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Sammanfattning 

Har vi svartskallar eller invandrarbarn i Bollnäs kommun? 

 

Vi kan se tendenser i vårt samhälle, att ytterlighetsgrupper för främlingsfientlighet ökar, 

samtidigt som Sveriges ekonomiska läge förändrats. Den lågkonjunktur som drabbat landet 

sedan ett flertal år, med ökad arbetslöshet som följd, har förvärrat situationen och i vissa fall lett 

till klart uttalad invandrarfientlighet. Även media har stor betydelse och genomslagskraft, 

genom att många gånger förstärka det främlingsfientliga budskapet. 

 

Skolans nya läroplan, Lpo 94, säger att skolans riktlinjer, bland annat skall vara, att arbetet i 

skolan aktivt skall motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper. En uppgift 

som lärare är, att bekämpa destruktiva krafter och skapa ett positivt klimat för våra invand-

rarelever. Här bör skolan och lärarna aktivt medverka till att främlingsrädsla inte utvecklas till 

rasism. 

 

Vi har valt att göra en lokal undersökning om svenska Bollnäselevers attityder mot barn från 

andra länder. Vi har även tittat på om attityderna har förändrats under de tio år vi har haft 

invandrarbarn här i Bollnäs. 

 

Tidigare undersökningar visar ingen klar tendens om och hur attityderna har förändrats. Enligt 

Langes och Westins ungdomsundersökning, 1993, kan man generellt säga att ungdomars 

attityder har blivit något lite mer positiva, men till svensk flyktingpolitik har ungdomarna blivit 

betydligt mer kritiska än tidigare. 

 

Attityder lärs in från föräldrar och närstående. Frågan är då om skolan kan påverka negativa 

attityder till invandrarbarnen? Jo, genom information och en personlig relation till invandrarna 

kan de negativa attityderna påverkas åt det positiva hållet. 

 

Vår slutsats är att invandrarbarnens situation i Bollnäs är bra och att klimatet har blivit bättre 

sedan 1985. Invandrareleverna är en del av skolans värld idag. De är med och leker på rasterna, 

okävdesorden har inte ökat under senare år, trots att det allmänna klimatet har hårdnat. 
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Lärarna är medvetna om kulturskillnader mellan eleverna, men betonar likheter istället för 

olikheter. 

 

I vår undersökning säger Bollnäseleverna: ”Här har vi invandrarbarn!” 
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1. Inledning 

Enligt 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, är skolans mål bl.a. att 

sträva mot att varje elev 

– utvecklar sin förmåga att göra medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper 

och personliga erfarenheter, 

– respekterar andra människors egenvärde, 

– tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt med-

verkar till att bistå andra människor, 

– kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla 

också med deras bästa för ögonen och 

– visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. 

 

Lpo 94 säger vidare att skolans riktlinjer skall vara följande och att alla som arbetar i skolan 

skall 

– medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för 

människor också utanför den närmaste gruppen, 

– i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor och 

– aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper. 

 

Läroplanen poängterar vikten av samhörighet, solidaritet och ansvar för människan också 

utanför den närmaste gruppen. För att detta inte bara ska bli tomma fraser måste vi som lärare i 

dagens skola aktivt medverka, till förståelse och respekt för andra människors värde, genom att 

informera om invandrarnas situation, vilka länder och kulturer de representerar. Genom detta 

kan vi motverka negativa attityder och främlingsfientlighet. All information, undervisning, 

upplysning och personlig kontakt med invandrare motverkar främlingsrädsla. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Invandrarsituationen i allmänhet 

Vid mitten av sextiotalet hade invandring av arbetskraft till Sverige pågått i cirka tjugo år. I 

praktiken hade fri invandring rått sedan andra världskrigets slut. Någon egentlig flyktingpolitik 

förelåg inte på femtio- och sextiotalen. Invandringens sociala, ekonomiska och kulturella 

konsekvenser för det svenska samhället diskuterades sällan. Sådana frågor fördes inte upp på 

den politiska dagordningen. Lagar och förordningar reglerade visering, rätten till uppehålls-
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tillstånd och rätten att få anta svenskt medborgarskap, men det var i stort sett också allt. 

Utlänningsutredningen tillsattes 1961. Den skulle klargöra konsekvenserna på utlänningslag-

stiftningen av en eventuell svensk associering till den europeiska ekonomiska gemenskapen. 

Sedan slutet av sextiotalet har invandringspolitiken ständigt varit omdebatterad. Massmedias 

intresse för vissa aspekter av invandringsfrågorna beror kanske på att dessa frågor mer eller 

mindre uttalat lyfter fram konflikter kring centrala kulturvärden. I förgrunden för debatten har 

hela tiden funnits frågan om etnisk diskriminering, fördomar och negativa attityder mot 

invandrarna.1 

 

2.2 Invandrarsituationen i Bollnäs kommun 

Bollnäs kommun har sedan 1985 tagit emot 772 flyktingar. Idag finns ungefär 450 personer 

kvar. Kommunen har cirka 28 000 innevånare. 

 

Asylsökande2 flyktingar inom Bollnäs kommun 

år 1985 21 personer 

år 1986 48 personer 

år 1987 32 personer 

år 1988 50 personer 

år 1989 48 personer 

år 1990 65 personer 

år 1991 76 personer 

år 1992 73 personer 

år 1993 117 personer 

år 1994 220 personer 

år 1995 ca 20 personer 

till och med mars månad, totalt beräknas 60-80 personer komma till kommunen under 1995. 

 

De flesta asylsökande kom till Bollnäs 1993, 117 personer och 1994, 220 personer. Det var 

mest människor från före detta Jugoslavien.3 Totalt invandrade 54 857 människor till Sverige 

1993. Av dessa var 24 173 från före detta Jugoslavien. 

 

                                                 
1 Lange och Westin, 1991, s 10. 
2 Person som själv tar sig till Sverige och ansöker om uppehållstillstånd av politiska skäl. 
3 Källa: Flyktingmottagningen i Bollnäs kommun. 
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Den första gruppen invandrare som kom till Bollnäs var kurder. De flesta familjerna hade 

många barn. De placerades därför ut i de bostadsområden där de största lägenheterna fanns. 

Barnen placerades på skolorna som har dessa bostadsområden i sitt upptagningsområde. Det 

var Björktjära skola, Hamre skola och Kilbergsskolan. Det var flest barn på Björktjära skola, så 

där började skolledningen så smått med en förberedelseklass, innan eleverna slussades ut i de 

vanliga klasserna. Omfånget på förberedelseklassen blev större och större, så nu går i stort sett 

alla invandrarbarn där, innan de börjar i en vanlig klass, även om de inte bor inom Björktjära 

skolas upptagningsområde. Det har bara varit någon enstaka förälder som låtit sitt barn börja 

direkt i den vanliga skolan. 

 

Det finns nu två förberedelseklasser på Björktjära skola, en låg- och en mellanstadieklass. Vi 

har intervjuat den lärare som har arbetat med detta sedan starten. Hon säger att det underlättar 

mycket för de elever som först går i förberedelseklassen. Lättast blir det för barnen som slussas 

ut på Björktjära skola, eftersom de kan börja vara med på enstaka lektioner. De får verkligen 

känna efter om de är mogna att övergå till undervisning på svenska. Barnen hinner också lära 

känna sina blivande klasskamrater på ett annat sätt än de som ska till de andra skolorna. 

 

Hamre skola har idag 50 invandrarelever. Totalt finns 277 elever på skolan. Björktjära skola 

har, med de två förberedelseklasserna, 25 invandrarelever. Totala antalet elever är 149. 

Kilbergsskolan har 15 invandrarelever. Skolan har totalt 255 elever. 

 

2.3 Invandringen till Bollnäs kommun 1988-1994 

Land år 1988 år 1989 år 1990 år 1991 år 1992 år 1993 år 1994 
Europa 22 34 25 15 9 55 31 
Afrika 1 3 6 7 8 2 1 
Nordamerika 3 6 3 6 7 1 12 
Sydamerika 3 3 4 1 3  4 
Libanon  63 105  39   
Turkiet  37   25   
Övriga Asien 15 30 71 90 30 17 22 
Sovjetunionen   7 8    
Oceanien    4 1  2 
Ryssland     1   
Bosnien-       76 
Hercegovina        
Totalt 44 176 221 131 123 75 148 
Statistik från SCB, Statistiska Centralbyrån, avseende total invandring4 till Bollnäs kommun, 1988-1994. 

                                                 
4 Invandrare är en utländsk medborgare som är folkbokförd i Sverige. 
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Vår undersökning avser tidsperioden 1985-1995. SCB har dock inga uppgifter för åren 

1985-1987. 

 

Av statistiken framgår det att invandringen från Asien till Bollnäs ökade mellan 1988 och 1991, 

för att därefter minska. Anledningen till minskningen är att invandringen av kurder, som var 

stor under slutet av 80-talet och början av 90-talet, i stort har upphört i vår bygd. 

 

Av statistiken framgår vidare att de invandrare som kommit till kommunen under senare år är 

européer, och då ett stort antal från Bosnien-Hercegovina. 

 

3. Syfte 

Syftet med undersökningen är att klargöra de svenska Bollnäselevernas attityder, till invand-

rarbarn, i Bollnäs. Syftet är vidare att konstatera om och hur attityderna har förändrats under en 

tioårsperiod. 

 

4. Avgränsning 

Vi har intervjuat kvinnlig och manlig personal på de skolor i Bollnäs - Björktjära skola, Hamre 

skola och Kilbergsskolan - som har haft invandrarbarn på låg- och mellanstadiet, samt en 

flyktingsamordnare. Undersökningen speglar tidsperioden 1985-1995. Totalt har vi intervjuat 

18 personer. All personal, utom skolpsykologen, som arbetat sex år, har arbetat under de tio år 

som vi undersökt. 

 

5. Metod 

Eftersom det under den här tidsperioden, 1985-1994, har gjorts ett antal undersökningar om 

attityder gentemot invandrare så har vi inledningsvis valt att studera några av dessa. Anled-

ningen har varit att skapa oss en bild av hur situationen för invandrarbarn i Sverige är och har 

varit. 

 

Vårt material har vi samlat genom en indirekt metod, d.v.s. att med bandspelare intervjua 

skolpersonal om svenska barns attityder till invandrarbarn. Genom att ställa frågor om lärarens 

undervisning, placering av elever i klassrummet, grupparbeten, rastaktiviteter, lekar och annat 

önskar vi få en bild av attityderna hos svenska barn vid de här skolorna i Bollnäs. Genom 

metoden, kan vi utnyttja en sammanfattad bild och erfarenhet som andra människor har. Vi har 
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haft flera strukturerade frågor.5 När vi gjorde frågorna till undersökningen, tänkte vi på de 

situationer där lärarna och övrig personal är med och ser eleverna. Vi kom fram till att viktiga 

områden var klassrumssituationen, rastaktiviteter och det som händer i matsalen. Beroende på 

de svar vi fått, har vi fördjupat oss i det som vi ansett vara intressant. Ofta ger denna indirekta 

metod den fördelen, att svarandens subjektiva intryck och värdering kommer fram. Svårigheten 

kan bli att tolka och värdera svaren. 

 

De personer som vi har intervjuat är tolv lärare, två vaktmästare, en bespisningspersonal, en 

resurspersonal, en skolpsykolog samt Bollnäs kommuns flyktingssamordnare. Varje intervju 

var mellan 30 och 60 minuter lång. 

