är så olika den svenska att människor från dessa kultu
rer knappast kan anpassa sig till det svenska samhället". Å andra sidan 
instämmer endast 15,8 procent med påståendet att "De flesta invandra
re och flyktingar har kommit hit för att utnyttja det svenska välfärds
systemet". 

• Mer än var fjärde lärare anser att "Islam är ett hot mot västerlandets 
sociala och kulturella landvinningar" {17,7 procent instämmer delvis 
eller helt; 21,8 procent har svarat "vet ej"). Mer än var tredje lärare an
ser att "Myndigheter och media döljer ofta obekväma fakta om in



vandringens konsekvenser och kostnader för svenska folket" (36,1 pro
cent instämmer delvis eller helt; 24,8 procent har svarat "vet ej"). Näs
tan varannan lärare (46,7 procent) tar delvis eller helt avstånd från på
ståendet att "Sveriges invandrings- och flyktingpolitik bör vara mer li
beral än den är i dag". 

• Graden av instämmande i ett antal mindre "kontroversiella" och posi
tivt formulerade påståenden är stor. 91,4 procent av lärarna anser att 
"Det är roligt att arbeta med barn som kommer från flera olika kultu
rer"; 78,6 procent instämmer delvis eller helt i uppfattningen att "Sam
hället bör skapa möjligheter för invandrare, som själva önskar det, att 
bevara sitt språk och sina kulturella traditioner"; 76,7 procent anser i 
samma bemärkelse att "Det är bra att det finns moskéer i Sverige^; 
86,3 procent anser att "Det vore bra om fler elever med invandrarbak
grund rekryterades till lärarutbildningen" och 76,8 procent tycker att 
"Det borde finnas fler personer med invandrarbakgrund i de politiska 
församlingarna". 72,2 procent av respondenterna tar helt eller delvis 
avstånd från uppfattningen att "Alla invandrarbarn borde från början 
lära sig att svenska är deras modersmål". 

• Det påståenden som uttrycker manifest rasistiska och homofoba åsikter 
åtnjuter låg grad av instämmande hos lärarna. Endast 1,8 procent in
stämmer delvis eller helt i uppfattningen att "Det är mot naturens lagar 
att människor från olika raser får barn tillsammans"; 7,7 procent in
stämmer delvis eller helt i påståendet "Att HIV och aids drabbar så 
många homosexuella män är nog naturens straff för ett perverst lev
nadssätt"; 3,7 procent instämmer delvis eller helt i påståendet att "Det 
är bättre för ett samhälle om människor från olika kulturer lever åt
skilda och inte blandar sig med varandra". Å andra sidan anser mer än 
var tionde lärare att "Invandrare i Sverige som kommit från länder 
utanför Europa ska återvända till sina hemländer". Det mera mångty
diga påståendet "Det är naturligt att barn ser och värderar skillnader 
mellan olika raser" får helt eller delvis instämmande från mer än var 
fjärde respondent. 

• Manifest antisemitiska åsikter är mycket sällsynta bland lärarna: mel
lan (lägst) 2,6 och (högst) 6,0 procent instämmer delvis eller helt i de fy^ 
ra påståenden som har antisemitiskt innehåll (se sid 58 i texten). 

• 96,9 procent av lärarna är helt säkra på att Förintelsen har ägt runt; 
2,7 procent är ganska säkra, 0,14 procent är litet osäkra och 0,08 pro-



cent (4 personer) är inte alls säkra. 0,3 procent har svarat "vet ej". Den
na mycket ringa osäkerhet rörande Förintelsen sammanhänger emeller
tid tydligt med de (relativt sällsynta) antisemitiska sentiment som före
kommer bland lärarna. 

• När det gäller frågan om hur säker man är på att Förintelsen har ägt 
rum bör följande påpekas. Den 11 juni 1997 offentliggjordes vår under
sökning av nära 8.000 elever i grund- och gymnasieskolor (Lange m fl 
1997). Undersökningen, vars huvudtema var utsatthet för politiskt och 
etniskt relaterat hot och våld samt kontakt med både rasistisk och anti-
rasistisk propaganda i skolorna, inkluderade även frågan om Förintel
sen. Ungdomarna (framförallt de allra yngsta i åldrarna 11-13 är) ut
tryckte en markant större osäkerhet rörande Förintelsen än vad fallet är 
bland lärarna i föreliggande studie. Elevenkätens beskaffenhet gav emel
lertid ingen möjlighet till en närmare analys av vad den uttryckta osä
kerheten egentligen bottnade i. Med få undantag var det just de dåligt 
underbyggda resultaten rörande Förintelsen (samt demokrati som styrel
seskick i Sverige) som gav de stora rubrikerna i massmedia. Det är där
för viktigt att kontrollera om offentliggörandet av elevenkäten hade 
någon inverkan på läramas sätt att besvara frågan om Förintelsen. 
Drygt 65 procent av lärarna hade skickat in sina enkäter före den 11 ju
ni 1997, och följaktligen har drygt 34 procent gjort det efter detta da
tum. Med kontroller för relevanta bakgrundsvariabler visar en jämförel
se mellan de två tidskategoriernas sätt att besvara frågan om Förintelsen 
att uppmärksamheten i massmedia kring denna fråga inte påverkat lä
rarnas sätt att besvara den. 

• En markant tendens till underskattning av andelen judiska barn i Eu
ropa som dödats under andra världskriget förekommer bland lärarna. 
Endast 5,4 procent av respondenterna har valt det rätta svarsalternati
vet (80-100 %) och den vanligast förekommande uppfattningen är att 
denna andel ligger mellan 40 och 60 procent. Denna tendens att under
skatta omfattningen hos denna aspekt på de nazistiska illdåden kan be
ro på flera olika faktorer. 1 vårt material uppvisar emellertid denna ten
dens ett tydligt samband med de (relativt svaga) antisemitiska sentiment 
som föreligger bland lärarna. 

• För att få en bättre överblick över olika åsiktsdimensioners samband 
med bakgrundsvariabler och med varandra har ett antal sammansatta 
mått konstruerats. Två mått med motsatta "tecken" fångar positiv re
spektive negativ inställning till invandring och det ''mångkulturella" 



samhället. Analyser av dessa mått visar följande. Yngre lärare är mindre 
negativalmera positiva än äldre; män än mera negativa/mindre positiva 
än kvinnor; graden av negativ inställning ökar med andelen elever med 
"invandrarbakgrund" i de skolor där lärarna arbetar; lägstadielärate 
och - framförallt - lärare på gymnasiets praktiska program är mera ne
gativa/mindre positiva än övriga lärare; de lärare som är verksamma i 
Skåne är mera negativa/mindre positiva än lärare i övriga regioner. Det 
föreligger tydliga skillnader mellan sympatisörer med olika politiska 
partier: "vänsterpartister" och "socialdemokrater" är minst negati
va/mest positiva, medan "kristdemokrater" och "moderater" är mest 
negativa/minst positiva. 

