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Abstract 
 

The Roma as a minority in the mainstream schools: from a threat to a hope for the 
future. 
 
The purpose of this study is to investigate, describe and analyse how the 
relationship between the Romani minority and the Swedish majority has 
developed from the middle of the 20th century until the present time with regard 
to the school situation for the Roma. In order to discuss the changes in the 
relationship between the majority and the Romani minority, it has been important 
to analyse the concepts of culture and ethnicity, how these concepts have been 
used to define the Roma, and how, in turn, this definition has influenced how the 
Roma have been portrayed in the literature. 

The study is based on three types of data: texts, interviews and observations, 
that have been organised to cover three different periods. Three autobiographies 
and two theses cover the first period, from the middle of the 20th century to the 
1970s, when the Roma were allowed into schools. The interviews cover the 
second period, from the 1970s to the year 2000, when the Roma were recognized 
as a national minority. The participant observations and the interviews cover the 
third period that deals with the present and the future with regards to education of 
the Roma. 

An interpretive hermeneutic approach has been used to analyse the data. The 
analysis takes the school as one order of discourse in which different discourses 
attempt to dominate. Both ethnicity and culture are discussed in relation to power 
relationship between the Roma and majority society. A “chain of consequences” 
approach has been used to analyse the situation of the Roma in schools, where 
one event in the chain results in certain consequences, for example the Romani 
child is present in school but without support from school or home. The 
consequence is school failure and marginalisation. 

One of the main themes that emerge from this analysis, is how schools 
gradually transferred the responsibility for educating the Romani children to the 
families, thus abdicating their role as providers of academic development. The 
other theme is how the school took a deficit perspective in relation to the Romani 
families and, rather than taking responsibility for the education of the Romani 
children, they blamed the failures on the Romani group and its culture. The study 
concludes that the institutional discrimination of the Roma and the total exclusion 
of the Romani culture in school still has far reaching consequences. One of 
consequences is that, in order to be accepted in school, some of the Romani 
children begin to undercommunicate their ethnic identity. Since the recognition of 
the Roma as a national minority, there has been a remobilisation and revitalisation 
by the group and their demand for more inclusion in education. This thesis 
suggests an intercultural approach as an alternative i.e., a change of perspective 
and a revision of the image of Sweden as a monocultural and monolingual nation.  
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FÖRORD 
 

Ett avhandlingsarbete är, som många före mig uttryckt, ett ensamarbete på 
många olika sätt där man tillbringar lång tid tillsammans med sina texter, 
teorier och tankar. Men utan många olika personers bidrag skulle det här 
arbetet inte ha varit möjligt och alla är ni därför en del av det. Först och 
främst vill jag rikta mitt tack till alla romer och icke-romer i studien för att 
ni så generöst delat med er av era erfarenheter och synpunkter till mig. 
Utan er hade denna avhandling inte kommit till. Jag vill också varmt tacka 
min handledare, professor Pirjo Lahdenperä på Centrum för interkulturell 
skolforskning vid Södertörns högskola, för allt ditt stöd, din tilltro till mig 
och mitt val av avhandlingsämne. Tack för din professionella handledning 
och tydliga och insiktsfulla synpunkter på avhandlingsmanuset i dess olika 
versioner, men också för din omtanke.  

Ett stort tack går även till alla på Mångkulturellt centrum i Fittja, där 
Centrum för interkulturell skolforskning som forskningsmiljö, och som jag 
ingått i, byggdes upp med finansiering från Myndigheten för skolutveck-
ling och Södertörns högskola i samarbete med Botkyrka kommun. Särskilt 
vill jag tacka bibliotekarien Margareta Carlstedt på Mångkulturellt centrum 
som alltid varit mig behjälplig i sökandet efter litteratur. 

Mitt tack går också till doktorandkollegan René Leon Rosales och till 
alla arbetskamrater inom pedagogikämnet på Södertörns högskola, María 
Borgström, Öjvind Diderichsen, Pernilla Kronhamn, Anna Lindqvist, Patric 
Sahlén och Hassan Sharif. Jag känner mig hoppfull, när jag ser er! Till 
Annick Sjögren och kollegorna på lärarutbildningen vill jag också framföra 
mitt tack. 

Två vänner har haft stor betydelse, särskilt under de sista skälvande 
veckorna av avhandlingsskrivandet. Det är Margaret Obondo som översatt 
den engelska sammanfattningen och som stött och uppmuntrat mig under 
hela avhandlingsarbetets gång och Kajsa Pehrsson som tagit sig tiden att 
noggrant textgranska och kritiskt läsa slutmanuset. Det ni gjort har varit 
ovärderligt! Varmt tack! Fernanda Birrento, Margaretha Boman, Birgitta 
Jarvik, Niina Rokka, Annasara Svanteson och alla andra vänner som också 
funnits runt omkring mig, ert stöd har varit viktigt att känna under arbetets 
gång.  

Att ha en syster som samtidigt håller på med en avhandling har betytt 
mycket, detta att med dig fritt få bolla tankar och ta del av infallsvinklar 
och perpektiv från andra discipliner. De långa telefonsamtalen mellan 
Stockholm och Umeå och diskussionerna om våra respektive avhandlings-
arbeten har varit värdefulla i arbetets olika faser, men också alla samtal om 
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vardagen. Tack Inger för allt detta! Min mamma känner jag stor tacksamhet 
till för ständig uppmuntran och omtanke. Du har även bidragit med att 
översätta texter från finska till svenska åt mig. Tack särskilt också för detta! 
Ett speciellt tack går till min bror Hanns och till Benny för fantastisk 
musik, god mat och roliga utflykter, som jag verkligen uppskattat under 
dessa år. Tack också till Josef och Elena samt Robert och Victor för att ni 
alla finns! 

Sist men inte minst vill jag tacka min dotter, som stått ut med en mamma 
som inte alltid visat sig från sin bästa sida under detta arbete och som mest 
suttit böjd framför datorn bakom högar av böcker och papper. Du har hojtat 
till och sagt stopp när det verkligen behövts ett avbrott i skrivandet. Ett 
oändligt stort tack till dig, kära Selvi! 

 
 

Stockholm i mars 2006 
 

Christina Rodell Olgaç 
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I. INLEDNING 
 
 
 
 

Erkännandet av nationella minoriteter 
Den 9 februari 2000 ratificerade Sverige Europarådets ramkonvention om 
skydd för nationella minoriteter och Europeiska stadgan om landsdels- eller 
minoritetsspråk. De grupper som då erkändes som historiska nationella 
minoriteter i Sverige var samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och 
judar med minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib och 
jiddisch. Skälen till att just dessa grupper kom ifråga som nationella mino-
riteter var förutom historiska eller långvariga band med Sverige också 
gruppernas uttalade samhörighet, religiösa, språkliga, traditionella och/eller 
kulturella särart samt för den enskilde självidentifikation och viljan att 
behålla sin identitet (SOU 1997:193). När det gäller historia, levnadsför-
hållanden, språksituation, utbildning och hur man blivit behandlad i majo-
ritetssamhället är variationerna mycket stora både mellan och inom mino-
riteterna.  

I regeringspropositionen Nationella minoriteter i Sverige (Prop. 
1998/99:143) sägs att:  

 
Ökad kunskap om de nationella minoriteterna och deras del av vår gemen-
samma historia och vårt kulturarv är nödvändig om de nationella minorite-
terna skall få respekt, förståelse och stöd i sina strävanden att bevara sin 
kultur, sitt språk, sin religion m.m. Det är även en förutsättning för ett ökat 
utbyte mellan dessa minoriteter och den svenska majoritetsbefolkningen 
ibid.: 58).  (

 
Regeringspropositionen framhåller även att det är viktigt att alla barn i Sve-
rige, antingen de tillhör en minoritet eller majoriteten, redan i (för)skolan 
”får kunskap om de nationella minoriteternas historia i Sverige och deras 
kultur, språk och religion samt om deras del i samhället i dag” (ibid.: 59).  

 

Från invandrare till minoritet 
Vilken utveckling ledde då fram till erkännandet? För en stat har det alltid 
funnits olika sätt att förhålla sig till de etniska minoriteter som finns inom 
dess territorium, något som också sett olika ut genom historien. Markku 
Peura (1994) beskriver den oftast asymmetriska relationen mellan stat och 
minoritet och hur denna kan variera. 
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Folkmord – Tvångsassimilering – Likgiltighet – Stöd – Aktivt skydd 
(Peura, 1994: 11) 
 

Peura menar att det varit frågor som kolonialism, ockupation eller invand-
ring som påverkat relationen, vilket också kan förklara den ofta negativa 
behandling av minoriteter som man historiskt och fortfarande än idag möter 
– i extrema fall i form av folkmord och tvångsassimilering – medan en 
positiv inställning och en politik som innebär aktivt skydd av minoriteten är 
mer sällsynt (jfr Eriksen, 1993, 2000; Borevi, 2002).  

De fem nationella minoriteterna är grupper som funnits i Sverige under 
lång tid. Samerna utgör inte bara en nationell minoritet utan också Sveriges 
urbefolkning.1 Inställningen till dessa minoriteter har precis som Peura 
(1994) ovan påpekat skiftat över tid. Relationen till Finland under länder-
nas gemensamma 650-åriga historia fram till 1809 hade en kolonial prägel 
(jfr Peura, 1994), eftersom svenska var maktens språk och också det enda 
officiella språket fram till 1863. Då jämställdes det finska språket med det 
svenska av de ryska makthavarna (Municio, 1993). Detta är något som 
också i viss mån påverkar inställningen till sverigefinnarna än idag. 
Samiska, finska och meänkieli är minoritetsspråk som varit förbjudna att 
användas i skolan mellan år 1888 och mitten av 1900-talet (ibid.). 200 år av 
nationalism, som ”postulerar att nationens medlemmar har en gemensam 
kultur” (Eriksen, 2000: 304), har dock skapat en bild av Sverige som ett 
språkligt och kulturellt homogent land. Skolan har utgjort ett viktigt 
instrument för att överföra och vidmakthålla denna syn. Även den restrik-

                                              
1 Sverige har dock fortfarande inte ratificerat Internationella arbetsorganisationen (ILO) 
konvention nr 169 om ursprungsfolkens rättigheter från 1989. Norge och flera länder i 
Latinamerika har hittills godkänt konventionen. ILO-konventionen ger ett starkare 
politiskt och rättsligt skydd i jämförelse med ramkonventionen (Lidén, 2005). ”För att 
bereda väg för Sveriges anslutning till konventionen utreds frågan om samernas rätt till 
mark, samt frågan om jakt- och fiskerättigheter. Ytterligare ett steg i förberedelsearbetet 
är en översyn av Sametinget och dess organisation” (Sametinget & Regeringskansliet, 
2004: 8). Professorerna Hugh Beach, Louise Bäckman, Öje Danell, Daniel Lindmark och 
Peter Sköld varnar i en artikel i DN 2005-10-23 för att den samiska kulturen kommer att 
utrotas, eftersom ”markägare tvingar i rättegång efter rättegång bort samerna och deras 
renar från vinterbetesland där de funnits i urminnestider”. De menar att lagstiftningen är 
otidsenlig och måste ses över. ”Av Sveriges cirka 20 000 samer är var femte renägare. 
Men långt fler berörs av rennäringen. I dag är renskötseln samernas viktigaste återstående 
kulturbärare. Familjer och hela samebyar knyts samman av rennäringen. Det vore ett 
dråpslag inte bara för samerna utan för hela Sverige, om renägare efter renägare 
tvingades upphöra med sitt yrke. Språket, identiteten och traditionernas överlevnad är 
starkt beroende av en levande rennäring. På sikt riskeras hela den samiska kulturen”, 
skriver de fem professorerna och föreslår en ändring av bevisbördan så att det som i 
Norge blir markägarna och inte samerna som ska bevisa rätten att nyttja vissa områden. 
Detta har enligt författarna i Norge lett till att rättegångarna mellan mark- och renägare 
helt upphört.  
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tiva inställning som präglat svensk invandringspolitik både före och under 
andra världskriget ”hade att göra med såväl ekonomisk protektionism som 
rasbiologiska hänsyn om den svenska folkstammens renhet” (Borevi, 2002: 
77), reflekterar en önskan om en homogen bild av landet. 

Efter andra världskrigets slut kan man se en förändring i och med att 
invandringen till landet ökade, först huvudsakligen genom en aktiv arbets-
kraftsrekrytering från de nordiska länderna, framför allt från Finland samt 
under senare år från Sydeuropa och Balkan. Under 1970-talet kom även ett 
stort antal människor som flydde från militärregimerna i Latinamerika och 
då framför allt från Chile. Nya flyktinggrupper började sedan successivt 
anlända från områden utanför Europa som Iran, Irak och Kurdistan. Under 
1980- och 90-talen kom sedan en ganska stor grupp flyktingar från Afrikas 
horn dvs. från Etiopien, Eritrea och Somalia (Boyd & Arvidsson, 1998; 
Borevi, 2002). Flyktinginvandringen från före detta Jugoslavien ökade 
också kraftigt och bland dem som kom fanns även cirka 4 000 romer (Ds 
1997:49). 5-10 % av de bosniska muslimska flyktingarna är romer, men de 
har bara uppgett att de är muslimer från Bosnien och inte nämnt sin romska 
bakgrund (Schiöler, 2005). 

Mot slutet av 1960-talet började också den så kallade invandrarpolitiken 
i Sverige att etableras. Minoritetsfrågorna tonades ner och kom att betraktas 
som invandrarfrågor. Orden invandrare och minoriteter sågs som syno-
nyma och minoritetspolitik blev en invandrarfråga, med undantag för 
samerna (Borevi, 2002). Henrik Román (1993) menar att Sverige före 1975 
inte hade någon utvecklad minoritetspolitik utan etniska minoriteter för-
väntades anpassa sig till majoritetssamhället. När det gäller situationen för 
romer betraktades dessa i Sverige vid den tidpunkten inte som en etnisk 
minoritet ”utan behandlades från statsmakternas sida snarare som en socialt 
eftersatt grupp, vilken som helst, som nu skulle inlemmas i det svenska 
folkhemmet” (ibid.: 40). Från 1985 kom romerna att omfattas av den gene-
rella invandrarpolitiken och de positiva säråtgärderna för romer som funnits 
mellan 1975-85 avvecklades. Mot slutet av 1980-talet upphörde även de 
centrala samråden mellan myndigheter och romer. ”De statliga myndighe-
terna decentraliserades och viktiga nätverk slogs sönder. De zigenska 
representanterna var missnöjda med den förda politiken och med det sätt 
deras frågor hanterats av berörda myndigheter” (Statens invandrarverk & 
Nordiska zigenarrådet, 1996: 18).  

Thomas Hylland Eriksen (1993) pekar på tre alternativ för en minoritet 
att reagera mot staten, nämligen för det första assimilering, för det andra att 
bejaka sin underordning och utbrytning eller separation som det tredje 
alternativet. Oftast har statens taktik och minoritetens svar varit en bland-
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ning av dessa olika strategier, menar Eriksen. ”En term som ofta används 
för att beskriva kombinationer av assimilering och segrega-
tion/inkorporering är ’integration’. Denna term antyder att minoriteten 
samtidigt deltar i samhällets gemensamma institutioner och reproducerar 
sin gruppidentitet och sina etniska gränser” (ibid.: 155). Jarmo Lainio 
(1999: 147) i sin tur menar att man utifrån minoritetens sida kan betrakta 
relationen till majoriteten utifrån tre strategier ”nämligen mobilisering – 
konfliktbeteende – krav”. Bland sverigefinnarna och tornedalingarna 
skedde under de sista fyra decennierna av 1900-talet en ökad mobilisering, 
då man enligt Lainio från att ha varit en splittrad invandrargrupp blev ”en 
självkategoriserande minoritetsgrupp, med förstahandsmålsättningen mino-
ritetsstatus och andrahandsmålet att uppnå kulturautonomi” (ibid.: 148). 
Etnisk mobilisering (jfr Peura, 1994) och etnisk revitalisering (jfr Eriksen, 
2000) bland sverigefinnar och tornedalingar i samspel med de övriga tre 
minoriteterna ledde fram till att riksdagen i slutet av 1999 beslutade om 
erkännandet av de fem historiska nationella minoriteterna. Det gällde alltså 
grupper som historiskt funnits mycket länge i landet. 

Vändningen i inställning till den romska minoriteten kom i och med 
situationsbeskrivningen Romer i Sverige (1996) gjord av Statens invand-
rarverk och Nordiska Zigenarrådet och med rapporten Romer i Sverige – 
tillsammans i förändring (Ds 1997:49). I arbetsgrupperna som tog fram 
dessa texter ingick både romer och icke-romer. Tidigare var det främst 
majoritetsbefolkningens röster som hörts om romer, men själva hade de 
sällan kommit till tals. Med de båda texterna inleddes för första gången ett 
arbete där frågor kring minoriteten behandlades tillsammans med romer i 
”ett medperspektiv” (ibid.: 7).  

 

Avhandlingens syfte  
Den här avhandlingen syftar till att undersöka, beskriva och analysera hur 
relationen mellan den romska minoriteten och majoritetssamhällets skola i 
Sverige gestaltat sig sedan mitten av 1900-talet och fram till idag. Vilka 
förändringar över tid har skett när det gäller synen på skola och utbildning 
för romer och vad har erkännandet som nationell minoritet hittills inneburit 
med avseende på skol- och utbildningssituationen för minoriteten? Det är 
särskilt intressant att undersöka denna relation mot bakgrund av dagens 
forskning om skolan och invandrar- och minoritetsbarn,2 eftersom det inte 
gjorts i någon avhandling i pedagogik sedan början av 1970-talet. Ett över-
                                              
2 Med ”barn” avses här, i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter 
(Barnkonventionen), människor under 18 år, om inte annat anges. 
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gripande syfte är en önskan att med detta arbete bidra till en ökad förståelse 
för den romska minoritetens skolsituation.  

För att förstå om och hur relationen har förändrats har det varit nödvän-
digt att också undersöka begreppen kultur och etnicitet och hur synen på 
dessa begrepp utvecklats och om det finns något samband med hur detta i 
sin tur påverkat hur romer framställts i forskningen. Till sist är syftet att 
även studera de konsekvenser som förändringar i synen på kultur och etni-
citet kan ha fått för den romska minoritetens situation särskilt när det gäller 
skolan.  

 

Begreppsdefinitioner 
I avhandlingstexten definieras romer som samtliga romska grupper inklu-
sive de resande. För språket romani chib används kortformen romani. 
Under 1900-talet och fram till år 2000 behandlades de resande3 och de 
övriga romska grupperna ofta som två separata grupper, vilket gör att det 
ibland också talas om ”romer och resande”. I referat av äldre texter och i 
citat används beteckningen ”zigenare” och ”tattare”. Fram till slutet av 
1800-talet användes ofta ”zigenare” och ”tattare” omväxlande. 

I texten används även begreppen ”minoritet” och ”majoritet”, vilka 
också kommer att diskuteras mer utförligt längre fram i avhandlingen. 
Denna kategorisering utesluter inte de stora varitationer som existerar inom 
såväl minoritet som majoritet. 

 

Egen utgångspunkt och forskningsintressets framväxt 
Som många forskare betonar så bär en forskare med sig sin biografi in i 
forskningsprocessen, där forskarens förförståelse på olika sätt påverkar 
tolkning och analys, något som man bör medge och också redovisa (se t.ex. 
Ehn & Klein, 1994; Ödman, 1994; Cohen, Manion & Morrison, 2000). 
Därför tar jag här upp några aspekter av min förförståelse i ett försök att 
skapa större genomskinlighet (jfr Winther Jørgensen & Phillips, 2000) när 
det gäller vad som kan ha påverkat avhandlingsarbetet och de olika vägar 
jag valt i denna studie. 

Ingen lärare har under min egen skoltid ens andats om att det kunde 
finnas elever vars föräldrar talade andra språk än svenska i hemmet eller 
hade annat ursprung. Själv har jag en mor som tillhör en av de idag fem 
nationella minoriteterna, nämligen den sverigefinska, men den enspråkiga 

                                              
3 Ordet resande har använts i generationer bland de resande (Lindholm, 1995: 152). 
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monokulturella normen i omgivningen var fullständig. Assimilation var 
målet. Kontakten med romer under uppväxten begränsades till ett äldre 
romskt par som varje sommar under 1950-talet bosatte sig på en allmänning 
mitt emot mitt föräldrahem. 

Några år i Portugal på 1970-talet gav mig möjlighet att fundera över 
mina egna reaktioner, etnocentriska förgivettaganden och tolkningar i ett 
nytt land samt över innebörden av mina språkliga begränsningar. Dessa år 
gav mig även en känsla av flera tillhörigheter och möjligheten att känna 
mig hemma på många platser. Jag läste portugisiska och arbetade som 
reseledare och mötte genom arbetet människor i turistgrupper som inte säl-
lan befann sig i nya eller oväntade situationer utanför sina vanliga sam-
manhang. 

Ytterligare en aspekt som påverkat min förförståelse består av mina mer 
än femton år som lärare i Kvarnbyskolan, som är en mångkulturell och fler-
språkig grundskola i Stockholmsförorten Rinkeby. Där arbetade jag främst 
i förberedelseklass för mottagning av nyanlända elever i Sverige och mötte 
barn och föräldrar med mycket skilda erfarenheter av skola och utbildning, 
lärande, språksocialisation och litteracitet.4 En del barn hade på grund av 
krig och flykt aldrig haft möjlighet att gå i skola tidigare, andra hade redan 
erfarenheter av skolgång bakom sig. Flera av barnen hade föräldrar utan 
tidigare skolgång, medan andra hade föräldrar med akademisk utbildning. I 
dessa klasser fanns ibland även enstaka romska elever. För många av de 
nyanlända barnen och familjerna innebar mötet med svensk skola ofta ett 
möte med andra former för socialisation och lärande än vad de tidigare 
varit vana vid. Som lärare var min uppgift att under den första tiden i sko-
lan försöka överbrygga variationer i socialisation, språk, lärande och skol-
bakgrund som fanns bland barnen och att bygga på de kunskaper som de 
hade med sig. En viktig insikt blev att alla föräldrar med få undantag vill 
sina barns bästa men att tolkningen av vad som är barnets bästa kan variera 
(jfr Rodell Olgaç, 1995).  

Slutligen har kontakten sedan 1995 med flera interkulturella forsk-
ningsmiljöer haft stor betydelse för min utveckling inom forsknings-
området. Aktionsforskningsprojektet Interkulturellt lärande i mångkultu-
rella skolor vid Lärarhögskolan i Stockholm blev inledningen. Forsknings-
gruppen där bestod av personer av olika ursprung, vilka antingen var lärar-
utbildare eller verksamma lärare i multietniska skolor, involverade i att ut-
veckla den praxisnära forskningen i interkulturell pedagogik (se till exem-

                                              
4 Litteracitet från engelskans literacy kan ses som ett samlingsbegrepp ”på aktiviteter som 
i ett socialt sammanhang omfattar användningen av tal, bilder, symboler och tecken i 
direkt eller indirekt koppling till skrift” (Axelsson, Rosander & Sellgren, 2005: 8). 
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pel Berktan, 1999; Boman & Rodell Olgaç 1999; Gustavsson, 2001; 
Lahdenperä 2001a, 2001b; Strandberg, 2001). Sedan följde forsknings-
projektet Emile – Etnisk mångfald i lärarutbildningen och etikundervis-
ning, där jag 1998 ingick som magistrand och deltog i forskningsgruppen 
Etniped – Etnicitet och pedagogik. Arbetet som forskningsassistent på 
Språkforskningsinstitutet i Rinkeby i forskningsprojektet Bridging home – 
school cultures? An ethnographic study of language and literacy socializa-
tion of immigrant children at home and in the pre-school – the case of 
immigrants from Somalia (se till exempel Obondo, 1999; Obondo & 
Benckert, 2001; Obondo, Rodell Olgaç & Robleh, 2005; Rodell Olgaç, 
1999, 2000, 2001a, 2001b) gav samtidigt ytterligare fördjupad kontakt med 
somaliska barn och familjer och viktiga erfarenheter av de villkor som kan 
prägla en etnografisk studie.  

Samtliga dessa skilda aspekter har på olika sätt gett mig både praktisk-
pedagogiska erfarenheter och teoretisk förankring, när det gäller frågeställ-
ningar som rör kultur, etnicitet, makt, socialisation, språk och lärande i 
multietniska och flerspråkiga skolkontexter, vilket jag upplever har varit en 
värdefull tillgång i forskningsprocessens olika delar. 

 

Valet av avhandlingsämne 
Hur kommer det sig då att jag som icke-rom valt att undersöka den romska 
minoritetens skolsituation i mitt avhandlingsarbete? Intresset för den 
romska minoritetens situation började på 1980-talet i redaktionen för tid-
ningen Stoppa Rasismen, som utgavs av Riksförbundet Stoppa Rasismen. 
1986 sändes Rekord-Magazinet, några TV- program med Jan Guillou som 
programledare, vars avsikt var att ta upp ”zigenarnas” situation.5 Program-
men fokuserade på kriminalitet och brottslighet och svartmålade alla 
”zigenare”. På tidningsredaktionen diskuterade vi hur vi i vår tidning skulle 
kunna bemöta den enligt vår mening rasistiska bild som programmen 
visade upp. Jag åtog mig att försöka skriva någon artikel och började läsa 
om ”zigenare” och blev chockad över att möta en verklighet, som jag tidi-
gare inte hade haft någon aning om. Hur kunde det vara möjligt att en 
befolkningsgrupp blivit behandlad på detta fruktansvärda sätt? Hur kunde 
något sådant ha pågått i hundratals år? Frågan blev alltmer sammansatt ju 
mer jag fördjupade mig i den. 

1997 fick jag uppdrag av Rädda Barnen att, inför en rumänsk konferens 
med rubriken Copiii Rromi în Europa om romska barns situation i Europa 
sommaren 1998, göra en kartläggning av läget för dem i Norden utifrån 
                                              
5 Se Arnstberg 1998 för en redovisning av delar av debatten kring programmen. 
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perspektiven i FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen). 
Detta gjorde det möjligt för mig att få en överblick över hur läget såg ut i 
de nordiska länderna. Rapporten fick titeln ”Vi är rädda att förlora våra 
barn”. Romska barn i Norden och Barnkonventionen (Rodell Olgaç, 1998). 
Att få gå vidare med frågeställningar som rörde den romska minoriteten 
och skolfrågan kändes därför som mycket viktigt vid val av avhandlings-
ämne, eftersom frågan inte vetenskapligt undersökts i någon större ut-
sträckning under senare år.  

 

Disposition av avhandlingen 
För att förstå dagens situation för den romska minoriteten ges i kapitel II en 
kort historisk bakgrund, några förklaringar till antiziganismens orsaker, en 
kort redogörelse för situationen för romer i Sverige och övriga nordiska 
länder6 i ett historiskt perpektiv. Kapitel III diskuterar aktuell forskning om 
romer och utvecklingen av synen på begreppen kultur och etnicitet samt i 
vilken grad denna utveckling återspeglas i forskningen om romer. De teo-
retiska perspektiven kring socialisation, makt och lärande utvecklas i kapi-
tel IV. Kapitel V utgör avhandlingens metodkapitel där tillvägagångsätt 
samt material i form av texter, intervjuer och deltagande observationer pre-
senteras. Kapitlet redogör också för den interkulturella forskningsprocessen 
och avslutningsvis hur analys och tolkning genomförts. I kapitel VI be-
handlas romers skolgång från mitten av 1900-talet och fram till 1970, i 
kapitel VII tiden mellan 1970 fram till år 2000 samt i kapitel VIII vad som 
har hänt efter att romerna erkänts som nationell minoritet år 2000. I kapitel 
IX diskuteras de diskurser i form av konsekvenskedjor som kan urskiljas i 
textmaterialet, när det gäller minoriteten och relationen till majoritets-
samhällets skola. Här diskuteras även frågan om positiv särbehandling samt 
de möjligheter som ett interkulturellt förhållningssätt kan öppna för, både 
för minoritet och majoritet. 

 
 

                                              
6 När det gäller Island har jag inte funnit några uppgifter om romer. 
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II. BAKGRUND  
 
 
 
 

Kort historik 
Uppgifterna om romernas ursprung och tidpunkten för deras ankomst till 
Europa har ständigt varit föremål för forskning och debatt både historiskt 
och i nutid (se exempelvis Okely, 1983; Acton 1999, 2000, 2003; 
Lucassen, Willems & Cottaar, 1998; Fraurud & Hyltenstam, 1999; 
Hancock, 2002a; Hazell, 2002; Montesino Parra 2002; Marsh, 2003; 
Mayall, 2004; Belton, 2005). På senare år har det skett en förskjutning i 
forskningen i riktning mot att man börjar anse att utvandringen av romska 
grupper från Indien i västlig riktning skett i olika perioder med början på 
900-talet. Det finns dock ännu ingen samstämmighet i frågan (Mayall, 
2004: 222). Romerna ställer numera också själva krav på att få skriva om 
och erövra sin historia och utmanar de ramar och antaganden som det 
västerländska majoritetssamhället och nationalstaterna vanligen bygger sina 
historieskrivningar på. Där antar man ofta att ”groups of people who may 
or may not have some shared characteristics have travelled through time 
and over sometimes enormous geographical distances as sealed units” 
(Marsh, 2003: 1). I stället kan det vara så att grupper och individer både har 
inlemmats i och försvunnit ur de romska grupperna under förflyttningar och 
under historiens gång (Belton, 2005). Romani Studies, som oftast är be-
nämningen på forskningsområdet idag (ibland även Gypsy Studies, 
Gypsiology, Tsiganology), har dessutom efter 1989 förflyttat sitt centrum 
österut till Budapest (Acton, 2003), till Balkan (Marushiakova & Popov, 
2001) och Istanbul (Marsh, 2003), vilket öppnar möjligheten för att i dessa 
områden ta del av underbeforskade arkiv och nya rön när det gäller romsk 
historia under exempelvis det Osmanska riket och tidigare.  

Lokaliseringen av det romska ursprunget till Indien baseras främst på 
forskning av lingvister (se t.ex. Bakker & Rooker, 2001; Hancock, 2002a; 
Fraurud & Hyltenstam, 1999). Det språkliga sambandet upptäcktes av en 
tillfällighet år 1760 i Holland av teologistudenten Vályi Stefán från Ungern 
i samtal med en utbytesstudent från Indien om det gamla indiska språket 
sanskrit. Stefán hade tidigare lärt sig en del romani av romer på familjens 
gård och kände igen ord besläktade med sanskrit som den indiske studenten 
använde. Lingvister har sedan dess genom att analysera lexikala lån och 
språkliga strukturer från andra språk som under århundraden integrerats i 
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romani – något som Fraurud & Hyltenstam (1999: 248) för vissa varieteter 
kallar för sammanflätad romani – kunnat härleda dessa till perioder för för-
flyttningarna i västlig riktning och hur länge grupperna kan tänkas ha stan-
nat på olika platser. Exempelvis tyder förekomsten av många persiska ord i 
romani på att man stannat länge i persisktalande områden i dagens Iran. 
Likaså förekommer armeniska och kurdiska ord som stöder att man färdats 
genom nuvarande Turkiet (Fraurud & Hyltenstam, 1999; Hancock, 2002a). 
Ett stort antal grekiska lånord visar vidare på att romer vistats en längre 
period i Mindre Asien, i den grekiska övärlden och på det grekiska fastlan-
det. Slaviska och rumänska lånord pekar på en närvaro på Balkan (Fraurud 
& Hyltenstam, 1999; Hancock, 2002a). Dock förekommer inga lånord från 
turkiskan, vilket kan tyda på att romerna lämnat Mindre Asien under 1000-
talet, då området erövrades av turkarna. ”Styrkan i detta s.k. negativa bevis 
är, liksom frånvaron av arabiska lånord, svår att avgöra” (Carling, 2005: 
15). De varieteter av romani som med tiden utvecklats i olika riktningar 
speglar alltså samspelet med omgivande språk.  