 

6. Modell 

 
Figur 6.1 analysmodell 

 

I vår modell förutsätter vi att Bollnäseleverna i sina attityder kontinuerligt påverkas av yttre 

faktorer, samt att lärarna har en viktig funktion, att vara lyhörda för dessa och på ett aktivt sätt 

kunna påverka i positiv riktning. 

 

7. Attityder 

7.1 Vad betyder våra attityder 

Brändefors, Lundberg och Oscarsson har, i boken Kulturmöten (1990), sammanfattat ordet 

attityd och dess innebörd: 

 

                                                 
5 Bilaga 1. 
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Ordet attityd kan översättas med ”inställning”. Det kan definieras som en stadigvarande, 

känslomässigt färgad beredskap att tänka på och handla mot personer, samhällsförhållanden, 

institutioner och liknande på ett visst sätt. 

 

En attityd är alltså uppbyggd av flera komponenter. Man brukar skilja mellan tre: 

 

Den kognitiva. - Den kunskap eller föreställning en individ har om t.ex. en person, grupp eller 

ett visst förhållande (ex ”invandrare tar jobben från svenskar”) 

 

Den affektiva. - Den känslomässiga, d.v.s. individens känslomässiga inställning till t.ex. en 

person, grupp eller ett visst förhållande ex vis ”invandrare tar jobben från svenskar därför gillar 

jag inte dom”. Det finns alltså en känsloupplevelse - positiv, negativ, neutral - knuten till våra 

attityder. De är ett uttryck för våra värderingar. 

 

Handlingskomponenten. - Attityder är inte rent passiva inställningar utan de innefattar en 

benägenhet att handla, ex vis ”invandrare tar jobben från svenskar, därför gillar jag inte dom 

och därför umgås jag inte heller med dom”. 

 

7.2 Hur får vi våra attityder 

Attityder lärs in. De mest grundläggande får vi i barndomen i samspelet med föräldrar och den 

närmaste omgivningen. Vi tillägnar oss dock inte alla attityder vi möter. Vi anammar i första 

hand de som ger oss behovstillfredsställelse. Barnet tillägnar sig vanligen föräldrarnas attityder, 

därför att det är ett sätt att försäkra sig om deras tillgivenhet. 

 

När vi blir äldre, anammar vi i första hand attityder från personer, som vi ser upp till, samt från 

de grupper vi anser betydelsefulla. Ibland ändrar vi inställning för att t.ex. komma in i en ny 

gruppgemenskap, men det bör observeras, att det är svårt att i vuxen ålder förändra grund-

läggande attityder, som blivit förankrade i personligheten. 

 

7.3 Hur attityder påverkar vårt sätt att uppleva omvärlden 

Våra attityder styr, vad vi väljer att uppfatta ur den mängd av intryck som strömmar mot oss. De 

bestämmer också vårt sätt att tolka den information som når oss. Vi tar t.ex. i första hand emot 

den politiska information/propaganda från det parti, som vi själva sympatiserar med. När ny 

 10



information är oförenlig med vår attityd och egentligen borde medföra, att vi ändrade inställ-

ning, kan vi tolka den så att den passar in i vår attityd. I en amerikansk undersökning visade 

man ett antal personer en bild, som föreställde en vit man med en rakkniv i handen hotande en 

svart man. Försökspersonerna fick beskriva bilden utan att ha tillgång till den för en annan 

person som i sin tur skulle beskriva den för en tredje osv. Efter endast några led i återberättandet 

beskrevs bilden så att den föreställde en svart man, som med kniv hotade en vit man. 

 

7.4 Hur attityder påverkar våra handlingar 

Attityder innefattar också en handlingsberedskap. De spelar stor roll för vårt beteende. Den som 

har en negativ attityd mot invandrare umgås inte gärna privat med dem, bosätter sig inte där det 

bor många invandrare och protesterar sannolikt, om dottern vill gifta sig med en invandrare. 

 

Skolan och undervisningen skall befrämja värden som solidaritet, tolerans, jämlikhet, förstå-

else. Om lärare och elever säger, att de uppskattar och är för dessa värden hindrar det inte att de 

i handling kan uppträda osolidariskt, intolerant, oförstående osv. 

 

Därför ansåg vi att det var ytterst betydelsefullt att undersöka vilka attityder till barn från andra 

länder som finns i Bollnäs. Om eventuella negativa attityder skulle finnas och utvecklas till 

främlingsfientlighet, bör vi motarbeta detta genom att påverka i positiv riktning. 

 

8. Tidigare undersökningar 

”Den ökande främlingsfientligheten” talar man ofta om i Sverige. Eller ”den ökade främ-

lingsrädslan”. Precis som om det var bevisat att svenskarna i allmänhet blir mer och mer 

fientligt inställda till utlänningar. Är det verkligen så? Nej, faktiskt inte. De negativa känslorna 

inför utlänningar (just för att de är utlänningar) - den minskar långsamt i vårt land. Den ökande 

rasismen kan man möjligen tala om, eftersom de rena rasisterna verkar bli fler, eller i alla fall 

gör sig hörda mer. Men de som öppet uttrycker rasistiska åsikter i Sverige är inte många. 

Rasism inte är samma sak som oro för invandring. En riktig rasist anser att människor av den 

ena rasen är bättre - eller till och med har större rätt att leva - än människor av den andra rasen. 

Något som däremot blivit vanligt är att svenskar är kritiska mot den svenska flyktingpolitiken. 

Det vill säga mot reglerna för asyl, uppehållstillstånd och arbetstillstånd och mot det sätt som 
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regering och myndigheter följer reglerna på. Kritiken är blandad, ibland tycker folk att vi har 

fått nog av invandring, ibland tycker man framför allt synd om enskilda flyktingfamiljer.6 

 

Att svenskarna vant sig vid främlingar märks också tydligt i statistiken. År 1969, 1981, 1987 

och 1993 har det gjorts stora undersökningar av svenskarnas inställning till invandrare och 

invandring. I 1993 års undersökning fick nästan 1 400 personer i Sverige ta ställning till olika 

slags påståenden. En del av påståendena handlade just om ren motvilja mot främlingar, som 

t.ex.: ”Vissa raser bland jordens befolkning passar inte att leva i ett modernt samhälle.” 

 

”Ju mindre man märker av alla utlänningar desto bättre är det.” ”Människor från andra 

länder vilkas utseende skiljer sig mycket från svenskarnas är obehagliga att ha att göra med.” 

 

Den sortens åsikter visade sig vara ovanliga. Ren motvilja mot främlingar (kallad xenofobi) är 

alltså inte särskilt utbredd i Sverige. Den minskar dessutom stadigt år för år. Särskilt har man på 

senare år tagit reda på vad ungdomar tycker. Först gjordes en extra studie av åsikter och 

stämningar bland ungdomar 1990. Sedan utökade man den stora undersökningen 1993 med en 

särskild ungdomsstudie, för att man ville kontrollera om ungdomars attityder till invandrare och 

flyktingar hade förändrats jämfört med 1990. När det gäller xenofobi, är ungdomars attityder 

sig lika från 1990, eller något lite mer positiva. 

 

Ungdomar är visserligen lite mer negativa än medelålders människor, men något mer positiva 

än äldre. Att ungdomar i allmänhet inte har något emot människor med exotiskt utseende 

framgår kanske tydligast av det massiva stödet för internationell adoption: Nästan alla ung-

domar, 93 procent, jämfört med 84 procent tre år tidigare, tycker att vi ska ta emot minst lika 

många adoptivbarn från främmande länder som vi gör nu. De adopterade barnen är visserligen 

inte särskilt många. Men eftersom de oftast kommer från Asien, Afrika och Latinamerika så 

kan det inte precis vara rasister som så samfällt hälsar dem välkomna. 

 

”… Bara ni ändrar på flyktingpolitiken!” 

Till svensk flyktingpolitik har ungdomar på senare år blivit betydligt mer kritiska än tidigare, 

precis som vuxna. Kritiken kan betraktas som så hård att välkomnandet av främlingar blir ett 

                                                 
6 Hasselrot, 1994, s 83 f. 
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välkomnande med armbågen. Så här tycker många ungdomar idag, och ännu fler nu än för tre år 

sedan: 

att man ska ta in färre flyktingar av politiska skäl, 

att man ska ta in färre anhöriga till flyktingar som redan bor här, 

att reglerna för invandring ska blir strängare, 

att utlänningar som begår brott här ska utvisas. 

 

En majoritet tycker att flyktingar som flyr på grund av krig ska få komma in i Sverige. Så långt 

sammanfaller åsikterna med den officiella flyktingpolitiken - eftersom de senaste årens 

flyktingar från t.ex. Libanon, Somalia, Iran, Irak och Bosnien flytt från länder i krig. Men 

samtidigt tycker de flesta att fattigdom är lättare att acceptera än politisk förföljelse som skäl for 

flykt och uppehållstillstånd. Den prioriteringen rimmar dåligt med den svenska och interna-

tionella flyktingpolitiken, där man resonerar tvärtom. Man tar hänsyn till politisk förföljelse 

men inte direkt till fattigdom. 

 

De flesta ungdomar anser att vi delvis har invandrarna att tacka för vår höga levnadsstandard. 

En majoritet tycker också att vi visst kan släppa in fler invandrare i landet. Antalet ungdomar 

som ogillar att vi släppt in så pass många invandrare hittills är visserligen stort, men har 

minskat från 38 till 27 procent under de senaste tre åren. Ungdomar har blandade uppfattningar 

om vilken betydelse svenska språkkunskaper har för invandrare. Men en sak är klar: Förstå-

elsen för att invandrare och deras barn ska få behålla sitt ursprungsspråk har blivit klart större. 

Ungdomar är dessutom något mer öppna för detta än vuxna.7 

 

Fram till sextiotalets början var den allmänt omfattade meningen i Sverige att invandrare borde 

smälta in i samhällsgemenskapen. Utlänningen väntades ”ta sedan dit han kom”. 

 

Daniella Jeanquier Collberg gjorde 1984 en attitydundersökning hos elever i årskurs 5 i Lund 

och i Landskrona. Totalt 4 klasser med 79 elever ingick i undersökningen. Invandrarna 

bedömdes vara ”snälla”, ”glada”, och ”fredliga” på samma sätt som svenskarna. Men de hade 

även givits andra positiva egenskaper, som ”arbetsamma”, ”artiga” och ”vänliga”. Två 

enkätundersökningar gjordes och båda undersökningarna visade att elevernas bedömning av 

invandrarna är mer positiv än deras bedömning av svenskarna. Eftersom eleverna hade en 

                                                 
7 Hasselrot, 1994, s. 86ff. 
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mycket positiv attityd till invandrarna från början blev den andra undersökningen bara en 

bekräftelse av den första. 

 

Ofta i diskussioner om invandringen till Sverige framhävs de kulturella olikheterna. De finns 

där många gånger. Ibland bidrar de till missförstånd och konfrontation. Men finns där inte 

likheter mellan människor som invandrat från andra länder och svenskar, en värdegemenskap i 

viktiga, centrala frågor? För de flesta svenskar är demokratiska värden självklara. Alla ska få 

göra sina röster hörda, man är för jämlikhet och tolerans. Hat är för de flesta svenskar något 

främmande. 

 

Många gånger när vi diskuterar invandrarbarn i skola och barnomsorg, förknippar vi dem med 

problem. Vi kan inte bara se invandrarbarnen som problembarn eller som givna förlorare. 