• När det gäller de (få) frågor som använts även i tidigare undersökning
ar (två riksrepresentativa attitydundersökningar 1995 och 1993) visar 
det sig att lärarnas inställning till det "mångkulturella" samhället är 
markant mera positiv än hos motsvarande ålderssegment i befolkningen 
i stort. 

• Manifest rasistiska och homofoba åsikter är relativt sällsynta bland lä
rarna; frågan är vad som är en önskvärd förekomst av sådana åsikter 
bland den elit som lärarna kan anses utgöra åtminstone i utbildnings
hänseende. Manliga lärare är mer "rasistiska" än kvinnliga; äldre är mer 
"rasistiska " än yngre; lärare på gymnasiets praktiska program (framför
allt de manliga) är mera "rasistiska" än de övriga. Vissa (små) skillnader 
föreligger mellan sympatisörer med olika politiska partier: "vänsterpar
tister" och "socialdemokrater" är minst "rasistiska", "moderater" och 
"kristdemokrater" mest. Lärarna uppvisar manifest rasistiska och ho
mofoba åsikter i markant lägre grad än de skolelever som undersöktes 
1997. 

• Manifest antisemitiska åsikter är - som vi konstaterat tidigare - relativt 
sällsynta bland lärarna. Det bör dock påpekas att de utgör en tydlig 
"åsiktsstruktur". Sådana åsikter förekommer bland lärarna i markant 
mindre utsträckning än bland skoleleverna i 1997 års undersökning. 
Manliga lärare uttrycker antisemitiska åsikter i något högre grad än 
kvinnliga; lärare på gymnasiets praktiska program gör det i något högre 
grad än övriga lärare och äldre gör det i något högre grad än yngre. Det 
föreligger små skillnader mellan sympatisörer med olika politiska parti
er: "moderater" och "vänsterpartister" uppvisar sådana sentiment i nå
got högre grad än "kristdemokrater" och "folkpartister". 



5.4 Vissa andra värderingar och förhållningssätt 

• Ett antal uppfattningar slogs samman till en åsiktsdimension med ar
betsnamnet "pessimistisk människosyn" (se texten sid 61 för förkla
ring). Män uppvisar mera "pessimistisk människosyn" än kvinnor; lära
re på gymnasiets praktiska program gör det i högre grad än övriga lära
re och äldre gör det i högre grad än yngre. Lärare som arbetar i Skåne 
län har mera "pessimistisk människosyn" än lärare verksamma i övriga 
regioner. "Vänsterpartister" och "socialdemokrater" är minst "pessi
mistiska", "kristdemokrater" och "moderater" mest. 

• Ett antal värderingar rörande personliga egenskaper samt åsikten att 
"Det är viktigt att man i Sverige får fram en politisk ledare som kan 
styra landet med fast hand" (var tredje lärare instämmer delvis eller helt 
i detta påstående) lades till grund för en värdedimension med ar
betsnamnet "auktoritära värderingar" (se texten sid 63 för förklaring). 
Äldre lärare är mer "auktoritära" än yngre; lärare som arbetar i Skåne 
län samt i den region som omfattar Jönköpings, Kronobergs, Kalmars, 
Gotlands och Blekinge län är mer "auktoritära" än lärare i de övriga 
(framförallt norrländska) regionerna; lågstadielärare har något högre 
värde på detta mått än genomsnittet för samtliga, lärare på gymnasiets 
teoretiska program något lägre. "Moderater" och "kristdemokrater" 
uppvisar "auktoritära värderingar" i ganska markant högre grad än 
"vänsterpartister" och "miljöpartister". 

• Förtroendet bland lärarna för politiker och institutioner med anknyt
ning till det politiska livet är katastrofalt lågt. 80,7 procent av lärarna 
har inget eller inte särskilt stort förtroende för kommunalpolitikerna; 
tre av fyra lärare har inget eller inte särskilt stort förtroende för rikspo-
litikema och för invandringspolitiken. 68,7 procent av respondenterna 
har inget eller inte särskilt stort förtroende för skolverket och motsva
rande andel rörande utbildningsdepartementet är 68,9 procent. Där
emot åtnjuter polisen ganska eller mycket stort förtroende bland 76,6 
procent och forskarna bland 83,3 procent av respondenterna. Motsva
rande andelar för rättssystemet och tidningarna är 62,3 och 29,8 pro
cent respektive. Analyser av ett mått på totalt förtroende för samtliga 
instanser visar att yngre lärare har mera totalt förtroende än äldre me
dan de lärare som arbetar i Skåne län har mindre totalt förtroende än 
lärare verksamma i övriga regioner. 



• Förtroendet för politiker och institutioner med anknytning till det po
litiska livet varierar mellan sympatisörer med olika partier. "Social
demokrater" och "centerpartister" har störst förtroende, "moderater" 
och "vänsterpartister" minst. 

• 57,5 procent av lärarna instämmer helt i påståendet "Representativ de
mokrati är det bästa sättet att styra Sverige"; 15,5 procent instämmer 
delvis, 2,4 procent tar avstånd delvis och 1,8 procent tar avstånd helt. 
Nästan var fjärde lärare (22,8 procent) har svarat "vet ej". Man kan 
således knappast hävda att representativ demokrati som styrelseskick 
får ett massivt och entydigt stöd bland lärarna. Yngre lärare "tror" 
mindre på demokrati än äldre; ju mer "pessimistisk människosyn" män 
har, ju mer negativ man är till invandring och det "mångkulturella" 
samhället, ju mer (relativt sett) antisemitiska sentiment man hyser och 
ju mindre förtroende man har för politiker och institutioner mm, desto 
mindre benägen är man att anse att demokrati är det bästa sättet att sty
ra Sverige. Däremot uppvisar manifest rasistiska uppfattningar ett posi
tivt samband med tron på demokrati - de som har sådana uppfattningar 
i högre grad är mer benägna att tro på demokrati än de som inte hyser 
sådana uppfattningar alls. 

• Även demokratifrågan användes (med endast marginellt annorlunda 
lydelse) i den tidigare nämnda elevundersökningen och resultaten ex
ponerades kraftigt i massmedia. 47,2 procent av eleverna valde svarsal
ternativet "håller helt med" och 28.2 procent svarade "vet ej". Återigen 
var det de allra yngsta som svarade för den största osäkerheten. Även 
här är det viktigt att kontrollera om denna massmediala exponering på
verkat lärarnas sätt att besvara frågan. En analys visar att svaren hös 
dem som skickat in sina enkäter efter den 11 juni 1997 ("tid 2") endast 
marginellt skiljer sig från svaren bland de tidigare insända enkäterna (tid 
1). Skillnaderna återfinns i svarsalternativen "tar avstånd helt" (tid 1: 
2,1 procent; tid 2: 1,2 procent) och "instämmer helt" (tid 1: 56,1 pro
cent; tid 2: 59,9 procent). Skillnaderna är således små, men efter kon
troll för relevanta bakgrundsvariabler visar det sig att de är statistiskt 
säkerställda. Det är således möjligt att offentliggörandet av elevenkäten 
i viss (mycket begränsad) utsträckning inverkat på lärarnas sätt att be
svara demokratifrågan. 