”Idag är forskarna eniga om att romani tillhör den indoariska (eller 
indiska) gruppen bland de indoeuropeiska språken och alltså är besläktat 
med det klassiska kulturspråket sanskrit och moderna språk som hindi, 
bengali, urdu och singalesiska” (Fraurud & Hyltenstam, 1999: 257). För 
benämningen av språket används idag romani chib, det vill säga ”det 
romska tungomålet”, även om beteckningen romanés fortfarande också 
förekommer.  

Egenbeteckningen för den etniska gruppen på romani chib är roma, vil-
ket är plural av ordet rom som betyder man och människa. På svenska 
används pluralformen ’romer’ eller ’roma’. Femininformen är romni, med 
pluralformen romnja. Ordet ’zigenare’ har sannolikt sitt ursprung i det gre-
kiska ordet atsinganoi med betydelsen ’oberörbar’, vilket har gett upphov 
till de beteckningar som fortfarande förekommer i Europa som exempelvis 
turkiska Çingene, portugisiska cigano, ungerska cigány och tyska Zigeuner. 
Det engelska ordet ’Gipsy/Gypsy’, från Egipcian/Egypcian, har antagligen 
uppstått ur föreställningen att romer hade fördrivits från ’Egypten’ eller 
’lilla Egypten’ ett område beläget på Peleponnesos. Andra teorier lokalise-
rar området till Izmir eller Antalya i dagens Turkiet (Fraurud & 
Hyltenstam, 1999; Hancock, 2002a; Marushiakova & Popov, 2001; Bakker 
& Rooker, 2001).7 I engelska språket och även en del andra språk används 

                                              
7 Hancock (2004: 7) gör en distinktion mellan Romani och Gypsy. Med Romani people 
menar han “only those populations which speak Romani or that descend from 
populations which spoke Romani at some time in the past. Note that the term Gypsy is 
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versal vid beteckning av etniska grupper t. ex. Egyptian, Turkish, Finnish, 
men förekomsten av ’gypsy’ med liten bokstav är också vanlig, vilket enligt 
Hancock (2002: xxi) bara har förstärkt föreställningen att romer är ett folk 
definierat av sitt beteende snarare än av sin etnicitet. De beteckningar som 
är vanligast idag är förutom Roma, som vanligen används i Central- och 
Östeuropa, Kaló, plural Kalé i Finland, Wales, Spanien och även på andra 
håll, som kan härledas till det romska ordet för ’svart’. I tysktalande länder 
och närliggande områden förekommer beteckningen Sinti, som har om-
tvistat ursprung. I Frankrike används ordet Manuš med betydelsen ’man, 
människa’ och i flera delar av Västeuropa som Storbritannien, Baskien och 
Finland används även namnet Romanichal (Bakker & Rooker, 2001).  

Under 1980- och 1990-talet har det i bl.a. Storbritannien vuxit fram 
grupper, som brukar kallas New Age Travellers. Dessa grupper, som saknar 
romsk bakgrund, har ofta i protest mot majoritetssamhällets sätt att leva 
antagit en nomadisk levnadsstil, är omdiskuterade eftersom de saknar 
övriga gruppers historia och traditioner. Diskussionen gäller också vilka 
rättigheter New Age Travellers ska omfattas av (Mayall, 2004; O’Hanlon & 
Holmes, 2004; Belton, 2005).  

 

Skolsituationen för romer i Europa 
I det geografiska Europa lever cirka tio miljoner romer, ”kontinentens 
största territorielösa minoritet” (Cederberg, 2004: 1), varav ungefär hälften 
är barn under sexton år. Särskilt Rumänien, Ungern, Bulgarien och Spanien 
har stora romska befolkningar (Liégeois, 1998). Spridda över hela världen 
finns totalt omkring 12 miljoner romer idag (Hancock, 2002a), men också 
högre siffror förekommer.8

Antiziganistiska tongångar präglar ofta inställningen till romska barn 
och ungdomar i skolor runt om i Europa.  

 
The most important problem is still the teaching – or rather, the lack of 
teaching – of Gypsies. Every other problem, no matter what kind, is linked 
to this, or springs directly from it, including the question of Gypsy integra-
ion into surrounding society (Liégeois, 1994: 204).  t

 
Ungefär halva Europas romska befolkning består av barn i skolåldern. Av 
dessa barn får omkring hälften sannolikt ingen skolgång. I både Öst- och 
Västeuropa är andelen romska elever i de lägre årskurserna låg och mycket 

                                                                                                                            
used to refer to many groups who do not meet this criterion besides those of actual 
Romani descent”. 
8 Cederberg (2004: 10) anger att det förutom de tio miljonerna romer i Europa finns fyra 
miljoner i Nord- och Sydamerika samt åtminstone en miljon i Australien och Asien. 
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liten eller ingen högre upp i åldrarna. Fattigdom, diskriminering, bristande 
kännedom om majoritetssamhällets utbildningssystem och övergrepp är 
några faktorer som är orsaken till denna situation. Många romska barn pla-
ceras i klasser för utvecklingsstörda barn eller andra specialklasser 
(Liégeois, 1994, 1998; OSCE, 2000; EUMC, 2003).  

 

Antiziganismen  
Frågan om orsaken till den i Europa och världen vitt utbredda antiziganis-
men, det vill säga ”rasistiskt grundade förhållningssätt till romer inom 
majoritetssamhället” (DO, 2004: 12) har bland annat behandlats av den 
brittisk-romske lingvisten Ian Hancock (2002a: 53ff; se även Johansen, 
1997). Hancock (2002a) menar att antiziganismen började redan på 1300-
talet när romerna förslavades i Östeuropa. Tydligast blev kanske fragmen-
teringen av den romska befolkningen i just Östeuropa och särskilt i 
Rumänien där de sedan medeltiden lagligen behandlats som egendom 
(Gheorghe, 1999). Slaveriet avskaffades först år 1864. Olika former av 
antiziganism förkommer än idag runt om i världen både i en institutionali-
serad form och på individnivå, även om den tar sig andra uttrycksformer.  

Några av orsakerna till att antiziganismen utvecklades var, enligt 
Hancock (2002a), att romerna vid ankomsten till Europa betraktades som 
främmande inkräktare från Asien icke-kristna vilka förknippades med islam 
och den då pågående utbredningen av det Osmanska riket. Edward Said 
(1997 [1978]: 62) menar att de europeiska framställningarna av muslimer, 
osmaner eller araber alltid ”varit ett sätt att kontrollera det skrämmande”. 
Hancock (2002a) betonar även att det traditionellt sett förkommit en stor 
betoning på hemland och nationellt territorium i de europeiska samhällena, 
där hem betecknar stabilitet och tillhörighet, något som främlingen inte kan 
dela (jfr Montesino Parra, 2002).  

En annan aspekt som Hancock (2002a) också pekar på är att romerna vid 
ankomsten till Europa utseendemässigt avvek från den europeiska befolk-
ningen i allmänhet. I den medeltida kristna doktrinen knöts det mörka till 
synden, medan det ljusa sammankopplades med renhet, menar Hancock. 
Han hävdar också att kyrkan har bidragit till att både skapa och vidmakt-
hålla antiziganismen genom århundraden.9 Han framhåller även den sluten-
het som ofta har karakteriserat romsk kultur och romska levnadsmönster i 
kontakten med det omgivande samhället, som ytterligare orsaker som kan 

                                              
9 Svenska kyrkan har vid olika tillfällen bett om ursäkt för de oförätter romerna utsatts 
för. Den officiella ursäkten framfördes av ärkebiskop K.G. Hammar i juni år 2000 
(Hazell, 2002). 
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ha påverkat den övriga befolkningens fientliga syn på gruppen. Hancock 
menar också att bristande kunskaper om romernas ursprung hos majoriteten 
tillsammans med majoritetens egna projiceringar på gruppen, där majorite-
tens egna ofta romantiserade fantasier och egen längtan efter ett fritt liv 
utan ansvar tillskrevs de kringvandrande romerna (jfr Okely, 1983). Utan 
eget land, egen erkänd historia och egna talespersoner har det varit lätt att 
utmåla romer som syndabockar och svartmåla dem. 

Än idag har det omgivande samhället oftast mycket liten kännedom om 
romernas öde och lidande genom historien och i nutid under Porrajmos, 
Förintelsen. Det saknas också forskning om romerna och Förintelsen. Man 
vet dock att mellan 50-70 procent av den romska befolkningen dödades i 
det nazi-ockuperade Europa (Nationalencyklopedin, 1996). På vissa håll 
deltog även civilbefolkningen i utrotandet av romer (Johansen, 1990) 
Beroende på källa finns siffror på mellan 500 000 till 2-3 miljoner romer 
som kan ha dött under denna period och de flesta romska familjer drabba-
des av förluster av anhöriga (Kalander, 1996; NE, 1996; Hancock, 1987, 
2002; Lundgren & Taikon, 2005). Detta har fått stora sociala konsekvenser 
för dem som överlevde och för minoriteten som helhet.  

 
In the first years following the end of the Nazi domination of Europe, the 
Gypsy community was in disarray. The small [Romani] educational and 
cultural organisations that had existed before 1939 had been destroyed. The 
family structure was broken with the death of the older people – the 
guardians of the traditions. While in the camps, the Gypsies had been 
unable to keep up their customs – the Romanía – concerning the preparation 
of food and the washing of clothes. They solved the psychological problems 
by not speaking about the time in the camps. Only a small number of 
Gypsies could read or write, so they could not tell their own story. But also 
they were unwilling to tell their own stories to others, and few others were 
interested anyway. In the many books written describing the Nazi period 
and the persecution of the Jews, Gypsies usually appear as a footnote or 
mall section (Kenrick, 1998: 4, citerad i Hancock, 2002a: 49). s

 
På senare år verkar också en ny våg av antiziganism växa fram i vissa län-
der i Västeuropa genom spekulationer i media om att stora grupper av 
romer skulle invadera väst efter utvidgningen av EU (Office of the 
Commissioner for Human Rights, 2005).  

De åtgärder som majoritetssamhällen riktat mot romer har i alla tider 
inneburit ett förnekande av minoriteten och dess kultur, menar Jean-Pierre 
Liégeois (1998: 36). Trots detta pågår också förändringar i positiv riktning.  

 
We Roma, Gypsies are in a process of ‘ethnogenesis’. Ethnogenesis, at least 
in one interpretation, means a social group, previously occupying a despised 
and inferior position, moving from this position to some kind of 
respectability with a sort of equality with other social groups in the 
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hierarchy of social stratification on the basis of a revised perception of their 
identity (Gheorghe, 1999: 158). 

 

Romer i Sverige – en kort historik 
Till Norden kom de första romerna för omkring 500 år sedan och den första 
noteringen i Sverige gjordes år 1512. Arthur Thesleff (1904) redogör för 
detta. 

 
I Olai Petri svenska krönika heter det nämligen att ’samma åår her Steen 
war höffuiizman worden, kom en part aff thet folket som fara omkring ifrå 
thet ena landet til thet andra, them man kallar Tatare, hijt i landet och til 
Stockholm; förra hade the aldrigh her warit.’ 

I Stockholms stads tänkeböcker 1512 heter det: ’de tattere kommo hit i 
byn, hvilke sades vara af Klene Egiffti land.’ Deras ’hövitsman het herr 
Antonius, en grefve med sin grefinna.’ Dessa härbergerade i St. Laurentii 
gillesstuga (ibid.: 10-11). 
 

Precis som Thesleff skriver kallades gruppen först för ”tattare”, eftersom 
den förväxlades med folkgruppen tatarer. Mer än hundra år senare, på 
1630-talet, började beteckningen ”zigenare” att användas om romerna och 
man blandade beteckningarna ”zigenare” och ”tattare” för gruppen ända 
fram till slutet av 1800-talet (Fraurud & Hyltenstam, 1999). 

Behandlingen av romer har även i Sverige präglats av förföljelse och ut-
satthet. Exempelvis utfärdades under 1600- och 1700-talen i Sverige ett 
flertal dekret som hade för avsikt att hålla romerna utanför landets gränser 
eller påtvinga dem ett bofast liv (Svanberg & Tydén, 1990). Barnen har 
ofta varit föremål för majoritetssamhällets maktövergrepp. I Sverige inne-
bar det att man i en skrivelse från riksdagen 1897 betonade att barn till 
”tattare” skulle tas från föräldrarna och överlämnas till anstalter och en-
skilda personer på orter som föräldrarna vanligen inte besökte. Kring förra 
sekelskiftet utgjorde dessa tvångsomhändertaganden av barnen vedertagna 
åtgärder (se exempelvis Taikon, 1970; Svanberg & Tydén, 1990; 
Montesino Parra, 2002). Redan i början av 1900-talet fanns det i Sverige ett 
visst intresse för rasbiologiska tankegångar och tvångssterilisering riktad 
mot vissa grupper som ”zigenare” och ”tattare”. Sverige blev det land i 
världen som 1921 inrättade ett statligt rasbiologiskt institut under ledning 
av Herman Lundborg. ”För Herman Lundborg rådde ingen tvekan om 
zigenares mindervärdighet” som han ansåg som ”sämre kvalificerade folk-
element” (Svanberg & Tydén, 1990: 167) och rashygien diskuterades också 
i samband med olika åtgärder riktade mot romer (se även Catomeris, 2004).  
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Exempel på de tendenser som rådde finner man i uppslagsverket Nordisk 
familjebok (1934), som förmodligen förekom i många svenska hem långt 
senare, där man bland annat kan läsa följande om ”zigenare”. 

 
De skildras allmänt som sluga, fega, hämndgiriga, lögnaktiga och lättje-
fulla, i hög grad inställda på att genom bedrägerier av olika slag bidraga till 
sin försörjning. Ordnat arbete och bofast liv uthärda de icke. I små flockar, 
vanl. bestående av några besläktade familjer, dra de, under ledning av en 
hövding, omkring med vagnar och tält och lägra sig vid utkanterna av städer 
och samhällen, där de stanna några dagar el. veckor och slå mynt av sina 
färdigheter. Deras förnämsta näringsfång äro hästaffärer, kvacksalveri, spå-
doms- och taskspelarkonster, tiggeri och snatteri; de utföra även smides-
arbeten, kittelflickning, hovslagning o. dyl. Z. äro i regel mycket musika-
liska, och i s. ö. Europa uppträda de som sångare och musiker (se Zigenar-
musik). 

Z. äro mycket begivna på sprit, tobak och kaffe. De äro i hög grad vid-
skepliga men synas sakna egna religiösa föreställningar. Ras- och släkt-
känslan är mycket stark. Att gifta sig utom den egna rasen anses vara ett 
svårt brott och har förr t. o. m. straffats med döden. Dock ha de under 
senare tid i många länder börjat uppgå i den inhemska befolkningen. Inbör-
des synas z. ofta leva i promiskuitet (Nordisk familjebok, 1934: 1174). 
 

Om de resande (här benämnda ”tattare”) kan man i samma uppslagsverk 
läsa följande: 

 
T. hysa i regel motvilja mot ordnat arbete, de syssla företrädesvis med häst-, 
gårdfari- och skrothandel, förtenning, tillv. av vissa enkla husgerådsartiklar 
el. bettleri. Kvinnorna ha förr ofta sysslat med spådom och kvacksalveri. T. 
förlägga gärna sin verksamhet till marknader. De ha namn om sig att vara 
bedrägliga och tjuvaktiga, våldsamma och i hög grad begivna på starka 

rycker (Nordisk familjebok, 1933: 1). d
 

Den romska författaren och aktivisten Katarina Taikon (1963) uppmärk-
sammar tidigt uppslagsverkens roll i synen på romer och framhåller: ”Upp-
slagsböcker anses ju vara en elementär kunskapskälla, och det finns alltså 
stor risk för att många människor tagit de citerade påståendena för gott” 
(ibid.: 134).10 Även Leo Lucassen, Wim Willems & Annemarie Cottaar 

                                              
10 I sin barnbok Katitzi i skolan (1975) beskriver Katarina Taikon den lärarinna som den 
romska flickan Katitzi möter, när hon för första gången får börja skolan. Att Katitzi inte 
kan läsa och skriva som de övriga i klassen kände inte lärarinnan till: ”Alla barnen vände 
sig om och stirrade på Katitzi. Fröken Carlström blev osäker. Skulle hon få tråkigheter 
nu, bara för att hon hade fått en zigenarflicka i klassen? Hennes lärarkolleger hade varnat 
henne. Vad hon hade läst i uppslagsböckerna om zigenare hade inte lugnat henne. Det 
stod att de var tjuvar och att de inte ville arbeta. Att de var opålitliga och inte gick att ha 
bland andra människor. Hon hade hoppats att det var något fel, att uppslagsverken i alla 
fall överdrev. Men hon visste inte, Katitzi var ju lite annorlunda. Inte var hon elak, men 
sådana där saker som att hon vägrade att skriva på svarta tavlan, eller överhuvudtaget 
skriva” (ibid.: 69ff). 

 27



  

(2001) pekar på den auktoritet som uppslagsverk ofta står för, samt den 
påverkan som de har i den tid då de används, särskilt bland bildade skikt i 
samhället som har makt och inflytande över beslut som fattas och som i 
detta fall rörde romer.  

 
After all, encyclopaedias function as a channel for the existing knowledge 
about Gypsies; they show what is considered the objective opinion of the 
moment. A critical examination of the sources is often left out by the 
editors. Consequently, both the prejudiced and non-prejudiced views 
belonging to a certain period can be deduced from the entries (ibid.: 35). 
 

Självfallet finns det alltid också andra informationskällor som påverkar 
människors inställning (jfr Mayall, 2004), men uppslagsverkens starka 
ställning som ”objektiva” källor kan inte underskattas.  

Lindholm (1995) hävdar att de rashygienska tankarna hade stort genom-
slag i Sverige och menar att det under 1940- och 1950-talen publicerades 
mängder av stereotyper om resandegruppen och att tidningarna talade om 
”tattarplågan”. ”Kulmen verkar dock ha nåtts vid början av 1940-talet, när 
den utvidgade steriliseringslagen och tattarinventeringen var aktuella” 
(ibid.: 68). Hur många resande som omfattades av de mellan åren 1935-
1975 närmare 63 000 rapporterade steriliseringsoperationerna är svårt att 
avgöra, men Lindholm menar att mångas resandebakgrund bidrog till beslut 
om sterilisering. 

Ett annat exempel på hur stereotypier och fördomar kunde spridas under 
1930-talet utgör de budskap som Skolradion och Folkskolans barntidning 
riktade till skolbarn och som innehöll exkluderande perspektiv på minori-
teter (Lindgren, 2002). Där utgjorde samer och romer exkluderade grupper, 
medan etniska svenskar tillhörde de inkluderade. I Lindgrens exempel som 
rör romer kretsar historien kring en ”zigenarvagn” som några barn upp-
täcker på vägen hem från skolan och från vilken de hör barngråt.  

 
Den negativa bilden av zigenare byggs gradvis ut. Förutom att de gärna stjäl 
barn får läsarna veta att de ligger i bakhåll redo för anfall, vilket förstärks 
av hur karavanens placering i naturen beskrivits tidigare, den var halvt 
gömd i gräset i en sänka. I en sådan miljö blir de svenska barnen helt ute-
lämnade – för vem skulle ha möjlighet att komma till deras undsättning 
ibid.: 47)? (

 
I detta fall visar det sig dock att barnet som gråter är ljushårigt och blåögt 
och när modern senare dyker upp försvinner barnens ängslan eftersom hen-
nes klädsel inte är romsk. ”När hela situationen förändrats och karavanen 
visat sig härbärgera vanliga svenskar i stället för zigenare framställdes den 
inte alls som hotfull längre” (ibid.: 48). Föreställningar kring ”vi” och ”de 
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andra”, menar Lindgren, ”formulerades i hög grad med utgångspunkt från 
hur man skulle bo, se ut och tala” (ibid.: 50).  

Mellan 1914 och 1954, det vill säga även under andra världskriget, var 
Sveriges gränser stängda för romer. Först 1952 fick den grupp romer på 
omkring 740 personer (SOU 1956:43; Takman, 1976) 11 som då befann sig 
i landet svenskt medborgarskap (Montesino Parra, 2002). Som ett exempel 
på hur man fortfarande så sent som 1955, dvs. tio år efter andra världs-
krigets slut i Sverige kunde skriva om romer, återges i nedanstående citat ur 
boken Zigenarväg (1955) författad av Ivar Lo-Johansson och med fotogra-
fier tagna av Anna Riwkin-Brick. Sedan 1920-talet hade Lo-Johansson haft 
kontakt med romer i Ungern och följt dem på resor. I Sverige fortsatte 
kontakten (Lo-Johansson, 1955). 1955 skriver han alltså följande: 

 
Ett av zigenarnas typiska rasdrag är käkpartiet, munnen, det som brukar 
kallas ”zigenarkäften”. Likaså har zigenarna en raslukt. Den tycks ut-
strömma inifrån kroppen. Den har inte med bristande hygien eller kosmetik 
att göra. Det har inträffat att man i de stora zigenarländerna dresserat hun-
dar på zigenare. I veckotal har hundarna kunnat känna vittringen av zige-
nare som händelsevis varit på platsen. För en zigenare har svensken också 
en raslukt, som gör det möjligt för honom att, utan att behöva se, kunna av-
göra om det är en svensk eller en zigenare (Lo-Johansson & Riwkin-Brick, 
1955: 18). 
 

Lo-Johanson hade inställningen att romerna skulle få vara ”i fred”, att de 
inte skulle ”förstöras genom att komma in i samhället och lära sig läsa” 
utan i stället borde de få behålla sin ’ursprunglighet’” (Taikon, 1963: 127). 
Taikon menar att Lo-Johansson var präglad av sin tids ”rastänkande”. 
Enligt henne handlade det inte om ett medvetet förakt utan att han mer ville 
att romerna skulle ”bo i ett slags reservat, som ett slags levande Skansen-
attraktion” och inte tycktes förstå att romerna också ville ”leva som 
moderna människor och inte vara några utställningsföremål” (ibid.: 132). 
Henrik Román (1993) menar att Lo-Johansson ansåg att betänkandet 
Zigenarfrågan (SOU 1956:43), som kom i mitten av 1950-talet, var ett 
statligt assimileringsprogram, som skulle leda till utrotning av gruppen. Lo-
Johanssons antaganden besannades enligt Román (1993). I sin genomgång 
av den förda politiken mellan åren 1954-1969, konstaterar han att ”femton 
års zigenarpolitik hade, summariskt uttryckt, förvandlat de svenska zige-
narna till bofasta men bidragsberoende skolelever” (ibid.: 27). 

 

                                              
11 Siffran inkluderar ej de resande. 

 29



  

Dagens situation 
Idag utgör den romska minoriteten i Sverige omkring 50 000 personer. 
Ibland brukar man göra indelningen i fem huvudgrupper, nämligen svenska 
(kelderash), finska (kaale, kale, kalé), utomnordiska, resande och ny-
anlända romer (Forsberg & Lakatos, 2003), även om indelningen inte av-
speglar de stora variationerna inom grupperna och de många olika under-
grupper som ingår. ”De resande och kalé har levt under mycket lång tid i 
Norden, kelderasha-gruppen invandrade till Sverige under 1800-talets 
andra hälft och sedan 1970-talet har ett stort antal romer ur olika grupper 
från östra Europa fått uppehållstillstånd i Sverige” (DO, 2004: 10). Språk-
situationen är också mycket sammansatt med flera olika varieteter av 
romani chib. Då romani chib tidigare främst varit ett muntligt språk finns 
ännu ingen enhetlig ortografi utan idag pågår den långa processen att stan-
dardisera de olika varieteterna av språket (Fraurud & Hyltenstam, 1998). 
Dessutom är flerspråkigheten inom den romska minoriteten avsevärd.  

När det gäller den svenska situationen för romer idag konstaterar DO 
(Ombudmannen mot etnisk diskriminering) i sin rapport Diskriminering av 
romer i Sverige (2004) att antiziganismen i Sverige ”under lång tid känne-
tecknats av nedsättande föreställningar om ’tattare’ och ’zigenare’ och kom 
särskilt till uttryck i den rasmässigt motiverade behandling som drabbade 
de resande och kelderasha-gruppen under 1940-talet” (DO, 2004: 12). Men 
fortfarande upplever många romer ”att Sverige är ett rasistiskt land som är 
fientligt inställt till romer” (DO, 2004: 19). Den enkätundersökning 
(Forsberg & Lakatos, 2003) som ingår i DO:s rapport besvarades av 149 
svenska, finska, utomnordiska, resande och nyanlända romer, som var bo-
satta i olika delar av landet. Frågorna i enkäten rörde upplevelse av diskri-
minering på olika områden och förtroende för olika institutioner samt i vil-
ken utsträckning de kände sig delaktiga och accepterade i det svenska sam-
hället. Där framkom bl.a. att två tredjedelar av dessa personer känt sig dis-
kriminerade i skolan eller i annan utbildningsinstitution. Skolan var till-
sammans med arbetsförmedlingen, en av de samhällsinstitutioner där de 
romer som ingick i studien främst valde att inte avslöja sin identitet. Trots 
detta uttryckte man ändå högst förtroende för sjukvården och skolan bland 
de olika samhällsinstitutionerna (ibid.).  

 

Romer i övriga Norden 
Situationen för och förhållningssättet till den romska minoriteten och även 
de övriga minoriteter i de nordiska länderna har i ett historiskt och ett nu-
tida perspektiv såväl likheter som skillnader. Det har alltid förekommit 
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kontakt mellan romer i de olika nordiska länderna och man flyttar även 
mellan länderna. Därför ges här också en kort sammanfattning om situatio-
nen för romer i Danmark, Finland och Norge och förhållandet till majori-
tetssamhällets institutioner. Även majoritetssamhället har genom sina olika 
institutioner intresserat sig för hur man förhållit sig till romer under olika 
tidsperioder i de övriga nordiska länderna (se t.ex. SOU 1956:43; 
Hernesniemi & Hannikainen, 2000; KU, 2005; Lidén, 2005). 
  

Danmark 
Det första historiska dokument som anger att romer förekommer i Danmark 
dateras till år 1505. Under de följande tvåhundra åren uppehöll sig ett fler-
tal romska grupper och familjer i landet trots lagar och dekret riktade mot 
dem. År 1736 kom kung Christian den VI:s fattigvårdslag som bl.a. innebar 
att romerna skulle lämna landet och barnen tas från föräldrarna. Efter detta 
finns knappast någon information om romer under cirka hundra år, men 
från mitten av 1800-talet börjar grupper från Östeuropa komma till landet. 
Lagen om lösdriveri från 1875 bekräftar att romer inte hade rätt att vistas i 
landet. Mellan 1911 och 1953 fick ingen romsk person inresetillstånd och 
de som befann sig i landet utvisades (Jensen, 1996). 

Antalet romer i Danmark beräknas idag till omkring 2 000 personer. 
Dessutom finns det cirka 500 romska flyktingar från forna Jugoslavien 
(ibid.). Antalet resande beräknas vara omkring 5 000 (Hazell, 1997). I 
Helsingør bor en grupp på ungefär 500 romer som utvandrade från 
Jugoslavien på 1960-talet. De hade ursprungligen för avsikt att resa till 
Sverige, men vägrades inresa här. Hälften av den romska gruppen i 
Helsingør består av barn under 18 år (Jensen, 1996). Kommunen anklaga-
des för rasdiskriminering efter att romska barn på 1990-talet och framåt 
placerats i specialklasser (Jensen, 1996; Cederberg, 2004; Office of the 
Commissioner for Human Rights, 2005) . 

Den romska befolkningen i Danmark består idag av flera olika grupper 
och familjer. Förutom den största gruppen, som alltså bor i Helsingør, bor 
det romer i Köpenhamnsområdet och även på landsbygden. Det är dock 
svårt att uppskatta ett exakt antal och att lokalisera de olika grupperna. 
Romska föreningar och organisationer är svaga om ens förekommande i 
landet (Jensen, 1996). De danska myndigheterna anser att lika möjligheter 
huvudsakligen skapas genom att skapa lika villkor för alla, vilket med 
andra ord innebär att det inte behövs särskilda åtgärder (The Gypsies in 
Denmark, 1991). Danmark har ratificerat ramkonventionen och minoritets-
språkskonventionen men konventionerna omfattar endast den tyska mino-
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riteten i södra Jylland och inkluderar inte romer, grönländare eller färöingar 
(KU, 2005). Danmark har vid flera tillfällen och av bl.a. Europarådets råd-
givande kommitté uppmanats att erkänna romer som en nationell minoritet 
(Lidén, 2005). 

 

Finland 
Omkring 10 000 romer bor i Finland och då huvudsakligen i städer i södra 
och västra Finland. Dessutom bor cirka 3 000 finska romer i Sverige 
(Romerna i Finland, 2004). De finska romerna tillhör kalé (kale eller kaale) 
gruppen.12

De första romerna kom från Sverige på 1500-talet, då Finland var en del 
av kungariket Sverige. Det tidigaste historiska dokumentet dateras till 
1559, då myndigheterna tvingade romerna att flytta till de östra delarna av 
landet. 1637 instiftades en lag i syfte att kontrollera och utvisa romerna, 
men åtgärderna hade liten effekt eftersom dessa bodde i glest befolkade 
områden och reste runt, vilket gav dem ett bättre skydd. När Finland 1809 
blev ryskt storfurstendöme stiftades en lag i syfte att anpassa romerna och 
tvinga dem att bli bofasta. Efter 1850 hårdnade inställningen till dem, något 
som bl.a. lagen om lösdriveri visar (Romerna i Finland, 1994). 

Vid början av 1900-talet hade den allmänna opinionen och Zigenar-
missionen, Mustalaislähetys, inställningen att romerna måste assimileras. 
År 1900 kom ett kommittébetänkande, där den s.k. Wallekommittén ställde 
som mål att tvångsintegrera och assimilera romerna med majoritetsbefolk-
ningen. Finland blev år 1917 självständigt men den enda minoritet som då 
garanterades rättigheter av den finska konstitutionen var den svensk-
språkiga minoriteten (Romerna i Finland, 2004). Många menar att 

 
deltagandet i Finlands krig under 1939-45 har starkt påverkat romernas fin-
ländska identitet. De finländska romerna betraktar sig i första hand som en 
nationell minoritet. Motiveringen utgår från att de har bott i Finland sedan 

500-talet och att de har rotat sig här (ibid.: 7). 1
 

Efter krigen bildades 1953 en kommitté där Zigenarmissionen ingick som 
huvudrepresentant för den romska befolkningen i landet. De metoder som 
användes för assimilering omfattade även placering av romska barn på 
barnhem. Under 1950-talet öppnade Zigenarmissionen med statlig finansie-
ring barnhem för romska barn och det beräknas att 10-20 procent av alla 
romska barn passerade genom dessa institutioner under 1950 - 60-talen. 

                                              
12 Uppgifter om förkomst av resande i Finland har inte hittats. 
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Zigenarmissionens inflytande på dessa barns socialisation får därför inte 
underskattas (Grönfors, 1977). 

År 1956 bildades Delegationen för zigenarärenden i samarbete med 
Social- och hälsovårdsministeriet. I delegationen ingick också en romsk 
representant. Delegationen omorganiserades 1968 och fick då representan-
ter från två romska organisationer. Diskussionerna om romernas och 
samernas rättigheter och ställning i det finska samhället började först på 
allvar under 1960-talet. Under detta årtionde flyttade även många romska 
familjer till Sverige på grund av svårigheter när det gällde arbete och 
bostad. ”Den finländska minoritetspolitiken började omdanas i slutet av 
1970-talet, då den första lagen om etnisk diskriminering trädde i kraft. 
Assimileringspolitiken, som hade kännetecknat början av 1900-talet, hade 
då spelat ut sin roll” (Romerna i Finland, 2004: 3).  