Ibland sägs det att invandrarna har mycket att lära oss. Det kan låta som en tom fras, något som 

man säger för att vara vänlig. Men då det gäller svenska traditioner och kulturarv kan invand-

ringen ha påverkat sökandet efter de egna rötterna.8 

 

Undersökningarna visar att bilden av människors attityder är svårtolkad och att det är svårt att 

få fram någon entydig bild. Resultaten blir olika beroende på hur undersökningarna läggs upp. 

Viktiga aspekter i detta är, var undersökningen är gjord, i en storstad eller i en liten stad, i vilken 

del av landet den görs, vilka människor som intervjuas, deras utbildning, ålder och kön mm. Det 

finns många orsaker som gör att resultaten blir olika. Därför är det viktigt med undersökningar 

på det lokala planet för att kunna se det specifika för varje ort. 

 

9. Redovisning av intervjuer 

Vi har valt att redovisa våra resultat på två sätt, dels genom att ta upp vissa av intervjufrågorna 

med citat av olika svar och dels genom en sammanfattning, i stort, av det personalen sagt. 

 

9.1 Intervjufrågor till lärare med utvalda svar 

Vi har i första hand valt ut de svar som speglar lärarnas olika uppfattningar. Vi tycker det är 

intressant att visa på de olika åsikter, som framkommit. Men på de frågor vi inte fått några 

större variationer på svaren, finns flera svar av samma typ, för att istället visa likheterna. 

 

                                                 
8 Ljunggren och Marx, 1994, s 159 f. 
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- På vilket sätt påverkas din undervisning i klassrummet om det finns invandrarbarn i 

klassen? 

 

”Den påverkas inte alls.” 

”Jag tar allting mycket långsammare och förklarar antagligen samma sak flera gånger, natur-

ligtvis beroende på elevens kunskaper i svenska.” 

”Jag är precis som vanligt. Jag förklarar hellre en gång extra för de elever som inte förstår. Det 

gäller både invandrar- och svenska elever.” 

 

- Reagerar de övriga eleverna i klassen om du förändrar ditt sätt att undervisa? 

 

”Nej, alla är så vana.” 

”Nej, de är så vana att alla jobbar individuellt, så ingen reagerar.” 

”Ibland kan någon tycka att det är orättvist att någon annan tar mycket tid, men det kan lika 

gärna vara en svensk elev som har det svårt.” 

”Nej, det har de inte gjort och många gånger har jag varit förvånad över det. De har så helt och 

fullt accepterat det här.” 

 

- Har det aldrig under dessa tio år med invandrarelever, funnits reaktioner från de svenska 

eleverna? 

 

”Nej, och då har vi många gånger haft jobbiga invandrarelever. De har stört, haft svårt att 

koncentrera sig, svårt att sitta still, varit retsamma och så …” 

”Någon enstaka gång har detta med orättvisa kommit fram, att någon fått större uppmärk-

samhet.” 

 

- Anser du att de svenska barnen haft en hög toleransnivå? 

 

”Ja, mycket hög, tack vare den information de fått om invandrarnas bakgrund.” 

 

- Har du kunnat se om toleransnivån ökat eller minskat genom åren? 
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”Jag har inte märkt det i de grupper som jag har haft, att den minskat. Jag tycker den ligger kvar 

och så är det i den klass jag har idag. Däremot så finns det exempel här på skolan hur den har 

minskat hos några stycken elever i vissa klasser.” 

 

- Kräver ett invandrarbarn mer uppmärksamhet? Exempelvis att bekräftas i sin arbetsupp-

gift. Varför/varför inte? Finns det någon tanke med hur du placerar eleverna i klassrum-

met? 

 

”Ja, de kräver mycket mer uppmärksamhet, speciellt pojkarna.” 

”De är vana hemifrån att få bekräftelse hela tiden.” 

”De ger sig inte, utan pockar på hela tiden.” 

”Dom flickor jag har är så duktiga, så de arbetar bara på.” 

”De vill gärna ha någon vuxen som hela tiden talar om att de gör rätt.” 

”Det ligger något i det. Jag tänker på en elev, han ville inte göra fel. Jag tror detta bottnar i 

kulturen, de är auktoritärt uppfostrade och jag tror det beror på detta, att de inte får göra för 

mycket fel.” 

”Jag tänkte aldrig så, och jag upplevde ibland att det fanns svenska elever som hade svårare att 

ta till sig och behövde fråga mera, än invandrarbarnen.” 

”Ja, man placerar dom med någon kompis, om dom fått någon.” 

”Oftast finns det någon tahandomare bland flickorna som man placerar dom med.” 

”Ja, ofta finns det någon mammagestalt bland flickorna, där placerar man dom gärna.” 

 

- Hur reagerar de svenska eleverna när invandrarbarn är med i ett grupparbete? Var-

för/Varför inte? 

 

”Vi har inga grupparbeten, möjligen pararbeten, ingen skillnad.” 

”Det är olika, oftast beroende på hur mycket svenska de kan.” 

”Först framåt tvåan, trean börjar vi med grupparbete. I ettan är det inget speciellt, kanske de gör 

en teckning tillsammans. Men det beror på eleverna själva och deras självkänsla och hur de är. 

Till exempel, jag hade en invandrarflicka, hon var jätteduktig. Henne ville alla jobba med. Det 

beror också på hur uppgifterna ser ut. Personligheten spelar in, inte utländskt ursprung.” 

 

- Eventuella reaktioner vid placering i grupper/samlingstillfällen och liknande från de 

övriga eleverna? 
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”Det är faktiskt så att invandrarbarnen ofta hamnar utanför. De kan ha ett grundspråk som 

fungerar väldigt bra, men de har inte finliret och värderingar av ord. Även om man har bott i 

Sverige, tre, fyra, fem, sex år så finns det kulturella skillnader som är ganska stora. Barnen är 

väldigt dåliga att förstå. Man måste göra och tänka precis som vi andra, annars blir man 

avvikande. Jag har två barn nu som är av kurdiskt ursprung, men de har bott här väldigt länge 

och deras föräldrar är måna om att de ska smälta in. Dem upplever jag inte som invandrare. Det 

finns inga problem med grupper eller relationer, gällande dem. Inte inom klassen, men däremot 

kan andra barn på skolan hoppa på dem och kalla dem för svartskalle.” 

 

- Hör du mer okvädesord idag, som ”svartskalle”, ”turkjävel” och liknande? 

 

”Ja, absolut, det beror ofta på att föräldrarna är likadana.” 

”Situationen är bättre idag än förr. Invandrarbarnen är med mer och leker i grupperna på 

skolgården.” 

”Det var bättre för invandrarbarnen 1985, kanske var det nyhetens behag. Runt 1990-92 blev 

det sämre för invandrarbarnen, för då blev det så många här på skolan. Idag är det bättre än för 

ett par år sedan, men bäst var det i början.” 

 

- Påverkar den ekonomiska situationen i Sverige attityderna till invandrarbarn? 

 

”Ja, naturligtvis, och den påverkar föräldrarna. Den politiska högervinden har påverkat.” 

”Jag vill inte tro så, men jag har en känsla av att så är fallet. Föräldrarnas oro för hela samhällets 

funktion och man kastar snea ögon på att vi plockar in folk och det går ut pengar.” 

 

9.2 Intervjufrågor till övrig personal med utvalda svar 

Skiljer det mellan svenska barns och invandrarbarns uppförande i korridorer och ute på 

raster? Varför/varför inte? 

 

”Ja, det vet jag inte. Ingen större skillnad. De första invandrarbarnen som kom smög efter 

väggen, när jag kom. Man fick inte gå burdust fram, utan de fick så småningom lära sig vem 

man var. Det har att göra med personen ifråga, inte invandrarbarn kontra svenskt barn.” 

”Ingen större skillnad mellan invandrarbarn och svenska barn.” 

 

- Hur är det med eventuell skadegörelse, är det skillnad mellan barnen där? 
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”Den stora skadegörelsen på den här skolan sker i stort på fritiden, helger och kvällar, och ofta 

av elever som tidigare gått på skolan, men som nu är äldre tonåringar. Sedan har det väl 

förekommit att mellanstadieelever här ifrån skolan varit kontaktmänniskor till dessa äldre, att 

fönsterhakar varit av på eftermiddagen, men det kan jag inte säga att det varit skillnad mellan 

invandrarbarn och svenska barn.” 

 

- Hur reagerar de svenska eleverna när invandrarbarnen får annan mat? 

 

”Nån gång har man hört att de fått någon gliring, men det är inget större problem. Förklarar man 

för de svenska barnen så förstår dom.” 

”Nja, det fanns väl i början, 1985, och det var väl likadant för oss äldre, varför äter dom inte 

allt? Innan man fått reda på varför och att t.ex. religionen styr detta med mat. Får man reda på 

detta, så är det bara så. Det är inga stora grejer i matsalen idag.” 

 

- Hur är situationen i matsalen i övrigt? 

 

”Inga reaktioner, alla är så vana.” 

”Det kan vara rörigt ibland och det har blivit värre med åren. Hela samhället har förändrats. 

Barnen måste påverkas av detta. Jag kan inte se något annat. Sedan är de mycket oroligare.” 

”Allmänt oroligt. Vad det beror på vet jag inte säkert, kanske den allmänna oron i samhället.” 

 

9.3 Sammanfattning av skolpersonalens svar 

I 12 av de 18 intervjuer vi gjort sägs klart och tydligt att de svenska barnen får sina attityder till 

invandrarbarn från föräldrar och den närmaste omgivningen. Skolan har svårt att lära in nya 

attityder hos eleverna. Skolpsykologen påpekar att den känslomässiga inställningen är viktigast 

för positiva attityder till invandrare. 

 

Tre av 18 intervjuade personer betonar att svenska barn kan ha negativa attityder till invandrare 

med sig hemifrån. Men tack vare, att de lärt känna invandrarbarnen, och blivit vän med dem, så 

betraktar de dem inte som invandrare. Utifrån det perspektivet förstår vi att information, 

kunskap och speciellt en personlig relation med invandrare, på det känslomässiga planet, 

skapar positiva attityder. 
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Vi har särskilt inriktat oss på några frågeställningar när vi lyssnat på intervjuerna. Påverkas 

svenska barns attityder till invandrarbarn av deras personliga egenskaper eller av de så kallade 

gruppegenskaperna hos invandrarbarn? 

 

På den frågan svarar 12 av 18, att det individuella hos invandrarbarnet påverkar attityderna till 

honom/henne. Ingen av intervjupersonerna betonar gruppen. 

 

Vi frågar även om yttre saker/egenskaper gentemot inre egenskaper och hur detta påverkar 

svenska barns attityder till invandrarbarn. Med yttre saker/egenskaper menar vi hudfärg, 

hårfärg, kläder, speciell mat och liknande. Sju personer av 18 betonar klart att det är invand-

rarbarnets inre egenskaper som styr de svenska barnens attityder. 

 

Tre personer av 18 understryker att de yttre faktorerna har störst betydelse. De flesta lärare 

menar att alla i klassen vill vara så lika varandra som möjligt. Så fort något är ”olikt” är det 

skrämmande och till och med farligt. Det kan framkalla negativa attityder. Ju snabbare 

invandrarbarnen blir ”försvenskade”, t.ex. med kläder och mat, dess positivare blir attityderna. 

Yttre faktorer som är avvikande skapar lättare negativa attityder. Mörk hudfärg, bruna ögon och 

mörkt hår är sådant som är svårare att acceptera för de svenska barnen och assimilationen tar 

längre tid. 