• Om man är kvinna, yngre, har negativ inställning till invandring och det 
"mångkulturella" samhället samt en "pessimistisk människosyn" ökar 
"risken" för att man tillhör de 22, 8 procent av respondenterna som 
svarat "vet ej" på demokratifrågan. 

• Några påståenden (se sid 65 i texten) inkluderades i frågeformuläret för 
att undersöka i vilken utsträckning lärarna tror på "paranormala" fe
nomen och "alternativa världsbilder". Enligt vår uppfattning strider 
sådan tro mot den rationalitet och den vetenskapligt baserade världsbild 
som borde utgöra en av grundvalarna för skolundervisningen. Ganska 
stora andelar av de svarande har valt svarsalternativet "vet ej", vilket 
givetvis kan tolkas på olika sätt. Mer än var sjunde lärare tror att "Det 
finns överväldigande bevis för att telepati är möjlig"; 12,1 procent in
stämmer helt eller delvis i påståendet att "Astrologin visar på verkliga 
samband mellan stjärnornas och planetemas lägen och människors 
personligheter och livsöden"; 6,4 procent anser att "Det finns starka 
skäl att tro att jorden besöks av varelser från andra solsystem". Mer än 
var tredje lärare instämmer helt eller delvis i påståendet att "Skolan 
borde vara mer öppen för att fördomsfritt ta upp fenomen som den 
traditionella vetenskapen inte kan förklara, t ex astrologi, healing och 
själavandring". Å andra sidan instämmer 66,8 procent av lärarna helt 
eller delvis i påståendet att "Skolan borde i större utsträckning ge ele
verna intellektuella redskap för att kritiskt kunna granska fenomen 
som ockultism och annan ovetenskaplig mytbildning". Yngre lärare 
tror på "paranormala" fenomen i något större utsträckning än äldre; lä
rare som arbetar i friskolor (särskilt skolor med viss pedagogisk inrikt
ning) tror mera än lärare i kommunala skolor; kvinnor tror mera än 
män och lärare på gymnasiets praktiska program tror mera än lärare på 
övriga stadier/program. Endast ett svagt positivt samband föreligger 
mellan tro på "paranormala " fenomen och antisemitiska sentiment. 

• Två av tre lärare känner stark samhörighet med Sverige. Yngre lärare 
känner något svagare samhörighet än äldre; låg- och mellanstadielärare 
känner något större samhörighet än framförallt lärare på gymnasiets te
oretiska program. "Auktoritära värderingar", negativ inställning till in
vandring och det "mångkulturella" samhället samt rasistiska uppfatt
ningar uppvisar (inte särskilt starka) positiva samband med känslan av 
samhörighet med Sverige - ju starkare sådana förhållningssätt, desto 
starkare samhörighetskänsla. Ju större totalt förtroende för politiker 
och samhällsinstitutioner mm man har desto större samhörighet känner 



man (i viss mån) med Sverige. "Centerpartister" och "socialdemokrat
er" känner större samhörighet än "miljöpartister", "vänsterpartister" 
och, framförallt, de respondenter som "röstat" på ett antal småpartier 
(se v233 i frågeformuläret i bilagan). 

• En preliminär analys av relationerna mellan de olika åsikts- och värde
dimensionerna tyder på existensen av ett slags "ideologiskt syndrom" 
bestående av negativ inställning till invandring och det "mångkulturél-
la" samhället, rasistiska och antisemitiska uppfattningar, "pessimistisk 
människosyn" och "auktoritära" värderingar. Detta "syndrom" sam
manhänger med lågt förtroende för politiker och samhällsinstitutioner 
mm samt med negativ bedömning av konsekvenserna av undervisning i 
den "mångkulturella" skolan. De komplexa relationer som döljer sig 
bakom detta "syndrom " måste dock analyseras vidare. 
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FRÅGEFORMULÄRET MED INSKRIVNA SVARSPROCENT 

V1 Hur många år har Du arbetat som lärare? 

3-5 år 5-10 år 10-15 år Mer ä n  15 år 

3.3 9.4 11.2 76.2 

V2 Vilket är Ditt huvudsalcliga undervisningsområde? (Ange endast ett alternativ) 

Matematisk- Samhällsvetenskapliga Språk/svenska/ Praktisk-estetiska 
naturvetenskapliga ämnen ämnen svenska2 ämnen 

i n  2 0  s D  4 n  

V3 Vilka åldersgrupper undervisar Du huvudsakligen? (Ange endast ett alternativ) 

Gymnasieskolan Grundskolan 

Teoretiska program Praktiska program Högstadiet Mellanstadiet Lågstadiet 

i D  zD s D  4 0  s D  

V4 Har Du tidigare arbetat inom något annat yrke? J a  Nej 

48.7 51.3 

V5 Ungefär hur stor andel av eleverna på Din skola har invandrarbakgrund? 

0-25% 26-50% 51-75% 76-100% Vet e j  

79.8 9.7 3.2 2.6 4.7 

Försök att i stora drag bedöma vilket ursprung invandrareleverna vid Din skola har: 

Vet ej, 
0-25% 26-50% 51-75% 76-100% ej  relevant 

V6 Nordiskt 60.5 5.6 3.1 6.2 24.7 

V7 Europeiskt 
(utom Norden) 

V8 Utomeuropeiskt 57.9 13.6 6.8 5.7 16.0 



V9 Hur ofta känner Du olust inför att gå till Ditt arbete i skolan på grund av förhållanden^ 
där? 

Aldrig Ganska säiian Ganska ofta Mycket ofta Vet e j  

42.4 42.3 10.9 3.9 0.4 

Har det under innevarande läsår hänt att politiska motsättningar på Din skola lett till hot eller 
misshandel riktade mot Dig själv? 

Aldrig 1-2 ggr 3-4 ggr 5 ggr eller fler 

V10 Hot 96.9 2.5 0.5 0.2 

V11 Misshandel 99.7 0.2 0.0 0.0 

Om detta är fallet, vem hotade eller misshandlade? 

J a  Nej 

VI2  Elev 43.9 56.1 

V13 Förälder/släkting till elev 15.4 84.6 

V14 Kollegiemedlem 10.5 89.5 

V15 Annan person 6.9 93.1 

Har det under innevarande läsår hänt att etniska motsättningar på Din skola lett till hot eller 
misshandel riktade mot Dig själv? 

Aldrig 1-2 ggr 3-4 ggr 5 ggr eller fler 

V16 Hot 96.9 2.9 0.3 0.2 

V17 Misshandel 99.8 0.2 0.0 0.0 

Om detta är fallet, vem hotade eller misshandlade? 

J a  Nej 

VIS  Elev med svensk bakgrund 22.6 77.4 

V I 9  Elev med invandrarbakgrund 46.6 53.4 

V20 Förälder/släkting till elev med svensk bakgrund 7.3 92.7 

V21 Förälder/släkting till elev med invandrarbakgrund 9.0 91.0 

V22 Kollegiemedlem med svensk bakgrund 5.4 94.6 

V23 Kollegiemedlem med invandrarbakgrund 1.3 98.7 

V24 Annan person 4.5 95.5 



Har det under innevarande läsår hänt att politiska motsättningar på Din skola lett til! hot eller 
misshandel riktade mot någon annan? 