Delegationen för zigenarärenden blev 1989 permanent och ändrade 
samtidigt namn till Romaniasiain neuvottelkunta och man talar inte längre 
om mustalainen utan i stället används ordet romani. Hälften av de 18 med-
lemmarna i delegationens styrelse består av romer och de övriga av repre-
sentanter från den statliga centralförvaltningen samt av en sekreterare på 
halvtid. Delegationens uppgifter omfattar bl.a. frågor rörande språket 
romani och den romska kulturen och dess betydelse inom barnomsorg och 
utbildning, social-, hälso- och bostadsfrågor, samt internationella frågor 
rörande romer. 1992 bildades också en utvecklingsenhet för romernas ut-
bildning, Romaniväestön koulutusyksikkö, vid Opetushallitus, Utbildnings-
styrelsen. Denna enhet har främjat publiceringen av undervisningsmaterial 
och tillhandahåller information om romani och romsk kultur samt om 
romernas behov exempelvis inom skola och hälsovård till majoritetsbefolk-
ningen (Romerna i Finland, 1994). 

Ändå befinner sig romerna fortfarande ”i en sämre ekonomisk och social 
ställning än andra finländare” (Romerna i Finland, 2004: 3). När det gäller 
skolan har denna tidigare ofta uppfattats som ett sätt att assimilera den 
romska befolkningen, men numera ges utbildning ökad vikt bland de finska 
romerna. Romernas ställning har i Finland, tack vare både romer och myn-
digheter, dock förbättrats avsevärt under de senaste årtiondena, även om 
missförhållanden fortfarande förekommer. Den assimileringspolitik som 
fördes under första hälften av 1900-talet har förändrats och övergått till att 
det idag finns en större förståelse och respekt bland majoritetsbefolkningen 
när det gäller romsk kultur (ibid.). Intrycket är att Finland bland de nor-
diska länderna har den längsta traditionen av samarbete med romer. Romer 
finns också representerade på olika nivåer hos myndigheter. I Finland finns 
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det även flera kända och etablerade romska musiker, författare och företa-
gare. 

Finland ratificerade minoritetsspråkskonventionen som andra land år 
1994 och ramkonventionen 1997. Vid ratificeringen av ramkonventionen 
definierade inte Finland vad som menades med ”nationella minoriteter”, 
men det anses att konventionen omfattar romer, samer, judar, tatarer och s.k. 
gammelryssar samt de facto också finlandssvenskar. I den finländska 
grundlagen sägs att finska och svenska är Finlands nationalspråk (KU, 
2005). 

Finlands president Tarja Halonen var också initiativtagare till European 
Roma and Travellers Forum (ERTF) som skall bedriva ett självständigt 
arbete i anslutning till Europarådet. Forumets ledamöter representerar olika 
paraplyorganisationer. ”I forumet är de romska organisationerna för första 
gången officiellt med när frågor som gäller romer avgörs” (Romerna i 
Finland, 2004: 16). 

 

Norge 
Den romska befolkningen Norge består av omkring 430-450 personer 
strukturerade i åtta storfamiljer, som tillhör gruppen Vlach (valakiska 
romer) och som huvudsakligen bor i Osloområdet. Denna relativt sett lilla 
gruppen romer är semibofasta, har besvärliga boendeförhållanden och bar-
nen har svårt att få en stabil skolgång (Lidén, 2005). Under 1990-talet har 
nya grupper av romska flyktingar från Östeuropa begärt asyl i landet. Om-
kring 120 bosniska romer, som kommit som flyktingar, är bosatta i 
Bergenområdet. Det finns också uppgifter om romer från andra delar av 
Östeuropa, men många uppger inte sin romska bakgrund (Bay, 2001). Det 
finns uppgifter på att mellan 3 - 4 000 resande (Lidén, 2005) finns i Norge 
men även uppgifter om 10 000 resande förekommer (Hazell, 1997; 
Lundgren, 2003).  

Diskriminering av romer finns i Norge dokumenterad så tidigt som 1687. 
De kunde infångas var som helst, gruppens ledare dödas, övriga medlem-
mar utvisas och deras ägodelar beslagtas, eftersom romerna ansågs vara 
fredlösa. Mellan 1701 och 1891 vägrades de inresa i Norge och den första 
utlänningslagen från 1901 införde krav på obligatoriska uppehållstillstånd. 
1914 infördes obligatorisk registrering hos polisen och från och med 1924 
utfärdades inga nya pass för romer. I slutet av 1920-talet lämnade romerna 
landet av okänd anledning och efter 1927 vägrades de inresa i landet 
(Johansen, 1990). Den norska Fremmedloven innehöll en paragraf som slog 
fast att romer och andra som inte har norskt medborgarskap skulle hindras 
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inresa (Bay, 2001). 1934, då förföljelser av romer redan pågick i Tyskland, 
försökte en grupp återvända men de stoppades och avvisades och skickades 
tillbaka till Tyskland, där de flesta senare dog i de nazistiska koncentra-
tionslägren (Johansen, 1990; Gjerde, 1994).  

1953 återkom den första romska familjen till Norge och 1956 förnyades 
familjens medborgarskap. Under de nästkommande åren återfick även 
andra romska familjer som lämnat landet sina medborgarskap. Ett så kallat 
rehabiliteringsprogram påbörjades 1972, där huvudfrågorna gällde bostad, 
alfabetisering och yrkesutbildning för romer. I utbyte mot deltagande i pro-
grammet skulle romerna få ta del av den sociala välfärden (ibid.). Mellan 
1977-1992 fanns det även romska klasser i skolorna, men i och med att 
stödåtgärderna upphörde decentraliserades ansvaret för romerna. De 
romska barnen integrerades i vanliga klasser, vilket ledde till att närvaron 
minskade drastiskt.  

I dag har ingen central myndighet något ansvar för den romska befolk-
ningen i Norge. Efter att de särskilda stödåtgärderna för romer upphörde 
1991 har förhållandena för denna minoritet återgått till den situation som 
rådde för ungefär tjugo år sedan eller till och med försämrats. De behandlas 
nu som en invandrargrupp (Lidén, 2005: 38). 

Den stora gruppen resande i Norge har varit mycket drabbad av den 
norska statens agerande. De jagades på 1600-talet, infångades, dödades 
eller skickades ut ur landet. Även senare historia präglas av förtryck: 

 
Under 1700-talet byggdes tukthus enbart för tattare, dessa tukthus har sedan 
varit i bruk under hela 1800-talet. 1907 kom lösdriverilagen som gjorde det 
möjligt att när som helst sätta de resande i tvångsarbete eller skicka dem till 
arbetskolonier. 1921 och 1953 kom handelslagar som förbjöd de resandes 
traditionella försäljning vid dörr och 1951 kom en djurskyddslag som för-

jöd de resande att äga häst (Lundgren, 2003: 97). b
 

Den organisation som kom att skada de resande på olika sätt var Norsk 
misjon blant hjemløse (även kallad Omstreifermisjonen), som samarbetade 
med de sociala myndigheterna från 1897 ända fram till 1986. ”Missionen 
ville hjälpa tattarbarn genom att ta hand om dem, låta dem växa upp på 
barnhem eller skicka dem till fosterhem. Mer än 1 500 barn togs från sina 
föräldrar och syskon” (ibid.: 97). Norsk misjon blant hjemløse inrättade 
bland annat arbetslägret Svanviken, som fungerade i västra Norge mellan 
1908 och 1978 och hade till uppgift att genomföra en kulturell ”ompro-
grammering” (Hazell, 2002: 105) av de resande, där ”arbetsträning, regel-
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bundenhet, ordning, kunskaper och gudfruktan” (ibid.: 106) utgjorde vik-
tiga beståndsdelar.13

 
Tilltakene på Svanviken bygde på en sterk nedvurdering av de reisendes 
livsstil og tradisjoner. Målsettningen var klar: fullstendig assimilasjon, en 
bevisst utryddelse av et folks egenart (Schlüter, 1993: 84). 

Familjerna utsattes för bevakning och kontroll. Barnen fick gå i skolan, 
men lärarna arbetade med att få dem att glömma sitt tidigare sätt att leva. 
Ett viktigt förbud i Svanviken utgjorde förbudet att tala ”rommani” (Hazell, 
2002). Bröt föräldrarna mot förbudet hotade man att ta barnen från dem. 
Upprepades detta verkställdes också hotet och barnen placerades på barn-
hem eller i fosterhem långt borta på annan ort. En återförening med famil-
jen försvårades av att handlingarna kring placeringarna hemligstämplades. 
För att hålla ihop familjen var de resande tvingade att underkasta sig minst 
fem år på Svanviken, men kontrollen av familjerna fortsatte även efter att 
de lämnat kolonin. Svanviken lades ner först i början av år 1989 (Schlüter, 
1993; Hazell, 2002).  

De resande i Norge har idag organisationer som försöker få ekonomisk 
ersättning av den norska staten för att de blivit utsatta för tvångssterilise-
ringar och för att de fått en ofullständig skolgång. Organisationer arbetar 
även för att barn till resande som en gång i tiden skiljts från sina föräldrar 
ska kunna återförenas med dem. 

Idag utgör romer (zigenare), romanifolket (resande, tattare) judar, kväner 
(finsktalande befolkning sedan 1500-talet bosatta i Nordnorge) och skogs-
finnar de nationella minoriteterna i Norge. Landsdels- eller minoritetssprå-
ken utgörs av romanes, romani, samiska och kvänska/finska (KU, 2005; 
Lidén, 2005).  

 
 
 
 

 

                                              
13 De personer som ingick 1954 års svenska ”zigenarutredning” besökte Svanviken ”för 
att närmare studera ’omstreiferfrågans’ ordnande i Norge” (SOU 1956:43: 6). 
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III. KULTUR, ETNICITET OCH 
FORSKNING OM ROMER 
 
 
 
 

Internationell debatt inom forskning om romer  
Att navigera bland böcker och forskning om romer är en svår uppgift efter-
som det finns en flora av texter av varierande kvalitet både inom och utan-
för den akademiska världen. Det rör sig om texter som också är ovanligt 
starkt präglade av den tid de skrivits i. Flera forskare (se t.ex. Okely, 1983; 
Lucassen, Willems & Cottaar, 1998; Montesino Parra, 2002; Hancock, 
2002a; Mayall, 2004; Belton, 2005) har lyft fram hur forskning om romer 
ofta baserar sig på och upprepar tidigare arbeten samt många gånger bygger 
på en mycket smal empiri där romer själva sällan kommit till tals. Mycket 
som är skrivet om romer är också rena påhitt och upprepningar av stereoty-
pier. Det är sällan man i forskningen möter någon grupp som i så hög grad 
blivit beskriven på detta sätt (Mayall, 2004) 
.  

Kultur och etnicitet  
För att förstå hur romer framställts historiskt i texter och forskning och de 
förändringar som nu pågår, kan paralleller dras till hur begrepp som kultur 
och etnicitet utvecklats sedan mitten av 1900-talet. Etnicitetsbegreppets 
historia kan i mycket stora drag ses som  

 
a movement from the original primordialist definition of the 1950s and 
1960s, through the circumstantialist/situationalist analysis of the late 1960s 
and 1970s, and on to the more recent constructionist school of thought. The 
danger with such labels and periodisation is that they can obscure some 
important complexities and there is no single, agreed meaning to any one of 
hese different approaches (Mayall, 2004: 193). t

 
Inom antropologin har utvecklingen skett från att studera ”den andre” till 
att även studera ”oss själva” (Eriksen, 2000). Stor betydelse för föränd-
ringen i synen på etnicitet och kultur, bort från en mer essentialistisk och 
statisk eller primordial syn baserad på ursprung, hade socialantropologen 
Fredrik Barths inledning till boken Ethnic Groups and Boundaries. The 
Social Organization of Culture Difference som kom 1969. Barth framhöll 
att i studiet av etniska relationer var det viktigt att fokusera på de gränser 
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och processer som genererar och upprätthåller en etnisk grupp från en 
annan och hur dessa gränser upprätthålls mellan grupperna samt vad de får 
för konsekvenser.  

 
Etnicitet blir utifrån en sådan tankegång en aspekt av en relation och inte en 
egenskap hos en person eller grupp. Den etniska gruppen konstitueras 
ideologiskt och socialt genom att såväl dess egna medlemmar som med-
lemmar av andra etniska grupper erkänner den som kulturellt särpräglad, 
och genom att de identifierade kulturskillnaderna får praktiska konsekven-
ser (Eriksen, 2000: 287).  
 

Mayall (2004) menar dock att Barths (1969) fokus på gränser mellan grup-
per är uttryck för en instrumentalistisk syn (se även Eriksen, 1998), som 
exempelvis Brah (2001) uttrycker det. 

 
Etnicitetens gränser kan … dras runt en mångfald kriterier – språk, religion, 
minnen av en delad historia och visioner om ett delat öde, en tro på ett 
gemensamt ursprung – så att man kan tillhöra mer än en etnicitet beroende 
på vilka kriterier som framhävs i ett visst sammanhang (ibid.: 196). 
 

Själva etnicitetsbegreppet problematiseras också idag. Paulina de los 
Reyes, Irene Molina & Diana Mulinari (2003) ser etnicitet snarare som en 
förskönande omskrivning av begreppet ”ras”.14 De talar om ”samhällets 
rasifiering” (ibid.: 295) som är knuten till en essentialistisk syn på grupper. 
En sådan syn kan i sin tur vidmakthålla fasta föreställningar om människor 
och sociala skillnader (jfr Belton, 2005), en syn som inte Eriksen (2000) 
delar. Han menar i stället att etnicitet inte hänvisar ”till ’objektiva’ kultur-
skillnader, utan till den sociala kommuniceringen av kulturskillnader”, och 
att etnicitet därför är ”något annat än ’ras’, även om många etniska ideolo-
gier använder föreställningar om ras för att stärka gemenskapen” (ibid.: 
285).  

                                              
14 Användningen av ordet ”race” på engelska och ”ras” på svenska, kan bli problematiskt 
när man översätter ordet direkt. Skovdahl (1999) framhåller att på svenska har ordet 
främst en biologisk innebörd, medan ”’race’ i modern engelska och franska ofta används 
med en vidare innebörd än det svenska ’ras’. Det ligger ingen biologisk anspelning i att 
på engelska tala om ’the British race’ i samband med exempelvis en påstådd förkärlek för 
paraplyer och husdjur: ordet står här för nationstillhörighet i en kuturell bemärkelse, 
närmast förknippad med föreställningen om nationalkaraktärer. Att på engelska tillämpa 
avdelningen ’racism’ i samband med alla konflikter är därför språkligt mer näraliggande, 
än att göra detsamma på svenska. Den utvidgade användningen av ordet ’racism’ på 
engelska under senare år kan också ha påverkat svenskt språkbruk, utan att innebörden av 
det svenska grundordet ’ras’ förskjutits på motsvarande sätt. Orden ’racism’, ’racisme’, 
’rassismus’ och efter dessa det svenska ’rasism’ är av modernt datum och dök upp först 
under mellankrigstiden i samband med den internationella kritiken mot den tyska 
nazismen” (ibid.: 17). I detta arbete sätt därför citattecken kring ordet ”ras” när detta 
används t.ex. i översättningar från engelskspråkiga texter. 
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Även synen på kulturbegreppet diskuteras. Oftast har kulturbegreppet 
setts som synonymt med det levnadssätt och sätt att betrakta världen som är 
gemensamt för en bestämd grupp och som skiljer den från andra. Men kul-
turbegreppet som något avgränsbart, stabilt och socialt homogent blir pro-
blematiskt, menar Magnus Öhlander (2005). 

 
Som sammanhållen och tydligt inringad entitet med näst intill fysisk exi-
stens fungerar inte kulturbegreppet för att beskriva en komplex verklighet. 
Termen närmar sig biologiska kategorier som ”ras” och ger en statisk syn 
på mångfald vilken dessutom baseras på social dominans (ibid.: 15-16). 
 

Öhlander menar att kulturbegreppet innehåller tre grundbetydelser. Den 
första betydelsen står för detta att vara kultiverad, ”som ansluter till ordet i 
sin urprungsbetydelse av att odla, alltså att kultivera själen och sin person” 
(ibid.: 20). Den andra betydelsen är ordets estetiska mening i bemärkelsen 
olika former av konst och sätt att utöva konst. Den tredje betydelsen slutli-
gen, gäller den antropologiska, som bland annat omfattar olika traditioner, 
livsstil, normer, värderingar och känslomässiga uttryck. Kulturen, menar 
Öhlander, uppmärksammar skillnader vilket kan öka förståelsen människor 
emellan men dessa skillnader kan också användas för att utöva makt.  

En annan viktig aspekt som bör uppmärksammas är hur man använder 
kulturbegreppet för att förklara det mesta som gäller ”de andra”, det som 
brukar benämnas kulturalisering. Kulturalisering innebär att kulturella och 
etniska orsaker används för att ensidigt förklara sociala orättvisor och bris-
ter i jämlikhet, ”det vill säga att reducera komplexa sociala processer till 
enkla, deterministiska och statiska antaganden om kultur” (de los Reyes, 
Molina & Mulinari, 2003: 28). Detta att tillhöra en annan kultur ses som 
den grundläggande orsaken till olika problem. Genom denna inställning 
kan dock verkligheten döljas och andra samhälleliga relationer mellan 
människor osynliggörs (Ålund, 1997).  

I detta sammanhang kan det för individen bli tal om stereotypier, det vill 
säga ”förenklade beskrivningar av konventionellt antagna kulturdrag hos 
kategorier av människor (Eriksen, 2000: 287). Goffmann (2005 [1973]) 
använder begreppet stigma för att beskriva diskrepansen mellan den virtu-
ella eller skenbara identitet, tillskriven identitet, alltså ”de egenskaper som 
ges en människa i en social situation” (Kaijser & Öhlander, 1999: 15), och 
en persons faktiska sociala identitet, det vill säga den identitet personen 
själv upplever sig ha. När dessa två inte sammanfaller uppstår ett avstånd, 
som kan ge problem med identiteten för personen i fråga. Detta kan ske i 
form av stigmatisering som uppstår när någon utmärkande egenskap kopp-
las samman med en stereotyp och då ofta någon typ av fördom. Stereoty-
pier reducerar människor till några få enkla fasta egenskaper och skapar 
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gränser som också exkluderar och talar om vem som inte passar in. Stereo-
typier tenderar också att förekomma särskilt när makt är ojämnt fördelad 
mellan grupper. I detta sammanhang förekommer också ofta etnocentrism 
som innebär att man tillämpar sina egna normer och värderingar på andra 
grupper. Om en människa ständigt stigmatiseras i olika situationer, kan hon 
eller han uppleva att den stigmatiserande tillskrivna identiteten samman-
faller med den faktiska identiteten (Goffman, 2005; Kaijser & Öhlander, 
1999: 15-16). Man blir det som andra tycker att man är. Stereotypisering 
kan sägas vara ett medel för att utöva symboliskt våld mot andra (Hall, 
1997).  

 

Relationen minoritet och majoritet 
Frågor om etnicitet handlar, enligt Eriksen (1998), i hög grad om maktrela-
tioner mellan grupper och särskilt förhållandet mellan minoritet och majo-
ritet. Talet om etnicitet har en tendens att handla om ”subnationella enheter 
eller minoriteter” av olika slag, men majoriteter och dominerande folkslag 
är lika ”etniska” som minoriteter (ibid.: 12-13). ”För att etnicitet skall upp-
stå måste grupperna ha ett minimum av kontakt med varandra, och de 
måste hysa föreställningar om att den andra gruppen är kulturellt annor-
lunda än den egna” (ibid.: 21). Eriksen (2000) pekar också på hur majori-
teten har både politisk och social makt, vilket gör det möjligt för den att 
också definiera vilka kulturella aspekter som tillmäts värde. 

Avtar Brah (1996: 187) menar att dikotomin minoritet - majoritet är pro-
blematisk eftersom den reducerar det hela till skillander i fråga om antal, 
det vill säga en numerisk fråga, vilket i sin tur riskerar att göra maktskillna-
den naturlig snarare än att utmana den. Vilken kategori människor hamnar i 
en minoritetsposition i en specifik diskurs? frågar Brah. Är de härskande 
klasserna en minoritet eftersom de till antalet nästan alltid utgör en minori-
tet? Brah menar att om termen används som synonym för underordning kan 
det just därför bli problematiskt. I stället föreslår Brah begreppet diaspora, 
eftersom det enligt henne gör det möjligt att förstå minoritet och majoritet 
som en multiaxel, där minoritet enligt en dimension av särskiljande kan 
konstrueras som majoritet längs en annan axel. En person kan samtidigt 
både inta en minoritets- och en majoritetsposition, vilket får viktiga impli-
kationer för hur subjektivitet skapas. 

 
What this means is that where several diasporas intersect – African, Jewish, 
Irish, South Asian, and so on – it becomes necessary to examine how these 
groups are similarly or differently constructed vis-à-vis one another. Such 
relational positioning will, in part, be structured with reference to the main 
dominant group” (ibid.: 189). 
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Även i två svenska studier om samer problematiseras frågan om minoritet 
och majoritet. Andrea Amft föredrar att i sin avhandling Sápmi i föränd-
ringens tid. En studie av svenska samers levnadsvillkor under 1900-talet ur 
ett genus- och etnicitetsperspektiv (2000) använda ”den dominerande grup-
pen” för majoriteten och ”den underordnade gruppen” för minoriteten, 
eftersom hon anser begreppsparet majoritet/minoritet ”som problematiskt 
på grund av dess brist på analytisk exakthet vid granskning av maktförhål-
landet mellan olika etniska grupper” (ibid.: 99). Det är ju inte alltid som 
den makthavande gruppen, majoritetsgruppen, är numerärt överlägsen, som 
till exempel under apartheidregimen i Sydafrika. 

Ulf Mörkenstam har i sin avhandling Om ”Lapparnes privilegier”. 
Föreställningar om samiskhet i svensk samepolitik 1883-1997 (1999) stu-
derat föreställningar om samiskhet i svensk samepolitik. Också han pro-
blematiserar frågan om minoriteter och menar att i debatten om minoriteters 
rättigheter betraktas ”kollektiva identiteter vanligen som tidlösa storheter, 
som är lätta att avgränsa och definiera. De tas därmed för givna och förut-
sätts vara opåverkade av historisk förändring och politisk praktik” 
(Mörkenstam, 2003: 3). Mörkenstam pekar på ett dilemma när det gäller 
särskilda rättigheter för grupper eller kulturer, eftersom det kan innebära att 
ett samhälles maktrelationer bevaras i stället för att utmanas. Han hävdar 
”att minoritetspolitik legitimeras genom att hänföras till en specifik före-
ställning om gruppen, samtidigt som den förda politiken bidrar till att skapa 
denna föreställning” (ibid.: 3) och ser därmed faran för en essentialism i 
detta. Men trots att han framför denna kritik försvarar han ändå särskilda 
rättigheter för minoritetsgrupper, därför att ”särskilda rättigheter är omöj-
liga att legitimera utan en specifik föreställning om gruppen” (ibid.: 5), det 
vill säga att för att en minoritetsgrupp ska kunna åtnjuta särskilda rättighe-
ter, måste det finnas en uppfattning om hur gruppen är (se diskussionen om 
strategisk essentialism i kapitel V). ”Klassificeringsmomentet i politik för-
utsätter att ett visst levnadssätt – en specifik identitet – framhävs och 
erkänns, på bekostnad av andra möjliga identiteter att politiskt privilegiera” 
(ibid.: 5).  

I denna studie kommer, som tidigare nämnts, begreppen minoritet och 
majoritet att användas eftersom de, enligt min mening, tydliggör maktför-
hållandet mellan de båda grupperna, även om de inte beskriver de variatio-
ner som också finns inom grupperna. Dessutom utgör romerna en erkänd 
nationell minoritet och detta är också den beteckning som används officiellt 
(se t.ex. SOU 1997:193; SOU 1997:192; Prop. 1998/99:143; Huss & 
Spiliopoulou Åkermark, 2001; KU, 2005). 
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Synen på romer i forskning  
Med utgångspunkt i utvecklingen av kultur- och etnicitetsbegreppen kan vi 
se hur också detta avspeglas i synen på romer i forskning och andra texter. 
David Mayall gör i sin bok Gypsy Identities 1500-2000. From Egipcyans 
and Moon-men to the Ethnic Romany (2004) en genomgång av hur man i 
engelskspråkig litteratur och forskning betraktat och framställt romer sedan 
början av 1500-talet. Mayall hävdar att det håller på att ske en förändring 
inom forskningsområdet, av Mayall benämnt Gypsy studies. Tidigare har 
det enligt Mayall, verkat som om romer existerat i någon form av historiskt, 
geografiskt, tidsmässigt och socialt vakuum (ibid.: 26). Numera verkar det 
dock enligt Mayall finnas en tendens till mer mångvetenskapliga försök att 
undersöka relationen mellan romer och icke-romer ur flera olika aspekter 
samt att betona en kultur och människor i sin mångfald som föränderliga 
och anpassningsbara (se föregående avsnitt).  

 
Much greater emphasis is now given to persecution and the politico-legal 
dimension and also, most recently, to the idea of constructed identity. The 
greater involvement of the broader academic community has given a 
diversity to Gypsy studies which, in turn, is part cause and part effect of its 
improved status (ibid.: 25). 
 

Det vanligaste synsättet i forskning om romer är fortfarande föreställningen 
om en fast kulturell kärna som den etniska gruppen besitter och som delas 
av hela gruppen överallt. På senare tid har dock synsättet blivit öppnare och 
nu erkänns också de kulturella variationerna bland romer, där vissa delar är 
lånade och också utgör tolkningar av majoritetssamhället (ibid.). 

Mayall gör en indelning i tre perioder av hur romer socialt konstruerats 
och hur de framställts i forskningen samt den syn som dominerat under 
dessa perioder. Den första perioden, den ursprungliga (premordiala) eller 
etnografiska, sträcker sig fram till 1960. Under denna tid byggde synen på 
romsk identitet i forskningen främst på släktskap, språk och olika seder. 
Den andra perioden mellan ungefär 1960-1980 var främst inspirerad av 
Barths förord i boken Ethnic Groupes and Boundaries (1969; se även sid. 
37). Då dominerade enligt Mayall en instrumentalistisk syn på gränser 
mellan etniska grupper och dessa gränser kunde ändras beroende på själv-
intresse och praktiska behov. Etniska gränser mellan grupper och identiteter 
sågs alltså inte längre som fasta utan mer flytande och föremål för föränd-
ringar beroende på yttre förhållanden (ibid.: 194). Den tredje perioden, som 
vi nu befinner oss i, domineras av det konstruktionistiska synsättet, det vill 
säga att alla kulturer, etniciteter och identiteter konstrueras och förändras i 
en ständigt pågående process (ibid.: 194-5). Mayall menar att denna syn på 
romsk identitet först kom till uttryck på en forskningskonferens 1990 i 
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Leiden i Holland (jfr Romani Studies, 1/2004). Där utkristalliserades två 
inriktningar bland forskarna dels en som försvarade en mer etnisk defini-
tion, dels en mer sociohistorisk syn på romsk identitet (Mayall, 2004: 3). Vi 
kan alltså se hur den förändring som skett från en mer essentialistisk och 
statisk syn på etnicitet och kultur också återspeglats i och påverkat forsk-
ningen om romer.  

Nu har vi enligt Mayall kommit till det stadium där föreställningar om 
en ”sann” och ”ren” rom betraktas som rasifierade och romantiserade kon-
struktioner, men att det i stället har uppkommit en lika kraftfull etnisk defi-
nition som också vilar på klara gänser och särskilda praktiker (ibid.: 31). 
Fortfarande förekommer i många texter synen på en naturligt given identi-
tet. Alternativa synsätt betraktas med misstänksamhet och förlöjligas 
många gånger samt ses som försök att neka romer deras sanna etniska sta-
tus, i stället för att se de andra perspektiven som alternativa sätt att förstå 
etnicitet (ibid.: 237).  

Mayall (ibid.: 35) använder sig av en husanalogi för att visa hur romsk 
identitet (Gypsy identity) historiskt konstruerats och för att beskriva hur de 
tre olika perioderna vuxit fram. Det första huset bygger på 1800-talets ”ras-
vetenskapliga” teorier. Denna byggnad är enhetlig och står opåverkad över 
tid och mellan länder med byggstenar bestående av det indiska ursprunget, 
mörkt utseende, det romska språket, vandringslust och särskilda värde-
ringar och en särskild kultur som hålls samman med ett murbruk av teorier 
om ”ras”, arv och blodsband (jfr antiziganismens syn). I detta hus föds man 
in i och förblir en del av det under hela sitt liv. En del vill bevara detta hus 
(jfr Lo-Johansson, 1955), medan andra vill riva det. Den andra byggnaden 
är det etniska huset som har många olika former. Det började först byggas 
på 1900-talet och blev stabilt efter andra världskriget. Till sin form liknar 
det mycket det första huset och byggs med i princip samma byggstenar, 
dock med skillanden att det utländska ursprunget har bytts ut mot en noma-
disk bakgrund. Murbruket består av ursprung, kultur och släktskap, snarare 
än ”rasvetenskap”. Man föds in i detta hus men det är också möjligt att bli 
en del av det efter några generationer. Den tredje byggnaden, slutligen, är 
det nomadiska huset som ser helt annorlunda ut och vilar på olika grunder 
och är sammansatt av olika sorters byggstenar samt hyser en helt annor-
lunda befolkning. Grunden finns i nomadism och byggstenarna varierar 
mellan ambulerande sysselsättningar blandade med en nomadisk livsstil. 
Dörrarna till detta hus är hela tiden öppna och folk kan komma och gå som 
de vill (ibid.: 35).  

Dessa tre hus eller perioder, som Mayall identifierat, varierar därför i 
konstruktion, grund, innehåll och karaktär samt placering och varaktighet. 
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Antingen är invånarna en liten, sluten elit eller en ständigt föränderlig 
grupp människor. De grundläggande strukturerna är enligt Mayall konstru-
erade på separata grunder som ”ras”, etnicitet och kultur/klass. Men han 
menar att vi också måste undersöka bygnadskonstruktörernas avsikter och 
ramar, hur byggnaderna användes och varför vissa av dem inte försvinner 
utan reproduceras långt efter att deras ursprungliga sammanhang försvunnit 
(ibid.: 35). Det sista har anknytning till den fråga som den brittisk-romske 
sociologen Brian A. Belton (2005: 15) ställer, nämligen hur det kommer sig 
att utanför den litteratur som fokuserar på romer (Gypsies), så förstås etni-
citet idag som ett socialt konstruerat fenomen. Vad är det som gör att tidi-
gare synsätt på romer så starkt lever kvar?  

Sedan början på 1990-talet pågår det såväl en utomordentligt intressant 
debatt som forskning internationellt av romska och icke-romska forskare 
som exempelvis Thomas Acton, Brian A. Belton, Nicolae Gheorghe, Ian 
Hancock, Adrian Marsh, Donald Kenrick, David Mayall, Judith Okely, Leo 
Lucassen, Wim Willems och Annemarie Cottaar för att bara nämna några. I 
deras forskning och debatt problematiseras frågor om romers urprung och 
historia, kultur och etnicitet, frågor om essentialism, social konstruktion 
och med dessa frågeställningar besläktade områden. Dessa samtida forskare 
ifrågasätter hur romer många gånger framställts i tidigare forskning. Den 
rumänsk-romske sociologen Nicolae Gheorghe anser att  

 
The spiralling effects of the migration of refugees throughout various states 
has resulted in much change and transformation which needs to analysed by 
a political science of Roma, not only a ‘traditional’ analysis of ethnography 
and folklore as has been the usual intellectual approach. In fact I see a 
diversity of trends in the field with some continuing their traditional 
Gypsiology and others moving towards what might be termed a post-
modernist discourse in analysing Roma communities (Gheorghe, 1999: 
62). 1

 
De postmoderna tankegångarna har precis som Gheorghe påpekar influerat 
nyare forskning om och av romer och försöker enligt den brittisk-romske 
historikern Adrian Marsh (2003: 5) inrikta sig både på den underliggande 
rasismen i sådan äldre folkloristikforskning som bland annat förekommer i 
bidragen till Journal of the Gypsy Lore Society (1881-)15 och på postmo-
derna tankegångar om etnicitet och identitet som en socialt förhandlad 
företeelse. 