 

När det gäller skolmaten är alla 18 intervjupersonerna överens om att de svenska barnen inte 

har några negativa attityder till invandrarbarnen som får speciell kost. Bollnäs kommun har 

också löst kostfrågan på ett smidigt sätt. Alla, oberoende av allergier, muslimsk tro eller annat, 

som inte äter den vanliga skolmaten, får vegetarisk kost. Så var det inte for tio år sedan. 

 

En annan aspekt som vi har tittat på är om de svenska barnens attityder till invandrarbarnen är 

beroende av hur många invandrarbarn det finns på en skola. Sju av 18 personer är klart 

övertygade om att många invandrarbarn på en skola ger fler negativa attityder till dem. En 

person säger att det inte spelar någon roll. En annan menar att om invandrarbarnen är få, 

framkallar det fler negativa attityder, eftersom de då blir mer utpekade, de skiljer sig från 

mängden. Någon lärare uttrycker sig ”ju fler invandrarbarn vi har på skolan, ju fler konflikter 

får vi, eftersom fler värderingar kommer fram”. Samtidigt betonar flera lärare, att ju fler 

kulturer som finns i klassen, ju mer berikad blir klassen. 
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Fem av 18 personer säger klart och tydligt att skolan är en spegel av samhället i stort. Det vill 

säga, att de attityder till invandrarbarn som finns i skolan, också är de som syns ute i samhället. 

En person vet inte alls och övriga har svårt att svara entydigt på frågan. En manlig lärare säger, 

att lärare i allmänhet, har ett starkt engagemang för människors lika värde och mot rasism och 

att de måste vara ett föredöme. Han anser att skolan är lite av en ”skyddad verkstad”. De flesta 

andra lärare anser däremot att barnen får med sig sina attityder hemifrån och att skolan är en 

spegling av samhället i stort. 

 

När vi frågade om svenska barn använder fler okvädesord mot invandrarbarnen idag, jämfört 

med för tio år sedan, (”jävla svartskalle”, ”turkjävel” och liknande), så anser de flesta att antalet 

okvädesord är konstant, men en person tycker att de ökat under senare år. 

 

Det svenska språket är en oerhört viktig aspekt när det gäller svenska barns attityder till 

invandrarbarnen. Om invandrarbarnet kan språket, spelar de yttre faktorerna ingen större roll. 

Ett bra svenskt språk ger positiva attityder, det är de flesta överens om. 

 

De flesta intervjupersonerna är överens om, att arbetslöshet och ekonomiskt dåliga tider i 

samhället ger negativa attityder till invandrarna. Det är en grogrund för främlingsfientlighet och 

rasism. Här överför föräldrarna sina attityder till barnen (kognitiva). En av lärarna betonar att 

lärarens attityder till invandrarbarnen är betydelsefull när det gäller de svenska barnens 

attityder. Hur läraren förbereder klassen inför den nya invandrareleven har stor betydelse för 

hur eleven blir mottagen av de svenska eleverna. Flertalet lärare poängterar att invandrarpojkar 

snabbare accepteras av de svenska eleverna om de är duktiga i idrott och liknande. 

 

Kontakterna med invandrarföräldrarna är i stort sett obefintliga. Det är samtliga lärare överens 

om. Där föräldrakontakter förekommit, i två fall, har föräldrarna arbetat som hemspråkslärare 

på skolan. Kontakten har då blivit naturlig. Lärarna anser att de dåliga kontakterna beror på 

språksvårigheter, ovana med skoltraditioner och en annan inställning till skolans betydelse än 

den svenska. 

 

När vi har jämfört attityderna till invandrarbarnen 1985 och 1994, säger skolpersonalen på 

följande vis: Nio av intervjupersonerna anser att attityderna idag är lika medan en lärare menar 

att klimatet har hårdnat. En vaktmästare samt en lärare är av den uppfattningen att det var bättre 

förr eftersom ”nyhetens behag” var något positivt för barnen. En annan anser att ”nyhetens 
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behag” gav för mycket favörer till invandrarbarnen och att det inte blev naturligt. En lärare och 

en bespisningspersonal tycker att invandrarbarnen har det bättre idag än för tio år sedan. Här 

har vi fått en splittrad och svårtolkad bild av attityderna. 

 

10. Slutsatser och egna kommentarer 

Vi är övertygade om att flyktingströmmen till vårt land kommer att fortsätta. Det är inte något 

tillfälligt fenomen som ”går över”. Invandringen beror på det som händer i olika delar av 

världen. På samma sätt som människor i Sverige har flyttat och flyttar mellan olika landsändar, 

sker numera omflyttningar mellan olika delar av världen. Orsakerna till migrationerna förblir 

desamma, arbetslöshet, krig, förföljelse, familjeanknytning … 

 

Attitydförändringar sker inte över en natt, men att arbeta i det lilla kan uträtta storverk. Flera av 

de rapporter och undersökningar som vi har läst, visar att rikstäckande kampanjer sällan ger 

något resultat, utan det som kan bli verksamt är att arbeta på i det vardagliga livet. Fem i 

tolv-rörelsen i Härnösand är ett bra exempel på effektivt arbete i vardagen. Här tror vi också att 

skolan kan göra en enorm insats genom att bygga broar mellan olika kulturer, t.ex. genom att 

kontinuerligt ta upp viktiga aspekter om invandrare och invandringen i undervisningen. SIDA 

har mycket bra material som kan beställas.9 Även Rädda Barnen, Röda Korset och Erikshjälpen 

i Holsbybrunn är organisationer, som kan hjälpa skolorna med material för att förmedla 

kulturförståelse och solidaritetstänkande. 

 

Rent organisatoriskt är ett mindre antal elever per klass att föredra. Invandrarbarnen och deras 

kultur kan berika vår skolvärld, om vi ser dem som en tillgång och inte som en belastning. Flera 

lärare betonar att de får ytterligare en aspekt på många frågor via invandrarbarnen. 

 

Vi har tidigare talat om hur vi lär in attityder och hur de är uppbyggda av tre komponenter, den 

kognitiva, den känslomässiga och handlingskomponenten. Vi anser att detta stämmer väldigt 

bra när det gäller attityder till invandrare. Ju mer vi lär oss om invandrare, deras kultur, 

bakgrund och annat, samt om vi får en personlig relation till dem, så skapar det positiva 

attityder och eventuell rädsla försvinner. 

 

                                                 
9 SIDA/Materialbeställningen, 105 25 Stockholm. 
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Trots att Bollnäs kommun är ett litet samhälle, så har även vi påverkats av invandrarkulturen. 

Vi har flera pizzerior, kebabbutiker, restauranger och liknande som ägs av invandrare. 

 

Vi har kunnat konstatera att Bollnäs kommun har tagit emot sina invandrare på ett bra sätt och 

att rasistiska ytterlighetsgrupper knappast finns i Bollnäs. En handfull ungdomar har vid något 

tillfälle gjort sin stämma hörd. Naturligtvis kan det vara stor skillnad när det gäller främlings-

fientlighet i en storstad jämfört med en liten stad. Vi anser också att massmedias skriverier har 

stor betydelse för våra attityder. 

 

Som exempel på händelser som kan vara av betydelse för barns attityder kan vi nämna när det, 

mellan 1989-92, fanns fyra flyktingförläggningar i Bollnäs. De flesta av flyktingarna på 

förläggningarna var till det yttre olika svenskarna, så alla lade märke till dem. Vår lokaltidning 

uppmärksammade vid flera tillfällen, under de åren, kriminella handlingar som hade utförts av 

personer från flyktingförläggningarna. Plötsligt upptäckte Bollnäs innevånare att staden 

”kryllade” av invandrare. I detta läge uppstod många negativa attityder, trots att antalet 

flyktingar, vid den tidpunkten, inte var särskilt många. I verkligheten var det 73 asylsökande 

personer i Bollnäs kommun, samt 123 utländska medborgare som flyttade till kommunen 1992. 

 

1994 hade kommunen betydligt fler invandrare. De flesta var bosnier och avvek inte utseen-

demässigt, de ”märktes” därför inte lika mycket, vilket betydde att attityderna blev positivare. 

 

De yttre attributen som hudfärg, hårfärg och klädsel spelar mindre roll i fråga om assimile-

ringen till det svenska samhället, när det gäller det enskilda barnet. Det är de inre egenskaperna 

och personligheten, samt att man behärskar det svenska språket med dess ”finlir”, som starkast 

påverkar attityderna till invandrareleverna. Däremot är det så att när antalet invandrare ökar blir 

de yttre attributen ändå betydande. Ju fler invandrarelever vi har på en skola, desto större är 

risken för konflikter eftersom värderingarna ökar. Det är all skolpersonal överens om. Det 

gäller därför att invandrareleverna inte samlas på en skola, utan blir utplacerade på olika skolor. 

Konflikter uppstår även mellan olika invandrargrupper. Den aspekten är också viktig när vi 

tänker på var invandrarna bor. ”Invandrargetton” är aldrig bra. 

 

När vi läser tidningar och ser på TV, upplever vi att rasismen ökar i vårt land. Det är ”skin-

heads” och invandrarungdomar som slåss med varandra i storstäderna. Nej, inte bara i Stock-

holm. Vi har väl alla sett i TV, under april 1995, hur en invandrarfamilj i lilla Vålberg i 
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Värmland under många år blivit trakasserade av ungdomar i samhället. Nu utmynnade det i ren 

misshandel. 

 

Vi anser att massmedia gärna ger en negativ bild av svenskarnas attityder till invandrare, genom 

att ensidigt lyfta fram förföljelse och trakasserier. Rasistiska gruppers budskap ges ofta stort 

utrymme i media och synliggör dem. Vi får sällan läsa eller höra om det som är positivt. De 

undersökningar vi har läst, visar däremot, en tendens att svenskarna blir mer och mer positiva 

till invandrarna. En annan aspekt vi bör vara observanta på är konjunktursvängningarna i 

samhället, flera undersökningar visar att de har stor betydelse för våra attityder. 

 

Vår undersökning visar att Bollnäs kommun har ett gott klimat för våra invandrarbarn. Vi har 

ett väl uppbyggt system för mottagandet av invandrareleverna med förberedelseklasser för 

skolan. Det finns också ett förberedande daghem. Lärarna visar en medvetenhet i sin under-

visning. De ändrar inget speciellt för att det finns invandrarbarn i klassen, utan när det före-

ligger ett behov av förändring. Elevplaceringen i klassrummet sker på samma villkor som för 

övriga elever, de placeras tillsammans med en kompis eller med någon som de har glädje och 

nytta av. 

 

Trots att samhällsklimatet har hårdnat under de senaste tio åren, har inte vi märkt att t.ex. 

okvädesorden på skolgården ökat. Inte heller i matsalen förekommer några störande beteenden 

mot invandrarbarnen. 

 

Resultatet av vår undersökning visar, att invandrareleverna i Bollnäs har ett egenvärde, vilket 

väl överensstämmer med Lpo 94, som betonar att alla människor skall respekteras. 

 

Slutligen vill vi poängtera att förståelse och respekt föregås av nyfikenhet och kunskap. 
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Bilaga 

 

Frågor till lärare: 1. På vilket sätt påverkas din undervisning i klassrummet om det 
finns invandrarbarn i klassen? 