Aldrig 1-2 ggr 3-4 ggr 5 ggr eller fler 

V25 Hot 82.1 11.1 3.2 3.5 

V26 Misshandel 90.6 6.9 1.4 1.1 

Om detta är fallet, vem hotade eller misshandlade? 

J a  Nej 

V27 Elev 86.2 13.8 

V28 Förälder/släkting till elev 24.5 75.5 

V29 Kollegiemedlem 6.5 93.3 

V30 Annan person 17.5 82.5 

Har det under innevarande läsår hänt att etniska motsättningar på Din skola lett till hot eller 
misshandel riktade mot någon annan? 

Aldrig 1-2 ggr 3-4 ggr 5 ggr eller fler 

V31 Hot 70.4 16.9 5.4 7.3 

V32 Misshandel 83.0 12.4 2.4 2.2 

Om detta är fallet, vem hotade eller misshandlade? 

J a  Nej 

V33 Elev med svensk bakgrund 71.9 28.1 

V34 Elev med invandrarbakgrund 86.8 13.2 

V35 Förälder/släkting med svensk bakgrund 7.9 92.1 

V36 Förälder/släkting med invandrarbakgrund 23.5 76.5 

V37 Kollegiemedlem med svensk bakgrund 3.2 96.8 

V38 Kollegiemedlem med invandrarbakgrund 1.1 98.9 

V39 Annan person 12.9 87.1 



V40 Hur uppfattar Du att relationerna vid Din skola är mellan elever med svensk bakgrund 
och invandrarelever med europeisk bakgrund? 

Mkt dåliga Ganska dåliga Ganska goda Mkt goda Vet ej, e j  relevant 

0.2 4.9 43.2 36.3 15.4 

V41 Hur uppfattar Du att relationerna vid Din skola är mellan elever med svensk bakgrund 
och invandrarelever med utomeuropeisk bakgrund? 

Mkt dåliga Ganska dåliga Ganska goda Mkt goda Vet ej, e j  relevant 

1.1 9.5 44.8 26.7 17.8 

V42 Hur uppfattar Du att relationerna vid Din skola är mellan elever tillhörande olika in
vandrargrupper? 

Mkt dåliga Ganska dåliga Ganska goda Mkt goda Vet ej, e j  relevant 

0.9 8.2 42.3 22.3 26.3 

V43 Kan barn vid Din skola, som av religiösa skäl inte vill delta i viss undervisning, t ex 
religions-, gymnastik-, språk- eller musikundervisning, befrias från denna? 

J a  Nej Vet e j  

36.0 10.7 53.3 

Anser Du att det är bra om elever med annan religion än den kristna har följande möjlighe
ter? 

J a  Nej Vet e j  

V44 Att f å  mat i enlighet nned sina religiösa 
föreskrifter 80.1 12.2 7.7 

V45 Att få ledigt vid sina religiösa högtider 77.4 14.5 8.1 

V46 Att befrias från religionsundervisning 20.9 69.3 9.8 

V47 Att befrias från gymnastik-, musik-, 
bild-eller språkundervisning 7.7 82.8 9.5 

V48 Att befrias från sexual- och anatomi-
undervisning 9.4 78.8 11.8 



Vad anser Du om hemspråksundervisningens konselwenser för de deltagande eleverna? 

Mycket Ganska Ganska Mycket 
negativa negativa positiva positiva Vet e j  

V49 Konsekvenser för 
identiteten 1.4 2.9 26.5 38.3 30.9 

V50 Konsekvenser för 
skoiresuitaten 2.7 10.1 26.7 21.3 39.2 

V51 Konsekvenser för 
sociala relationer 2.8 8.7 25.0 22.3 41.2 

Tycker Du allmänt sett att det är bra eller dåligt med etniskt/nationellt orienterade skolor där 
undervisningen sker på följande språk? 

Mkt dåligt Ganska dåligt Ganska bra Mkt bra Vet e j  

V52 Arabiska 26.6 18.6 10.0 5.0 39.7 

V53 Estniska 25.5 18.4 10.9 5.6 39.6 

V54 Finska 23.9 17.7 13.7 7.6 37.1 

V55 Grekiska 26.0 18.6 10.4 5.0 39.9 

V56 Samiska 19.5 13.9 16.1 14.2 36.2 

V57 Spanska 25.8 18.4 10.7 5.3 39.8 

V58 Turkiska 26.4 18.7 10.1 5.0 39.9 

Tycker Du allmänt sett att det bra eller dåligt med skolor som har följande inriktning? 

Mkt dåligt Ganska dåligt Ganska bra Mkt bra Vet e j  

V59 Antroposofisk 17.5 13.1 29.9 10.8 28.6 

V60 Ekumeniskt kristen 17.3 13.1 29.8 11.7 28.1 

V61 Hare Krishna 42.6 18.2 6.0 1.9 31.3 

V62 Judisk 19.6 15.1 27.0 9.8 28.5 

V63 Katolsk 19.0 14.6 28.9 10.1 27.4 

V64 Livets ord 52.8 16.2 5.1 2.0 23.8 

V65 Muslimsk 28.1 18.4 18.1 5.6 29.8 

V66 Nyandlig/New Age 43.0 16.0 5.1 1.7 34.2 

V67 Friskolor i allmän
het 8.0 13.0 39.0 23.5 16.6 



V68 Vad tycker Du om att muslimska flickor som vill det, bär slöja/sjal i skolan? 

Jag accepterar det och Jag  accepterar det Jag  accepterar Det är 
tycker det är bra men gillar det inte det oacceptabelt Har ingen åsikt 

13.1 28.5 44.9 6.0 7.5 

Har det på Din skola under de senaste 5 åren spridits rasistiskt, antisemitiskt eller nynazis-
tiskt material av följande slag eller på följande sätt? 

Aldrig Ganska sällan Ganska ofta Mkt ofta 

V69 Tidningar 80.1 19.2 0.7 0.1 

V70 Musik 66.2 30.4 3.1 0.3 

V71 Flygblad 77.3 21.5 1.1 0.1 

V72 Klistermärken 65.0 31.6 3.1 0.2 

V73 Kläder 59.4 36.0 4.1 0.5 

V74 Tygmärken 64.6 31.7 3.2 0.5 

V75 Internet 73.6 21.8 3.4 1.2 

V76 När började Du uppmärksamma rasistisk, antisemitisk eller invandrarfientlig propa
ganda i skolorna? 

1970- 1975- 1980- 1985- 1990- Har inte uppmärksam-
1974 1979 1984 1989 1994 1995- mat någon propaganda Vet e j  

1.4 1.4 3.0 8.2 21.0 7.7 41.8 15.5 

Har det, under de senaste 5 åren, hänt att man vid Din skola vidtagit någon av följande åt
gärder, med hänvisning till problematiken kring rasism, antisemitism, invandrarfientlighet 
och etniska konflikter? 