 

                                              
15 Tidskriften Journal of the Gypsy Lore Society bytte år 2000 namn till Romani Studies. I 
den publiceras artiklar om romer, resande och andra peripatetiska grupper. Artiklarna rör 
historia, sociologi, antropologi, lingvistik, konst, litteratur, folklore och musik samt 
bokrecensioner (Belton 2005: 188). 
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Attempts to establish the history of the Gypsy peoples on a complementary 
basis to the existing linguistic evidence in the formative lands of the 
Ottoman empire, (…) has demonstrated the extent to which the Romanies 
(and consequently other Gypsy groups) are a composite people, from a 
variety of origins and the product of complex social, economic and political 
factors (Marsh, 2003: 5). 
 

Inom ramen för detta arbete är det dock omöjligt att mer än att med ut-
gångspunkt i Mayall (2004) redovisa en sammanfattning av forskningsläget 
inom område, som är synnerligen komplext och dessutom berör många 
olika discipliner.16  

 

Forskning om romer i Sverige 
I Sverige finns vissa paralleller till Mayalls (2004) indelning av den 
engelskspråkiga forskningen på området. DO (2004) konstaterar att den 
akademiska forskningen här har spelat en avgörande roll för de förhåll-
ningssätt till romer som vuxit fram och för de åtgärder som staten på olika 
sätt utformat. 

 
Under 1930- och 1940-talen genomfördes åtskilliga studier med rasbiolo-
giskt perspektiv. Sociologin var under 1950- och 1960-talen idégivaren och 
under 1970-talet pedagogiken. Under 1980- och 1990-talen var det främst 
etnologin som formulerade tidsperiodens frågeställningar kring romer. Det 
kan ifrågasättas om den akademiska forskningen har varit oberoende i för-
hållande till den statliga politiken under olika tidsperioder och hur forsk-
ningens förhållningssätt till romer under en tidsperiod har präglat problem-
formuleringen under kommande tidsperioder. Given och etablerad kunskap 
iksom forskningens egen roll har sällan problematiserats (ibid.: 13). l

 
Här kommer endast några avhandlingsarbeten från mitten av 1900-talet och 
framåt att beröras helt kortfattat.17  

 

Tidigare forskning 
Etnologen Carl-Herman Tillhagen hade sedan 1940-talet haft kontakt med 
de svenska romerna och kom att arbeta med ”Zigenarutredningen” (SOU 
1956:43) på 1950-talet (se även Tillhagen, 1965). I samband med utred-
ningen gjorde han också ett stort antal intervjuer med romer. Socialläkaren 
och politikern John Takman och psykologen Arne Trankell uppmärksam-
made på 1960-talet romernas sociala situation i landet, vilket också ledde 
                                              
16 För utförligare studier se t.ex. Lucassen, Willems & Cottaar (1998), Acton (1999), 
Hancock (2002), Montesino Parra (2002) och Mayall (2004).  
17 För en genomgång av tidigare forskning se exempelvis Román (1993), Arnstberg, 
(1998) och Montesino Parra (2002). 
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till att myndigheterna allt mer började intressera sig för den romska befolk-
ningen. Takmans socialmedicinska undersökning av landets romer mellan 
åren 1962-1965 resulterade i avhandlingen The Gypsies in Sweden. A 
Socio-Medical Study (1976). Takmans inställning var att staten borde ta 
ansvar för romernas situation, eftersom dessa var svenska medborgare. 
Enligt Takman berodde problemen på fattigdom och okunnighet i ett sam-
hälle som förföljt och diskriminerat denna folkgrupp. Henrik Román (1993: 
8) menar att Tillhagen, Takman och Trankell tillsammans med Katarina 
Taikon troligen var 1950- och 1960-talens fyra viktigaste opinionsbildare 
när det gäller den romska situationen i landet. 

I och med att den romska befolkningen på 1960-talet blivit bofast för-
väntade sig skolmyndigheterna en ökad skolnärvaro bland romska elever. 
Ökningen uteblev och i stället såg man en minskad skolnärvaro. Detta blev 
också anledningen till att Stockholms stads zigenardelegation i slutet av år 
1964 vände sig till Pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet för 
att samråda i frågan. Så inleddes det samarbetsprojekt kring både romska 
barn och vuxna som påbörjades hösten 1965 och som sträckte sig fram till 
mitten av 1968 och som fick beteckningen En undersökning rörande möj-
ligheterna att underlätta de skolpliktiga zigenarbarnens skolgång i 
Stockholm. I projektet ingick förutom Arne och Ingrid Trankell bland andra 
Inga Gustafsson och Per-Johan Ödman, vars avhandlingar i pedagogik 
(Gustafsson, 1971[1970]; Ödman, 1975 [1973]) behandlas längre fram. Ett 
flertal rapporter publicerades inom ramen för projektet (bl.a. Trankell & 
Trankell, 1965a, 1965b, 1967a, 1967b, 1967c, 1967d; Trankell, 1967e; 
Trankell & Trankell, 1968; Trankell, 1969, 1970, 1973).18  

Claudio Marta undersöker i sin avhandling En grupp zigenares kulturella 
integration och opposition (1973) en grupp lovararomers situation i ett 
bostadsområden i Rom i Italien. Delar av denna grupp överfördes som kvot-
flyktingar 1971 till Sverige, dit Marta även följde med och fortsatte att följa 
gruppen (Marta 1979a, 1979b). Han utgår i sin hypotes från att  

 
roms kultur, som befinner sig i den industriella civilisationens utkanter, har 
tillägnat sig och håller på att tillägna sig nya inslag utifrån. Det gällde att 
fastställa om detta införlivande av nya företeelser är ett tecken på ackultu-
ration i betydelsen kulturspridning eller anpassning i betydelsen positiv inre 
kulturell rörlighet, som medger ett kritiskt urval bland dessa nya företeelser 
Marta 1973: II). (

 
Ignacy-Marek Kaminskys avhandling i socialantropologi, The State of 
Ambiguity. Studies of Gypsy Refugees (1980), undersöker romers situation i 

                                              
18 För en genomgång av forskningsgruppens arbete se exempelvis Román (1993), 
Arnstberg (1998) och Montesino Parra (2002). 
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Polen, dåvarande Tjeckoslovakien och i Sverige. Den huvudfråga som 
Kaminsky ställer är: ”Of what is disorder a symtom?” (ibid.: 1), men han 
konstaterar i slutet att frågan egentligen är fel ställd, eftersom den utgår 
ifrån ett icke-romskt perspektiv. Intressant i avhandlingen är Kaminskys 
egen roll som antropolog och hur den påverkade hans situation i de tre län-
derna. Som invandrare, flykting och senare svensk medborgare tvingades 
han i Sverige till ett mer reflexivt förhållningssätt i jämförelse med i Polen 
och Tjeckoslovakien, eftersom hans egen situation många gånger liknade 
den som de romska flyktingar han undersökte befann sig i. Detta och själva 
forskningsprocessen redovisas med stor öppenhet i avhandlingen. 

När det gäller Kaminsky (1980) och även Marta (1979a,1979b) menar 
Montesino Parra (2002) att de båda intar en kritisk hållning till den assmila-
tionspolitik som myndigheterna bedrev och ”avmystifierar bilden av den 
’nomadiserande zigenaren’” genom att de beskriver de romska gruppernas 
bakgrund, ursprungsländer, deras situation i Sverige och även vilket bemö-
tande de fått av svenska myndigheter (ibid.: 76). 

Inom sociologisk forskning bör man nämna Adam Heymowskis av-
handling Swedish ”Travellers” and Their Ancestry. A Social Isolate or an 
Ethnic Minority? (1969) som rör de resandes situation. Heymowski för-
sökte genom en genealogisk undersökning av 30 personer, som ”utpekats 
såsom ’typiska tattare’” (Heymowski, 1987: 15), och ett antal släkter ta 
reda på om de resande utgjorde en etnisk eller en social grupp. Han kon-
staterar att de flesta resande långt tillbaka hade en bakgrund i allmogen. 
Heymowskis studie (1969) ledde till att resande och romer främst kom att 
betraktas som två separata grupper, även om han senare kom att modifiera 
sin syn på detta. 

 

Aktuell forskning 
Syftet med Gunnel Lindholms avhandling i etnologi Vägarnas folk. De 
resande och deras livsvärld (1995) är att med utgångspunkt i de resandes 
egna berättelser ”visa på och tolka deras självsyn och synen på omgiv-
ningen” och få fram förhållandet till storsamhället (ibid.: 12). Lindholm 
pekar på resandekulturens överlevnadskraft och hur den trots utsatthet 
överlevt ”också på grund av individernas förmåga att anpassa sig till nya 
livsvillkor i takt med samhällsutvecklingen” (ibid.: 246).  

Mycket omdiskuterad (se exempelvis É Romani Glinda, 1/2003; 
Lindgren, 1995)19 blev etnologen Birgitta Svenssons avhandling Bortom 

                                              
19 Lindgren (1995) skriver bland annat: ”By treating the police documentation, official 
and secret material, with a tacitly ironic perspective, Svensson acts as if racist 
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all ära och redlighet. Tattarnas spel med rättvisan (1993), där hon 
undersöker ”utanförskapets kulturella konstruktion” (ibid.: 13) genom att 
gå till officiella protokoll från polisförhör och olika myndigheter samt 
handlingar, utredningar på nationell nivå och anteckningar av olika slag, 
som hon sedan jämfört med hur man skrivit om ”tattarna” i press, 
skönlitteratur och kyrkoböcker. ”Tattarna själva har kommit till tals via sina 
utsagor i domböcker” (ibid.: 62). I avhandlingen följer Svensson två släkter 
i sju generationer tillbaka (tre generationer på 1700-talet, tre på 1800-talet 
och en generation på 1900-talet). Svensson tar sin utgångspunkt i Michel 
Foucaults maktbegrepp och hävdar att ”tattarna” fungerade som en 
måttstock för gränsen till majoritetssamhällets normer. Det motstånd som 
gjordes från deras sida var enligt Svensson ett uttryck för den motmakt 
makten genererar.  

Även etnologen Karl-Olof Arnstbergs bok Zigenarna och svenskarna. 
En studie av samspelet över en kulturell gräns (1998) blev mycket om-
debatterad när den kom ut (se t. ex. Strand, 2001b).20 Det ursprungliga upp-
draget var att utvärdera det sociala arbete som Stenby-sektionen inom 
socialförvaltningen i Rinkeby bedrivit sedan 1988, men studien avhandlar 
också ”hur svenska forskare, debattörer, journalister och myndighetsperso-
ner under tiden efter andra världskriget engagerat sig för att integrera en 
nomadiserande kultur i ett modernt samhälle” (ibid.: 8). Boken blev vid 
publiceringen starkt kritiserad.21  

                                                                                                                            
perspectives were irrelevant to discuss. That the Swedish academic community of today 
tends to look at Travelers as a purely social construction is in itself quite understandable 
considering the inflammatory power of these issues following a period in which racial 
hygienic theories were constructed on a par with those of the Nazis in the ‘30s and ‘40s. 
However, there is little meaning in trying to maintain a thesis for ideological convenience 
in this question as in any other. The publication of this book came as a total affront to 
many Travelers in Sweden. One might guess that any book would have been met with 
strong reactions, but in this case the reasons for anger are easily identified. Svensson 
reproduces police material with photographs and names, and many Travelers were able to 
recognize family members” (ibid.: 53). 
20 Den romske författaren och skådespelaren Baki Hassan skrev bl.a. i en insändare att 
Arnstberg genom sin bok ”förstärkt fördomar genom att ge en ensidig, negativ och falsk 
bild av den romska kulturen” (SvD 1998-11-05). Även Thomas Hammarberg, som under 
lång tid arbetat med romska frågor, bl.a. tillsammans med Katarina Taikon, ifrågasatte i 
tidningsdebatten bokens budskap och menade att boken ”stryker fördomar medhårs på ett 
sätt som jag inte sett i debatten sedan sextio- och sjuttiotalen” (DN 1998-10-02) och han 
ansåg också att ”Arnstbergs behandling av personuppgifter har varit lättvindig” samt ”att 
de generaliserade mönster som han tecknar kan inte tjäna som utgångspunkt för ett 
konstruktivt meningsutbyte” (DN 1998-10-17).  
21 På utställningen Romer och resande – bortom romantik och plåga i Malmö som 
invigdes 2003, ett samarbete mellan romer och Malmö muséer kunde man på en vägg se 
Birgitta Svenssons avhandling och Karl-Olof Arnstbergs bok överkryssade med rött. 
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En aktuell studie av de resandes situation är journalisten Bo Hazells bok 
Resandefolket. Från tattare till traveller (2002). Hazell har gått igenom en 
mängd olika källor om de resandes situation och redovisar också flera 
intervjuer med resande i sin bok samt skildrar de resandes liv ur olika 
aspekter. 

Margareta Popoola undersöker i sin avhandling i socialt arbete Kampen 
om Romano Platso (1998) invånarna i Romano Platso, som ligger i 
Herrgården, ett delområde i Rosengård i Malmö. På denna gård bodde flera 
romska familjer. Under tre års tid följde Popoola, som från början var 
socialarbetare, inflyttningen av romer och övriga etniska grupper i tre av 
husen i syfte att ”försöka belysa den etniska segregationens geografiska 
form och utveckling” (ibid.:10). 

Den senaste avhandlingen inom socialt arbete som rör romer utgörs av 
Norma Montesino Parras med titeln Zigenarfrågan. Intervention och 
romantik (2002) där hon analyserar den process som ledde till en särskild 
”zigenarpolitik” under perioden 1880-1970.22 Hennes avhandling är en 
deskriptiv historisk studie, där hon redan i inledningskapitlet betonar att 
den inte handlar om romer utan om ”svensk zigenarpolitik” och om de 
föreställningar som ”berättelsen” om romer innehåller, en ”berättelse” som 
”zigenarforskningen” sedan 1700-talets slut konstruerat. Montesino Parra 
menar att skälet till att fattigdomsforskningen inte har intresserat sig för 
”zigenarna”, beror på att ”deras situation har definierats som ett område för 
etnicitetsstudier” (ibid.: 21). I sin avhandling använder hon sig inte av etni-
citetsbegreppet utan diskuterar främst utifrån kategorierna ”fattig” och 
”främling”. De frågor som hon försöker besvara gäller hur den svenska 
staten formade sin politik gentemot romerna och vilken syn på romer som 
speglades i denna politik samt hur man legitimerat olika åtgärder gentemot 
denna grupp under den studerade tidsperioden. Det empiriska material som 
hon analyserar i avhandlingen utgörs av en mängd offentliga dokument 
mellan 1880-1970, men hon berör även tiden före 1880.  

I äldre fattigvårdslagstiftning gjordes ingen åtskillnad mellan ”tattare 
och zigenare”, dvs. resande och romer, utan dessa benämningar användes 
oftast synonymt. Montesino Parra konstaterar att uppdelningen kom först 
mot slutet av 1800-talet, då invandringen av romer kring sekelskiftet 1900 
ledde till det definitiva åtskiljandet av de två grupperna. ”Tattare kom att 
räknas som en del av den svenska befolkningen medan zigenarna, i egen-
skap av utlänningar, lämnades utanför” (ibid.: 102). Avhandlingen lyfter 

                                              
22 Montesino Parra väljer i sin avhandling att kalla romerna för ”zigenare” och resande 
för ”tattare”, eftersom detta var de beteckningar som majoritetssamhället då oftast 
använde.  
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fram hur de resandes barn blev målgruppen för olika åtgärder. I slutet av 
1800-talet kom förslag om tvångsomhändertagande av barnen på anstalter 
och under 1900-talets första hälft föreslogs sterilisering, åtgärder som sågs 
som förebyggande socialpolitiska åtgärder. När det gäller romer betraktades 
dessa av staten enligt författaren som utländska lösdrivare och med olika 
tvångsåtgärder försökte man tvinga dem att lämna landet.  

Den svenska statens ”zigenarpolitik” har enligt Montesino Parra varit en 
del av ett större socialpolitiskt projekt där också många föreställningar om 
romer har utvecklats och spridits. Hon framhåller även att det inom fattig-
vårdens historia sedan 1800-talet också funnits en ständig konflikt mellan 
staten och lokalsamhället om vem som ska bära det ekonomiska ansvaret 
för fattigvården. Majoritetssamhällets ”berättelse” om romerna, som sedan 
1800-talet vuxit fram, har på olika sätt använts för att förklara såväl de åt-
gärder som staten vidtagit för att inkludera dem i den sociala organisationen 
som att exkludera dem.  
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IV. SOCIALISATION, MAKT OCH 
LÄRANDE  
 
 
 
 

Produktion och reproduktion 
Ett samhälles överlevnad hänger samman med två avgörande processer, 
nämligen produktion och reproduktion. Var vi växer upp i världen, under 
vilken historisk tidsperiod, vilken samhällsklass vi tillhör, vårt kön och 
ålder – allt påverkar hur dessa processer utformas. Genom socialisations-
processen, uppfostran och undervisningen förs kunskaper, värderingar och 
färdigheter över till kommande generationer, så att samhället kan leva 
vidare. Hur dessa läroprocesser utformas och vad som betraktas som giltig 
kunskap varierar i hög grad i tid och rum. I samhällen där de flesta har lik-
nande arbetsuppgifter och kulturen är homogen sker lärandet främst till-
sammans med föräldrar, andra vuxna och äldre syskon i form av observa-
tion, lyssnande, imitation eller någon typ av lärlingssystem, vilket är till-
räckligt för kulturell reproduktion. De värderingar och tankemönster som 
hör samman med denna typ av samhälle finns då invävda i denna process. 
Då samhällen utvecklas och förändras så att barn inte längre kan inhämta 
alla nödvändiga kunskaper tillsammans med föräldrarna eller i närmiljön 
skiljs produktions- och reproduktionsprocessen åt. Detta sker vid olika tid-
punkter för olika grupper i samhället (Lindensjö & Lundgren, 2000: 13-15; 
jfr Richardsson, 1999; Gars, 2002). 

I och med att uppfostran och undervisning blir en särskild praktik skild 
från andra samhällspraktiker, sker en dekontextualisering av lärandet 
(Säljö, 2000), vilket innebär att barn nu måste lära sig förstå olika företeel-
ser utan att dessa kanske finns synliga för barnet eller ens är bekanta för 
föräldrarna. Utbildningsinstitutioner och skolor måste inrättas och ges 
syfte, innehåll och mål. Texter för pedagogik skapas. Någon grupp kommer 
att (vilja) ha en avgörande makt och kontroll över denna process (jfr 
Bourdieu, 1997) och därför måste man förstå skolans och utbildningens 
historia ”som en ständig kamp mellan olika uppfattningar om vad kunskap 
är, vad som är värt att veta och vad olika individer och grupper kan lära 
sig” (Lindensjö & Lundgren, 2000: 16; jfr Säljö, 2000). Det finns också en 
dold läroplan i skolan. 
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Tiden och rummets hårda strukturering, disciplineringen som följer av de 
ständiga tidsavbrotten, turtagandet och väntan; det passiva lyssnandet, att 
bara få tala vid tilltal från läraren och att huvudsakligen arbeta enskilt. Till 
det kommer att skolan bidrar till att socialt positionera sina elever genom de 
konkurrenssituationer den skapar och den bedömning eleverna blir föremål 
för. Men också den starka fixeringen vid skolkunskap på bekostnad av var-
dagskunskap, boklig lärdom före erfarenhet försvårar medborgerliga samtal. 
Allt är emellertid inte negativt, skolan erbjuder redan genom sin existens en 
mötesplats (Sundgren, 1998: 283). 
 

Att gå i skolan betyder också idag att delta i en kultur och få del av de kun-
skaper och värderingar som betraktas som giltiga, vilket i sig utgör ”förut-
sättningar för en förändring. I grunden innebär dock pedagogik att utveckla 
instrument för den sociala kontrollen av liv” (Lundgren, 1981: 15). 

Pierre Bourdieu (1997) talar om olika arter av kapital.23 Till dessa hör 
det kulturella, sociala, symboliska och ekonomiska kapitalet.  

 
Det kulturella kapitalet nedärvs inte genetiskt och inte heller juridiskt, men 
däremot kulturellt. Det förmedlas implicit genom socialisationen – genom 
’hemmets förmedling av kulturellt kapital’. Det bidrar till att skapa en kapa-
citet eller en kompetens som har förvärvats genom hårt arbete av både 
undervisaren och eleven, men denna typ av arbete är inte en prestation 
eftersom deltagarna inte vet att de arbetar (Callewaert, 2000: 488). 
 

Dessutom ingår mer specifika kapital som utbildningskapital och veten-
skapligt kapital. Under sina sista år talade även Bourdieu om informations-
kapital som ett alternativ till kulturellt kapital, eftersom ”att besitta ett rikt 
mått av kulturellt kapital innebär inte minst att vara välinformerad” 
(Broady, 2000: 443). I västvärlden domineras det kulturella kapitalet främst 
av den form av symboliskt kapital som består av skriftspråk och utbild-
ningssystem. Bourdieu (1997 [1984]) använder sig av begreppet symboliskt 
våld för att beskriva utbildningssystemets makt över elever genom att på-
tvinga dem ”andra sätt att tala och att tänka” (ibid.:10; se även Bourdieu & 
Passeron, 1990 [1977]) än vad de är vana vid. Bourdieu hävdar även att 
utbildningstitlar ofta ”betraktas såsom garantier för intelligens” och utgör 
alltså en ”intelligensens rasism” (ibid.: 285). I stället för socialisationspro-
cess använder sig Bourdieu av begreppet habitus och avser den livslånga 
process som börjar i barndomen och som sedan blir som en andra natur 
som finns inristad i kroppen. Man tillägnar sig en livsstil som grundläggs i 
familjen och skolan och som har olika kännetecken beroende på samhälls-
klass. En habitus med status kan ses som ett kapital som i olika samman-
hang, som exempelvis i skolan, kan ge vissa fördelar (May, 1994).  

                                              
23 För en utförlig genomgång av Bourdieus begrepp och författarskap se t.ex. Broady 
(1990, 2000) 
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Makt och förtryck 
Hegemonibegreppet utvecklades av Antonio Gramsci för att ”beteckna ett 
tillstånd där rådande samhällsuppfattningar inte utmanas, trots att en sam-
hällsklass är underordnad en annan” (Bergström & Boréus, 2005). Denna 
makt behöver inte vara baserad på klass utan kan även ”utövas genom bl.a. 
skolsystemets formande av föreställningar och värderingar” (ibid.: 321). 
Michel Foucault pekar på att makt ska förstås som produktiv, alltså något 
som genererar motmakt och betonar att makt inte är något som någon äger 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 20) men som ”är immanent i alla 
förekommande sociala relationer” (Lindgren, 2004: 360). Stuart Hall 
(1997) kopplar ihop etnocentrism, hegemoni och makt och pekar på att 
makten är cirkulär och alltså också skapar motmakt. 

Frågan om makt diskuteras av Iris Marion Young i artikeln Förtryckets 
fem ansikten (2000) där hon framhåller ett vidare rättvisebegrepp som går 
längre än att bara gälla fördelning av materiella resurser. Hon har studerat 
sociala gruppers betydelse och menar att gruppen går före individen och att 
grupper endast existerar i relation till andra grupper. Förtryckets fem olika 
ansikten består enligt Young av exploatering, marginalisering, maktlöshet, 
kulturell dominans och våld (min kursivering). För att en grupp ska 
betraktas som förtryckt räcker det enligt Young med att något av kriterierna 
är uppfyllt. Det kan också vara så att olika grupper och även olika individer 
inom en och samma grupp kan drabbas av olika kombinationer av förtryck 
(ibid.: 86). Young anser också att många människor i dagens samhälle, trots 
att de kanske inte fattar mer övergripande beslut, har viss makt över andra. 

 
Maktlös är den som saknar rätt och möjlighet att utöva ens en sådan för-
medlad makt, det vill säga den som är underställd makt utan att kunna utöva 
makt. De maktlösa måste lyda order, men har sällan rätt att i sin tur ge 
order. Maktlöshet innebär att man intar en position på arbetsmarknaden och 
i den sociala hierarkin där man har få tillfällen att utnyttja och utveckla sina 
resurser och talanger. (…) Maktlöshet beskrivs lättast negativt. De maktlösa 
saknar den auktoritet, sociala status och självkänsla som de kvalificerade 
arbetarna, de fria yrkesutövarna och tjänstemännen normalt åtnjuter i och 

enom sitt arbete (ibid.: 76). g
 

Av de fem formerna av förtryck menar Young att marginalisering förmod-
ligen är den allvarligaste, eftersom den utestänger människor från att delta i 
produktionen i samhället, vilket i sin tur kan leda till fattigdom och ytterst 
till död. Hon menar att välfärdssystemet självt kan skapa orättvisa genom 
att göra människor beroende av bidrag och stöd. Marginaliseringen gör det 
också ”omöjligt för den uteslutne att använda och utveckla sina personliga 
resurser i sammanhang som skapar socialt anseende” (ibid.: 72).  
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För den grupp som är utsatt innebär kulturell dominans enligt Young att 
gruppen osynliggörs och på samma gång beskrivs på ett stereotypt sätt och 
utpekas ”som annorlunda, som Den andre. Osynliggörandet, stereotyperna 
och annorlundaskapet är konsekvenser av att de dominerande grupperna 
framställer sig själva, sina erfarenheter och sin kultur som allmängiltig” 
(ibid.: 79), något som skapar ett bristtänkande kring andra. Detta kan jäm-
föras med diskursiv makt, dvs. att en människas möjligheter att agera i hög 
grad påverkas av de föreställningar som finns om gruppen och individen 
(Bergström & Boréus, 2005: 430; jfr även Goffman, 2000; Kaijser & 
Öhlander, 1999). 

Mörkenstam (1999) pekar dock på vissa problem med Youngs (2000) 
teori och menar att ”sociala grupper konstituerar individers identitet, samti-
digt kan individer överskrida sin partikulära grupptillhörighet” 
(Mörkenstam, 1999: 36). Han frågar sig också när det ena har företräde 
framför det andra. 

 
Gruppers tvetydiga status hänger … samman med det svårlösta problemet 
att ett samhälle som inte tar hänsyn till skillnader är orättvist, samtidigt som 
skillnader används för att förtrycka grupper. Identiteter är helt enkelt både 
frigörande och förtryckande. Young söker lösa det genom att låta individers 
identitetsformering stå tillbaka för konstruktionen av gruppidentiteter. 
Strukturen erhåller företräde framför aktörer i upprätthållandet av den 
rådande sociala och politiska ordningen och makt i form av strukturellt för-
tryck ges företräde framför individers identitet (ibid.: 36). 
 

Eftersom maktrelationer är mycket sammansatta anser de los Reyes, Molina 
& Mulinari (2003) att intersektionalitetsbegreppet utgör ett bättre sätt att 
teoretiskt beskriva dessa relationer och möjliggör ”en förståelse av makt 
som en multidimensionell konstruktion där kön- klass och ras/etnicitet är 
konstituerande (bärande) principer” (ibid.: 25). De visar hur begreppet ger 
en teoretisk ram som gör det möjligt att analysera hur makt kan konstitue-
ras och förändras både rumsligt och historiskt. Detta gör det möjligt att 
undvika en mer mekanisk förståelse där individers position bestäms av 
huruvida individen är under- eller överordnad. Även Nina Lykke (2003) 
använder sig av intersektionalitetsbegreppet och menar att man genom 
begreppet kan se hur maktasymmetrier hänger samman och interagerar. 
Hon hävdar att man på så vis kan undvika en additiv syn på kategorier som 
genus, etnicitet, ålder, sexuell preferens, klass, profession och nationalitet 
och i stället undersöka hur dessa samspelar. I begreppet ingår också en 
politisk vision om ett samhälle där det finns utrymme ”för att kulturell 
komplexitet hanteras på ett produktivt, demokratiskt, brett berikande och 
icke-exkluderande sätt” (ibid.: 52). I en intersektionalitetsanalys väljs vissa 
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maktasymmetrier framför andra, men det är viktigt att som forskare redo-
göra för sina val och bortval, menar Lykke. 

 

Staten, föräldrarna och den dubbla socialisationen 
Staten har genom skolan ganska stor möjlighet att utöva inflytande över 
medborgarna, framhåller Karin Borevi i sin avhandling Välfärdsstaten i det 
mångkulturella samhället (2002). Detta skapar ett spänningsförhållande 
mellan staten och föräldrarna om vem som är bäst skickad att bedöma vad 
som utgör barnets bästa. Skolpolitik blir därför en avvägning mellan stat 
och föräldrar i fråga om barnens uppfostran. Det kan tänkas att stat och för-
äldrar inte har samma uppfattning om exempelvis undervisningens innehåll 
och då blir frågan vem som har tolkningsföreträde i en sådan situation 
aktuell. Men staten har också till uppgift att se till att skola och utbildning 
samt fostran av barnen och eleverna förbereder dem för vuxenlivet, vilket 
också har en samhällsekonomisk betydelse (ibid.: 175-177).  

De flesta barnen i Sverige genomgår idag en dubbel socialisation genom 
de mönster som de möter i hemmet och de som de möter i förskolan eller 
på daghemmet. Christina Gars lyfter i sin avhandling ”Delad vårdnad? 
Föräldraskap och förskolläraruppgift i den offentliga barndomen” (2002) 
fram vistelsen i förskolan idag och menar att denna är en fråga om "en 
delad vårdnad", där den offentliga socialisationen av barnen delvis tagit 
över föräldrarnas roll. Barndomen och föräldraskapet har på så vis blivit en 
offentlig angelägenhet i mycket större utsträckning än tidigare. Föräldrar är 
inte ensamma om att fostra sina barn utan har förskollärare som de ska 
samarbeta med kring barnens uppväxt och utveckling. Gars studie tyder på 
att den institutionaliserade barndomen i många fall blir "en plats för nor-
malisering, där det gäller att uppmärksamma avvikelser från normen inför 
att barnen ska vidare i raden av institutioner som fritidshem och skola" 
(ibid.: 92).  

Socialisationen i förskola och skola styrs i hög grad av läroplanerna, som 
betonar demokratiska principer och stort inflytande för det enskilda barnet 
som även i låg ålder bland annat förväntas inta ett forskande förhållnings-
sätt, vara kritiskt tänkande och hävda egna åsikter samt ta ansvar för sina 
handlingar. Arbetsformerna ska vara demokratiska och barnet ska delta i 
planering och uppläggning av det egna arbetet för att gradvis bli en själv-
ständig individ (Hedin & Lahdenperä, 2000). Det handlar alltså om ett för-
hållningssätt som inriktar sig på att forma ett självreglerande barn. Den 
”svenska skolans strävan att få barnen att utöva självkontroll och på sitt sätt 
fastställa den sociala ordningen inifrån möts av tvivel och oro hos föräldrar 
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uppfostrade i en tradition i vilken kontrollen ligger i de hierarkiska struktu-
rerna utanför individen” (Sjögren, 1996: 240). Läroplanernas värdegrund 
får även återverkningar på relationen mellan barn och föräldrar med andra 
erfarenheter av hur barn och vuxna bör förhålla sig till varandra (jfr Rodell 
Olgaç, 2000). 

 

Klass och skola 
När det gäller klassfrågans betydelse för skolgång är särskilt några olika 
studier viktiga i detta sammanhang. Den första är Paul Willis ofta citerade 
etnografiska studie Fostran till lönearbete (1991[1977]) som beskriver en 
grupp engelska arbetarklasspojkar, som växer upp i ett industriområde på 
1970-talet. Willis huvudfråga är ”hur och varför arbetarpojkar accepterar 
arbetarjobb och uppenbarligen av fri vilja” (ibid.: 311). Dessa utmanar sina 
medelklasslärare och accepterar inte att underordna sig i skolan i utbyte 
mot kunskap. I slutänden reproducerar de alltså sin sociala tillhörighet. 