2. Reagerar de övriga eleverna i klassen om du förändrar ditt sätt 
att undervisa? 

3. Kräver ett invandrarbarn mer uppmärksamhet? Exempelvis att 
bekräftas i sin arbetsuppgift. Varför/varför inte? Finns det 
någon tanke med hur du placerar eleverna i klassrummet? 

4. Hur reagerar de svenska eleverna när invandrarbarn är med i 
ett grupparbete? Varför/varför inte? 

5. Eventuella reaktioner vid placering i grupper / samlingstill-
fällen och liknande från de övriga eleverna? 

6. Hur reagerar de svenska eleverna när invandrarföräldrar 
kommer på besök i klassen? 

 

Vi har ställt följdfrågor beroende på svaren, samt frågor för att jämföra förr och nu. 

 

Frågor till övrig personal: 1. Skiljer det mellan svenska barns och invandrarbarns upp-
förande i korridorer och ute på raster? Varför/varför inte? 

2. Hur är det med eventuell skadegörelse, skillnader? 

3. Hur reagerar de svenska elever när invandrarbarnen får annan 
mat? 

4. Hur är situationen vid matborden och i matsalen i övrigt? 

 

Vi har även här ställt följdfrågor beroende på svaren, samt frågor för att jämföra förr och nu. 
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Sammanfattning


Har vi svartskallar eller invandrarbarn i Bollnäs kommun?


Vi kan se tendenser i vårt samhälle, att ytterlighetsgrupper för främlingsfientlighet ökar, samtidigt som Sveriges ekonomiska läge förändrats. Den lågkonjunktur som drabbat landet sedan ett flertal år, med ökad arbetslöshet som följd, har förvärrat situationen och i vissa fall lett till klart uttalad invandrarfientlighet. Även media har stor betydelse och genomslagskraft, genom att många gånger förstärka det främlingsfientliga budskapet.


Skolans nya läroplan, Lpo 94, säger att skolans riktlinjer, bland annat skall vara, att arbetet i skolan aktivt skall motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper. En uppgift som lärare är, att bekämpa destruktiva krafter och skapa ett positivt klimat för våra invandrarelever. Här bör skolan och lärarna aktivt medverka till att främlingsrädsla inte utvecklas till rasism.


Vi har valt att göra en lokal undersökning om svenska Bollnäselevers attityder mot barn från andra länder. Vi har även tittat på om attityderna har förändrats under de tio år vi har haft invandrarbarn här i Bollnäs.


Tidigare undersökningar visar ingen klar tendens om och hur attityderna har förändrats. Enligt Langes och Westins ungdomsundersökning, 1993, kan man generellt säga att ungdomars attityder har blivit något lite mer positiva, men till svensk flyktingpolitik har ungdomarna blivit betydligt mer kritiska än tidigare.


Attityder lärs in från föräldrar och närstående. Frågan är då om skolan kan påverka negativa attityder till invandrarbarnen? Jo, genom information och en personlig relation till invandrarna kan de negativa attityderna påverkas åt det positiva hållet.


Vår slutsats är att invandrarbarnens situation i Bollnäs är bra och att klimatet har blivit bättre sedan 1985. Invandrareleverna är en del av skolans värld idag. De är med och leker på rasterna, okävdesorden har inte ökat under senare år, trots att det allmänna klimatet har hårdnat.

Lärarna är medvetna om kulturskillnader mellan eleverna, men betonar likheter istället för olikheter.


I vår undersökning säger Bollnäseleverna: ”Här har vi invandrarbarn!”

1. Inledning


Enligt 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, är skolans mål bl.a. att sträva mot att varje elev


· utvecklar sin förmåga att göra medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter,


· respekterar andra människors egenvärde,


· tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att bistå andra människor,


· kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen och


· visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.


Lpo 94 säger vidare att skolans riktlinjer skall vara följande och att alla som arbetar i skolan skall


· medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,


· i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor och


· aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper.


Läroplanen poängterar vikten av samhörighet, solidaritet och ansvar för människan också utanför den närmaste gruppen. För att detta inte bara ska bli tomma fraser måste vi som lärare i dagens skola aktivt medverka, till förståelse och respekt för andra människors värde, genom att informera om invandrarnas situation, vilka länder och kulturer de representerar. Genom detta kan vi motverka negativa attityder och främlingsfientlighet. All information, undervisning, upplysning och personlig kontakt med invandrare motverkar främlingsrädsla.


2. Bakgrund


2.1 Invandrarsituationen i allmänhet


Vid mitten av sextiotalet hade invandring av arbetskraft till Sverige pågått i cirka tjugo år. I praktiken hade fri invandring rått sedan andra världskrigets slut. Någon egentlig flyktingpolitik förelåg inte på femtio- och sextiotalen. Invandringens sociala, ekonomiska och kulturella konsekvenser för det svenska samhället diskuterades sällan. Sådana frågor fördes inte upp på den politiska dagordningen. Lagar och förordningar reglerade visering, rätten till uppehållstillstånd och rätten att få anta svenskt medborgarskap, men det var i stort sett också allt. Utlänningsutredningen tillsattes 1961. Den skulle klargöra konsekvenserna på utlänningslagstiftningen av en eventuell svensk associering till den europeiska ekonomiska gemenskapen. Sedan slutet av sextiotalet har invandringspolitiken ständigt varit omdebatterad. Massmedias intresse för vissa aspekter av invandringsfrågorna beror kanske på att dessa frågor mer eller mindre uttalat lyfter fram konflikter kring centrala kulturvärden. I förgrunden för debatten har hela tiden funnits frågan om etnisk diskriminering, fördomar och negativa attityder mot invandrarna.


2.2 Invandrarsituationen i Bollnäs kommun


Bollnäs kommun har sedan 1985 tagit emot 772 flyktingar. Idag finns ungefär 450 personer kvar. Kommunen har cirka 28 000 innevånare.


Asylsökande
 flyktingar inom Bollnäs kommun


		år 1985

		21

		personer



		år 1986

		48

		personer



		år 1987

		32

		personer



		år 1988

		50

		personer



		år 1989

		48

		personer



		år 1990

		65

		personer



		år 1991

		76

		personer



		år 1992

		73

		personer



		år 1993

		117

		personer



		år 1994

		220

		personer



		år 1995

		ca 20

		personer





till och med mars månad, totalt beräknas 60-80 personer komma till kommunen under 1995.


De flesta asylsökande kom till Bollnäs 1993, 117 personer och 1994, 220 personer. Det var mest människor från före detta Jugoslavien.
 Totalt invandrade 54 857 människor till Sverige 1993. Av dessa var 24 173 från före detta Jugoslavien.


Den första gruppen invandrare som kom till Bollnäs var kurder. De flesta familjerna hade många barn. De placerades därför ut i de bostadsområden där de största lägenheterna fanns. Barnen placerades på skolorna som har dessa bostadsområden i sitt upptagningsområde. Det var Björktjära skola, Hamre skola och Kilbergsskolan. Det var flest barn på Björktjära skola, så där började skolledningen så smått med en förberedelseklass, innan eleverna slussades ut i de vanliga klasserna. Omfånget på förberedelseklassen blev större och större, så nu går i stort sett alla invandrarbarn där, innan de börjar i en vanlig klass, även om de inte bor inom Björktjära skolas upptagningsområde. Det har bara varit någon enstaka förälder som låtit sitt barn börja direkt i den vanliga skolan.


Det finns nu två förberedelseklasser på Björktjära skola, en låg- och en mellanstadieklass. Vi har intervjuat den lärare som har arbetat med detta sedan starten. Hon säger att det underlättar mycket för de elever som först går i förberedelseklassen. Lättast blir det för barnen som slussas ut på Björktjära skola, eftersom de kan börja vara med på enstaka lektioner. De får verkligen känna efter om de är mogna att övergå till undervisning på svenska. Barnen hinner också lära känna sina blivande klasskamrater på ett annat sätt än de som ska till de andra skolorna.


Hamre skola har idag 50 invandrarelever. Totalt finns 277 elever på skolan. Björktjära skola har, med de två förberedelseklasserna, 25 invandrarelever. Totala antalet elever är 149. Kilbergsskolan har 15 invandrarelever. Skolan har totalt 255 elever.


2.3 Invandringen till Bollnäs kommun 1988-1994


		Land

		år 1988

		år 1989

		år 1990

		år 1991

		år 1992

		år 1993

		år 1994



		Europa

		22

		34

		25

		15

		9

		55

		31



		Afrika

		1

		3

		6

		7

		8

		2

		1



		Nordamerika

		3

		6

		3

		6

		7

		1

		12



		Sydamerika

		3

		3

		4

		1

		3

		

		4



		Libanon

		

		63

		105

		

		39

		

		



		Turkiet

		

		37

		

		

		25

		

		



		Övriga Asien

		15

		30

		71

		90

		30

		17

		22



		Sovjetunionen

		

		

		7

		8

		

		

		



		Oceanien

		

		

		

		4

		1

		

		2



		Ryssland

		

		

		

		

		1

		

		



		Bosnien-

		

		

		

		

		

		

		76



		Hercegovina

		

		

		

		

		

		

		



		Totalt

		44

		176

		221

		131

		123

		75

		148





Statistik från SCB, Statistiska Centralbyrån, avseende total invandring
 till Bollnäs kommun, 1988-1994.


Vår undersökning avser tidsperioden 1985-1995. SCB har dock inga uppgifter för åren 1985-1987.


Av statistiken framgår det att invandringen från Asien till Bollnäs ökade mellan 1988 och 1991, för att därefter minska. Anledningen till minskningen är att invandringen av kurder, som var stor under slutet av 80-talet och början av 90-talet, i stort har upphört i vår bygd.


Av statistiken framgår vidare att de invandrare som kommit till kommunen under senare år är européer, och då ett stort antal från Bosnien-Hercegovina.


3. Syfte


Syftet med undersökningen är att klargöra de svenska Bollnäselevernas attityder, till invandrarbarn, i Bollnäs. Syftet är vidare att konstatera om och hur attityderna har förändrats under en tioårsperiod.


4. Avgränsning


Vi har intervjuat kvinnlig och manlig personal på de skolor i Bollnäs - Björktjära skola, Hamre skola och Kilbergsskolan - som har haft invandrarbarn på låg- och mellanstadiet, samt en flyktingsamordnare. Undersökningen speglar tidsperioden 1985-1995. Totalt har vi intervjuat 18 personer. All personal, utom skolpsykologen, som arbetat sex år, har arbetat under de tio år som vi undersökt.


5. Metod


Eftersom det under den här tidsperioden, 1985-1994, har gjorts ett antal undersökningar om attityder gentemot invandrare så har vi inledningsvis valt att studera några av dessa. Anledningen har varit att skapa oss en bild av hur situationen för invandrarbarn i Sverige är och har varit.


Vårt material har vi samlat genom en indirekt metod, d.v.s. att med bandspelare intervjua skolpersonal om svenska barns attityder till invandrarbarn. Genom att ställa frågor om lärarens undervisning, placering av elever i klassrummet, grupparbeten, rastaktiviteter, lekar och annat önskar vi få en bild av attityderna hos svenska barn vid de här skolorna i Bollnäs. Genom metoden, kan vi utnyttja en sammanfattad bild och erfarenhet som andra människor har. Vi har haft flera strukturerade frågor.
 När vi gjorde frågorna till undersökningen, tänkte vi på de situationer där lärarna och övrig personal är med och ser eleverna. Vi kom fram till att viktiga områden var klassrumssituationen, rastaktiviteter och det som händer i matsalen. Beroende på de svar vi fått, har vi fördjupat oss i det som vi ansett vara intressant. Ofta ger denna indirekta metod den fördelen, att svarandens subjektiva intryck och värdering kommer fram. Svårigheten kan bli att tolka och värdera svaren.