J a  Nej Vet ej  

V77 Förbud för elever att bära rasistiska/invandrarfientliga/antisemitiska 
symboler 

V78 Förbud för elever att bära satanistiska symboler 

V79 Förbud för elever att spela rasistisk/nationalistisk musik 

V80 Förbud för uppsättande och spridande av rasistisk/invandrar-
fientlig/antisemitisk propaganda 

V81 Förbud mot rasistiska trakasserier t.ex. att använda ordet svartskalle 

V82 Förbud att använda orden rasist, nazist eller liknande 

V83 Avstängning av elever 

V84 Polisanmälning av elever 

30.6 53.8 15.6 

13.7 62.7 ks.s 

16.3 58.7 25.0 

28.5 53.7 p.8 
33.1 48.9 18.0 

15.8 62.6 21.6 

7.5 74.3 |18.2 

14.4 65.6 19.9 



Har man vid Din sl(oia, under de senaste 5 åren, i syfte att motverica rasism, antisemitism, 
invandrarfientlighet ocli etnisl(a konflil<ter, gjort något av följande? 

J a  Nej Vet e j  

V85 Avstått från att vid högtidligheter i skolan sjunga 
den svenska nationalsången 4.9 89.3 5.8 

CO 
00 > Avstått från att ha skolavslutningar i kyrkan 4.5 89.8 5.7 

V87 Avstått från flaggning med svenska flaggan 0.7 96.9 2.4 

00 00 > Avstått från att sjunga vissa psalnner 1.3 89.7 9.0 

Oavsett om någon av följande åtgärder vidtagits vid Din skola, anser Du att de är befogade? 

J a  Nej Vet ej  

V89 Att avstå från att vid högtidligheter i skolan sjunga 
den svenska nationalsången 1.5 96.4 2.1 

V90 Att avstå från att ha skolavslutningar i kyrkan 6.8 89.9 3.3 

V91 Att avstå från flaggning med svenska flaggan 0.6 97.9 1.5 

V92 Att avstå från att sjunga vissa psalmer 4.4 89.6 6.0 

Tycker Du att man bör förbjuda eleverna att i skolan bära symboler av följande slag? 

J a  Nej Vet e j  

V93 Rasistiska och nazistiska 95.4 2.5 2.1 

V94 Antirasistiska 42.9 47.9 9.2 

V95 Kommunistiska och vänsterextrema 37.6 45.0 17.3 

V96 Satanistiska 84.6 7.2 8.2 

I vilken grad anser Du att följande omständigheter har negativa konsekvenser för skolans 
arbete? 

Inte alls 1 viss mån 1 mkt hög grad 

V97 För s m å  ekonomiska resurser 0.8 14.2 84.2 

V98 För stor andel elever med invandrarbakgrund 31.9 42.5 11.3 

V99 Bristande respekt för lärarna 9.6 39.1 49.1 

VI00 Bristande kontakt mellan lärare och föräldrar 12.1 45.6 40.0 

VI01 Kommunaliseringen av skolan 11.6 32.6 45.4 

VI02 Det nya betygssystemet 26.8 30.7 18.9 



Anser Du att det finns problem med 
konflikter på Din skola? 

rasism, antisemitism, invandrarfientlighet och etniska 

I viss Rätt s å  Mycket 
Inte alls mån stora stora Vet ej 

VI03  Rasism 56.2 34.7 2.8 0.5 5.8 

V104 Antisemitism 78.1 8.8 0.5 0.1 12.4 

V105 invandrarfientlighet 45.7 43.0 5.3 0.7 5.2 

V106 Etniska konflikter 58.2 28.2 2.7 0.5 10.4 

Har Du kommit i kontakt med följande antirasistiska organisationer/kampanjer? 

Nej, 
aldrig 

Ja ,  någon 
gång 

Ja,  flera 
gånger 

VI07 Antifascistisk Aktion (AFA) 97.8 1.9 0.2 

V108 Stoppa Rasismen 61.9 33.7 4.4 

VI09 Ungdom mot rasism 66.0 30.0 4.0 

V110 Lokala antirasistiska grupper 82.4 15.3 2.3 

V111 Svenska Kommittén Mot Antisemitism 94.6 4.4 0.9 

V112 Fem-i-Tolv-rörelsen 78.3 17.2 4.6 

V113 MOD 93.4 4 .7  1.9 

V114 Elevkampanjen 78.0 19.6 2.4 

Om Du har uppmärksammat rasistisk propaganda vid Din skola, vad gjorde Du? 

J a  Nej 

V115 Diskuterade med elever 89.8 10.2 

V116 Diskuterade med kollegor 92.0 8.0 

V117 Anmälde till skolledningen 65.7 34.3 

V118 Kontaktade föräldrar 38.8 61.2 

V119 Anmälde till polisen 6.7 93.3 

VI20 Annat 20.3 79.7 



Har man vid Din skola tagit hjälp av följande externa föreläsare vid behandlingen av rasism, 
nazism och invandrarfientlighet, och i vilket sammanhang skedde det i så fall? 

Pga speciella händelser 
I den ordinarie som t ex  gängbråk, Vid temadag Nej, Vet 
undervisningen propagandakampanj eller liknande aldrig ej  

VI21  Besök av överlevan-
d e  från Förintelsen 17.9 0.3 29.3 41.5 11.0 

V122 Besök av flyktingar 17.8 0.4 26.2 36.2 19.3 

VI23 Ämnesexperter 10.3 0.5 28.1 38.9 22.2 

VI24 Nazister 0.4 0.1 0.7 83.9 14.9 

VI25 Historierevisionister 0.7 0.0 1.1 74.0 24.1 

Hur väl anser Du att Din kunskap räcker till för att undervisa elever med: 

Inte alls Någorlunda Mycket väl Vet ej  

V126 Olika religioner 16.2 55.8 22.7 5.4 

V127 Annat modersmål än svenska 22.5 53.5 19.3 4.8 

V128 Traumatiska erfarenheter, som 
krig eller liknande 52.8 30.9 4.9 11.4 

VI29  Annan syn på könsroller än 
den gängse i Sverige 20.8 56.3 13.4 9.5 

Känner Du att Du får stöd och hjälp från skolledningen för att undervisa elever med: 

Inget 
stöd alls 

Ett visst 
stöd 

Stort 
stöd 

Ej 
relevant 

VI30 Olika religioner 29.0 22.7 7.7 40.6 

VI31 Annat modersmål än svenska 23.9 31.0 11.8 33.3 

VI32 Traumatiska erfarenheter, som krig eller liknande 32.5 19.1 5.9 42.5 

VI33 Annan syn på könsroller än den gängse i Sverige 32.3 21.1 6.4 40.2 

VI34 Känner Du att Du har stöd från kommunala skolpolitiker i Ditt arbete i den mångkul' 
turella skolan? 

Nej, inget stöd alls Ja,  ett visst stöd Ja ,  stort stöd Ej relevant 

46.4 20.7 2.0 30.9 



I vilken grad tycker Du att undervisning av elever med olika kulturellt och etniskt ursprung 
medför följande? 