Den andra studien är Shirley Brice Heaths klassiska Ways with words. 
Language, life and work in communities and classrooms (1996 [1983]). 
Hon har studerat barns språksocialisation i två amerikanska arbetarområ-
den, Trackton och Roadville, och jämför den med språksocialsiationen hos 
en grupp urbana medelklassfamiljer, Townspeople. Heath betonar att sko-
lan inte är någon neutral, objektiv arena utan en institution som har som 
mål att förändra människors värderingar, färdigheter och kunskapsbas. Ut-
gångsläget ser dock olika ut för olika elever när de påbörjar sin skolgång. 
Heath fann stora variationer hos de tre grupperna särskilt när det gällde hur 
de organiserade tid och rum i hemmet, beträffande disciplin och motivation 
av barnen och även samspelet mellan barn och vuxna. Elever från den 
urbana medelklassen i studien kom till skolan med ett språkligt och kultu-
rellt kapital, som de på olika sätt tillägnat sig genom en ständigt pågående 
interaktion i familjen, en interaktion som skolan sedan byggde vidare på i 
sin verksamhet. Detta innebar att dessa barn och ungdomar kom att känna 
sig hemma i förskola och skola och bekanta med de mönster för språk, 
lärande, litteracitet och förhållningssätt som förekom där och som lärare, 
vilka ofta själva tillhörde medelklassen, representerades och förmedlade, 
medan andra barn kunde känna sig mycket främmande eller obekanta inför 
dessa mönster. Det fanns även stora variationer när det gällde hur man 
talade till/om barnen och ställde frågor. Detta gällde även läs- och skriv-
inlärningen, litteraciteten, i de olika familjerna. Genom att lärarna tog på 
sig rollen som etnografer och undersökte skolans omgivningar i Trackton 
och Roadville visade Heath på möjligheten för lärare att integrera elevernas 
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interaktions- och litteracitetsmönster i skolan och bygga på dessa i skol-
arbetet. 

Anette Lareau (2000, 2003) har, inspirerad av Bourdieus kapitalbegrepp, 
i två studier problematiserat relationen mellan hemmet och skolan och den 
numera vanliga synen att det är två sfärer som ska förenas, något som dock 
främst hör samman med medelklassens syn på relationen. I studien Home 
Advantage. Social Class and Parental Intervention in Elementary 
Education (2000) har hon undersökt hur föräldrar med tillhörighet i olika 
samhällsklasser använder sig av och utnyttjar sina skilda resurser och sin 
kunskap om skolgång för att hjälpa sina barn. Genom att göra detta ökar 
också ojämlikheten mellan barnen, menar Lareau (2000: xiv). I likhet med 
Heath (1996) skildrar Lareau (2000) hur föräldrar ur arbetarklassen precis 
som föräldrar ur andra samhällklasser har en önskan att hjälpa sina barn så 
att de lyckas i skolan. De klär barnen, skickar dem till skolan i tid, uppma-
nar dem att uppföra sig väl och försöker även få dem att göra sina läxor. I 
motsats till medelklassföräldrar överlämnar de det huvudsakliga ansvaret 
för barnens studier till lärarna, ibland på grund av en känsla av underläg-
senhet inför lärarna eller av oro för att göra fel när de hjälper barnen med 
skolarbetet. Dessa föräldrar ser hemmet och skolan som två separata sfärer, 
menar Lareau (ibid.: viii). 

I sin andra studie Unequal Childhoods. Class, Race, and Family Life 
(2003) beskriver Lareau faktorer som påverkar barns skolresultat bland 
amerikanska ”svarta” och ”vita” medelklassfamiljer som hon jämför med 
arbetarklassfamiljer och fattiga familjer i USA. Medelklassfamiljernas 
socialisation av barnen präglas av det som Lareau kallar concerted 
cultivation ’samlad bildning’. 

 
In these families, parents actively fostered and assessed their children’s 
talents, opinions, and skills. They scheduled their children for activities. 
They reasoned with them. They hovered over them and outside the home 
they did not hesitate to intervene on the children’s behalf. They made a 
deliberate and sustained effort to stimulate children’s development and to 
ultivate their cognitive and social skills (ibid.: 238). c

 
Arbetarklassfamiljerna och de fattiga familjernas socialisation i studien såg 
hon som en utbildning genom accomplishment of natural growth, ungefär 
’utbildning genom naturlig uppväxt’.  

 
The working-class and poor parents viewed their children’s development as 
unfolding spontaneously, as long as they were provided with comfort, food, 
helter, and other basic support (ibid.: 238). s

 
Medelklassbarnens fritid var mycket organiserad med många olika typer av 
aktiviteter, många gånger på gränsen till utmattning, medan barnen i den 
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senare gruppen under lång tid på egen hand kunde sysselsätta sig själva på 
olika sätt. I den senare gruppen umgicks också familjemedlemmar i större 
utsträckning med varandra och banden inom familjen var starka och 
sträckte sig även utanför själva kärnfamiljen. 

Det var när barnen från dessa två olika typer av familjer kom i kontakt 
med olika samhällsinstitutioner som exempelvis skola, hälsovård osv. som 
skillnaderna mellan grupperna blev tydligare och även fick stora konse-
kvenser. Medelklassbarnen och deras föräldrar förhöll sig på ett mer 
otvunget sätt till de olika institutionerna, ställde frågor och ifrågasatte, 
medan föräldrarna och barnen från arbetarfamiljerna och de fattiga famil-
jerna inte var lika drivande i kontakterna utan mer undfallande och accepte-
rande i sitt förhållningssätt. I studien blir det uppenbart att det pågår trans-
mission of differential advantages, ’överföring av särskiljande fördelar’, 
genom det kulturella kapital som medelklassbarnen fick med sig från hem-
met och som gynnade dem, gjorde dem verbalt utvecklade och förtrogna 
med abstrakta begrepp, gav dem ett större ordförråd och fick dem att känna 
sig mer avspända i kontakten med olika myndigheter. Lareau studerar även 
frågan om ”ras” och finner i den frågan att även om de ”svarta” familjer 
som ingick i studien var tvungna att förhålla sig till frågan om ”ras”, tydde 
hennes iakttagelser på att klass ändå verkade vara överordnat när det gällde 
att strukturera barnens vardag och socialisation.  

Att lärare och föräldrar är samarbetspartners kring barnens utveckling 
och skolgång betonas i läroplaner och andra policydokument gällande sko-
lan och detta ses oftast som något självklart (se Lpf 98, Lpo 94, Lpf 94). En 
av kritikerna av detta synsätt, Maria Eulina P. de Carvalho, utgår även hon 
från Bourdieus kapitalbegrepp i sin bok Rethinking Family – School 
Relations. A Critique of Parental Involvement in Schooling (de Carvalho, 
2001). Hon bygger sina resonemang på egna erfarenheter och studier 
gjorda i Brasilien och USA och pekar på dilemman i den rådande uppfatt-
ningen av hemmet och skolan som en gemensam sfär, där föräldrar och 
lärare är samarbetspartners kring barnens utveckling och skolgång. Det kan 
innebära en syn på hemmet och det som sker där som något som inte har 
samma värde som det som görs i skolan, hävdar de Carvalho, det vill säga 
att skolan underskattar det som pågår i hemmet. Detta kan också leda till 
intrång i hemmet på skolans villkor, eftersom det underförstår att skolan 
också ska uppfostra föräldrarna som en förutsättning för barnens skolgång. 
de Carvalho menar att eftersom det numera förutsätts att föräldrar aktivt ska 
stödja barnens skolgång och lärande, blir just läxor skolans, eller i förläng-
ningen statens, kulturella tvång över familjen och olika etniska grupper. 
Genom dessa läxor blir hemmet en fortsättning på klassrummet. Ur detta 
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perspektiv finns det lite utrymme och tid för andra typer av (informellt) 
lärande exempelvis knutet till olika kulturer, och för fritid. Synen bygger 
också på kärnfamiljen som en förutsättning, dvs. att det finns en vuxen 
hemma som har tid att hjälpa till med skolarbetet.  

Denna syn på relationen hem och skola bortser också från lärares profes-
sionalitet, eftersom det innebär att föräldrarna betraktas som lärare i hem-
met. Uppfattningen underförstår även att skolan och föräldrarna har samma 
makt över barnens skolgång och förflyttar också förbättringar av barnens 
skolframgång från skolan till hemmet. de Carvalho menar att det faktum att 
familjens insats formellt har erkänts som en avgörande förutsättning för 
skolframgång är ett svek mot det demokratiska projekt som allmän skol-
gång utgör (ibid.: 136). Implikationerna av detta blir då, enligt de Carvalho, 
att man både måste stärka skolans demokratiska roll och samtidigt begränsa 
hur långt skolans policy får gå in i privatlivet. 

 
Schools can only counteract the reproduction of social inequality by 
extending their pedagogic autonomy in order to produce a common 
meaningful experience, and effective and fair outcomes, precisely through 
the kinds of teaching and learning generally unavailable at home, and 
particularly unavailable in many homes (ibid.: 139). 
 

För att nå social rättvisa hävdar de Carvalho att skolgång bör neutralisera 
skillnaderna mellan elevernas hemförhållanden, genom att maximera sko-
lans resurser och minimera inflytandet av familjens egna resurser som en 
förutsättning för skolframgång. Den slutsats som de Carvalho främst gör är 
att samarbetet mellan skolan och föräldrarna inte kan utgöra en förutsätt-
ning för skolframgång, eftersom detta då hela tiden kommer att förfördela 
barn vars språk och lärande i hemmet tar sig andra uttryck än de som 
betraktas som giltiga i skolan. Detta behöver inte i sig hindra att föräldrar 
intresserar sig för sina barns skolgång, menar hon.  

 

Hem och skola i läroplaner och forskning i Sverige 
Den svenska skolkommissionen som tillsattes 1946 drog upp riktlinjer för 
en demokratisk (för)skola som fostrar fria individer (Linné, 2001). Broady 
(1981: 131) menar dock i likhet med de Carvalho (2001), att det som 
skedde också var ”ett förstatligande av barnets själ”, vilket innebar ”en 
transponering av den borgerliga familjens socialisationsmönster till att gälla 
en skola för alla” (Broady, 1981: 131). I och med detta övertog skolan del-
vis några av hemmets funktioner  

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) sägs att ”förskolan skall komplettera 
hemmet” och att förskolans arbete med barnen därför skall ske ”i ett nära 
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och förtroendefullt samarbete med hemmen”. Lpo 94 anger att man har ett 
gemensamt ansvar för elevens skolgång för att ”skapa de bästa möjliga för-
utsättningar för barns och ungdomars utveckling och lärande”. Där betonas 
även att ”alla som arbetar i skolan skall samarbeta med elevernas vårdnads-
havare så att man tillsammans kan utveckla innehåll och verksamhet”. 

I sin avhandling Mångfald, motsägelser och marginaliseringar. En 
studie i hur invandrarskap formas i skolan (2003) beskriver Ann Runfors 
bl.a. lärarnas kontakt med föräldrarna. Lärarna i studien sökte främst sam-
arbete med föräldrar från medelklassen, medan föräldrakontakten i mång-
kulturella områden var sparsam. Arbetet i de mångkulturella skolorna 
byggde framför allt på den relation som utvecklades mellan lärare och ele-
ver, en relation som i sin tur bidrog till att utestänga andra föräldrar från 
skolan. Hon beskriver hur lärarnas fokus ofta var riktat just mot vad 
”invandrarbarnen” inte kunde eller vad de inte var. Man tillskrev också 
barnen olikheter, olikheter som lärarna själva bidrog till att definiera. Detta 
i sin tur inskränkte och begränsade elevernas möjligheter till handling, vil-
ket innebar ett osynliggörande av dem och deras egna kunskaper och resur-
ser.  

Ingegerd Tallberg Broman, Lena Rubinstein Reich och Jeanette 
Hägerström konstaterar i sin genomgång av svensk forskning som berör 
klass, kön och etnicitet i skolan med rubriken Likvärdighet i en skola för 
alla. Historisk bakgrund och kritisk granskning (2002) att denna forskning 
visar hur den svenska skolan också är en medelklassens skola där arbetar-
klassbarn har svårare att klara sig och där det finns ett samband mellan 
klass och betyg. De uppmärksammar även att väldigt lite forskning idag 
ägnas åt att undersöka vad som sker i skolor och undervisning kopplat till 
klassbakgrund och skolframgång. I denna forskningsgenomgång lyfter de 
också fram att flickor generellt lyckas bättre i skolan, men för detta betalar 
de också ett pris. ”Är flickornas skolframgång i form av betyg och merit-
värden att se som positiv positionering eller är det snarare ett tecken på 
underordning till skolans krav” (ibid.: 46), frågar sig författarna. De fram-
håller de mönster som kan urskiljas och som pekar på att ”pojkarna finns 
utanför – flickorna finns innanför, tidigare i hemmet, nu innanför och an-
passad till ett utvidgat hem – förskolan och skolan” (ibid.: 135). När det 
gäller forskning kring etnicitet och skolan menar författarna att fokus bland 
annat legat på minoritetseleverna och deras situation och inte så mycket på 
skolan som system. Få studier har tagit upp frågan om främlingsfientligthet 
och rasism i skolan. Det behövs också studier på majoritetsgruppen och 
studier ur andra perspektiv som utmanar dikotomin ”vi – dom” (ibid.: 
189f). 
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Socialisation och lärande i ett tvärkulturellt perspektiv 
Begreppet barndom är, precis som andra begrepp, socialt och historiskt 
definierat och som sådant en kulturell produkt. Man brukar dela in sociali-
sationsprocessen i primär och sekundär socialisation, där ”den primära 
socialisationen äger rum i familjen, i vårt samhälle framförallt via interak-
tionen mellan mor och barn, och förmedlar ett slags grundläggande identi-
tet” (Säljö, 2000: 40). Under den sekundära socialisationen som oftast sker 
i samspel med andra än de primära omsorgsgivarna och inom olika sam-
hälleliga institutioner som exempelvis skolan fortsätter differentieringen av 
identiteten ”genom att barnet skaffar sig mer specialiserade kvalifikationer. 
Dit hör de s k kulturteknikerna (läsa, skriva, räkna) och arbetstekniska kva-
lifikationer” (Willis, 1991: 7).  

Barndomen visar tvärkulturella variationer även om det också finns 
aspekter som är universella och huvudsakligen grundade på biologiska 
faktorer, menar den turkiska psykologen Çiğdem Kağıtçıbaşı i boken 
Family and Human Development Across Cultures. A View from the Other 
Side (1996). Inom den västerländska barnpsykologin och psykoanalysen 
ses separations- och individuationsprocessen under den primära socialisa-
tionen som avgörande för barnet och för den enskilde individens utveck-
ling. Detta betyder att det i den svenska och västerländska (individualis-
tiska) socialisationens mål finns en inneboende tanke, om att barn gradvis 
måste tränas att bli oberoende, vilket också återspeglas i förskolans och 
skolans sätt att arbeta (jfr Sjögren, 1997). Tron på inre kontroll har enligt 
Kağıtçıbaşı (1996) utifrån ett individualistiskt perspektiv som ett tecken på 
större autonomi. 

Kağıtçıbaşı kritiserar dock skarpt betoningen på separations- och indivi-
duationsprocessen i ett barns utveckling inom den västerländska barnpsy-
kologin. Den västerländska barnspsykologin har, menar hon, tagit sig rätten 
att för hela världen diktera vad som anses vara en normal relation mellan 
mor och barn och vad som bör betraktas som en frisk respektive sjuklig 
utveckling hos en individ och i en familjs relationer. Mycket nära eller 
symbiotiska förhållanden mellan mor och barn ses exempelvis i västvärlden 
vanligtvis som psykiskt ohälsosamma. Relationen mellan mor och barn kan 
dock se mycket annorlunda ut på många håll i världen, menar Kağıtçıbaşı. I 
en del samhällen med högre grad av ömsesidigt beroende sover mor och 
barn ofta tillsammans (Greenfield, 1994). Barnen kan också matas och kläs 
på högre upp i åldrarna än vad som är vanligt bland många västerländska 
medelklassfamiljer (Ballenger, 1999). 

Att framhålla lekens betydelse för barns utveckling är något som också 
främst förekommer i västvärlden. Barn i exempelvis jordbrukarsamhällen 
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runt om i världen förväntas att, beroende på ålder, delta i hushållsarbetet, 
göra mindre ärenden och bidra till hushållsekonomin, som en del i deras 
sociala integration för att på så sätt lära sig sina roller och färdigheter. Det 
innebär att stor del av barnens vakna tid går åt till arbete (Kağıtçıbaşı, 
1996), vilket i sig inte behöver utesluta lek. I den västerländska medelklas-
sen använder dock barnen största delen av sin tid till lek och det betraktas 
som "ett moraliskt axiom att barn inte ska arbeta" (Norman, 1996: 99).  

I exempelvis många afrikanska samhällen läggs stor vikt vid barns 
socioaffektiva utveckling. Nsamenang & Lamb (1998) beskriver exempel-
vis med utgångspunkt från sina studier av socialisationsprocessen i Väst-
afrika, och särskilt i Kamerun, hur det lilla barnet ses som ”a project-in-
progress” (ibid.: 252) och stadier i den sociala integreringen av barnet sna-
rare utgörs av sociala snarare än biologiska ”milstolpar”. Socialisationen 
ses som den process då barnet lär sig social kompetens och delat ansvar 
inom familjen (i utvidgad bemärkelse) och inom den etniska gruppen. Barn 
får successivt nya roller i olika åldrar och då inte beroende på deras biolo-
giska mognad utan på deras nivå av social kompetens. De betonar även att 
det i detta förhållningssätt finns en medvetenhet om utvecklingsstadier. 
Nsamenang & Lamb påpekar att det är de vuxna som formar det sociala 
sammanhang och den omgivning som ger möjligheter till barns lärande och 
utveckling. De äldre barnen ”filtrerar” i sin tur de vuxnas kunskap till de 
yngre och deltar på så vis tillsammans med de vuxna i uppgifter som rör de 
yngre barnens lärande. Det som alltså karaktäriserar socialisationsprocessen 
i t ex västafrikanska agrara kontexter är att föräldrar inte ensamma har 
ansvar för sina barns sociala, känslomässiga och kognitiva utveckling. Bar-
nen själva deltar i andra barns socialisation och denna är ett delat ansvar 
mellan medlemmar i ett socialt nät. 

Mot bakgrund av detta kan man enligt Kağıtçıbaşı (1996) beskriva två 
huvudtyper av familjemönster, nämligen en familjetyp som präglas av 
ömsesidigt beroende (interdependence) och en byggd på oberoende 
(independence). Dessutom utvecklar hon en framtida familjemodell, som 
skildrar den socioekonomiska förändring som pågår i stora delar av värl-
den. Denna familjetyp kommer enligt Kağıtçıbaşı att domineras av en kul-
tur av nära anknytning mellan familjemedlemmar. Den sistnämnda model-
len kallar hon för känslomässigt och ömsesidigt beroende (emotional 
interdependence). Det handlar dock här om dynamiska modeller som kan 
vara mycket sammansatta. 

Den första ömsesidigt beroende familjemodellen bygger på familjer i ut-
vidgad bemärkelse där socialisationsprocessen i hög grad baseras på 
familjelojalitet och kontroll, samt för barnet beroende och lydnad, som 
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garanterar barnets integrering i familjen. I denna familjemodell växer bar-
net upp för att ta hand om sina föräldrar och främst se till familjens behov. I 
den andra oberoende familjemodellen däremot, som är typisk för väster-
ländska urbana medelklassmiljöer, befinner sig individen i fokus både inom 
familjen och i förhållande till andra familjer. Generationerna lever här i 
högre grad åtskilda i jämförelse med den första modellen och känslomäs-
siga och materiella investeringar riktar sig mer till barnen än till den äldre 
generationen. Här får barnen snarare ett känslomässigt värde än ett ekono-
miskt. Socialisationsprocessen bygger på att barnet ska lära sig att klara sig 
själv och bli oberoende och barnuppfostran blir därför mindre kontrolle-
rande än i den föregående modellen. Kağıtçıbaşı betonar dock att modellen 
inte återspeglar den spännvidd som finns, också inom västvärlden. Hon 
förutspår dock att resten av världen inte kommer att närma sig den väster-
ländska oberoende familjemodellen utan snarare utvecklas mot en tredje 
känslomässigt och ömsesidigt beroende familjemodell som innebär en 
kombination av både lojalitet mot individen själv och mot gruppen. Här 
kommer det känslomässiga beroendet att behållas medan den materiella 
delen sannolikt minskar i betydelse. Kağıtçıbaşı menar dock att variatio-
nerna är stora och till och med kan finnas hos den enskilde individen och 
inom familjer samt även variera över tid (ibid.: 72ff). 

Hur vi uppfostrar våra barn och de mönster för socialisation och lärande 
som finns i ett givet samhälle vid en viss historisk tidpunkt är oftast funk-
tionella i relation till omgivningens normer och värderingar. Problem kan 
dock uppstå när dessa stabila funktionella relationer och anpassningsmeka-
nismer utmanas av förändringar i livsstil och därmed relaterade socioeko-
nomiska förändringar (ibid.).  

 

Minoritet i majoritetens skola  
En människas etniska bakgrund har vanligtvis en mycket större betydelse 
för den som tillhör en minoritet än för den som tillhör majoriteten, eftersom 
den som tillhör minoriteten ständigt måste förhålla sig till frågor som rör 
det egna ursprunget, modersmålet, religionen, klädseln, utseendet eller lik-
nande. Detta kan betyda att mötet mellan minoritets- och majoritetsmed-
lemmen i olika situationer ute i samhället blir ett ojämlikt möte, där den 
som tillhör majoriteten betraktar minoritetsmedlemmen som objekt/den 
Andra och tillskriver denna olika egenskaper, ofta av negativ art. Knutet till 
detta negativa synsätt förekommer ofta föreställningen hos majoriteten om 
brister, defekter och potentiella problem hos dem som tillhör minoriteten. I 
skolsammanhang kan det betyda att lärare intar en kompensatorisk hållning 
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gentemot en minoritets- eller invandrarelev och försöker kompensera alla 
de ”brister” som läraren upplever att eleven bär på, i stället för att se till 
elevens kunskaper och förmågor eller till skolan som organisation 
(Lahdenperä, 1997; Parszyk, 1999; Runfors, 2003; Haglund, 2005). Den 
förvägran av erkännande som detta innebär kan, enligt Charles Taylor 
(1995), vara en form av förtryck som kan leda till en underkommunikation 
av etnisk identitet, något som också Eriksen (1998) varnar för, eftersom det 
kan medföra ”identitetsbyte eller assimilering hos den svagare gruppens 
medlemmar” (ibid.: 40).  

Exempelvis har Amft (2000) funnit att underkommunikation av etnisk 
identitet förekommer bland många samer, där man medvetet eller omedve-
tet tonar ned sin samiska identitet, ibland som ”en strategi under en längre 
tidsperiod i ett försök att bättre passa in i storsamhället” (ibid.: 193) Amft 
talar även om förekomsten av permanent underkommunikation, dvs. att 
aldrig visa sin samiska identitet och att i så hög grad som möjligt uppträda 
som svensk. I samepolitiska sammanhang förekommer dock även en över-
kommunikation av den etniska identiteten och då främst i syfte att skapa en 
samisk nation. 

Beskrivningarna är många runt om i världen kring minoritetsbarns möte 
med majoritetssamhällets skola och dess språk, innehåll och form samt 
vilka långtgående konsekvenser detta kan få för enskilda barn. En illustra-
tion utgör Mihi Edwards (1990) erfarenheter av sin första brutala kontakt 
med skolan som maoriskt barn på Nya Zeeland under 1900-talets första 
hälft. 

 
Then, a nightmare began for us Maori kids. No more speaking te Maori 
korero! We all had to speak English. Aue me pehea ra ta tatou korero. Our 
old people did not speak any other language but Maori to us. We knew a 
few words in Pakeha the white children taught us, but not enough. 

So we begin. The teacher has some pictures on the wall. One is an ngeru. 
‘C, c, c, c,’ and she says to us,’Say, c, c, c.’ She points to the cat and 

says, ‘Cat.’ She looks at me and I say, ‘Kao! he ngeru.’ 
‘No,’ she shakes her head. She keeps looking at me. ‘Ngeru,’ I say again. 

I keep saying ‘ngeru’. In the end she picks up the strap and whacks me 
around the legs. I think to myself, ‘ I must keep quiet and just listen to her.’ 

She tries again. She has another picture in the blackboard, of an apple. 
She asks someone else to say after her,’A, a, a, apple.’ 

’A, a, a, aporo,’ he says. 
‘Apple,’ says the teacher. 
‘Aporo,’ he says again. 
Then whack with the strap.  
We improved by repeating after her. She would say to us in English 

‘bat’, and we would say, ‘Bat – rat, cat,’ and so on and so on. It was when 
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she pointed to something we knew the name of in Maori, we would get into 
trouble again (ibid.: 28-29). 
 

En parallell finner vi också i Mikael Niemis (2001) skönlitterära beskriv-
ning av skolgång i Tornedalen i början på 1960-talet i Sverige. 

 
Tjugo ungar med lösa mjölktänder och vårtiga fingerknogar. Vissa hade 
talfel, andra glasögon, många pratade finska hemma, flera var uppfostrade 
med stryk, nästan alla var blyga och kom från arbetarhem och visste redan 
från början att de inte hörde hemma här. 

Våran fröken var över de sextio med runda stålbågade glasögon, en hår-
knut i nacken med nät och nålar och en lång böjd näsa som fick henne att 
likna en uggla. Hon bar alltid yllekjol och blus, ofta en kofta därtill som hon 
knäppte till hälften och mjuka svarta skor som påminde om tofflor. Milt 
men bestämt tog hon itu med sin plikt; att ur dessa slarvigt sågade vedträn 
mejsla fram något som skulle klara sig i det svenska samhället (Niemi, 
2001: 45). 
 

Utifrån en enspråkig och monokulturell norm intar här majoritetssamhällets 
lärare en kompensatorisk hållning gentemot de meänkielitalande barn hon 
möter. Dessa ”slarvigt sågade vedträn” ska formas till barn som ska ”klara 
sig i det svenska samhället”, det vill säga lära sig det språk och den kultur 
som tillhör majoritetsbefolkningen och som har tolkningsföreträde. Vad 
blir då konsekvenserna för den elev som inte känner igen sig i skolans 
språk, innehåll och arbetsformer? Även detta beskriver Niemi: 

 
Med tiden förstod vi att vår hembygd egentligen inte tillhörde Sverige. Vi 
hade liksom kommit med av en tillfällighet. Ett nordligt bihang, några öds-
liga myrmarker där det råkade bo människor som bara delvis förmådde vara 
svenskar. Vi var annorlunda, en aning underlägsna, en aning obildade, en 
aning fattiga i anden. Vi hade inte rådjur eller igelkottar eller näktergalar. 
Vi hade inga kändisar. Vi hade inga bergochdalbanor, inga trafikljus, inga 
slott och herresäten. Vi hade bara oändliga mängder med mygg, tornedals-
finska svordomar och kommunister (…)Vi hade de sämsta resultaten på 
Standardproven i hela riket. Vi hade inget bordsskick. Vi hade mössan på 
inomhus. Vi plockade aldrig svamp, undvek grönsaker och hade aldrig 
kräftskivor. Vi kunde inte konversera, inte deklamera, inte slå in presenter 
eller hålla tal. Vi gick med tårna utåt. Vi bröt på finska utan att vara finnar, 

i bröt på svenska utan att vara svenskar. Vi var ingenting (ibid.: 49-50). v
 

Majoritetens bild av minoriteten internaliseras successivt av minoritets-
eleven, som börjar betrakta sig själv i negationer och uppmärksammar allt 
det som eleven inte kan, i stället för det hon eller han kan. Även om Niemis 
beskrivning hör hemma i 1960-talets skola, lever spår av denna syn kvar i 
dagens skola (se exempelvis Lahdenperä, 1997; Runfors, 2003). 

I en studie av nyanlända barns upplevelser och reaktioner i skolan i USA 
använder sig Cristina Igoa (1995) av begreppet cultural split, ’kulturell 
klyvning’, som hon anser sker hos ett barn när han eller hon måste bete sig 
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på ett sätt i hemmet och på ett annat i skolan. Hon menar att en kulturell 
klyvning inträffar, eftersom en del av ens identitet och person förlorar 
kontakten med andra delar. Detta sker enligt Igoa då barn upplever att deras 
ursprung inte har ett värde i skolan, vilket i sin tur kan leda till att de kän-
ner sig isolerade från de övriga eleverna. Hon betonar att barn, just för att 
de blivit tvungna att lämna sitt land, ibland kan komma att känna som att de 
tankar och värderingar de haft är som bortblåsta i mötet med en ny kultur 
om de inte möter en lärare eller någon annan som kan bekräfta dessa i det 
nya landet. Att barnen är mycket sårbara och behöver spegling är en annan 
aspekt.  

 
If a child looks into a friend’s or teacher’s eyes and sees reflected someone 
who is not himself, he begins to lose his sense of self and to pattern himself 
on that ”other (ibid.: 18). 
 

I likhet med Taylor (1995) som talar om förvägran av erkännande pekar 
Igoa (1995) på konsekvenserna för barn som inte vågar avslöja sin bak-
grund i skolan av rädsla för att diskrimineras eller förlöjligas och därför 
förpassar sitt kulturella ursprung till hemmet eller till det undermedvetna. 
Hon hävdar att dessa barn kan komma att känna sig villrådiga genom att de 
agerar på ett sätt i hemmet och på ett annat i skolan. Detta i sin tur kan på-
verka barnens självkänsla och även göra att de utvecklar en negativ själv-
bild. När barnen växer upp och först som vuxna blir medvetna om sina två 
världar kan detta leda till att de ser ner på, förkastar eller förnekar sitt 
ursprung, men det kan också innebära att de börjar upptäcka den bakgrund 
som de övergav någon gång i barndomen. Därför framhåller Igoa vilken 
stor betydelse det har för skolarbetet och för att ta tillvara på barnens egna 
resurser att lärare lär sig av sina elever och deras familjer och bygger verk-
samheten på de kunskaper eleverna för med sig till skolan, något som ju 
inte bara gäller nyanlända elever (jfr Rodell Olgaç, 1995).  

 

Minoritetsbarn och skolframgång 
Forskning tyder på att för barn från etniska minoriteter kan en god kontakt 
mellan hemmet och skolan spela en avgörande roll för deras skolframgång 
och integration i samhället (se t.ex. May, 1994; Sjögren, 1996; Cummins, 
1996; Lahdenperä, 1997, 2001, 2004; Ballenger, 1999; Obondo, 1999, 
2005; Parszyk, 1999; Blackledge, 2000; Gundara, 2000). Jernström & 
Johansson (1997) redovisar exempelvis hur man genom att samarbeta med 
föräldrar och anknyta verksamheten i skolan till barnens modersmål, om-
givning och traditioner, framgångsrikt arbetat med samiska och meänkieli-
talande barn i Norrbottens län. 
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Trots denna samstämmiga forskning stöter många föräldrar på hinder i 
sina försök att bidra till att barnens skolgång blir så bra som möjligt. En del 
av dessa hinder kan bero på skillnader i skoltraditioner och mönster för 
lärande hos minoriteten eller i invandrade familjers ursprungsland och i 
majoritetssamhället. Många hinder kan även bero på att majoritetssamhället 
och dess lärare har en annan syn på vad en god förälder är och hur föräldrar 
bör förhålla sig till (för)skolan och hur samarbetet mellan hem och skola 
ska se ut. Det förekommer även att föräldrar som tillhör etniska minoriteter, 
liksom även lågutbildade föräldrar, till och med sänker förväntningarna på 
sina barns förmåga på grund av skolans rapportering om hur barnen klarar 
sig i skolan (Siraj-Blatchford & Clarke, 2000). I kontakten med majoritets-
samhällets skola upplever dock många minoritetsföräldrar och föräldrar av 
olika ursprung att barnen glider dem ur händerna och känner en rädsla att 
på olika sätt förlora sina barn (Rodell Olgaç, 1998, 2000).  