De personer som vi har intervjuat är tolv lärare, två vaktmästare, en bespisningspersonal, en resurspersonal, en skolpsykolog samt Bollnäs kommuns flyktingssamordnare. Varje intervju var mellan 30 och 60 minuter lång.


6. Modell




Figur 6.1 analysmodell


I vår modell förutsätter vi att Bollnäseleverna i sina attityder kontinuerligt påverkas av yttre faktorer, samt att lärarna har en viktig funktion, att vara lyhörda för dessa och på ett aktivt sätt kunna påverka i positiv riktning.


7. Attityder


7.1 Vad betyder våra attityder


Brändefors, Lundberg och Oscarsson har, i boken Kulturmöten (1990), sammanfattat ordet attityd och dess innebörd:


Ordet attityd kan översättas med ”inställning”. Det kan definieras som en stadigvarande, känslomässigt färgad beredskap att tänka på och handla mot personer, samhällsförhållanden, institutioner och liknande på ett visst sätt.


En attityd är alltså uppbyggd av flera komponenter. Man brukar skilja mellan tre:


Den kognitiva. - Den kunskap eller föreställning en individ har om t.ex. en person, grupp eller ett visst förhållande (ex ”invandrare tar jobben från svenskar”)


Den affektiva. - Den känslomässiga, d.v.s. individens känslomässiga inställning till t.ex. en person, grupp eller ett visst förhållande ex vis ”invandrare tar jobben från svenskar därför gillar jag inte dom”. Det finns alltså en känsloupplevelse - positiv, negativ, neutral - knuten till våra attityder. De är ett uttryck för våra värderingar.


Handlingskomponenten. - Attityder är inte rent passiva inställningar utan de innefattar en benägenhet att handla, ex vis ”invandrare tar jobben från svenskar, därför gillar jag inte dom och därför umgås jag inte heller med dom”.


7.2 Hur får vi våra attityder


Attityder lärs in. De mest grundläggande får vi i barndomen i samspelet med föräldrar och den närmaste omgivningen. Vi tillägnar oss dock inte alla attityder vi möter. Vi anammar i första hand de som ger oss behovstillfredsställelse. Barnet tillägnar sig vanligen föräldrarnas attityder, därför att det är ett sätt att försäkra sig om deras tillgivenhet.


När vi blir äldre, anammar vi i första hand attityder från personer, som vi ser upp till, samt från de grupper vi anser betydelsefulla. Ibland ändrar vi inställning för att t.ex. komma in i en ny gruppgemenskap, men det bör observeras, att det är svårt att i vuxen ålder förändra grundläggande attityder, som blivit förankrade i personligheten.


7.3 Hur attityder påverkar vårt sätt att uppleva omvärlden


Våra attityder styr, vad vi väljer att uppfatta ur den mängd av intryck som strömmar mot oss. De bestämmer också vårt sätt att tolka den information som når oss. Vi tar t.ex. i första hand emot den politiska information/propaganda från det parti, som vi själva sympatiserar med. När ny information är oförenlig med vår attityd och egentligen borde medföra, att vi ändrade inställning, kan vi tolka den så att den passar in i vår attityd. I en amerikansk undersökning visade man ett antal personer en bild, som föreställde en vit man med en rakkniv i handen hotande en svart man. Försökspersonerna fick beskriva bilden utan att ha tillgång till den för en annan person som i sin tur skulle beskriva den för en tredje osv. Efter endast några led i återberättandet beskrevs bilden så att den föreställde en svart man, som med kniv hotade en vit man.


7.4 Hur attityder påverkar våra handlingar


Attityder innefattar också en handlingsberedskap. De spelar stor roll för vårt beteende. Den som har en negativ attityd mot invandrare umgås inte gärna privat med dem, bosätter sig inte där det bor många invandrare och protesterar sannolikt, om dottern vill gifta sig med en invandrare.


Skolan och undervisningen skall befrämja värden som solidaritet, tolerans, jämlikhet, förståelse. Om lärare och elever säger, att de uppskattar och är för dessa värden hindrar det inte att de i handling kan uppträda osolidariskt, intolerant, oförstående osv.


Därför ansåg vi att det var ytterst betydelsefullt att undersöka vilka attityder till barn från andra länder som finns i Bollnäs. Om eventuella negativa attityder skulle finnas och utvecklas till främlingsfientlighet, bör vi motarbeta detta genom att påverka i positiv riktning.


8. Tidigare undersökningar


”Den ökande främlingsfientligheten” talar man ofta om i Sverige. Eller ”den ökade främlingsrädslan”. Precis som om det var bevisat att svenskarna i allmänhet blir mer och mer fientligt inställda till utlänningar. Är det verkligen så? Nej, faktiskt inte. De negativa känslorna inför utlänningar (just för att de är utlänningar) - den minskar långsamt i vårt land. Den ökande rasismen kan man möjligen tala om, eftersom de rena rasisterna verkar bli fler, eller i alla fall gör sig hörda mer. Men de som öppet uttrycker rasistiska åsikter i Sverige är inte många. Rasism inte är samma sak som oro för invandring. En riktig rasist anser att människor av den ena rasen är bättre - eller till och med har större rätt att leva - än människor av den andra rasen. Något som däremot blivit vanligt är att svenskar är kritiska mot den svenska flyktingpolitiken. Det vill säga mot reglerna för asyl, uppehållstillstånd och arbetstillstånd och mot det sätt som regering och myndigheter följer reglerna på. Kritiken är blandad, ibland tycker folk att vi har fått nog av invandring, ibland tycker man framför allt synd om enskilda flyktingfamiljer.


Att svenskarna vant sig vid främlingar märks också tydligt i statistiken. År 1969, 1981, 1987 och 1993 har det gjorts stora undersökningar av svenskarnas inställning till invandrare och invandring. I 1993 års undersökning fick nästan 1 400 personer i Sverige ta ställning till olika slags påståenden. En del av påståendena handlade just om ren motvilja mot främlingar, som t.ex.: ”Vissa raser bland jordens befolkning passar inte att leva i ett modernt samhälle.”

”Ju mindre man märker av alla utlänningar desto bättre är det.” ”Människor från andra länder vilkas utseende skiljer sig mycket från svenskarnas är obehagliga att ha att göra med.”

Den sortens åsikter visade sig vara ovanliga. Ren motvilja mot främlingar (kallad xenofobi) är alltså inte särskilt utbredd i Sverige. Den minskar dessutom stadigt år för år. Särskilt har man på senare år tagit reda på vad ungdomar tycker. Först gjordes en extra studie av åsikter och stämningar bland ungdomar 1990. Sedan utökade man den stora undersökningen 1993 med en särskild ungdomsstudie, för att man ville kontrollera om ungdomars attityder till invandrare och flyktingar hade förändrats jämfört med 1990. När det gäller xenofobi, är ungdomars attityder sig lika från 1990, eller något lite mer positiva.


Ungdomar är visserligen lite mer negativa än medelålders människor, men något mer positiva än äldre. Att ungdomar i allmänhet inte har något emot människor med exotiskt utseende framgår kanske tydligast av det massiva stödet för internationell adoption: Nästan alla ungdomar, 93 procent, jämfört med 84 procent tre år tidigare, tycker att vi ska ta emot minst lika många adoptivbarn från främmande länder som vi gör nu. De adopterade barnen är visserligen inte särskilt många. Men eftersom de oftast kommer från Asien, Afrika och Latinamerika så kan det inte precis vara rasister som så samfällt hälsar dem välkomna.


”… Bara ni ändrar på flyktingpolitiken!”

Till svensk flyktingpolitik har ungdomar på senare år blivit betydligt mer kritiska än tidigare, precis som vuxna. Kritiken kan betraktas som så hård att välkomnandet av främlingar blir ett välkomnande med armbågen. Så här tycker många ungdomar idag, och ännu fler nu än för tre år sedan:


att man ska ta in färre flyktingar av politiska skäl,


att man ska ta in färre anhöriga till flyktingar som redan bor här,


att reglerna för invandring ska blir strängare,


att utlänningar som begår brott här ska utvisas.


En majoritet tycker att flyktingar som flyr på grund av krig ska få komma in i Sverige. Så långt sammanfaller åsikterna med den officiella flyktingpolitiken - eftersom de senaste årens flyktingar från t.ex. Libanon, Somalia, Iran, Irak och Bosnien flytt från länder i krig. Men samtidigt tycker de flesta att fattigdom är lättare att acceptera än politisk förföljelse som skäl for flykt och uppehållstillstånd. Den prioriteringen rimmar dåligt med den svenska och internationella flyktingpolitiken, där man resonerar tvärtom. Man tar hänsyn till politisk förföljelse men inte direkt till fattigdom.


De flesta ungdomar anser att vi delvis har invandrarna att tacka för vår höga levnadsstandard. En majoritet tycker också att vi visst kan släppa in fler invandrare i landet. Antalet ungdomar som ogillar att vi släppt in så pass många invandrare hittills är visserligen stort, men har minskat från 38 till 27 procent under de senaste tre åren. Ungdomar har blandade uppfattningar om vilken betydelse svenska språkkunskaper har för invandrare. Men en sak är klar: Förståelsen för att invandrare och deras barn ska få behålla sitt ursprungsspråk har blivit klart större. Ungdomar är dessutom något mer öppna för detta än vuxna.


Fram till sextiotalets början var den allmänt omfattade meningen i Sverige att invandrare borde smälta in i samhällsgemenskapen. Utlänningen väntades ”ta sedan dit han kom”.


Daniella Jeanquier Collberg gjorde 1984 en attitydundersökning hos elever i årskurs 5 i Lund och i Landskrona. Totalt 4 klasser med 79 elever ingick i undersökningen. Invandrarna bedömdes vara ”snälla”, ”glada”, och ”fredliga” på samma sätt som svenskarna. Men de hade även givits andra positiva egenskaper, som ”arbetsamma”, ”artiga” och ”vänliga”. Två enkätundersökningar gjordes och båda undersökningarna visade att elevernas bedömning av invandrarna är mer positiv än deras bedömning av svenskarna. Eftersom eleverna hade en mycket positiv attityd till invandrarna från början blev den andra undersökningen bara en bekräftelse av den första.


Ofta i diskussioner om invandringen till Sverige framhävs de kulturella olikheterna. De finns där många gånger. Ibland bidrar de till missförstånd och konfrontation. Men finns där inte likheter mellan människor som invandrat från andra länder och svenskar, en värdegemenskap i viktiga, centrala frågor? För de flesta svenskar är demokratiska värden självklara. Alla ska få göra sina röster hörda, man är för jämlikhet och tolerans. Hat är för de flesta svenskar något främmande.


Många gånger när vi diskuterar invandrarbarn i skola och barnomsorg, förknippar vi dem med problem. Vi kan inte bara se invandrarbarnen som problembarn eller som givna förlorare. Ibland sägs det att invandrarna har mycket att lära oss. Det kan låta som en tom fras, något som man säger för att vara vänlig. Men då det gäller svenska traditioner och kulturarv kan invandringen ha påverkat sökandet efter de egna rötterna.