Inte I viss I ganska I nnkt hög Vet ej, 
alls mån hög grad grad ej  relevant 

VI35  Att allmänna disciplinproblem uppstår 29.8 35.9 10.1 4.3 20.0 

VI36  Att bristande språkkunskaper leder till 
problem 4.8 39.5 27.0 16.5 12.2 

VI37  Att det är positivt att möta människor 
från olika kulturer 0.8 11.9 29.3 50.6 7.4 

V138 Att elever av olika ursprung knyter 
kontakter 2.7 26.8 28.5 30.5 11.5 

VI39  Att elever och lärare blir av med för
domar 3.4 27.9 28.6 29.2 10.9 

VI40  Att man lär sig att alla människor i 
grunden har lika värde 1.9 14.2 26.9 47.6 9.4 

VI41  Att man lär sig att s e  saker på nya sätt 1.4 20.5 29.3 40.4 8.4 

VI42  Att skillnader i värderingar leder till 
problem 8.9 50.6 19.3 9.7 11.4 

VI43 Att skillnader mellan elevers och lära
res syn på könsroller leder till problem 17.1 44.8 13.4 5.4 19.3 

VI44 Att toleransen för det som är annor
lunda ökas 2.6 30.4 33.4 24.1 9.5 

VI45 Tycker Du att ledningen vid Din skola uppmärksammar och motverkar problem somj 
rör rasism, antisemitism, invandrarfientlighet och etniska konflikter i skolan? 

Nej, de  ä r  mycket Nej, d e  är ganska Ja,  de  är ganska Ja,  de  är mycket 
passiva passiva aktiva aktiva Vet e j  

5.1 21.3 38.8 11.2 23.5 ' 

V146 Anser Du att Dina elevers föräldrar engagerar sig i frågor som rör rasism, antisemi- 1 
tism, invandrarfientlighet och etniska konflikter i skolan? 

I mycket begränsad I viss I stor 
Inte alls utsträckning utsträckning utsträckning Vet e j  

19.2 29.1 12.2 1.9 37.6 ' 

V147 I vilken utsträckning anser Du att skolpolitikerna i den kommun där Du arbetar upp
märksammar och motverkar rasism, antisemitism, invandrarfientlighet och etniska 
konflikter i skolan? 

I mycket begränsad I viss I stor 
Inte alls utsträckning utsträckning utsträckning Vet e j  

15.0 27.7 22.0 3.5 31.7 



VI48 Har Du någon gång under de senaste 5 åren deltagit i fortbildning ang rasism, anti
semitism, invandrarfientlighet och etniska konflikter? 

Aldrig 1-2 ggr 3-4 ggr 5 eller fler ggr 

58.7 34.0 5.0 2.3 

Hur tycker Du att lärarhögskolan förberedde Dig för att undervisa elever med: 

Mycket 
dåligt 

Ganska 
dåligt 

Ganska 
bra 

Mycket 
bra Vet e j  

VI49 Olika religioner 66.2 16.1 6.0 1.0 10.6 

VI50 Annat modersmål än  svenska 69.4 14.7 4.6 1.1 10.2 

VI51 Traumatiska erfarenheter 
som krig eller liknande 78.8 8.8 1.8 0.2 10.4 

VI52 Annan syn på könsroller än 
den gängse i Sverige 71.5 14.0 3.6 0.5 10.4 

Hur många timmar ägnades under Din utbildning till lärare åt: 

0 tim
mar 

1 - 1 0  
timmar 

11 - 2 0  
timmar 

Mer än 
20 tim

mar 
Vet e j  

VI53  Demokrati och FNs mänskliga rättigheter 44.6 27.9 2.6 2.6 22.3 

VI54 Rasism, antisemitism, invandrarfientlighet 
och etniska konflikter 59.3 18.1 1.6 1.2 19.7 

VI55  Förintelsen 65.4 13.5 1.5 1.3 18.3 

VI56  Andra massmord och folkmord 68.6 10.6 0.8 1.0 19.0 

Hur många timmar av Din totala undervisningstid under innevarande läsår har Du undervisat 
om: 

Mer än 
0-5 6 - 1 0  11 - 1 5  15 tim Vet e 

timmar timmar timmar mar 

V157 Demokrati och FNs mänskliga rättigheter 66.1 17.7 4.5 8.0 3.7 

VI58 Rasism, antisemitism, invandrarfientlighet 
och etniska konflikter 70.6 14.6 4.7 5.6 4.5 

VI59 Förintelsen 83.6 7.0 2.2 1.9 5.3 

V160 Andra massmord och folkmord 84.5 6.2 1.5 1.4 6.3 

V161 Anser Du att skolan aktivt skall påverka eleverna att ta ställning mot rasism, antise
mitism och invandrarfientlighet? 

Ja ,  absolut Ja ,  i viss mån Nej, absolut inte Vet e j  

86.6 10.9 0.8 1.8 



VI62 Har Din skola något handlingsprogram mot rasism, antisemitism och invandrar 
fientlighet? 

J a  Nej Vet e j  

22.5 42.1 35.4 

VI63 Om Du svarat ja på föregående fråga: Hur tycker Du att handlingsprogrammet har ; 
fungerat? 

Mkt bra Ganska bra Dåligt Vet ej  

12.8 47.4 5.1 34.7 

Hur värderar Du följande egenskaper hos människor? 

Mkt 
lågt 

Ganska 
lågt 

Ganska 
högt 

Mkt 
högt Vet e j  

VI64 Framåtanda 0.1 2.8 45.2 51.0 0.9 

V165 Patriotism 18.1 46.0 24.9 3.0 8.0 

VI66 Lojalitet 0.5 4.4 36.8 56.2 2.0 

VI67 Pliktkänsla 0.3 5.4 44.3 48.8 1.2 

VI68 Respekt för överordnade 5.8 37.6 44.2 8.1 4.3 

VI69 Oberoende, självständighet 0.0 1.5 33.9 63.7 0.9 

VI70 Disciplin 1.7 14.8 56.8 23.8 2.8 

VI71 Arbetsamhet 0.0 1.1 40.2 58.0 0.8 

V172 Inlevelseförmåga 0.1 1.4 26.1 71.3 1.1 

VI73 Religiös övertygelse 25.7 41.5 19.7 4.5 8.6 

V174 Stolthet 5.6 28.6 46.0 14.4 5.4 

V175 Osjälviskhet 1.3 3.6 32.5 60.7 2.0 

VI76 Fysisk styrka 36.2 45.7 12.9 1.5 3.7 

VI77 Kompromisslöshet 60.7 26.4 6.6 1.6 4.8 

V178 Stark vilja 2.0 20.5 58.6 15.0 3.9 



Hur stort förtroende har Du för följande institutioner m m i det svensica samhället? 