Inställningen till barns och ungdomars modersmål i skolan kan också få 
stora konsekvenser. Genom exempelvis det utrymme som majoritetens 
lärare tilldelar modersmålslärare, personal eller föräldrar som tillhör olika 
minoriteter eller av annat ursprung, kan barnen avläsa det inbördes status-
förhållande som råder mellan dem och den betydelse som tillskrivs det egna 
modersmålet och ursprunget (jfr Haglund, 2005). Den bild barnen kan 
komma att internalisera angående sitt eget ursprung baseras på den meta-
kommunikation av asymmetriska makt- och auktoritetsrelationer (Martin-
Jones & Saxena, 1996) som på så vis överförs till dem.  

Margaret Obondo (1999) har i sin genomgång av internationell forsk-
ning om barns språksocialisation i skilda delar av världen lyft fram de stora 
variationer som förekommer inom olika samhällsklasser och etniska grup-
per. Ofta bortser man från att språksocialisation inte bara omfattar ord och 
grammatiska strukturer, utan även tankar, värderingar och sätt att betrakta 
världen och inhämta kunskap som förmedlas via språket. Det innebär att 
när ett barn lär sig ett nytt språk, ett andraspråk, tillägnar det sig kunskap 
och införlivar även delar av det värdesystem som är knutet till detta språk. 
De mönster för språksocialisation som barn möter under sina tidiga år 
påverkar deras lärande och får stora konsekvenser för dem när de kommer 
till skolan, menar Obondo (se även Obondo & Benckert, 2001). 

Obondo pekar på hur de västerländska medelklassmönstren för språk-
socialisation och litteracitet dominerar förskola och skola. Dessa mönster 
präglas bland annat av att även det lilla barnet betraktas som samtalspartner 
dvs. att de vuxna intar ett mer barncentrerat förhållningssätt, vilket kan ses 
som att de vuxna, för att kunna tala med det lilla barnet, förenklar språket 
genom s.k. baby talk, benämning av omgivningen, frågor till barnet av 
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didaktiskt slag, godnattsagor med samtal kring böcker och texter samt en 
vidare associationer till andra erfarenheter med anknytning till dessa böcker 
och texter. Det innebär ett sätt att lära sig sitt modersmål från det enkla till 
det sammansatta, som kan klassificeras som hierarkiskt. När barnen sedan 
kommer till skolan känner de igen sig i skolans språk och lärandemönster, 
vilket gynnar dem. Andra barn kan vara bekanta med mönster som är mer 
situationscentrerade, vilket innebär att större vikt fästs vid observation, 
imitation och lyssnande samt större kontakt med muntlig litteratur (jfr 
Ahmed, 1996). Här lär sig barnet också modersmålet i komplexa helheter 
snarare än i förenklade delar.  

Oavsett mönster blir barnen fullödiga talare av sitt modersmål och kan 
tillägna sig det som betraktas som giltig kunskap i sin omgivning. Men när 
de kommer till skolan kan de dock känna sig främmande inför de mönster 
för språk och lärande som de möter där, om inte lärarna är medvetna om de 
stora variationer som förekommer bland eleverna och försöker överbrygga 
dessa (Obondo, 1999). 

Förhandlingar och förändringar pågår ständigt i samspelet mellan hem 
och skola. I den nyligen avslutade studien Broar mellan kulturer. 
Somaliska barns språksocialisation i hem och förskola i Sverige (Obondo, 
Rodell Olgaç & Robleh, 2005) undersöks vad som är utmärkande för en 
grupp somaliska förskolebarns lärandemiljöer med särskilt fokus på språk 
och litteracitet i en Stockholmsförort. Författarna pekar på de olika erfaren-
heter av lärande som barnen möter och uppmärksammar också de stora för-
ändringar som sker i de intervjuade somaliska familjerna genom kontakten 
med förskola och skola samt hur barnens språksocialisation påverkas av 
lokala, globala och diasporiska faktorer på en rad olika sätt. Barnen och 
deras familjer möter i den lokala miljön förskolans och skolans synsätt och 
värderingar men också en flerspråkig och mångkulturell kontext av barn 
och familjer med ursprung i många olika länder. De har också via internet 
och mobiltelefoner ett brett kontaktnät med släktingar och vänner bosatta 
runt om i världen och följer genom dessa globaliserade kommunikationssy-
stem skeenden på olika kontinenter. Studien visar även på variationer mel-
lan föräldrarna och familjerna, när det gäller hur barnen socialiseras och 
vilka mönster som förekommer, detta trots att de är bosatta i samma 
område. Avslutningsvis framhålls att frågor som rör de somaliska barnens 
uppväxt och språksocialisation inte bara handlar om förskolan och skolan 
utan också om ”den existerande ojämlikheten när det gäller tillgång till 
kulturell makt och ekonomiska resurser” (ibid.: 140) i det omgivande sam-
hället. 
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V. METOD OCH MATERIAL – eller  
”Hoppas du skriver sanningen!” 
 
 
 
 

Inledning 
Den här studien, som är kvalitativ, har inspirerats av kritisk etnografi, 
socialkonstruktionism, hermeneutik och diskursanalys. Ambitionen har 
också varit att försöka inta ett interkulturellt förhållningssätt i forsknings-
processen. Kapitlet beskriver hur valet av texter, genomförande av inter-
vjuer och deltagande observationer i studien gått till och vilka övervägan-
den som gjorts under insamlingen av detta material. Inledningsvis återges 
en diskussion mellan en grupp blivande romska pedagoger och mig själv 
som forskare. Avsikten är att redan här inledningsvis belysa relationen och 
spänningsförhållandet mellan den minoritetsgrupp som ingår i studien och 
forskaren samt komplexiteten i själva forskningsprocessen. Detta är särskilt 
angeläget eftersom det här gäller förhållandet mellan personer som tillhör 
en minoritet och en forskare som tillhör majoriteten och frågan om makt-
asymmetri därför kan få betydelse. Här aktualiseras också begrepp som 
sanning och essentialism. Vidare berörs frågeställningar som handlar om 
reflexivitet i forskningsprocessen och hur en interkulturell forskningspro-
cess har vuxit fram. Avslutningsvis beskrivs hur analys och tolkning 
genomförts.  

 

Frågor om sanning, essentialism och reflexivitet  
Dagen innan blir jag kontaktad av läraren som undrar om hon kan komma 
med några romska blivande pedagoger till min arbetsplats. De ska på stu-
diebesök i närheten och vill passa på att besöka mig också. Jag hinner ordna 
med visning av utställning och kaffe i tavernan samt en sammanställning av 
artiklar om romer som tidskriften I&M (Invandrare & Minoriteter) publice-
rat. Snön yr när bilarna svänger in på gårdsplanen. Det har blivit vinter 
igen. 

Vi går upp till Stora salen och eftersom jag inte träffat gruppen tidigare 
presenterar jag mig och min bakgrund som lärare och att jag nu håller på att 
skriva en bok, en doktorsavhandling, och intervjuar romer om hur man ser 
på skolfrågan, deras egna erfarenheter och hur de tänker om barnens skol-
gång samt vad erkännandet som nationell minoritet har inneburit hittills. En 
av deltagarna tar genast upp frågan om hur det kan vara möjligt för mig som 
icke-rom att skriva om dem, om romer. Det kommer i alla fall att bli fel, det 
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är något som man vet att det brukar bli, säger han. Om du frågar någon av 
oss någonting, så svarar vi det som du vill höra. Varför ingår det inte en 
rom i projektet som kan tala om och förklara hur vi tänker, så att det blir 
rätt? Du kommer att skriva sånt som våra äldre kommer att ta illa upp, är 
några av de argument han för fram. Vi respekterar våra äldre även om de 
inte kan läsa och skriva, fortsätter han. 
 

Den romske pedagogen pekar här på många synnerligen viktiga veten-
skapsteoretiska frågor som reflekterar det positivistiska paradigmets domi-
nans med sin syn på forskning som något objektivt och sant och som en 
korrekt beskrivning av verkligheten. Han lyfter också fram perspektiv som 
pekar på skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forskning relaterat till 
sanningsbegreppet. När han säger att ”vi svarar det som du vill höra”,24 
beskriver han det som egentligen sker i alla samtal och all mellanmänsklig 
kommunikation, det vill säga att vi på olika sätt anteciperar eller förutspår 
hur det som vi säger kan uppfattas och förstås av mottagaren (Bourdieu, 
1997) och därför anpassar både vårt sätt att tala och det innehåll som pre-
senteras beroende på vem vi talar med. Som Kvale (1997: 66) uttrycker det 
så är en intervju ”varken en objektiv eller en subjektiv metod – kärnan i 
intervjun är den intersubjektiva interaktionen” (jfr Belton, 2005; Cohen, 
Manion & Morrison, 2000). 

En allvarlig invändning och även en viktig forskningsetisk fråga som 
anförs i diskussionen, gäller också konsekvenserna av forskning för dem 
som deltar i en studie. Kvale (1997: 110) pekar på det ansvar en forskare 
har att ”tänka igenom de möjliga konsekvenserna inte bara för de personer 
som deltar i undersökningen utan även för den större grupp som de repre-
senterar” (jfr Cohen, Manion & Morrison, 2000). För en redan utsatt mino-
ritet kan detta att delta i forskning upplevas som en risk, eftersom man inte 
vet vad som kan bli följden av just denna forskning. Den kan till exempel, 
som pedagogen ovan gör mig uppmärksam på, leda till ökade motsättningar 
mellan generationer, t.ex. när det gäller respekt och tolkningsföreträde för 
de äldre generationerna. Forskningen kan också komma att fokusera på 
något som personen, gruppen eller minoriteten själv inte upplever som 
relevant. Men tillbaka till diskussionen där samtalet om forskning och tolk-
ning fortsätter. 

 
Jag försöker föra en dialog med olika romer, säger jag lite ursäktande, men 
självfallet skulle det vara idealiskt att vara en grupp där det också finns 
romer med och kanske andra personer av olika ursprung. Idag finns det väl-
digt få romer på högskolor och universitet i Sverige. Men både pedagogerna 
och jag arbetar tillsammans på olika sätt för att det ska finnas flera i framti-
den. Sedan säger jag också att alla inte tycker samma sak bland romer eller 

                                              
24 Arnstberg (1998: 145) anser att: ”Zigenare är tränade i att ge de svar som gajé vill ha.”  
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svenskar eller finnar, att det finns stora variationer. Om man har en rom 
med, kommer det ändå att finnas andra romer som inte håller med just den 
personen. 

Men frågan om min roll återkommer. Hur kan jag som icke-rom skriva 
om romer. Pedagogen som för gruppens talan säger att romer aldrig deltar i 
beslut som gäller dem, utan besluten sker utan deras delaktighet. Jag svarar 
att jag inte genom min avhandling tar några beslut, utan kan peka på olika 
frågor och problem som man borde göra något åt.  

För att försöka förtydliga hur man kan se på forskning och tolkning tar 
jag ett exempel.  

- Om vi alla skulle kunna göra en resa till exempelvis Paris och sedan 
skulle komma tillbaka och berätta om resan, skulle vi alla berätta på olika 
sätt. Någon skulle ta upp landskapet, en annan hur trevligt det var i grup-
pen, en tredje den franska maten, en fjärde kanske skulle beskriva vad vi 
sett i Paris. Samma är det med forskning, jag som forskare berättar vad jag 
har förstått utifrån intervjuer och den som jag är och de kunskaper jag har. 

- Men jag skulle inte kunna (re)presentera Sverige och tala om hur ni är, 
säger han. 

- Varför inte? svarar jag. Du är rom och bor i Sverige, varför skulle inte 
du kunna (re)presentera Sverige? 

En av de kvinnliga deltagarna tar upp att det ju ändå är bra om någon vill 
undersöka den här frågan. Ytterligare en kvinnlig deltagare ger också sitt 
stöd, men säger att det vore bättre om en rom också var med.  

                (fältanteckningar, 2005-01-25)  
 

Hur kan man då i en studie förmedla till de berörda att även forskarens bild 
är tolkningar utifrån forskarens förförståelse, lästa texter, valda teorier, 
metoder och insamlat material? Hur kan man tala om samtycke som de 
forskningsetiska reglerna (Vetenskapsrådet, 2004) föreskriver, om de 
berörda kanske inte riktigt vet vad forskningen får för konsekvenser. Detta 
är ett etiskt problem som givetvis inte bara gäller denna studie.  

”Hoppas att du skriver sanningen”, sa en av de intervjuade vid ett annat 
tillfälle. Uttalandet gav upphov till många frågor kring vilka föreställningar 
det finns om hur verkligheten är beskaffad hos dem som på olika sätt med-
verkar i en forskningsstudie och även hos forskaren samt hur dessa före-
ställningar i slutänden kommer till uttryck som kunskap. Förväntningarna 
på forskaren och den forskning som produceras kan vara att det som fram-
kommer är ”objektivt” och ”sant” och dessutom motsvarar varje enskild 
medverkandes egen föreställning av en korrekt och ”sann” beskrivning av 
verkligheten, en föreställning som inte bara gäller denna undersökning utan 
som är ganska vanligt förekommande. I diskussionen ovan finns även en 
tämligen vanlig föreställning om att forskare är personer som kommer med 
färdiga lösningar eller medverkar till beslut, vilket ofta inte stämmer 
överens med verkligheten (jfr Carlsson, 2003), även om forskningsresultat i 
sig kan utgöra grunden för och påverka beslut som sedan kommer att fattas.  
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Den romska minoriteten vars tidigare kontakt med forskning ofta har 
bestått av att man vanligtvis varit forskningsobjekt och föremål för under-
sökningar och utredningar påverkar också inställningen (jfr Montesino 
Parra, 2002). ”Man plockar poäng på oss”, sa en av de intervjuade till mig. 
Den intervjuade upplevde att många studenter och forskare intervjuar 
romer för uppsatser i olika ämnen och på olika nivåer. På så vis skaffar de 
sig poäng i den akademiska världen, en värld dit många romer fortfarande 
av fomella utbildningsskäl saknar tillträde. Därför är demokratisering av 
forskningsprocessen och ett interkulturellt förhållningssätt också viktiga 
etiska frågor som jag återkommer till. 

 

Frågan om sanning 
Uppmaningen om att skriva sanningen i avhandlingen och diskussionen 
med gruppen aktualiserar i hög grad både sannings- och kunskapsbegreppet 
och frågan om essentialism samt hur reflexiviteten i forskningsprocessen 
kan ökas. Kvale (1999) diskuterar vilka konsekvenser ett konstruktionis-
tiskt och postmodernt perspektiv kan få för att förstå den typ av kunskap 
som skapas i kvalitativa forskningsintervjuer. 

 
I den postmoderna eran har grunderna för en sann och valid kunskap i en 
medeltida absolut Gud eller i en modern objektiv verklighet upplösts. Man 
föreställer sig inte längre kunskapen som en spegling av verkligheten utan 
som en social konstruktion av denna verklighet, där tonvikten förskjutits 
från observation av, till interaktion med, den sociala världen. Sanning ska-
pas genom dialog; valida kunskapsanspråk framträder när konkurrerande 
tolkningar och handlingsalternativ diskuteras och blir föremål för förhand-
ingar bland medlemmar av en gemenskap (ibid.: 69). l

 
Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips (2000) menar att detta syn-
sätt grundar sig på en anti-essentialism, som innebär att människor inte ses 
som att de har fasta och oföränderliga egenskaper samt att världen och våra 
sociala relationer inte kan ses som förutsägbara och förutbestämda. Men 
detta innebär inte heller att ”allting flyter”, utan ”de konkreta situationerna 
ger mycket begränsade ramar för vilka identiteter en individ kan anta och 
vilka utsagor som kan accepteras som meningsfulla” (ibid.: 12). 

Även Mats Alvesson & Kaj Sköldberg (1994: 35-36) ifrågasätter det 
konventionella sanningsbegreppet och menar att detta möjligen går att 
använda i enkla vardagliga sammanhang, i mer ”specifika lokala, person-
liga och samhälleliga former av sanning, med tonvikten lagd på vardagsliv 
och lokala berättelser” (Kvale, 1997: 209), men att denna syn på sanning 
inte går att tillämpa på mer sammansatta och teoretiska kontexter. Alvesson 
& Sköldberg (1994) ser i stället sanningsbegreppet som tresidigt – ”det tri-
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laterala sanningsbegreppet” – där de tre sidorna består av mening, kor-
respondens och användning, vilka alla är nödvändiga delar i en forsknings-
process. Om någon del tas bort kan det påverka processen negativt (ibid.: 
35ff). 

 
En extrem positivism raderar t ex bort meningssidan, på bekostnad av för-
ståelse. En extrem konstruktionism tränger helt bort korrespondenssidan 
och riskerar därmed att hamna i personligt tyckande. En extremt nyttobeto-
nad forskning missar förståelse och förklaring, och därmed kunskaps-
aspekten, i ensidig inriktning på det praktiska värdet av de vetenskapliga 
resultaten (ibid.: 38). 
 

Om vi med hjälp av Alvesson & Sköldbergs trilaterala sanningsbegrepp 
analyserar diskussionen med de romska pedagogerna samt förhoppningen 
om att jag kommer att skriva sanningen, verkar det som att det som främst 
efterfrågas är det representativa kriteriet för sanning, nämligen korrespon-
dens. Pedagogen berör i diskussionen även användningssidan, eller det 
applikativa kriteriet i sanningsbegreppet, när han kommer in på vad av-
handlingen kan få för konsekvenser när det exempelvis gäller relationen 
mellan äldre och yngre romer, om jag som forskare inte skriver det som är 
”rätt”. Det signifikativa kriteriet eller den underliggande meningen kommer 
till uttryck i pedagogens farhågor om att jag, eftersom jag inte är rom, 
kommer att tolka saker och ting på fel sätt och att intervjupersoner bara 
kommer att svara det som jag vill höra. Det som här beskrivs är också 
socialkonstruktionismens tanke att mening skapas intersubjektivt 
(Lahdenperä, 1997; Kvale, 1999), det vill säga i samspel med andra. Enligt 
min mening är Alvesson & Sköldbergs (1994) trilaterala sanningsbegrepp 
användbart eftersom det innehåller både förståelse, förklaring och kunskap, 
men också har inslag av en faktisk verklighet och dessutom berör frågan 
om användbarhet. Också inom hermeneutiken ifrågasätts det traditionella 
sanningsbegreppet eftersom man menar att fakta redan är tolkningsresultat. 
”Sanning i hermeneutiken är i stället liktydig med avslöjande av väsentliga 
men tidigare okända förhållanden under en text (mängd av texter)” (ibid.: 
167) och resultatet blir aldrig slutgiltigt utan kan ständigt fortsätta i den 
hermeneutiska tolkningsprocessen (jfr Ödman, 1994, 2004). 

Att en forskare tillhör majoritetssamhället eller inte har samma etniska 
bakgrund som deltagarna i en studie, precis som pedagogen påpekade, är 
något som problematiseras och som rör frågan om sanning i intervjusitua-
tioner och som kanske särskilt kommer i fokus när de inblandade perso-
nerna, forskaren och de intervjuade, inte har samma etniska bakgrund.  

 
The analysis assumes a single ’truth’ which can be tapped through respon-
dents’ accounts and that the accounts given to the white interviewer will be 
a distortion of that ’truth’. Accounts are treated as either accurate or 
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distorted representations of a single reality rather than as situated and 
contingent, creative mappings of a complex and multifaceted reality or 
realities (Rhodes, 1994: 548 citerad i Gunaratnam, 2003: 62). 
 

Det som här lyfts fram är att verkligheten är så mångfacetterad och kom-
plex, att sanningen aldrig skulle kunna vara en enda och giltig för alla, eller 
som Belton (2005) uttrycker det: 

 
Narrative is a truth, not the truth. The nature of narrative is that it tells us 
something about the character of lives lived and how they are shaped in 
society and not how society is or lives actually are (ibid.: 132). 
 

En forskare med samma etniska bakgrund som den intervjuade skulle inte 
nödvändigtvis komma närmare sanningen i absolut bemärkelse, eller som 
korrespondens för att använda Alvesson & Sköldbergs (1994) termer, utan 
kanske lyfta fram andra aspekter i det intersubjektiva mötet.  

I diskussionen med de blivande pedagogerna kommer även frågan om 
vem som kan ”(re)presentera” vem upp. Pedagogen säger sig inte kunna 
”representera Sverige och tala om hur ni är”. Jag blir osäker på om perso-
nen här avser presentera i stället för representera. När jag svarar honom 
använder jag också mig av representera men avser att talespersonen 
mycket väl kan både representera och presentera Sverige. 

  

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Frågor om reliabilitet, validitet och generaliserbarhet ses ibland som rester 
av en modernistisk korrespondensteori för sanning och som ett hinder, om 
man betraktar dem ur ett mer postmodernt perspektiv (Kvale, 1997). Relia-
biliteten avser forskningsresultatens konsistens eller tillförlitlighet. ”Det är 
ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller tillvägagångssätt ger 
samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter” (Bell, 
2000: 89), medan validitet i kvantitativa metoder anger hur väl man mäter 
eller beskriver det som avses. Svensson & Starrin (1996: 209) menar att 
validiteten är överordnad reliabiliteten, ”dvs om validiteten är god är också 
reliabiliteten det”, men inte tvärtom och därför menar författarna att relia-
bilitetsbegreppet är sammanflätat med validitetsbegreppet i kvalitativa stu-
dier och därför inte kan studeras separat såsom det är möjligt i kvantitativa 
studier.  

Kvale (1997) framhåller att valideringen kan ses som forskningens hant-
verk. Tanken om validitet ”som hantverksskicklighet, förmedling och hand-
ling ersätter inte exakta observationer och logisk argumentering utan bidrar 
med en vidare syn på sanningens natur inom samhällsvetenskaplig forsk-
ning” (ibid.: 227). Själva den färdiga forskningsrapporten kan även den ses 
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som en del av valideringen. ”Man ska lägga fram analys och slutsatser så 
att läsaren kan bedöma forskarens tolkningar, och här är genomskinligheten 
avgörande” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 123). Genom att läsaren 
kan följa alla olika steg i forskningsprocessen, från själva insamlingen av 
empirin, utdrag från texter, intervjuer, observationer och fältstudier, analys- 
och tolkningssprocess och till de slutsatser som presenteras, möjliggörs 
denna insyn. Detta utgör då själva valideringsprocessen av den forskning 
som presenteras. 

 

Strategisk essentialism 
För att hantera frågan om essentialism och sanning i relation till kultur och 
etnicitet talar Gayatri Chakravorty Spivak (1993) om strategisk essentia-
lism när det handlar om människor i en underordnad position. Om utgångs-
punkten tas hos den som befinner sig i ett underläge kan man alltså tillfäl-
ligt tillämpa en typ av strategisk essentialism som kan vara avgörande och 
nödvändig för politisk mobilisering och social förändring (James, 2003). 
Perspektivet förutsätter dock ett ständigt ifrågasättande av alla former av 
essentialism (Brah, 1996).  

Yasmin Gunaratnam (2003) betonar att man måste utmana den essentia-
lism som kategorisering i anslutning till ”ras” och etnicitet inom forsk-
ningen kan innebära, men, i likhet med Spivak (1993), hävdar hon också att 
det i forskning om ”ras” och etnicitet måste finnas 

 
temporary moments of closure in the defining of racial and ethnic 
categories in order to do research, these points of closure must also be 
opened up again in the process of doing research and in analysis. They must 
be opened up in ways that enable us to look at and hear how ‘race’ and 
ethnicity are given situated meaning within accounts, and how meanings 
can be both secured and made more ambiguous and uncertain (Gunaratnam, 

003: 38).  2
 

Det viktiga blir då att en tillfällig strategisk essentialism inte fryses och blir 
permanent så att man fastnar i en essentialistisk position i stället för att se 
det som en strategi (Spivak, 1993). Även Stuart Hall betonar att man inte 
ska ”underskatta den betydelse som essentialismen har haft för förtryckta 
grupper. De har kunnat samla sociala och politiska krav kring en gemensam 
essens, t.ex. ’kvinna’ eller ’svart’, och på så vis kunnat göra sina röster 
hörda och lyfta fram tidigare osynliggjorda erfarenheter och historier” 
(Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, 1999: 41). En teori om minoriteters rät-
tigheter kan enligt Mörkenstam (1999) inte ”förbigå att minoritetspolitik är 
beroende av en föreställning om gruppen för att vara legitim och att offent-
lig politik konstituerar kollektiva identiteter” (ibid.: 39). 
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Reflexivitet i intervjusituationen 
Maktasymmetri i exempelvis en intervjusituation är något som uppmärk-
sammats av flera forskare. Vanligen ser man forskaren eller intervjuaren 
som den som innehar makten att definiera situationen. Men i en intervju-
situation kan också den intervjuade använda sig av sin makt genom att välja 
vilken information han eller hon vill presentera, undanhålla eller använda 
för att eventuellt vilseleda (Kvale, 1997; Cohen, Manion & Morrison, 
2000; jfr Okely, 1983; Lindholm, 1995). Makten är alltså inget som endera 
parten i en intervjusituation äger utan den är produktiv och producerar 
motmakt (Cohen, Manion & Morrison, 2000). Som forskare möter man 
också ”människor som inte låter sig tämjas som ’forskningsobjekt’”(Ehn & 
Klein, 1994: 14). Det gäller då för forskaren att inte bortse från sin privile-
gierade position, ”men samtidigt inte låta sig paralyseras av skuldkänslor 
över dessa privilegier utan i stället använda sig av eventuella spänningar 
som uppkommer som en del i analysen” (Andersson, 2003: 56).  

Alvesson & Sköldberg (1994) pekar på vikten av att vara medveten om 
att man som forskare ingår i ett ideologiskt och politiskt sammanhang, där 
den kunskap som produceras genom forskningen ”ingår i ett spänningsför-
hållande mellan reproduktion/förstärkning av den existerande samhälls-
ordningen och ifrågasättande av denna” (ibid.: 222). Därför är en radikal 
reflexivitet i forskningsprocessen viktig så att forskarens egna erfarenheter 
och erfarenheterna hos dem som ingår i forskningsprocessen tydliggörs 
(Gunaratnam, 2003). Reflexivitet erkänner att forskare också är en del av 
den värld som de undersöker, vilket betyder att de också tar med sig sin 
egen livshistoria in i forskningsprocessen (jfr kapitel I). Forskarens närvaro 
påverkar också dem som deltar i en studie. Reflexivitet innebär ett erkän-
nande av detta och att forskaren behöver reflektera över sin egen roll, sina 
val och alla de processer som påverkar studien (Cohen, Manion & 
Morrison, 2000).  

Men reflexivitet kan också innebära att se till att de medverkande får en 
återkoppling på den bild som växer fram ur materialet och att forskarna 
diskuterar denna tillsammans med dem, vilket Cohen, Manion & Morrison 
(2000: 154-5) kallar för dialogical data collection, ’dialogisk datainsam-
ling’, och som karaktäriserar kritisk etnografi. Genom att de medverkande 
får röst kan detta fungera som ett led i en demokratisering av forsknings-
processen. Denna återkoppling kan ge vidare dialogical data generation, 
’dialogisk datageneration’, att dessa samtal mellan forskare och medver-
kande i en studie ytterligare kan fördjupa forskarens förståelse av stånd-
punkterna hos dem som är inblandade (Norberg, 2004).  

 

 76



 

En interkulturell forskningsprocess 
Det förekommer oftast en närhet mellan ett arbetes teoretiska ram och de 
metoder för undersökning som man sedan använder sig av (jfr Carlsson, 
2003), vilket i detta fall är den interkulturella pedagogiken och forskningen. 
Pirjo Lahdenperä (2004) menar att i den interkulturella pedagogiska forsk-
ningen 

 
studeras olika företeelser från en interetnisk, inter-kulturell synvinkel där de 
olika kulturella perspektiven, som exempelvis majoritets- och minoritets-
perspektivet, samverkar och kompletterar varandra. Det mångkulturella 
samhället, där skolan och utbildningen måste förändras utifrån mångfalden, 
utmanar den etablerade forskningen och ställer nya krav. Den interkulturella 
pedagogiska forskningens uppgift är bl.a. att tydliggöra etnocentriska och 
monokulturella föreställningar och värderingar i skola, barnomsorg och ut-
bildning. Syftet är att åstadkomma förändringar i synsätt och interaktion 
och det monokulturella sättet att angripa ’problemet’ (ibid.: 26-27). 
 

Denna studie har också inspirerats av kritisk etnografi där frågan om 
reflexivitet och makt är centrala. Kritisk etnografi har uppstått ur etnogra-
fisk tradition men bygger sin teoretiska grundval på teorier från kritisk 
sociologi och filosofi (May, 1994). 

 
This pardigm is concerned with the exposure of oppression and inequality 
in society with a view to emancipating individuals and groups towards 
collective empowerment. In this respect research is an inherently political 
enterprise (Cohen, Manion & Morrison, 2000: 153). 
 

Kritisk etnografi kan också ses som ett sätt att i postmodern anda förena 
såväl aktionsforskning och etnografisk forskning som antropologiska 
metoder och cultural studies med kritisk teori (Rhedding-Jones, 2005: 74). 

Hur kan man då som forskare tillämpa ett reflexivt eller interkulturellt 
förhållningssätt i forskningsprocessen och det ifrågasättande som karaktäri-
serar kritisk etnografi? Det faktum att jag själv inte tillhör den romska 
minoriteten är, som pedagogen ovan påpekar, självfallet en begränsning, 
detta att jag inte delar romernas historia och erfarenheter. Särskilt eftersom 
det här handlar om en minoritet som under hundratals år förtryckts och dis-
kriminerats av majoriteten och som många gånger utgjort objekt för forsk-
ning och som idag, med all rätt, intar en avvaktande hållning gentemot 
majoriteten och dess forskare. Detta har jag burit med mig under studien.  

För att kunna utveckla ett interkulturellt perspektiv i akademiska utbild-
ningar menar Kingston-Mann (2005) att vi på högskolor och universitet i 
högre grad behöver inkludera tidigare exkluderade röster och berättelser. 
Kingston-Mann menar att ett akademiskt fokus på mångfalden av perspek-
tiv och källor dessutom är intellektuellt mer utmanande än ett monokultu-
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rellt perspektiv och lärande och inte kan ses som något som hotar den aka-
demiska standarden – snarare tvärtom (se även hooks, 2003). I ett försök att 
interkulturalisera forskningsprocessen och forsätta samtalet med romer 
under avhandlingsarbetet har jag i mina kurser på lärarutbildningen på 
Södertörns högskola, inkluderat kunskap om den romska minoritetens 
situation, och även de övriga nationella minoriteternas, särskilt ur ett skol-
perspektiv. Det har inneburit att jag försökt involvera romska föreläsare, 
något som tidigare knappast förekommit i lärarutbildningen. Avsikten från 
min sida har varit att försöka ta ett steg i riktning mot ett interkulturellt för-
hållningssätt och en större ömsesidighet också under själva forskningspro-
cessen. Som forskare har jag fått möjlighet att ta del av minoritetens erfa-
renheter och genom denna process har enskilda individer ur minoriteten 
börjat kunna göra sina röster hörda inom den högre utbildningen. 