Undersökningarna visar att bilden av människors attityder är svårtolkad och att det är svårt att få fram någon entydig bild. Resultaten blir olika beroende på hur undersökningarna läggs upp. Viktiga aspekter i detta är, var undersökningen är gjord, i en storstad eller i en liten stad, i vilken del av landet den görs, vilka människor som intervjuas, deras utbildning, ålder och kön mm. Det finns många orsaker som gör att resultaten blir olika. Därför är det viktigt med undersökningar på det lokala planet för att kunna se det specifika för varje ort.


9. Redovisning av intervjuer


Vi har valt att redovisa våra resultat på två sätt, dels genom att ta upp vissa av intervjufrågorna med citat av olika svar och dels genom en sammanfattning, i stort, av det personalen sagt.


9.1 Intervjufrågor till lärare med utvalda svar


Vi har i första hand valt ut de svar som speglar lärarnas olika uppfattningar. Vi tycker det är intressant att visa på de olika åsikter, som framkommit. Men på de frågor vi inte fått några större variationer på svaren, finns flera svar av samma typ, för att istället visa likheterna.


-
På vilket sätt påverkas din undervisning i klassrummet om det finns invandrarbarn i klassen?


”Den påverkas inte alls.”

”Jag tar allting mycket långsammare och förklarar antagligen samma sak flera gånger, naturligtvis beroende på elevens kunskaper i svenska.”

”Jag är precis som vanligt. Jag förklarar hellre en gång extra för de elever som inte förstår. Det gäller både invandrar- och svenska elever.”

-
Reagerar de övriga eleverna i klassen om du förändrar ditt sätt att undervisa?


”Nej, alla är så vana.”

”Nej, de är så vana att alla jobbar individuellt, så ingen reagerar.”

”Ibland kan någon tycka att det är orättvist att någon annan tar mycket tid, men det kan lika gärna vara en svensk elev som har det svårt.”

”Nej, det har de inte gjort och många gånger har jag varit förvånad över det. De har så helt och fullt accepterat det här.”

- Har det aldrig under dessa tio år med invandrarelever, funnits reaktioner från de svenska eleverna?


”Nej, och då har vi många gånger haft jobbiga invandrarelever. De har stört, haft svårt att koncentrera sig, svårt att sitta still, varit retsamma och så …”

”Någon enstaka gång har detta med orättvisa kommit fram, att någon fått större uppmärksamhet.”

- Anser du att de svenska barnen haft en hög toleransnivå?


”Ja, mycket hög, tack vare den information de fått om invandrarnas bakgrund.”

- Har du kunnat se om toleransnivån ökat eller minskat genom åren?


”Jag har inte märkt det i de grupper som jag har haft, att den minskat. Jag tycker den ligger kvar och så är det i den klass jag har idag. Däremot så finns det exempel här på skolan hur den har minskat hos några stycken elever i vissa klasser.”

-
Kräver ett invandrarbarn mer uppmärksamhet? Exempelvis att bekräftas i sin arbetsuppgift. Varför/varför inte? Finns det någon tanke med hur du placerar eleverna i klassrummet?


”Ja, de kräver mycket mer uppmärksamhet, speciellt pojkarna.”

”De är vana hemifrån att få bekräftelse hela tiden.”

”De ger sig inte, utan pockar på hela tiden.”

”Dom flickor jag har är så duktiga, så de arbetar bara på.”

”De vill gärna ha någon vuxen som hela tiden talar om att de gör rätt.”

”Det ligger något i det. Jag tänker på en elev, han ville inte göra fel. Jag tror detta bottnar i kulturen, de är auktoritärt uppfostrade och jag tror det beror på detta, att de inte får göra för mycket fel.”

”Jag tänkte aldrig så, och jag upplevde ibland att det fanns svenska elever som hade svårare att ta till sig och behövde fråga mera, än invandrarbarnen.”

”Ja, man placerar dom med någon kompis, om dom fått någon.”

”Oftast finns det någon tahandomare bland flickorna som man placerar dom med.”

”Ja, ofta finns det någon mammagestalt bland flickorna, där placerar man dom gärna.”

-
Hur reagerar de svenska eleverna när invandrarbarn är med i ett grupparbete? Varför/Varför inte?


”Vi har inga grupparbeten, möjligen pararbeten, ingen skillnad.”

”Det är olika, oftast beroende på hur mycket svenska de kan.”

”Först framåt tvåan, trean börjar vi med grupparbete. I ettan är det inget speciellt, kanske de gör en teckning tillsammans. Men det beror på eleverna själva och deras självkänsla och hur de är. Till exempel, jag hade en invandrarflicka, hon var jätteduktig. Henne ville alla jobba med. Det beror också på hur uppgifterna ser ut. Personligheten spelar in, inte utländskt ursprung.”

-
Eventuella reaktioner vid placering i grupper/samlingstillfällen och liknande från de övriga eleverna?


”Det är faktiskt så att invandrarbarnen ofta hamnar utanför. De kan ha ett grundspråk som fungerar väldigt bra, men de har inte finliret och värderingar av ord. Även om man har bott i Sverige, tre, fyra, fem, sex år så finns det kulturella skillnader som är ganska stora. Barnen är väldigt dåliga att förstå. Man måste göra och tänka precis som vi andra, annars blir man avvikande. Jag har två barn nu som är av kurdiskt ursprung, men de har bott här väldigt länge och deras föräldrar är måna om att de ska smälta in. Dem upplever jag inte som invandrare. Det finns inga problem med grupper eller relationer, gällande dem. Inte inom klassen, men däremot kan andra barn på skolan hoppa på dem och kalla dem för svartskalle.”

-
Hör du mer okvädesord idag, som ”svartskalle”, ”turkjävel” och liknande?


”Ja, absolut, det beror ofta på att föräldrarna är likadana.”

”Situationen är bättre idag än förr. Invandrarbarnen är med mer och leker i grupperna på skolgården.”

”Det var bättre för invandrarbarnen 1985, kanske var det nyhetens behag. Runt 1990-92 blev det sämre för invandrarbarnen, för då blev det så många här på skolan. Idag är det bättre än för ett par år sedan, men bäst var det i början.”

-
Påverkar den ekonomiska situationen i Sverige attityderna till invandrarbarn?


”Ja, naturligtvis, och den påverkar föräldrarna. Den politiska högervinden har påverkat.”

”Jag vill inte tro så, men jag har en känsla av att så är fallet. Föräldrarnas oro för hela samhällets funktion och man kastar snea ögon på att vi plockar in folk och det går ut pengar.”

9.2 Intervjufrågor till övrig personal med utvalda svar


Skiljer det mellan svenska barns och invandrarbarns uppförande i korridorer och ute på raster? Varför/varför inte?


”Ja, det vet jag inte. Ingen större skillnad. De första invandrarbarnen som kom smög efter väggen, när jag kom. Man fick inte gå burdust fram, utan de fick så småningom lära sig vem man var. Det har att göra med personen ifråga, inte invandrarbarn kontra svenskt barn.”

”Ingen större skillnad mellan invandrarbarn och svenska barn.”

-
Hur är det med eventuell skadegörelse, är det skillnad mellan barnen där?


”Den stora skadegörelsen på den här skolan sker i stort på fritiden, helger och kvällar, och ofta av elever som tidigare gått på skolan, men som nu är äldre tonåringar. Sedan har det väl förekommit att mellanstadieelever här ifrån skolan varit kontaktmänniskor till dessa äldre, att fönsterhakar varit av på eftermiddagen, men det kan jag inte säga att det varit skillnad mellan invandrarbarn och svenska barn.”

-
Hur reagerar de svenska eleverna när invandrarbarnen får annan mat?


”Nån gång har man hört att de fått någon gliring, men det är inget större problem. Förklarar man för de svenska barnen så förstår dom.”

”Nja, det fanns väl i början, 1985, och det var väl likadant för oss äldre, varför äter dom inte allt? Innan man fått reda på varför och att t.ex. religionen styr detta med mat. Får man reda på detta, så är det bara så. Det är inga stora grejer i matsalen idag.”

-
Hur är situationen i matsalen i övrigt?


”Inga reaktioner, alla är så vana.”

”Det kan vara rörigt ibland och det har blivit värre med åren. Hela samhället har förändrats. Barnen måste påverkas av detta. Jag kan inte se något annat. Sedan är de mycket oroligare.”

”Allmänt oroligt. Vad det beror på vet jag inte säkert, kanske den allmänna oron i samhället.”

9.3 Sammanfattning av skolpersonalens svar


I 12 av de 18 intervjuer vi gjort sägs klart och tydligt att de svenska barnen får sina attityder till invandrarbarn från föräldrar och den närmaste omgivningen. Skolan har svårt att lära in nya attityder hos eleverna. Skolpsykologen påpekar att den känslomässiga inställningen är viktigast för positiva attityder till invandrare.


Tre av 18 intervjuade personer betonar att svenska barn kan ha negativa attityder till invandrare med sig hemifrån. Men tack vare, att de lärt känna invandrarbarnen, och blivit vän med dem, så betraktar de dem inte som invandrare. Utifrån det perspektivet förstår vi att information, kunskap och speciellt en personlig relation med invandrare, på det känslomässiga planet, skapar positiva attityder.


Vi har särskilt inriktat oss på några frågeställningar när vi lyssnat på intervjuerna. Påverkas svenska barns attityder till invandrarbarn av deras personliga egenskaper eller av de så kallade gruppegenskaperna hos invandrarbarn?


På den frågan svarar 12 av 18, att det individuella hos invandrarbarnet påverkar attityderna till honom/henne. Ingen av intervjupersonerna betonar gruppen.


Vi frågar även om yttre saker/egenskaper gentemot inre egenskaper och hur detta påverkar svenska barns attityder till invandrarbarn. Med yttre saker/egenskaper menar vi hudfärg, hårfärg, kläder, speciell mat och liknande. Sju personer av 18 betonar klart att det är invandrarbarnets inre egenskaper som styr de svenska barnens attityder.


Tre personer av 18 understryker att de yttre faktorerna har störst betydelse. De flesta lärare menar att alla i klassen vill vara så lika varandra som möjligt. Så fort något är ”olikt” är det skrämmande och till och med farligt. Det kan framkalla negativa attityder. Ju snabbare invandrarbarnen blir ”försvenskade”, t.ex. med kläder och mat, dess positivare blir attityderna. Yttre faktorer som är avvikande skapar lättare negativa attityder. Mörk hudfärg, bruna ögon och mörkt hår är sådant som är svårare att acceptera för de svenska barnen och assimilationen tar längre tid.


När det gäller skolmaten är alla 18 intervjupersonerna överens om att de svenska barnen inte har några negativa attityder till invandrarbarnen som får speciell kost. Bollnäs kommun har också löst kostfrågan på ett smidigt sätt. Alla, oberoende av allergier, muslimsk tro eller annat, som inte äter den vanliga skolmaten, får vegetarisk kost. Så var det inte for tio år sedan.


En annan aspekt som vi har tittat på är om de svenska barnens attityder till invandrarbarnen är beroende av hur många invandrarbarn det finns på en skola. Sju av 18 personer är klart övertygade om att många invandrarbarn på en skola ger fler negativa attityder till dem. En person säger att det inte spelar någon roll. En annan menar att om invandrarbarnen är få, framkallar det fler negativa attityder, eftersom de då blir mer utpekade, de skiljer sig från mängden. Någon lärare uttrycker sig ”ju fler invandrarbarn vi har på skolan, ju fler konflikter får vi, eftersom fler värderingar kommer fram”. Samtidigt betonar flera lärare, att ju fler kulturer som finns i klassen, ju mer berikad blir klassen.