Inget alls 
Inte särskilt 

stort 
Ganska 

stort 
Mycket 

stort Vet e j  

VI79 Rättssystemet 2.8 33.6 55.8 6.5 1.3 

V180 Tidningarna 8.7 60.6 29.0 0.8 0.9 

VI81 Polisen 1.0 21.3 68.7 7.9 1.0 

VI82 Rikspolitikerna 13.6 59.6 24.6 1.0 1.1 

VI83 Kommunalpolitikerna 20.7 60.0 17.1 0.8 1.3 

VI84 Forskarna 0.7 12.5 68.7 14.6 3.6 

VI85 Invandringspolitiken 15.5 60.4 17.9 0.4 5.9 

VI86 Skolverket 14.3 55.2 25.0 1.1 4.5 

VI87 Utbildningsdepartementet 13.8 55.1 22.5 1.0 7.6 

V188 Hur stark samhörighet känner Du med Sverige? Om Du tänker Dig att 1 betyder ing
en samhörighet och 7 stark samhörighet, kryssa för den siffra som stämmer på Dig. 

Jag känner ingen Jag  känner stor 
samhörighet alls samhörighet 

1 2 3 4 5 6 7 

0.2 1.0 2.9 8.2 18.7 23.5 44.2 

1.3 Vet ej  

VI89 Med "Förintelsen" brukar vanligtvis menas nazisternas mord på ungefär sex miljoner 
judar under andra världskriget. Hur säker är Du på att Förintelsen har ägt rum? 

Helt säker Ganska säker Lite osäker Inte alls säker Vet ej  

96.9 2.7 0.1 0.1 0.3 

VI90 Hur stor andel av de judiska barnen i Europa dödades under andra världskriget? 
Markera det intervall Du tror är det riktiga. 

0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% 

2.2 19.3 39.6 33.5 5.4 (rätt) 



Nu presenterar vi ett antal påståenden. Även om en del av dessa kan fö
refalla främmande för Dig, uttrycker de icke desto mindre åsikter och 
känslor som en del människor har. Vi vill därför be Dig att markera om Du 
instämmer eller inte i dessa påståenden. 

VI91 "Det är roligt att arbeta med barn som kommer från flera olika kulturer." 

Tar heit avstånd 0.4 
Tar delvis avstånd 2.3 
Instämmer delvis 36.0 
Instämmer helt 55.4 
Vet e j  5.8 

VI92  "Jämlikheten mellan könen har drivits för långt i Sverige." 

Tar helt avstånd 60.0 
T ar delvis avstånd 15.7 
Instämmer delvis 19.5 
Instämmer helt 3.0 
Vet e j  1.9 

VI93 "Samhället bör skapa möjlighet för invandrare, som själva önskar det, att bevara sitt 
språk och sina kulturella traditioner." 

Tar helt avstånd 4.5 
Tar delvis avstånd 15.5 
Instämmer delvis 51.0 
Instämmer helt 27.6 
Vet e j  1.5 

VI94 "Skolan borde vara mer öppen för att fördomsfritt ta upp fenomen som den tradition 
nella vetenskapen inte kan förklara, t ex astrologi, healing och själavandring." ! 

I 
Tar helt avstånd 25.1 
Tar delvis avstånd 27.4 [ 
Instämmer delvis 29.3 
Instämmer helt 9.2 
Vet e j  9.1 

VI95 "Att HIV och aids drabbar så många homosexuella män är nog naturens straff för et|t 
perverst levnadssätt." 

Tar helt avstånd 81.5 
Tar delvis avstånd 6.8 
Instämmer delvis 6.2 
Instämmer helt 1.5 
Vet e j  4.0 



VI96 "Det är mot naturens lagar att människor från olika raser får barn tillsammans. 

Tar helt avstånd 93.0 
Tar delvis avstånd 3.7 
Instämmer delvis 1.4 
Instämmer helt 0.4 
Vet e j  1.6 

VI97  "Det är bra att det finns moskéer i Sverige." 

Tar helt avstånd 6.0 
Tar delvis avstånd 10.8 
Instämmer delvis 30.7 
instämmer helt 46.0 
Vet ej  6.6 

V198 "Det daltas för mycket med ungdomsbrottslingar i Sverige idag." 

Tar helt avstånd 9.0 
Tar delvis avstånd 17.5 
Instämmer delvis 46.4 
Instämmer helt 21.5 
Vet ej  5.6 

V199 "De flesta invandrare och flyktingar har kommit hit för att utnyttja det svenska väl
färdssystemet." 

Tar helt avstånd 48.1 
Tar delvis avstånd 32.5 
Instämmer delvis 14.4 
Instämmer helt 1.4 
Vet ej  3.6 

V200 "Judarna utnyttjar Förintelsen för sina egna syften." 

Tar helt avstånd 83.3 
Tar delvis avstånd 7.5 
Instämmer delvis 3.6 
Instämmer helt 0.3 
Vet ej  5.3 

V201 "Det är bättre för ett samhälle om människor från olika kulturer lever åtskilda och 
inte blandar sig med varandra." 

Tar helt avstånd 82.5 
Tar del vis avstånd 11.7 
Instämmer delvis 3.4 
Instämmer helt 0.3 
Vet e j  2.2 



V202 "Svenskarna måste acceptera att inte alla invandrare som bor i Sverige delar de 
grundläggande värden som präglar det svenska samhället." 

Tar helt avstånd 22.5 
Tar delvis avstånd 24.7 
Instämnner delvis 34.4 
Instämmer helt 14.3 
Vet e j  4.1 

V203 "Astrologin visar på verkliga samband mellan stjärnornas och planeternas lägen och 
människors personligheter och livsöden." 

Tar helt avstånd 57.5 
Tar delvis avstånd 13.0 j 
Instämmer delvis 10.7 
Instämmer helt 1.4 
Vet e j  17.4 

V204 "Invandrare som tänker stanna i Sverige borde i sitt eget intresse bli så lika svens
karna som möjligt." 

Tar helt avstånd 17.1 
Tar delvis avstånd 32.9 
Instämmer delvis 39.8 
Instämmer helt 7.5 
Vet ej  2.7 

V205 "Förintelsen är inte relevant idag eftersom den inträffade för mer än 50 år sedan." 

Tar helt avstånd 90.0 
Tar delvis avstånd 5.0 
Instämmer delvis 1.8 
Instämmer helt 0.8 
Vet e j  2.4 

V206 "Det finns starka skäl att tro att jorden besöks av varelser från andra solsystem." 

Tar helt avstånd 70.7 
Tar delvis avstånd 8.2 
Instämmer delvis 5.0 
Instämmer helt 1.4 
Vet ej  14.7 

V207 "Numera kan man inte kritisera eller tillrättavisa elever med invandrarbakgrund utan 
att bli kallad rasist." 

Tar helt avstånd 40.0 
Tar delvis avstånd 16.7 
Instämmer delvis 27.8 
Instämmer helt 4.9 
Vet ej  10.5 



V208 "Det vore bra om fler elever med invandrarbakgrund rekryterades till lärarutbildning-
M M  " en. 

Tar helt avstånd 1.1 
Tar delvis avstånd 3.7 
Instämmer delvis 29.0 
Instämmer helt 57.3 
Vet e j  8.9 

V209 "Med tanke på den zigenska kulturens avvikande normer är det knappast förvånande 
att zigenarna inte accepteras i det svenska samhället." 

Tar helt avstånd 21.3 
Tar del vis avstånd 21.1 
Instämmer delvis 36.0 
Instämmer helt 9.4 
Vet e j  12.3 

V210 "Representativ demokrati är det bästa sättet att styra Sverige." 