Erkännandet som nationell minoritet har också på olika sätt öppnat 
vägen för en ökad organisering inom den romska minoriteten och de övriga 
minoriteterna. För mig har studien inneburit att ta del av detta nya skede i 
den historiska process som just nu pågår inom den romska minoriteten, där 
bland annat nya romska organisationer bildats och verksamheter startas och 
tar form. Även på det internationella planet pågår och växer de romska 
kontakterna och olika samarbetssträvanden. För att sätta mig in i de diskus-
sioner och tankegångar som just nu är aktuella inom minoriteten har jag 
deltagit i flera romska konferenser och seminarier kring språk- och skolfrå-
gor, kulturfrågor samt minnestillfällen och kulturevenemang av olika slag. 
Mot bakgrund av den romska historien i Sverige och i Europa har jag 
många gånger blivit överväldigad av förmånen att få följa denna historiska 
utveckling som pågår efter erkännandet som nationell minoritet och de 
verksamheter som detta genererat. Men att ta del av en diskriminerad mino-
ritets historia och erfarenheter har också oundvikligen berört och upprört 
mig starkt, både som forskare och människa, vilket omöjligen går att bortse 
från när det gäller studien. Den typ av reciprocitet som det här handlar om, 
dvs. att jag levt mig in i den situation romer levt och lever under, kan dock 
ses som en del i den interkulturella forskningsprocessen, dvs. att ändå 
kunna distansera sig och kontrastera det som sägs eller görs (jfr 
Lahdenperä, 1999). 

 

Texter, intervjuer och deltagande observationer 
Det empiriska material som har samlats in för studien utgörs av texter, 
intervjuer och deltagande observationer (se tabell nedan). Att det i studien 
ingår flera olika typer av material kan ses som en sorts triangulering. 
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Genom detta blir det också möjligt att ”belysa ett fenomen från olika håll 
för att ge en fördjupad, sammansatt men ändå oundvikligen partiell förstå-
else” (Carlsson, 2003: 48). Den geografiska avgränsningen har gjorts till 
Mellansverige. 

För att inledningsvis ge en överblick över det material som ingår följer 
här en tabell som presenterar de olika källor som studien baseras på. Där-
efter görs en mer detaljerad genomgång av källorna och hur dessa har valts 
eller kommit till under forskningsprocessen. Förutom de källor som redovi-
sas i tabellen har jag även använt mig av ett ganska omfattande material 
med anknytning till avhandlingsområdet bestående av olika tidningsartik-
lar, TV- och radioprogram, rapporter och texter samt annan forskning som 
sekundära källor.  

Benämningen pedagog används här för att undvika att enskilda personer 
genom sin yrkesbeteckning kan identifieras. Med ordet pedagog avses alla 
de som på olika sätt arbetar med romska barns och vuxnas lärande. Det kan 
exempelvis vara som barnskötare, lärarassistenter, fritidsledare, moders-
målslärare, lärare och utbildningsansvariga. Ordet pedagog omfattar här 
också personer som på annat sätt varit involverade i att organisera utbild-
ningar eller arbetar med att utveckla läroprocesser knutna till den romska 
minoriteten eller själva håller på att utbilda sig till pedagoger av olika slag.  
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Tabell 1. Sammanställning över det material som ingår i studien. 
 

Källor Typ av material Precisering 
Tre självbiografiska romska 
böcker där skolfrågan för romer 
berörs. 
 

Katarina Taikon,  
Zigenerska, 1963.  
Monica Caldaras,  
Jävla zigenarunge, 1973. 
Hans Caldaras,  
I betraktarens ögon, 2002.  

Texter 
 

Två avhandlingar skrivna av 
icke-romer där skol- och utbild-
ningsfrågan för romer behand-
las. 

Inga Gustafsson, 
Studier i en minoritetsgrupps 
strävan att bevara sin kul-
turella autonomi, 1971 
[1970]. 
Per-Johan Ödman, 
En skolas framåtskridande 
och tillbakagång, 1975 
[1973].  

8 individuella intervjuer med 
romer 

5 kvinnor och 3 män, födda 
mellan 1960-1980  
(intervju 1-8)  

4 individuella intervjuer med 
romska pedagoger  

3 kvinnor och 2 män födda 
mellan 1950 och 1970 (i en 
intervju deltog två personer) 
(intervju 9-12) 

1 gruppintervju med blivande 
romska pedagoger 

3 kvinnor och 1 man  
(gruppintervju 1) 

1 gruppintervju med blivande 
romska pedagoger 

7 kvinnor och 10 män 
(gruppintervju 2)  

Intervjuer 
 

8 intervjuer med icke-romska  
pedagoger 

5 kvinnor och 3 män, födda 
mellan 1930-1960  
(intervju 13-20) 

Deltagande  
observa-
tioner 

Deltagande observationer 26 
timmar vid 13 tillfällen i utbild-
ning av romska pedagoger 

fältanteckningar 

Övriga källor 
 

Deltagande observationer på tre 
temadagar om romska elevers 
skolgång, flera romska semina-
rier och konferenser samt en 
samnordisk konferens om romer

fältanteckningar 
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Texter 
Det utvalda textmaterial som analyserats har avgränsats till dels avsnitt om 
skolfrågan ur tre böcker av romska författare, som främst rör tiden före 
1970-talet, dels två avhandlingar skrivna av två icke-romska forskare som 
beskriver majoritetssamhällets svar i skolfrågan för romer under 1960-talet. 
Texterna berör situationen för den mindre grupp romer på cirka 740 perso-
ner (SOU 1956:43; Takman, 1976), som då fanns i landet innan flera 
romska grupper kommit till Sverige. De resande räknades under denna 
period oftast som en separat grupp (se kapitel II). 
 
Tre självbiografier 
Det finns få texter författade av romer före mitten av 1900-talet och tidi-
gare, men det finns ändå några. För det här arbetet har jag valt tre texter 
som innehåller beskrivningar av romska barns skolgång kring mitten av 
1900-talet varav en är skriven efter att romer erkänts som nationell minori-
tet. Att just dessa texter valts beror på att de är självbiografiska och täcker 
in en tidsperiod som intervjuerna i studien inte berör i lika hög grad, det vill 
säga tiden före 1970-talet. 

Den första texten är hämtad ur Katarina Taikons på sin tid mycket upp-
märksammade bok Zigenerska (1963). Katarina Taikon föddes år 1932 och 
var en av de första framträdande romska kvinnor som under sitt liv arbetade 
och stred för romers rättigheter och särskilt rätten till skolgång. ”Boken 
ledde till 1960-talets första större debatt om romernas bostads- och utbild-
ningssituation. TV, radio och tidningar gjorde reportage, politiker och 
tjänstemän uppvaktades, och i förlängningen ledde detta till att ’zigenarläg-
ren’ i Sverige tömdes och romerna erbjöds bostäder” (Lundgren, 2003: 62-
63). Katarina Taikons tretton böcker om den romska flickan Katitzi, över-
satta till många språk och även filmatiserade, har under lång tid varit vik-
tiga bidrag till att öka kunskapen om romer bland barn och ungdomar.  

Den andra texten är tagen ur Monica Caldaras bok Jävla zigenarunge 
(1973) och beskriver hennes uppväxt på 1940- och 1950-talet. Boken ingår 
i en serie fackböcker riktade till yngre läsare. I nutid och mot bakgrund av 
dagens situation, då romer är en erkänd nationell minoritet i landet, är den 
tredje texten skriven. Musikern Hans Caldaras är född i slutet av 1940-talet 
och tillhör den sista generation romer i Sverige som under en del av sin 
uppväxt bott i tält. I självbiografin I betraktarens ögon (2002) beskriver 
han sina upplevelser och erfarenheter som romskt barn i Sverige samt sin 
skolgång på 1950- och 1960-talen. Precis som Katarina Taikon på sin tid, 
har både Monica Caldaras och Hans Caldaras under lång tid på olika sätt 
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arbetat för att sprida respekt för och kunskap om den romska minoriteten i 
landet. 

Samtliga dessa tre böcker kan betraktas som exempel på hur de tre för-
fattarna upplevde kontakten med skolan under mitten av 1900-talet. De är 
också skrivna av personer som alla aktivt arbetat och, med undantag för 
Katarina Taikon som avled 1995, arbetar för att förbättra romers situation 
och skapa förståelse hos majoriteten för en utsatt minoritet och som fortfa-
rande utmanar majoritetens stereotypier om minoriteten. Det gör dem och 
deras texter på många sätt unika med tanke på att det handlar om en tid, då 
föreställningar om ett enspråkigt och monokulturellt Sverige var starkt för-
härskande (jfr Municio, 1993). 

 
Två avhandlingar 
De två avhandlingarna skrivna av icke-romska forskare som valts för stu-
dien är Inga Gustafsson licentiatavhandling Studier i en minoritetsgrupps 
strävan att bevara sin kulturella autonomi (1971 [1970]) och Per-Johan 
Ödmans doktorsavhandling En skolas framåtskridande och tillbakagång. 
Utvecklingen på zigenarskolan i Årsta läsåren 1967/68 och 1968/69 (1975 
[1973]). Både Gustafsson och Ödman ingick i en grupp kring Arne 
Trankell på Pedagogiska institutionen på Stockholms universitet och pro-
jektet där som rörde romska barns och vuxnas skolgång och utbildning (se 
kapitel III). Att just dessa båda avhandlingar valts beror på att de speglar 
den pedagogiska forskningens syn på skol- och utbildningsfrågor för romer 
under 1960-talet och i viss mån också i början på 1970-talet och den rela-
tion som då rådde mellan minoriteten och majoritetssamhället (se även 
kapitel III). Sedan 1970-talet har ingen avhandling i pedagogik som rör 
skol- och utbildningsfrågor för romer publicerats i Sverige och det är därför 
särskilt intressant att studera dessa avhandlingstexter tillsammans med de 
romska texterna utifrån aktuell forskning och med dagens perspektiv.  

 

Intervjuer 
Det andra materialet består av intervjuer både enskilt och i grupp med 
romer (intervju 1-12, gruppintervju 1-2) och med icke-romer (intervju 13-
20), vilka samtliga är gjorda på svenska. Intervjuerna är gjorda mellan maj 
2003 och mars 2005. Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är 
enligt Kvale (1997) ”att förstå ämnen från livsvärlden ur den intervjuades 
eget perspektiv” (ibid.: 32). Han menar att en intervju är ett samspel mellan 
två människor och ”’mellan två seenden’, ’mellan två synpunkter’” (ibid.: 
9). Ibland återges här längre utdrag ur intervjuerna för att de intervjuades 
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röster tydligare ska kunna höras i texten och för att lyfta fram de tanke-
gångar som framförs av dem. 

Till intervjuerna hade frågeområden formulerats, som när det gällde 
intervjuerna med romer främst berörde vars och ens tidigare relation till 
skolan, föräldrarnas och den äldre generationens erfarenheter av skola och 
utbildning, upplevelser i anslutning till egna barns skolgång, inställning till 
modersmålsundervisning samt nuvarande syn på skola och yrkesutbildning. 
Frågor som också berördes handlade om eventuell diskriminering och 
rasism i skolan samt vilken betydelse erkännandet som nationell minoritet 
har inneburit och slutligen intervjupersonens tankar om framtiden, särskilt i 
relation till skola och utbildning. Intervjuerna med de icke-romska pedago-
gerna fokuserade på deras arbete tillsammans med romska barn och vuxna 
och på relationen till romer inom skol- och utbildningsområdet, föränd-
ringsprocesser som de över tid kunnat se, svårigheter och dilemman som de 
eventuellt upplevt i sitt arbete och innebörden av erkännandet som nationell 
minoritet samt hur de ser på minoritetens framtid. 

Intervjuerna har tagit mellan cirka tjugo minuter och två och en halv 
timme. De har genomförts i olika miljöer, till exempel på de intervjuades 
arbetsplatser, i skolor eller andra utbildningsinstitutioner. Två intervjuer har 
skett i bibliotek, en intervju på ett café och två har ägt rum hemma hos de 
intervjuade samt en intervju hemma hos mig.  

 
Intervjuer med romer 
De individuella intervjuerna med romer är tolv till antalet (intervju 1-12). 
Därtill har två gruppintervjuer (gruppintervju 1-2) gjorts, varav den ena i 
storgrupp (gruppintervju 2). Könsfördelningen är mycket jämn, 18 kvinnor 
och 16 män, vilket betyder att det sammantaget är 34 romska röster som 
kommer till tals i intervjumaterialet. Bland de intervjuade romerna finns det 
dels unga vuxna som kompletterar sin skolgång och utbildning och lite 
äldre personer som i många fall också är aktiva kring romska frågor (inter-
vju 1-8). Eftersom skol- och utbildningsfrågor stått i fokus har jag dess-
utom intervjuat romska pedagoger av olika slag eller personer som håller på 
att utbilda sig till pedagoger (intervju 9-12, gruppintervju 1-2). Att jag just 
försökt tala med pedagoger beror på att jag utgick ifrån att personer som 
arbetar professionellt med barns och vuxnas lärande och utbildning, i högre 
grad har reflekterat kring och besitter en fördjupad kunskap om dessa frå-
gor. Intervjuerna är gjorda på svenska, vilket är andraspråk för de flesta av 
de intervjuade. 

Intervjupersonerna är födda under perioden 1950 fram till och med 
1980-talet. Cirka hälften av dem är födda på 1980-talet. Bland de intervju-
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ade förekommer olika romska grupper som kelderash, kalé (kaale, kale), 
lovara, arli och resande. Det kan tänkas att det även finns andra grupper 
bland dem eller personer som har flera grupptillhörigheter, men det är i så 
fall något som jag inte fått veta eller själv inte uppmärksammat exempelvis 
i storgruppsintervjun. Samtliga intervjuade har gått i grundskola, men 
många har tidigt avbrutit sin skolgång. Några få av de intervjuade har stu-
dentexamen och flera av de intervjuade har också barn i skolåldern. 

För att kunna få möjlighet att göra intervjuerna har någon bekant person, 
rom eller icke-rom, föreslagit och förmedlat kontakten och gjort att jag 
kommit i förbindelse med intervjupersonerna. Denna process brukar i 
forskningssammanhang kallas för snowball sampling ’snöbollsmetoden’ 
(Cohen, Manion & Morrison, 2000), det vill säga att en kontakt ofta gene-
rerar nya kontakter och så vidare. I ett tidigt skede av avhandlingsarbetet, 
våren 2003, intervjuades jag också i det romska radioprogrammet Radio 
Romano och fick på så sätt möjlighet att kort presentera mina avhandlings-
planer för en bredare romsk allmänhet. Dessutom skickade jag ut e-post till 
olika personer som jag tidigare hade haft kontakt med, eller som jag visste 
arbetade med romska frågor, och berättade om mina avsikter.  

Intervjupersonerna har på olika sätt påverkat villkoren för hur intervju-
erna har kunnat genomföras. Under själva intervjuerna har ofta kontaktper-
sonen eller någon annan bekant till den intervjuade suttit med och lyssnat 
och ibland även gjort kommentarer under intervjun. Detta har ofta fallit sig 
naturligt eftersom det varit en person som den intervjuade känt och jag 
upplevde det som ett slags garanti för den intervjuade att intervjun gått rätt 
till och att ytterligare någon lyssnat på vad som sagts i samtalet. Fyra av 
intervjuerna är nedtecknade. Skälen till detta varierar. I ett fall tyckte jag 
mig märka att personen kände sig osäker på hur ljudbandet skulle kunna 
komma att användas. Därför föreslog jag att jag i stället skulle skriva ner 
intervjun, vilket intervjupersonen också tyckte var bättre. I ett annat fall 
förklarade intervjupersonen att blotta åsynen av bandspelaren och mikrofo-
nen skulle försvåra formuleringarna och göra dem mer låsta. Under en 
intervju som gjordes hemma hos den intervjuade uppmanades jag av kon-
taktpersonen att ta fram papper och penna samt anteckna vad den intervju-
ade sade, vilket då också kändes mest naturligt, i stället för att i det läget 
avbryta samtalet och börja plocka fram en bandpelare. Vid storgruppsinter-
vjun, slutligen, valde jag att anteckna eftersom jag inte var säker på om 
bandspelaren skulle fånga upp allas inlägg i klassrummet. Vid denna inter-
vju deltog även ämnesläraren och ytterligare en romsk pedagog i samtalet, 
vilket jag upplevde som ett stöd, eftersom jag kände mig osäker på hur 
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intervjun skulle uppfattas i gruppen och om mina frågor skulle tas på allvar 
eftersom vi inte kände varandra så väl. 

Intervjuerna har utformats på mycket olika sätt beroende på de villkor 
som givits. Ibland, när känsliga eller mer privata frågor kommit upp, har 
den intervjuade bett mig stänga av bandspelaren. När detta område sedan 
varit färdigpratat har jag blivit uppmanad att sätta på bandspelaren igen. På 
så vis har även intervjupersonerna påverkat utformningen av intervjuerna. 
Under samtalen har många gånger livsberättelser vuxit fram, där intervju-
personen under samtalets gång efter hand dragit sig till minnes händelser 
och upplevelser under sitt tidigare liv. Ivor Goodson gör i sin bok Att 
stärka lärarnas röster (1996) en distinktion mellan life story och life 
history, där life story utgör den enskilda människans livsberättelse medan 
life history utgör denna berättelse insatt i ett samhälleligt, historiskt och 
kulturellt sammanhang, dvs. en kontextualisering av berättelsen. På så vis 
är life history en del av den kollektiva berättelsen om en tidsepok, något 
som intervjuerna i denna också kan sägas utgöra. 

 
Intervjuer med icke-romska pedagoger 
De åtta olika icke-romska intervjuerna (intervju 13-20) är gjorda med 
pedagoger som är mycket engagerade med att på olika sätt arbeta med skol-
och utbildningsfrågor för och tillsammans med romer. Några av dem har 
arbetat under lång tid, andra endast något år. Här har jag oftast kontaktat 
intervjupersonerna direkt. I flera fall växte även här livsberättelser fram 
under själva intervjuerna. Under dessa har jag också ibland, på uppmaning 
av intervjupersonerna, fått stänga av bandspelaren vid några tillfällen, när 
dessa velat berätta något som de inte ville ha med på bandet. Intervjuperso-
nerna är fem kvinnor och tre män och de är födda mellan 1930- och 1960- 
talen. Denna grupp är alltså något äldre än majoriteten av de romska inter-
vjupersonerna. Samtliga har lärarutbildning och/eller akademiska studier 
bakom sig. 

 
Transkriptionsöverväganden 
Efter intervjuerna gjorde jag ofta en sammanfattning av intervjusituationen, 
delar av innehållet och/eller det som ibland sagts före eller efter intervjun 
samt eventuella reflektioner och tolkningar som redan i detta skede påbör-
jats. Widerberg (2002) menar att ett sammandrag av en intervju direkt efter 
att den är genomförd kan ge en helhetsbild av den tolkning man gör av 
själva intervjun. Dessutom kan ett sådant sammandrag ge information som 
inte finns med på ljudbandet. Samtliga intervjuer har jag själv transkriberat 
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i sin helhet. Eftersom transkribering tar lång tid har ett sammandrag förde-
len att det kan göras med detsamma och läsas och användas omedelbart. 
Under transkriptionsarbetet har reflektions- och tolkningsprocessen, som ju 
redan påbörjas under intervjun, fortsatt och i slutet av intervjutexten har 
vanligtvis de första transkriptionsreflektionerna också skrivits ner.  

När det gäller citat ur intervjuerna har jag ibland använt mig av det som 
Kvale (1997: 174) kallar för meningskoncenterering, det vill säga att ”de 
meningar intervjupersonerna uttryckt formuleras mer koncist”. Skälet till 
detta har varit att underlätta för läsaren på grund av den ofta stora skillna-
den mellan talspråk och skriftspråk. När vi talar avbryter vi många gånger 
våra tankegångar, vilket i intervjusituationen är helt naturligt, stakar oss, 
upprepar ord medan vi tänker, hoppar i tankeled och så vidare, något som i 
text ter sig mycket störande och försvårar för läsaren. Kvale menar också 
att den riktlinje man kan ha när det gäller redigering av transkriberingar och 
”som gör rättvisa åt intervjupersonerna, är att föreställa sig hur de själva 
skulle ha velat formulera sig i skrift. Utskrivaren översätter då på intervju-
personernas vägnar deras muntliga stil till skriftlig form, i harmoni med 
deras allmänna sätt att uttrycka sig” (ibid.: 156). För de romska intervjuerna 
gäller också att det i flertalet fall genomförts på intervjupersonernas andra-
språk, vilket har gjort att jag i Kvales anda ibland har bl.a. korrigerat ord-
följd och meningsbyggnad för att underlätta läsningen. 

I citat från intervjuerna används i kursiv stil för mina frågor och rak stil 
för den intervjuades svar. Citaten har dessutom redigerats så att upprep-
ningar, ord som va, öh osv samt mina instämmanden som mm, ja, jaha och 
liknande tagits bort. Förtydliganden har ibland gjorts inom hakparentes. 
Geografiska namn betecknas med X, Y, Z osv. och personnamn med NN. 

 

Deltagande observationer 
I studien har, som tidigare nämnts, även deltagande observationer ingått. 
Dessa gjordes under hösten 2004 och våren 2005. Deltagande observatio-
ner kan ge annan kunskap än den som människor ger genom intervjuer där-
för att den kanske betraktas som självklar och därför inte berörs av dem 
under själva intervjun. Denna forskningsmetod kan också gör det möjligt 
att jämföra det som människor gör och det som de säger sig göra (Kaijser & 
Öhlander, 1999). 

De deltagande observationerna ägde rum vid tretton olika tillfällen under 
sammanlagt 26 timmar i en utbildning för romska pedagoger. Efter att jag 
kontaktat utbildningsinstitutionen och frågat om det fanns möjlighet att 
följa någon av kurserna där, fick jag på en av kurserna delta i undervis-
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ningen i två ämnen. Det betydde att jag kunde komma på just dessa lek-
tionspass, men inte på den övriga undervisningen under dagen, vilket själv-
fallet innebar en begränsning. Trots denna begränsning gav mina besök mig 
dock tillfälle att fördjupa bilden av skol- och utbildningssituationen för 
romer idag. För att undvika att störa undervisningen satt jag vanligtvis på 
min plats under lektionerna och samtalade främst med och hjälpte vid 
behov de kursdeltagare (som lärarna kallade elever) som satt närmast mig 
samt följde med i böcker och stenciler på samma sätt som deltagarna. Jag 
valde att föra anteckningar i nära anslutning till varje tillfälle. När under-
visningen ibland förlagts till datasal eller kafeteria kunde jag samtala mer 
med deltagarna. Storgruppsintervjun gjordes i denna undervisningsgrupp 
mot slutet av utbildningens första studietermin, vilket gav mig ännu ett till-
fälle att ta del av dessa blivande pedagogers tidigare skolerfarenheter och 
upplevelser av den nuvarande utbildningssituationen. Mot slutet av klas-
sens andra termin återkom jag vid ett tillfälle. 

  

Forskningsetiska överväganden 
Det har varit särskilt angeläget att i den här studien respektera regeln om 
anonymitetsskydd (Vetenskapsrådet, 2004) och därför presenteras inte de 
enskilda intervjupersonerna. De har inte heller givits fingerade namn, vilket 
annars brukar förekomma i forskningssammanhang. Även fingerade namn 
brukar kunna ge upphov till associationer och kan leda till spekultationer 
om människors identitet. I stället refereras det till intervjuerna med respek-
tive nummer, det vill säga intervju 1, 2, 3 och så vidare. Som nämnts är 
också valet att för samtliga intervjuade använda ordet pedagog även detta 
ett forskningsetiskt övervägande då mer precisa yrkesbeteckningar riskerar 
att göra det lättare att identifiera enskilda personer. 

 

Analys och tolkning 

Periodisering av texter 
Efter upprepade genomläsningar av textmaterialet, där olika teman utkris-
talliserat sig, har de utvalda fem texterna, de transkriberade intervjutexterna 
och fältanteckningarna från de deltagande observationerna, samt romska 
seminarier och konferenser, organiserats i tre olika perioder. Den första 
perioden rör tiden från mitten av 1900-talet och fram till början av 1970-
talet vilket är den period romer kom att börja skolan. Denna period 
behandlas främst genom de tre självbiografiska texterna och de två avhand-
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lingarna som ingår i studien. Den andra perioden avgränsas till början av 
1970-talet och fram början av år 2000 då romer erkändes som nationell 
minoritet i Sverige och består här materialet av intervjutexter och fält-
anteckningar. Den tredje och sista perioden berör tiden från erkännandet år 
2000 fram till med år 2005 och här är det främst intervjuer och deltagande 
observationer samt fältanteckningar som utgör huvudkällorna.  

 

Tolkningsprocessen  
I den hermeutiska tolkningstraditionen framhålls att man inte kan bortse 
från människan bakom tolkandet (Ödman, 1994 [1979]), vilket redovisats i 
denna studie tidigare (se kapitel I). Förförståelsen är en del i den process 
som sker vid läsningen av texter där en ständig pendling sker mellan uttol-
karens förförståelse och nya förståelse, som sedan i sin tur bildar en ny för-
förståelse osv. i en cirkulär process eller som en spiral. Under själva tolk-
ningsprocessen sker också en pendling mellan textens delar och dess hel-
het. 

 
Den hermeneutiska cirkeln utspelas ju mellan mig själv, min förförståelse, 
och ’tolkningsobjektet’, som det framställer sig för mig. Som tolkningsprin-
cip är den dialogisk, vilket innebär att den också kan utvecklas och utvidgas 
till samtal och diskussioner med andra. I tolkningsögonblicket bildar för-
förståelsen och ’tolkningsobjektet’ en gemensam värld, i samspel eller kon-
flikt. Problemet – men också själva förutsättningen för att jag kan tolka – är 
min förförståelse. Förförståelsen medverkar hela tiden i mitt sätt att uppfatta 
världen (Ödman, 2004: 111). 
 

Ytterligare en viktig princip för hermeneutisk tolkning av en text är att läsa-
ren har kunskap om det tema som texten handlar om (Kvale, 1997). I denna 
studie har det därför varit mycket viktigt för mig att försöka sätta mig in i 
och förstå det sammanhang och den helhet, både nationellt och internatio-
nellt, som de romska och icke-romska texterna och intervjuerna är en del av 
(se kapitel II, III & IV). 

I studien ingår både färdiga litterära texter och intervjuer. Kvale pekar på 
att ”forskningsintervjun är ett samtal om den mänskliga livsvärlden, där den 
muntliga diskursen förvandlas till texter som ska tolkas”, där det dels 
handlar om att belysa ”den dialog som skapar de intervjutexter som ska 
tolkas”, dels själva tolkningsprocessen av dessa som kan ses som ”en dia-
log eller ett samtal med texten” (ibid.: 49). Han analyserar utifrån ett her-
meneutiskt perspektiv skillnaderna mellan dessa typer av texter och menar 
att en skillnad består i att den litterära texten är ”ett fullbordat verk som ska 
förmedlas utanför den situation i vilken den uppstod” (ibid.: 52), medan en 
intervju hör samman med ett mellanmänskligt skeende som både innebär 
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att texten skapas och tolkas. Han lyfter också fram den koncentration och 
de tydliga formuleringar som karaktäriserar litterära texter, medan transkri-
berade intervjutexter innehåller upprepningar, vaga formuleringar osv. (se 
ovan). 

 

Diskursanalys genom konsekvenskedjor 
Förutom själva tolkningen av textmaterialet har jag också använt mig av en 
friare, förenklad form av diskursanalys. Diskursanalysen gör en bredare 
form av texttolkning möjlig, som inte bara återspeglar våra föreställningar 
om yttre materiella förhållanden, utan kan också få en mer produktiv roll 
eftersom den sammanflätar språk och handling (Bergström & Boréus, 
2005). Diskursanalysen är enligt min mening intressant för analys och tolk-
ning av detta arbete, genom att den har som mål "att bedriva kritisk forsk-
ning, det vill säga utforska och kartlägga maktrelationer i samhället, och att 
formulera normativa perspektiv varifrån man kan kritisera dessa relationer 
och peka på möjligheter till social förändring” (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000: 8). Diskursanalysen lämpar sig alltså väl för studier som 
innefattar maktaspekter. Viktiga frågor att diskutera blir då vad som sker i 
mötet mellan olika diskurser, dvs. ”hela den praktik som frambringar en 
viss typ av yttranden” (Foucault, 1993: 57), kring romers skolgång och ut-
bildning samt i relationen mellan minoriteten och majoriteten på detta 
område samt vilka de sociala konsekvenserna blir. Med diskurs förstår jag 
ett bestämt sätt att tala om och förstå världen, eller en del av denna, som 
påverkar vårt sätt att tänka och handla. Jag uppfattar också att det finns ett 
dialektiskt förhållande där diskurs både fungerar som konstituerad och kon-
stituerande (jfr Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

I anslutning till diskursanalysen har jag funnit Mörkenstams (1999) 
användning av begreppet analogikedjor,25 när han analyserar samiskhet i 
svensk samepolitik, som ytterligare en möjlig väg för analys och tolkning. 
En analogikedja innebär att ”i en given historisk politisk kontext fixeras 
mening genom att olika utsagor, eller termer, står i ett (skapat) logiskt 
utbytesförhållande med varandra” (ibid.: 59). Dessa kedjor av analogier 
sätter också gränser och tillskriver grupper sociala identiteter samt påverkar 
handlingsutrymmet för dem. Mörkenstam tydliggör genom två analogi-

                                              
25 Detta är att jämföra med ekvivalenskedjor, som kan ses som den process genom 
vilken ”människor konstitueras som grupp genom att vissa identitetsmöjligheter 
framhävs som relevanta och andra ignoreras” (Winther Jørgensen & Phillips, 
2000: 51-52).  
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kedjor vem som räknas som same idag: ”same – renskötare – nomad – god 
renskötsel – fjällsame – ej fattigvård – särskilda rättigheter – segregering” 
och ”same – icke renskötare/icke nybyggare – icke bofast/icke nomad – 
dålig renskötsel/undermåligt jordbruk – fattig – ej särskilda rättigheter – 
assimilering” (ibid.: 146). Analogikedjorna bildar ”en sammanställning av 
olika föreställningar” (Bergström & Boréus, 2005: 337) och kan alltså 
användas för att beskriva en sammanhängande diskurs. I denna studie 
skulle man kunna kalla dessa analogikedjor för konsekvenskedjor, där före-
ställningar om minoritetens relation till majoritetssamhällets skolan påver-
kar tänkandet och får sociala konsekvenser samt påverkar även handlings-
utrymmet för de inblandade. Dessa konsekvenskedjor utgör alltså de dis-
kurser som beskriver denna relation. 

I konkret diskursanalys kan man också sätta upp en diskursordning, som 
fungerar som en ram för analysen. Diskursordningen kan enligt Norman 
Fairclaugh, som vidgat diskursbegreppet till att också omfatta social prak-
tik, ses ”som en komplex och motsägelsefull konfiguration av diskurser och 
genrer inom samma område eller institution” (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000: 134). Om man utgår från en diskursordning och inte från en 
enskild diskurs, blir spelet mellan diskurserna i en given diskursordning en 
viktig brännpunkt för analysen, där de sociala konsekvenserna blir mest 
synliga. I mitt fall är skolan den ram eller diskursordning som utgör det 
område som den romska minoriteten och majoritetssamhället försöker ge 
innehåll åt och där olika diskurser försöker uppnå hegemoni. Hegemonin 
innebär här att en bestämd synpunkt dominerar och betraktas som så själv-
klar och ”naturlig” att den sällan ifrågasätts. Genom att också använda 
analogikedjor eller konskevenskedjor försöker jag i det avslutande kapitlet 
konstruera diskurser som kan tydliggöra relationen mellan den romska 
minoriteten och majoritetssamhället, inom den diskursordning som skolan 
kan sägas utgöra. 
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VI. ROMERS SKOLGÅNG FRAM TILL 1970  
 
 
 
 

Minoritetens kamp för rätt till skola i tre självbiografier 
Trots att det redan 1842 stadgades om allmän folkskola i landet och allmän 
skolplikt infördes möter vi i de tre romska självbiografiska texterna 
Katarina Taikons Zigenerska (1963), Monica Caldaras Jävla zigenarunge 
(1973) och Hans Caldaras I betraktarens ögon (2002) beskrivningar av hur 
romska föräldrar på 1940-talet på olika sätt försökte övertyga olika myn-
digheter om att ge deras barn rätt att få gå i skolan. Skolgång för romska 
barn försvårades bland annat av att dessa utnyttjade möjligheten att efter 
viss tid fördriva romerna från plats till plats, vilket också hindrade en regel-
bunden skolgång (Takman, 1976; Lindholm, 1995; Montesino Parra, 
2002). Katarina Taikons far, Johan Dimitri Taikon, lämnade upprepade 
gånger redan på 1930- och 1940- talen in skrivelser till myndigheterna där 
han försökte förmå dem att ta sitt ansvar i skolfrågan (SOU 1956:43; 
Taikon & Hammarberg, 1970). Katarina Taikon skildrar i sin bok faderns 
kamp för hennes och syskonens skolgång på 1930-talet.  