Fem av 18 personer säger klart och tydligt att skolan är en spegel av samhället i stort. Det vill säga, att de attityder till invandrarbarn som finns i skolan, också är de som syns ute i samhället. En person vet inte alls och övriga har svårt att svara entydigt på frågan. En manlig lärare säger, att lärare i allmänhet, har ett starkt engagemang för människors lika värde och mot rasism och att de måste vara ett föredöme. Han anser att skolan är lite av en ”skyddad verkstad”. De flesta andra lärare anser däremot att barnen får med sig sina attityder hemifrån och att skolan är en spegling av samhället i stort.


När vi frågade om svenska barn använder fler okvädesord mot invandrarbarnen idag, jämfört med för tio år sedan, (”jävla svartskalle”, ”turkjävel” och liknande), så anser de flesta att antalet okvädesord är konstant, men en person tycker att de ökat under senare år.


Det svenska språket är en oerhört viktig aspekt när det gäller svenska barns attityder till invandrarbarnen. Om invandrarbarnet kan språket, spelar de yttre faktorerna ingen större roll. Ett bra svenskt språk ger positiva attityder, det är de flesta överens om.


De flesta intervjupersonerna är överens om, att arbetslöshet och ekonomiskt dåliga tider i samhället ger negativa attityder till invandrarna. Det är en grogrund för främlingsfientlighet och rasism. Här överför föräldrarna sina attityder till barnen (kognitiva). En av lärarna betonar att lärarens attityder till invandrarbarnen är betydelsefull när det gäller de svenska barnens attityder. Hur läraren förbereder klassen inför den nya invandrareleven har stor betydelse för hur eleven blir mottagen av de svenska eleverna. Flertalet lärare poängterar att invandrarpojkar snabbare accepteras av de svenska eleverna om de är duktiga i idrott och liknande.


Kontakterna med invandrarföräldrarna är i stort sett obefintliga. Det är samtliga lärare överens om. Där föräldrakontakter förekommit, i två fall, har föräldrarna arbetat som hemspråkslärare på skolan. Kontakten har då blivit naturlig. Lärarna anser att de dåliga kontakterna beror på språksvårigheter, ovana med skoltraditioner och en annan inställning till skolans betydelse än den svenska.


När vi har jämfört attityderna till invandrarbarnen 1985 och 1994, säger skolpersonalen på följande vis: Nio av intervjupersonerna anser att attityderna idag är lika medan en lärare menar att klimatet har hårdnat. En vaktmästare samt en lärare är av den uppfattningen att det var bättre förr eftersom ”nyhetens behag” var något positivt för barnen. En annan anser att ”nyhetens behag” gav för mycket favörer till invandrarbarnen och att det inte blev naturligt. En lärare och en bespisningspersonal tycker att invandrarbarnen har det bättre idag än för tio år sedan. Här har vi fått en splittrad och svårtolkad bild av attityderna.


10. Slutsatser och egna kommentarer


Vi är övertygade om att flyktingströmmen till vårt land kommer att fortsätta. Det är inte något tillfälligt fenomen som ”går över”. Invandringen beror på det som händer i olika delar av världen. På samma sätt som människor i Sverige har flyttat och flyttar mellan olika landsändar, sker numera omflyttningar mellan olika delar av världen. Orsakerna till migrationerna förblir desamma, arbetslöshet, krig, förföljelse, familjeanknytning …

Attitydförändringar sker inte över en natt, men att arbeta i det lilla kan uträtta storverk. Flera av de rapporter och undersökningar som vi har läst, visar att rikstäckande kampanjer sällan ger något resultat, utan det som kan bli verksamt är att arbeta på i det vardagliga livet. Fem i tolv-rörelsen i Härnösand är ett bra exempel på effektivt arbete i vardagen. Här tror vi också att skolan kan göra en enorm insats genom att bygga broar mellan olika kulturer, t.ex. genom att kontinuerligt ta upp viktiga aspekter om invandrare och invandringen i undervisningen. SIDA har mycket bra material som kan beställas.
 Även Rädda Barnen, Röda Korset och Erikshjälpen i Holsbybrunn är organisationer, som kan hjälpa skolorna med material för att förmedla kulturförståelse och solidaritetstänkande.


Rent organisatoriskt är ett mindre antal elever per klass att föredra. Invandrarbarnen och deras kultur kan berika vår skolvärld, om vi ser dem som en tillgång och inte som en belastning. Flera lärare betonar att de får ytterligare en aspekt på många frågor via invandrarbarnen.


Vi har tidigare talat om hur vi lär in attityder och hur de är uppbyggda av tre komponenter, den kognitiva, den känslomässiga och handlingskomponenten. Vi anser att detta stämmer väldigt bra när det gäller attityder till invandrare. Ju mer vi lär oss om invandrare, deras kultur, bakgrund och annat, samt om vi får en personlig relation till dem, så skapar det positiva attityder och eventuell rädsla försvinner.


Trots att Bollnäs kommun är ett litet samhälle, så har även vi påverkats av invandrarkulturen. Vi har flera pizzerior, kebabbutiker, restauranger och liknande som ägs av invandrare.


Vi har kunnat konstatera att Bollnäs kommun har tagit emot sina invandrare på ett bra sätt och att rasistiska ytterlighetsgrupper knappast finns i Bollnäs. En handfull ungdomar har vid något tillfälle gjort sin stämma hörd. Naturligtvis kan det vara stor skillnad när det gäller främlingsfientlighet i en storstad jämfört med en liten stad. Vi anser också att massmedias skriverier har stor betydelse för våra attityder.


Som exempel på händelser som kan vara av betydelse för barns attityder kan vi nämna när det, mellan 1989-92, fanns fyra flyktingförläggningar i Bollnäs. De flesta av flyktingarna på förläggningarna var till det yttre olika svenskarna, så alla lade märke till dem. Vår lokaltidning uppmärksammade vid flera tillfällen, under de åren, kriminella handlingar som hade utförts av personer från flyktingförläggningarna. Plötsligt upptäckte Bollnäs innevånare att staden ”kryllade” av invandrare. I detta läge uppstod många negativa attityder, trots att antalet flyktingar, vid den tidpunkten, inte var särskilt många. I verkligheten var det 73 asylsökande personer i Bollnäs kommun, samt 123 utländska medborgare som flyttade till kommunen 1992.


1994 hade kommunen betydligt fler invandrare. De flesta var bosnier och avvek inte utseendemässigt, de ”märktes” därför inte lika mycket, vilket betydde att attityderna blev positivare.


De yttre attributen som hudfärg, hårfärg och klädsel spelar mindre roll i fråga om assimileringen till det svenska samhället, när det gäller det enskilda barnet. Det är de inre egenskaperna och personligheten, samt att man behärskar det svenska språket med dess ”finlir”, som starkast påverkar attityderna till invandrareleverna. Däremot är det så att när antalet invandrare ökar blir de yttre attributen ändå betydande. Ju fler invandrarelever vi har på en skola, desto större är risken för konflikter eftersom värderingarna ökar. Det är all skolpersonal överens om. Det gäller därför att invandrareleverna inte samlas på en skola, utan blir utplacerade på olika skolor. Konflikter uppstår även mellan olika invandrargrupper. Den aspekten är också viktig när vi tänker på var invandrarna bor. ”Invandrargetton” är aldrig bra.


När vi läser tidningar och ser på TV, upplever vi att rasismen ökar i vårt land. Det är ”skinheads” och invandrarungdomar som slåss med varandra i storstäderna. Nej, inte bara i Stockholm. Vi har väl alla sett i TV, under april 1995, hur en invandrarfamilj i lilla Vålberg i Värmland under många år blivit trakasserade av ungdomar i samhället. Nu utmynnade det i ren misshandel.


Vi anser att massmedia gärna ger en negativ bild av svenskarnas attityder till invandrare, genom att ensidigt lyfta fram förföljelse och trakasserier. Rasistiska gruppers budskap ges ofta stort utrymme i media och synliggör dem. Vi får sällan läsa eller höra om det som är positivt. De undersökningar vi har läst, visar däremot, en tendens att svenskarna blir mer och mer positiva till invandrarna. En annan aspekt vi bör vara observanta på är konjunktursvängningarna i samhället, flera undersökningar visar att de har stor betydelse för våra attityder.


Vår undersökning visar att Bollnäs kommun har ett gott klimat för våra invandrarbarn. Vi har ett väl uppbyggt system för mottagandet av invandrareleverna med förberedelseklasser för skolan. Det finns också ett förberedande daghem. Lärarna visar en medvetenhet i sin undervisning. De ändrar inget speciellt för att det finns invandrarbarn i klassen, utan när det föreligger ett behov av förändring. Elevplaceringen i klassrummet sker på samma villkor som för övriga elever, de placeras tillsammans med en kompis eller med någon som de har glädje och nytta av.


Trots att samhällsklimatet har hårdnat under de senaste tio åren, har inte vi märkt att t.ex. okvädesorden på skolgården ökat. Inte heller i matsalen förekommer några störande beteenden mot invandrarbarnen.


Resultatet av vår undersökning visar, att invandrareleverna i Bollnäs har ett egenvärde, vilket väl överensstämmer med Lpo 94, som betonar att alla människor skall respekteras.


Slutligen vill vi poängtera att förståelse och respekt föregås av nyfikenhet och kunskap.
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Bilaga


Frågor till lärare:
1.
På vilket sätt påverkas din undervisning i klassrummet om det finns invandrarbarn i klassen?


2.
Reagerar de övriga eleverna i klassen om du förändrar ditt sätt att undervisa?


3.
Kräver ett invandrarbarn mer uppmärksamhet? Exempelvis att bekräftas i sin arbetsuppgift. Varför/varför inte? Finns det någon tanke med hur du placerar eleverna i klassrummet?


4.
Hur reagerar de svenska eleverna när invandrarbarn är med i ett grupparbete? Varför/varför inte?


5.
Eventuella reaktioner vid placering i grupper / samlingstillfällen och liknande från de övriga eleverna?


6.
Hur reagerar de svenska eleverna när invandrarföräldrar kommer på besök i klassen?


Vi har ställt följdfrågor beroende på svaren, samt frågor för att jämföra förr och nu.

Frågor till övrig personal:
1.
Skiljer det mellan svenska barns och invandrarbarns uppförande i korridorer och ute på raster? Varför/varför inte?


2.
Hur är det med eventuell skadegörelse, skillnader?


3.
Hur reagerar de svenska elever när invandrarbarnen får annan mat?


4.
Hur är situationen vid matborden och i matsalen i övrigt?


Vi har även här ställt följdfrågor beroende på svaren, samt frågor för att jämföra förr och nu.




Box 6052, 800 06 Gävle. Besöksadresser Brunnsgatan 46 och Kungsbäck, Gävle. Industrivägen 6, Sandviken.

Telefon 026 - 64 85 00. Telefax Gävle 026 - 64 86 86. Sandviken 026 - 25 90 95. Postgiro 78 81 17 - 0.














� Lange och Westin, 1991, s 10.


� Person som själv tar sig till Sverige och ansöker om uppehållstillstånd av politiska skäl.


� Källa: Flyktingmottagningen i Bollnäs kommun.


� Invandrare är en utländsk medborgare som är folkbokförd i Sverige.


� Bilaga 1.


� Hasselrot, 1994, s 83 f.


� Hasselrot, 1994, s. 86ff.


� Ljunggren och Marx, 1994, s 159 f.


� SIDA/Materialbeställningen, 105 25 Stockholm.
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