Tar helt avstånd 1.8 
Tar delvis avstånd 2.4 
Instämmer delvis 15.5 
Instämmer helt 57.5 
Vet e j  22.8 

V211 "Vissa kulturer är så olika den svenska att människor från dessa kulturer knappast 
kan anpassa sig till det svenska samhället." 

Tar helt avstånd 24.2 
Tar delvis avstånd 21.6 
Instämmer delvis 33.7 
Instämmer helt 7.8 
Vet ej  12.7 

V212 "Judarna har för stort inflytande i världen idag" 

Tar helt avstånd 72.8 
Tar delvis avstånd 8.4 
instämmer delvis 4.2 
Instämmer helt 0.6 
Vet e j  14.1 

V213 "Det händer allt oftare att jag känner att jag inte räcker till i mitt arbete." 

Tar helt avstånd 11.1 
Tar del vis avstånd 11.9 
Instämmer delvis 39.0 
Instämmer helt 37.2 
Vet e j  0.9 



V214 "Det är naturligt att barn ser och värderar skillnader mellan olika raser." 

Tar helt avstånd 48.9 
Tar delvis avstånd 12.6 
Instämmer delvis 18.9 
Instämmer helt 8.3 
Vet ej  11.3 

V215 "Invandrare i Sverige som kommit från länder utanför Europa ska återvända till sina 
hemländer." 

Tar helt avstånd 64.1 
T ar delvis avstånd 17.2 
Instämmer delvis 9.5 
Instämmer helt 1.4 
Vet ej  7.7 

V216 "Det är viktigt att man i Sverige får fram en politisk ledare som kan styra landet med 
fast hand." 

Tar helt avstånd 43.2 
Tar delvis avstånd 16.0 
Instämmer delvis 23.9 
Instämmer helt 9.5 
Vet ej  7.4 

V217 "Det är ett stort problem i skolan att manliga elever från vissa kulturer inte erkänneri 
kvinnliga lärares auktoritet." 

Tar helt avstånd 8.0 
Tar delvis avstånd 7.9 
Instämmer delvis 37.4 
Instämmer helt 23.0 
Vet e j  23.7 

V218 "Vi bör tillåta judisk koscher-slakt och muslimsk halal-slakt i Sverige." 

Tar helt avstånd 35.3 
Tar delvis avstånd 9.2 
Instämmer delvis 9.2 
Instämmer helt 11.2 
Vet ej  35.0 

V219 "Muslimska invandrarföräldrar i Sverige ser inte till sina barns bästa." 

Tar helt avstånd 42.7 
Tar delvis avstånd 12.7 
Instämmer delvis 11.6 
Instämmer helt 1.6 
Vet ej  31.4 



V220 "Det ligger i den mänskliga naturen att vara egoistisk." 

Tar helt avstånd 22.6 
Tar delvis avstånd 17.5 
Instämmer delvis 44.2 
Instämmer helt 10.4 
Vet ej 5.4 

V221 "Det finns överväldigande bevis för att telepati är möjlig." 

Tar helt avstånd 40.1 
Tar del vis avstånd 14.1 
Instämmer delvis 13.0 
Instämmer helt 2.4 
Vet ej 30.4 

V222 "Alla invandrarbarn borde från början lära sig att svenska är deras modersmål." 

Tar helt avstånd 51.9 
Tar delvis avstånd 20.3 
I nstämmer delvis 16.1 
Instämmer helt 6.1 
Vet ej  5.6 

V223 "Islam är ett hot mot västerlandets sociala och kulturella landvinningar." 

Tar helt avstånd 32.4 
Tar delvis avstånd 18.1 
Instämmer delvis 21.3 
Instämmer helt 6.4 
Vet ej 21.8 

V224 "Sveriges invandrings- och flyktingpolitik bör vara mer liberal än den är idag." 

Tar helt avstånd 18.8 
Tar delvis avstånd 28.0 
Instämmer delvis 26.5 
Instämmer helt 9.0 
Vet ej 17.6 

V225 "Det borde finnas fler personer med invandrarbakgrund i de politiska församlingar-
na. 

Tar helt avstånd 3.2 
Tar delvis avstånd 7.7 
Instämmer delvis 37.7 
Instämmer helt 39.1 
Vet ej 12.3 



V226 "Det talas alldeles för mycket om nazismen och utrotningen av judar." 

Tar helt avstånd 75.3 
T ar delvis avstånd 12.1 
instämmer delvis 4.9 
Instämmer hielt 1.1 
Vet ej  6.6 

V227 "Det finns människor som är helt igenom onda." 

Tar helt avstånd 55.7 
Tar delvis avstånd 14.6 
Instämmer delvis 13.8 
Instämmer helt 6.1 
Vet e j  9.8 

V228 "Myndigheter och media döljer ofta obekväma fakta om invandringens konsekvenser 
och kostnader för svenska folket." 

Tar helt avstånd 22.9 
Tar del vis avstånd 16.2 
Instämmer delvis 26.1 
Instämmer helt 10.0 
Vet e j  24.8 

V229 "Skolan borde i större utsträckning ge eleverna intellektuella redskap för att kritiskt i 
kunna granska fenomen som ockultism och annan ovetenskaplig mytbildning." 

Tar helt avstånd 8.2 
Tar delvis avstånd 4.2 
Instämmer delvis 26.0 
Instämmer helt 42.8 
Vet ej  18.8 

V230 "Elever med nationalsocialistiska och rasistiska sympatier bör ha möjlighet att i 
skolan hålla föredrag om sina idéer och uppfattningar om t ex Förintelsen." 

Tar helt avstånd 71.0 
Tar delvis avstånd 8.6 
Instämmer delvis 10.5 
Instämmer helt 3.3 
Vet e j  6.6 

V231 "En människa bör inte lita på någon annan än sig själv." 

Tar helt avstånd 64.4 
Tar delvis avstånd 19.5 
Instämmer delvis 12.7 
Instämmer helt 1.4 
Vet e j  2.1 



V232 Vad har Du för religion? 

Protestant 79.5 

Katolik 0.9 

Ortodox 0.3 

Judisk 0.1 

Muslim 0.3 

Buddhist 0.1 

hindu 0.1 

Annat 2.8 

Ingen religion 15.9 

V233 Vilket politiskt parti skulle Du rösta på om det var riksdagsval i dag? 

APK 0.1 Nationaldemokratiska partiet 0.0 

Arbetarlistan 0.1 Nordiska Rikspartiet 0.0 

Centerpartiet 3.3 Ny demokrati 0.2 

Folkpartiet 10.8 Sjöbopartiet 0.1 

Hembygdspartiet 0.0 Socialdemokraterna 15.2 

KPML( r) 0.2 Socialistiska Partiet 0.2 

Kristdemokraterna 3.9 Sverigedemokraterna 0.2 

Miljöpartiet 9.6 Vänsterpartiet 8.1 

Moderatema 21.2 Vet ej 26.8 

Om Du har kommentarer och synpunkter får Du gärna skriva ned dem på 
bakre omslaget. 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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