 
Vi visste att de bofasta barnen betraktade sin skolgång och läxläsning som 
ett plågoris. Men vi avundades dem just detta. Vi bad far att också få gå i 
skolan. 

Far hade tidigare gjort en del trevare hos myndigheterna om att låta oss 
få någon undervisning. Men hela tiden hade de mött honom med kalla han-
den. Några zigenarbarn hade hittills inte fått gå i en svensk skola. 

De första som visade någon förståelse för oss var kommunalmännen i 
Sundsvall 1933. Paul och Rosa fick där lov att gå en termin i den vanliga 
skolan. Det var premiär för zigenare. De båda debutanterna blev mycket 
omtyckta där. Det väckte dock stor uppståndelse att Paul, som då var nio år, 
rökte pipa i skolan. Hos barnen blev han hjälte på kuppen. Fast lärarna 
gjorde en hänvändelse till far och bad honom att Paul åtminstone skulle 
begränsa piprökningen till lägret. 

Svårare blev det 1942, när far ville göra om samma sak med Paulina och 
mig i Linköping. Där var det särskilt föräldrarna som satte sig på tvären. De 
hotade med att ta sina egna barn ur skolan om vi fick börja (Taikon, 1963: 
1). 3

 
Det hårda motståndet mot att få in sina barn i skolan som Katarina Taikons 
far på 1940-talet mötte, återspeglar sannolikt de politiska tongångarna i 
landet under andra världskriget. Många svenskar trodde länge att Tyskland 
skulle vinna kriget och förhöll sig ofta passiva gentemot nazistiska ström-
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ningar i landet (Boëthius, 1991). Katarina Taikons far var under hela kriget 
rädd för att familjen skulle skickas till Tyskland, eftersom många romer 
inte heller räknades som svenska medborgare. Under kriget fick exempelvis 
de romer utan svenskt medborgarskap inte några ransoneringskort (Taikon, 
1970).  

I Monica Caldaras fall lyckades hennes far inte övertyga myndigheterna 
om att han hade rätt att få sätta sin dotter i skolan.  

 
Jag fick aldrig någon riktig skolgång. Jag fick aldrig se en skola inifrån. Nu 
tänker kanske någon: ’Hon skojar så klart. Hon är ju svensk, och alla barn 
måste gå i skolan.’ Jag skojar tyvärr inte. Det är bara 10-12 år sedan de 
zigenska barnen fick börja i vanlig skola.  

Inga rektorer ville ha zigenska barn i sina skolor. De sade alltid: ”Det 
förstår väl Kaldaras, det går ju inte. Vad skulle de andra barnens föräldrar 
säga, om de visste att det gick zigenska barn i skolan. De skulle ta sina barn 
härifrån” (Caldaras, 1973: 13). 
 

Den undervisning som Monica Caldaras mötte, gavs av ett äldre lärarpar 
som erbjöd sig att undervisa de romska barnen i lägret i läsning och skriv-
ning. På grund av tidigare negativa erfarenheter bemöttes de först med 
misstänksamhet av de äldre romerna. 

 
’Vem är ni? Är ni poliser eller är ni från barnavårdsnämnden?’ ’Nej’, 

svarade paret. ’Vi är lärare’. 
Nu blev zigenarna arga. ’Försvinn härifrån! Kom inte hit och försök lura 

oss att ni är lärare. Det finns inte några lärare, som vill lära våra barn att 
läsa. Försvinn, och våga er inte hit en gång till!’ 

Varför tror ni att de äldre zigenarna blev så arga? Först blev de rädda och 
sedan jättearga. Föräldrarna hade nämligen redan varit i skolan och pratat 
med rektorn, och han hade varit så dum, att de nu trodde att det äldre paret 
var några som ville narras med zigenarna. 

De båda vänliga människorna måste gå sin väg, men de tänkte: ’Skam 
den som ger sig’, och nästa dag var de tillbaka, nu blev de lite vänligare 
mottagna, för nu förstod man, att de här människorna inte försökte luras 
eller ta barnen. Alla i lägret blev glada över att ha kommit i kontakt med ett 
par riktiga lärare. Man bjöd dem på zigenskt te, dvs te med citron, äpplen, 
körsbär och mycket socker, och jag fick min första kontakt med ABC. 

Vi hade inga skolbänkar, som ni har. Om det var fint väder, fick vi vara 
ute och sitta på bara marken och ha böckerna i våra knän. När det regnade 
måste vi vara inne i en husvagn, men det blev trångt. Vi var så många att vi 
nästan satt på varandra, och då kivades vi. Men vi var ändå lyckliga. Vi 
kunde skryta med att vi gick i skola. 

Men säg den lycka som varar. Efter två månader blev vi tvungna att 
flytta. Vi fick inte stanna längre på den tomten. Ja, där försvann vår skola 
Caldaras, 1973: 13-15). (

 
På liknande sätt kämpade under lång tid även Hans Caldaras mor för att 
han och brodern Kenneth skulle få gå i skola. 
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När Kenneth hade fyllt sju år hade hon försökt att få in honom i skolor på 
de orter där vi fick stanna längre perioder, men rektorerna var ovilliga att 
tillmötesgå hennes önskan. Deras vanligaste argument var att de inte trodde 
att det var någon bra lösning att en ’zigenarunge’ skulle beblanda sig med 
”normala” elever. Det fanns risk att föräldrar till dessa barn skulle reagera 
mycket negativt. Rektorn ville undvika sådana konflikter på sin skola 
(Caldaras, 2002: 136). 
 

För dessa tre författare byggde möjligheten till skolgång på någon lärares 
tillfälliga välvilja att lära dem läsa och skriva, ofta under mycket improvi-
serade förhållanden. 

 
Men en ung lärarinna förbarmade sig över Paulina och mig. Vi fick lov att 
komma till skolan sen alla de andra barnen gått hem. Hon undervisade oss 
en timme om dagen, och vi lärde oss att läsa något så när under den termin 
vi bodde i Linköping (Taikon, 1963: 32). 
 

Kortare sommarundervisning förekom på en del platser i landet och det 
deltog Hans Caldaras i. 

 
Våren 1956 kom en ung manlig lärare till lägret, med sig hade han sin 
hustru och nyfödda dotter. Han skulle fortsätta med vår så kallade utbild-
ning där den avbrutits sommaren innan. Han var en glad och vänlig kille 
som vi barn tyckte mycket om och en duktig pedagog. Genom honom lärde 
jag mig att läsa riktigt bra och det var han som väckte mitt intresse för de 
små och avlånga serietidningarna Davy Crocket och Mikey, som jag sam-
lade på i flera år (Caldaras, 2002: 136-137). 
 

År 1943 började den svenska staten ge stöd till skolverksamhet för romska 
barn förlagd under någon sommarmånad, då det undervisades i läsning, 
skrivning, räkning och syslöjd. Dessa sommarkurser pågick under knappt 
två månader varje sommar fram till 1958, med undantag för sommaren 
1945, och fick visst ekonomiskt stöd. Drivande var Stiftelsen Svensk 
Zigenarmission som grundades 1945 (SOU 1956:43; Montesino Parra, 
2002).  

 

Kluvenhet inför sitt ursprung 
Fast bostad ansågs vara förutsättningen för regelbunden skolgång (SOU 
1956:43). Samtidigt stötte många romska föräldrar fortfarande på motstånd 
mot att få in sina barn i skolan och först så sent som i slutet på 1950- och 
början på 1960-talet kom romska barn att i större utsträckning få börja 
skolan (Takman, 1976). Vad innebar då mötet med majoritetssamhällets 
skola i en tid som starkt dominerades av en enspråkig och monokulturell 
syn? Ofta förekom en underkommunikation av den etniska tillhörigheten 
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(jfr kapitel IV) som en strategi för att bli accepterad i skolan. Katarina 
Taikon kom att gå två terminer i Maria folkskola i Stockholm. 

 
Nu fick jag gå i en klass med andra barn. Jag var mycket angelägen om att 
inte gå i zigenarkläder, eftersom jag ville försöka se ut som skolbarnen i 
övrigt.  

Men mina kläder kom uppenbarligen att se mycket konstiga ut ändå. 
Mina kjolar var flera nummer för stora, eftersom far ansåg det omoraliskt 
att visa benen. Detta väckte stor munterhet, och det gick så långt att några 
pojkar i en högre klass rev av mig kjolarna. Barnen var inte särskilt snälla 
mot mig. 

Men efter detta minns jag att rektorn skickade hem mig för dagen. Därpå 
samlade han ihop barnen och höll ett långt tal till dem Vad han yttrade vet 
jag inte. Men det lär ha varit något om att zigenare också var människor och 
att alla skulle vara snälla mot mig. 

Detta fick den verkan att jag nästa dag överöstes med vänligheter och 
små presenter av olika slag. Jag vet inte vilket jag tyckte mest illa om: de 
tidigare trakasserierna, som så småningom återkom, eller den plötsliga och 
påträngande vänligheten (Taikon, 1963: 32-33). 
 

År 1958, när Hans Caldaras var tio år gammal, lyckades hans mor till slut 
få in honom i Bulltofta grundskola. Tre år äldre än sina klasskamrater bör-
jade han alltså äntligen skolan. 

 
Lärarinnan välkomnade mig och presenterade mig för klassen och berättade 
att jag kom från lägret vid slottet och att jag bodde i husvagn. ’Men Hans är 
precis som vi andra och därför ska ni vara snälla emot honom’, sa hon. 

Det tisslades och tasslades i bänkraderna när jag satte mig längst fram 
vid fönstret. Självfallet var alla nyfikna och tyckte att jag var en konstig en 
som bodde i husvagn. De ställde massor av frågor om till exempel mitt 
ursprung, hur länge jag hade bott i Sverige och varför jag inte bodde i ett 
riktigt hus. Läraren var också nyfiken: ’Hans, hur kommer det sig att du 
talar så bra svenska’, undrade hon förvånat, varpå jag svarade spontant: ’Jag 
r född i Stockholm’ (Caldaras, 2002: 149). ä

 
Efter tjugo år i bostadskö i Stockholm fick Hans Caldaras mor efter lång 
väntan en bostad där och han blev inskriven i Enskede skola. Hans 
ursprung hade ju tidigare präglat kontakten med skolan och för att inte 
längre bli betraktad som annorlunda och beslutade han sig därför att säga 
att han kom från Italien, vilket fick stora konsekvenser för honom (jfr 
kapitel IV). 

 
Naturligtvis levde jag i ständig skräck för att min romska identitet skulle 
upptäckas. Värst var det när jag tillsammans med mamma skulle fara in till 
city. Antingen gick jag ett tiotal meter framför eller bakom henne, aldrig 
jämsides. Trots att mamma var västerländskt klädd var jag livrädd att någon 
på skolan skulle se att hon var zigenare. När vi klev in på tunnelbanan satte 
jag mig i en annan del av vagnen och låtsades inte känna igen henne. 
Mamma tyckte att jag betedde mig mycket märkligt och frågade: ’Skäms du 

 94



 

för mig?’ Jag vågade inte säga henne som det var eftersom jag visste att jag 
skulle såra henne oerhört. 

Denna ’thriller’ pågick i flera månader och jag plågades ständigt av 
ångest och dåligt samvete (Caldaras, 2002: 156). 
 

Frågan om att gå i skolan sågs inte heller med blida ögon av somliga släk-
tingar och avståndet till dem bara ökade. 

 
Och inte blev det bättre när en del av mina släktingar, som fortfarande 
bodde i lägret vid Flatenbadet, betraktade mig som gajó, icke-romer. Jag var 
inte längre en av dem. Det fanns till och med de som talade om mig i tredje 
person på romanès i tron att jag inte förstod, vilket sårade mig djupt. Jag 
ville skrika ut att jag fortfarande var rom och talade romanès trots att jag 
bodde i en lägenhet och kunde läsa och skriva. Men på grund av deras 
okunskap och egna brister i det svenska språket reagerade de mot mig med 
en omedveten missunnsamhet som resulterade i en sorts främlingskap. Jag 
uttryckte mig på fiendespråk och betedde mig som en av dem och i och med 
det var jag inte längre en riktig rom. 

’Diló san, prae but jines’ (Du är korkad, du läser för mycket), kunde man 
säga om jag uttryckte något som inte överensstämde med deras tänkesätt. 

Jag kände hur avståndet växte och att distansen mellan mig och männi-
skor som jag trodde jag kände och hade en relation till, blev allt större. Man 
hälsade inte längre och man vände mig nonchalant ryggen (ibid.: 156-157). 
 

Kluvenheten inför familj och släkt gjorde att Hans Caldaras till slut beslu-
tade sig för att ge sig till känna i skolan och tala om vem han egentligen 
var. I och med detta förändrades flera av lärarnas och kamraternas attityd 
till honom. Han fick stå till svars för alla möjliga märkliga föreställningar 
om romer och blev utfryst på olika sätt. Till slut bad han om att få förflyttas 
till en skola, där en släkting gick som inte haft problem i skolan på grund 
av sitt ursprung. Hans klassföreståndare skrev dock ett brev till den nya 
skolan, vilket ledde till att han blev placerad i en så kallad OBS-klass för 
elever med olika problem och skolsvårigheter. I detta fall insåg den nye 
läraren dock att ett misstag begåtts och Hans Caldaras blev förflyttad till en 
vanlig klass.  

Sammanlagt fick Hans Caldaras fem års formell skolgång. Han menar att 
tiden i skolan har påverkat honom på så sätt att han i vissa sammanhang 
fortfarande kan känna sig ifrågasatt och tvungen att förklara sitt ursprung. 
Trots att han tillhörde en nationell minoritet blev han betraktad som ett 
invandrarbarn. För Monica Caldaras avbröts skolgången tidigt, men hennes 
far uppmuntrade henne att fortsätta att läsa på egen hand och finansierade 
olika kurser för henne. Även Katarina Taikon fortsatte som vuxen att 
komplettera sina studier genom kurser på folkhögskola och på ett handels-
institut. 
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Möten mellan minoritet och majoritet i skolan i två 
avhandlingar 
Den ambulerande skolverksamheten för romska elever lades ner 1958 och 
man föreslog att barnen skulle få undervisning i det skoldistrikt där famil-
jen vistades. Tanken var att fasta bostäder skulle innebära att också barnens 
skolgång automatiskt skulle lösas. 1960 fastställdes att barnen skulle 
integreras i den vanliga skolan och att de vid behov även skulle få särskild 
undervisning eller stödundervisning (SOU 1956:43; Montesino Parra, 
2002). Det var på 1960-talet som de sista romska familjerna flyttade in i 
permanenta bostäder och kunde lämna lägren.  

Vad skedde då i mötet mellan romska barn och föräldrar och majoritets-
samhällets skola? Vilka möjliga tolkningar och strategier fanns hos både 
minoriteten och majoriteten?  

 

Gränsbevarande mekanismer – fokus på barn och föräldrar 
Inga Gustafsson analyserar i sin licentiatavhandling Studier i en minoritets-
grupps strävan att bevara sin kulturella autonomi (1971 [1970]) den 
romska (Gustafsson använder termen ”zigenska”) befolkningens strävan att 
bevara sin kulturella autonomi. Gustafssons ursprungliga uppgift var att i 
slutet av 1960-talet leda föräldracirklar i barnuppfostringsfrågor som man 
erbjöd de romska föräldrar som var inskrivna som elever vid vuxenskolan i 
Årsta i Stockholm. I sin avhandling, där hon beskriver dessa föräldracirk-
lar, försöker hon inta den romska minoritetens perspektiv samt förstå och 
förklara funktionella mönster som hon ser som en konsekvens av de lev-
nadsförhållanden som kampen för överlevnad vuxit fram under snart 500 
års förföljelse, förtryck och assimileringsåtgärder. Gustafssons teoretiska 
utgångspunkt utgörs av Fredrik Barths (1969) då nyligen publicerade text 
om etniska grupper och gränser samt hur kulturskillnader kan organiseras 
socialt (se kapitel III). 

Gustafsson (1971) fann att det mest påfallande i den romska sociala 
organisationen var den synnerligen smala institutionella basen. Vid tid-
punkten för hennes avhandling hade romerna inga egna statsbärande insti-
tutioner, inga utbildningsinstitutioner, religiösa institutioner, intresseorgani-
sationer eller ideella organisationer. De sociala grupperingar som fanns 
byggde främst på släktrelationer. Som orsaker till detta ser hon nomadise-
ringen, som sannolikt hindrat möjligheten att bygga upp institutioner och 
troligtvis också den romska kulturen, som huvudsakligen varit en kultur 
utan skriftspråk. 
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Gustafsson utgick i sin undersökning från tesen att människan handlar 
rationellt, det vill säga att människan utifrån sina givna resurser och 
begränsningar försöker förverkliga sina intressen. Hon försöker också i sin 
analys se vad som i den romska kulturen gjort att romerna trots omgivning-
ens starka förtryck lyckats förbli oassimilerade. Gustafsson kallar de 
skyddsreaktioner som romerna mobiliserar vid kontakter med majoritets-
kulturens assimileringspåtryckningar för gränsbevarande mekanismer, vil-
ket hon definierar som ”en strukturering av interaktionen med företrädare 
för andra etniska grupper, som möjliggör för de kulturella skillnaderna att 
bestå” (ibid.: 28). Dessa mekanismer fyller autonomibevarande funktioner. 

Några av de gränsbevarande mekanismer som hon ansåg sig ha funnit 
var till exempel isolering och frivillig segregation samt ett nomadiserande 
levnadssätt. Det egna språket beskrivs också som ytterligare en viktig 
gränsbevarande funktion, vilket innebar att man inte gärna lärde ut det. 
Analfabetismen torde enligt henne också ha spelat en liknande roll. En 
ytterligare faktor som redovisas var betydelsen av att träffas ofta och fysiskt 
hålla samman, vilket underlättade den sociala kontrollen. Det egna rätts-
systemet kris kan också ha haft väsentlig betydelse för den romska kultu-
rens överlevnad.26  

Gustafsson anser att den materiella kulturen hade förändrats medan de 
autonomibevarande dragen behållits, och då särskilt när det gäller den 
sociala organisationen och mönstret för interaktionen med icke-romer. 

 
Skolan som hot 
När både romska barn och vuxna på 1960-talet mer allmänt kom i kontakt 
med skolan som institution, var det inte frågan om att läsa och skriva som 
de romska föräldrarna upplevdes som hotfull, utan det var snarare skolans 
innehåll det kom fram invändningar mot bland föräldrarna. Många skol-
ämnen innehöll majoritetssamhällets åsikter och värderingar samt dess syn 
på verkligheten. Gustafsson frågar sig också om det inte är så att romerna 
uppfattade skolan ”som ett samhällets kontroll- och maktmedel” (ibid.: 59). 
Gustafsson hävdar också att 

 
det egentligen är just i skolan som det första verkliga mötet mellan kultu-
rerna äger rum. (…) I skolan möter de för första gången de delar av värd-

                                              
26 Krisen fungerar som ett råd eller en domstol där man löser större tvister och konflikter, 
som inte går att lösa genom informella diskussioner. Äldre och respekterade personer, 
främst män, deltar i krisen, lyssnar till vilka anklagelser och vilket försvar som finns samt 
utdömer sedan eventuellt straff (Taikon, 1970: 34, Acton, 1999, Weyrauch, 2001). Krisen 
finns dock inte inom alla grupper t.ex. inom kalégruppen.  
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kulturen, som har med den grundläggande värdeorienteringen att göra 
(ibid.: 61).  
 

De romska föräldrarna ville behålla kontrollen över sina barns hela sociali-
sationsprocess, menar hon, och pekar också på att man måste se socialisa-
tionsmönster som en helhet och som en kulturprodukt med ”intimt, funktio-
nellt samband med ifrågavarande kulturs sociala och ekonomiska struktur” 
(ibid.: 112). Även i skolan för de vuxna romerna återfanns under denna 
period inget i innehållet som återspeglade romsk kultur, påpekar 
Gustafsson. 

Hon poängterar också att det romska sättet att uppfostra barn var konsi-
stent och funktionellt, men däremot ”naturligtvis dysfunktionellt för ett 
samhälle av majoritetssamhällets typ” (ibid.: 95). Omgivningens inställning 
till romerna har påverkat både levnadsförhållanden och ekonomiska villkor, 
vilka också återspeglats i barnens uppfostran. Hon beskriver hur romerna 
alltid ”har sysslat med fri företagsamhet, där det gällt att ständigt ta nya ini-
tiativ, att våga ta risker, att inte vara blyg och hämmad” och den uppfostran 
barnen har fått har sannolikt därför ”främjat just självhävdelse och själv-
ständighet framförallt i sociala kontaktsituationer” (ibid.: 88)  

Hon framhåller även att andra minoritetsgrupper som varit angelägna att 
bevara sin kulturella eller religiösa särart också i likhet med romerna upp-
fattat barnens skolgång och utbildning som ett hot.  

 
Barnens lärande 
Gustafsson beskriver hur de romska barnen, i stället för att, som barnen i 
majoritetssamhället exempelvis få leksaker, stimulerades på annat sätt. De 
var hela tiden tillsammans med föräldrarna och deltog i en intensiv samvaro 
med släktingar. Hon ansåg att barnen fick en rik stimulans genom resor, 
sjukhusbesök, sena kvällar tillsammans med vuxna etc. Flickorna fick ta 
ansvar för hushållsarbete och pojkarna följde med sina fäder på affärsresor. 
Den stimulans de fick genom att på detta sätt vara delaktiga i hela det 
sociala livet hade enligt Gustafsson stor betydelse för den sociala utveck-
lingen men gynnade inte skolanpassning (jfr kapitel IV).  

 
I fråga om social skicklighet är de zigenska barnen suveräna. Det omvittnas 
från barnstugorna men också från en del skarpsynta lärare i skolorna, att här 
ligger de zigenska barnen ofta flera år före sina jämnåriga kamrater. 

Att föräldrarna pratar ganska lite med barnen är ett vanligt mönster i ett 
traditionsstyrt samhälle. Livet är så överskådligt att en strukturering med 
hjälp av ord inte på samma sätt är nödvändig som i den komplicerade majo-
ritetskulturen. Även om de vuxna inte pratar så mycket med barnen, så är 
dessa på ett självklart sätt och från tidig ålder inneslutna i den vuxna 
gemenskapen. Barnen lär sig hur livet är beskaffat helt enkelt genom att 
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iaktta föräldrarna. Barnen lär sina få och ganska entydiga roller genom att 
delta i olika sysselsättningar och genom att imitera de vuxna. Det är då inte 
nödvändigt med mer än ett minimum av verbala instruktioner. Barnet är i 
ganska omedelbar kontakt med de flesta av kulturens aspekter. Det han lär 
kan oftast omsättas till handling” (ibid.: 90). 
 

I ett traditionsstyrt samhälle som det romska fanns det inget större avstånd 
mellan det växande barnets och den vuxnes värld. Det behövdes ingen lång 
och omfattande förberedelsetid för det vuxna livet. Barnen deltog tidigt i 
den ekonomiska enhet som familjen utgjorde (jfr Lidén, 1990; Kağıtçıbaşı, 
1996; Liégeois, 1998; O’Hanlon & Holmes, 2004) och bildade i unga år 
egna familjer, medan socialisationsperioden i majoritetssamhället däremot, 
tenderade att bli allt längre och diskrepansen mellan fysiologisk mognad 
och social mognad allt större.  

Gustafsson (1971) uppmärksammar några av orsakerna till den minskade 
närvaron i skolan på 1960-talet i Stockholm, och då framför allt att skolan 
blev en plats där det romska barnet ofta kände att det fick bekräftelse på att 
det misslyckades. I hemmet förvärvade barnet ”en social skicklighet, en 
initiativförmåga på det sociala planet och en organisationstalang av för 
andra jämnåriga ovanliga mått” (ibid.: 106). Men detta var inte något som 
skolan premierade och det var svårt för barnen att förena hemmets och 
skolans världar. Många av barnen verkade också ge upp. Gustafsson 
beskriver hur barnen för att bibehålla sin självkänsla lämnade skolan efter-
som många av dem inte lyckades i sitt skolarbete. Dessutom kunde lojali-
tetskonflikter mot föräldrarna uppstå, då barnen kanske tvingades ta ställ-
ning mellan skolan och hemmet. I valet mellan hemmet och skolan var 
lojaliteten med föräldrarna starkast, så att även skolmotiverade och skol-
anpassade barn slutade skolan, då de kände att föräldrarna blev alltför tvek-
samma till skolan (jfr Willis, 1991).  

Gustafsson sammanfattar tolkningen av romernas förhållningssätt gent-
emot skolan på 1960-talet som att romerna upplevde skolan som ett hot mot 
sin kulturella autonomi och etniska identitet och att de reaktioner som hon 
iakttog därför kunde tolkas som ett sätt att försvara sig mot just detta hot. 
Hon pekar också på att skolan borde göras mer relevant för romer när det 
gäller innehållet, där hon föreslår att ”olika zigenska kulturyttringar, 
zigensk historia, det zigenska språket bör få en framträdande plats på sche-
mat” (ibid.: 128). Hon menar också att lösningarna borde kunna variera, 
särskilt för de äldre barnen. Gustafsson pekar också på att romerna hittills 
försökt skydda sig mot assimilering genom att begränsa kontakterna med 
majoritetssamhället så mycket som möjligt.  

 
Men med större utbildningsmässig jämställdhet och en bredare institutionell 
bas skulle zigenarnas interaktion med företrädarna för majoritetskulturen 
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inte behöva vara så stereotyp och inte i första hand behöva tjäna som ett för-
svar. Trots detta skulle zigenarna inte behöva riskera assimilering, om de 
inte själva önskade det. De skulle få tillfälle att välja verklig gemenskap i 
majoritetssamhället och samtidigt kunna behålla sin känsla av etnisk iden-
titet. Då först skulle de få en reell valfrihet (ibid.: 128). 
 

Gustafsson ser alltså i avhandlingens slutsatser utbildning som en möjlig 
väg till valfrihet och inte nödvändigtvis som en risk för assimilation. 
  

Skolreformprojektet – fokus på vuxenutbildning 
Den andra avhandlingen i Trankells projekt utgörs av Per-Johan Ödmans 
doktorsavhandling En skolas framåtskridande och tillbakagång. Utveck-
lingen på zigenarskolan i Årsta läsåren 1967/68 och 1968/69 (1975 
[1973]).27 Ödman undersöker vuxenutbildning för romer mellan åren 1967- 
69 genom att ingå i en stödgrupp bland lärarna i den skola för romer som 
inträttats i Årsta i Stockholm i ett aktionsforskningsprojekt.28 Rollen som 
forskare förändras i aktionsforskning så att forskaren blir en aktiv deltagare 
i själva förändringsprocessen.29

 
Skolreformsprojektet utgick ju från en humanistisk grundvärdering, som 
kännetecknades av att eleven/zigenaren stod i centrum för intresset, medan 
majoritetssamhällets behov betraktades som sekundära. Projektets huvud-
mål var – som det formulerades i initialskedet – att zigenarens självrespekt 
skulle höjas (ibid.: 35). 
 

Under de två år som reformprojektet pågick ledde Ödman en studiecirkel 
för några av de lärare, en stödgrupp, som undervisade de romska kursdelta-
garna (eleverna). Cirkeldeltagarna träffades regelbundet och diskuterade 
situationer som uppstått i undervisningen. Lärargruppen var heterogent 
sammansatt och hade enligt Ödman inledningsvis en mer traditionell peda-
gogisk syn. 

 
De hade till uppgift att lära vuxna zigenare läsa, skriva och räkna. Det in-
gick också i deras undervisningsuppdrag att lära ut samhällskunskap, geo-
grafi, i själva verket alla de ämnen som en grundskoleelev läser under de 
första sex åren av sin skolgång. Varje lärare hade sin egen klass att ta hand 
om. Klasserna bestod av i genomsnitt tio elever, men den höga frånvarofre-
kvensen bland eleverna medförde att lärarna sällan kunde undervisa alla 
sina elever på en gång. Klasserna var liksom lärarlaget heterogent samman-
satt, både i kunskaps- och åldershänseende. Elever som kunde tillgodogöra 

                                              
27 Avhandlingen består av två delar där den första delen innehåller en beskrivning av den 
utvecklingsprocess som skedde under de två läsåren på skolan, medan den andra delen 
utgörs av en vetenskapsteoretisk kommentar.  
28 Ödman kallar aktionsforskning för action cum research. 
29 Se t.ex. Lahdenperä (2001) för en bakgrund och diskussion om aktionsforskning. 
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sig innehållet i tidningen och behärskade de fyra räknesätten satt sida vid 
sida med elever, som fortfarande hade svårigheter med alfabetet. Föräldrar 
och barn tillhörde ofta samma klass med påföljd att de äldre hämmade ung-
domarnas spontana nyfikenhet både i allmänhet och när det gällde företeel-
ser, som var tabuerade sedan generationer tillbaka (ibid.: 40).  
 

När det gäller både själva undervisningen och dess innehåll upptäckte 
Ödman flera intressanta aspekter. 

 
Skolans normsystem medgav till exempel att skolans elever undervisades 
på ett småskolemässigt manér, medan vuxna klassrumsdiskussioner rörande 
kontroversiella samhällsproblem inte åtnjöt samma goda renommé. Ett säl-
lan uttalat människovärderingssystem påbjöd vidare att elever som visade 
intresse för det av skolan erbjudna inlärningsstoffet skulle bedömas som 
ambitiösa och duktiga, medan andra som inte uppträdde lika välanpassat 
snarast uppfattades som okoncentrerade, håglösa och motspänstiga barn i 
vuxen gestalt (ibid.: 34). 
 

Den motsättning som fanns bland lärarna som ingick i stödgruppen gällde 
frågan om anpassning och assimilation och huruvida individen var till för 
samhället eller om samhället snarare skulle underordnas individernas behov 
och intressen samt de politiska implikationerna av de båda ståndpunkterna.  
 
Stopp för demokratiseringsprocessen  
Vad hände då med reformprojektet? Den utveckling som, enligt Ödman, 
skedde var att frågan om hur skolan skulle demokratiseras och eleverna få 
medinflytande över undervisningsprocessen fick stå tillbaka för ett mer 
auktoritärt förhållningssätt, i vilket ingick både konformistiska och etno-
centriska tendenser, där den svenska kulturen sågs som överlägsen. Detta 
ledde till att fokus på innehållet i undervisningen tilltog som en 
kompromiss mellan dessa två synsätt. Precis som Gustafsson (1971) 
konstaterar Ödman (1975) att de romska deltagarna i kurserna mycket 
snabbt upptäckte ”att skolan inte enbart förmedlade kunskap utan också 
majoritetssamhällets ideologi till dem ” (ibid.: 71).  

De reformvänliga lärarna inom projektet avväpnades gradvis genom att 
man främst koncentrerade sig på ”psykologiska teorier och abstrakta dis-
kussioner om olika skolproblem” (ibid.: 72). Ödman beskriver självkritiskt 
hur han lät sig ryckas med av utvecklingen och ”bidrog härigenom till upp-
komsten av en ny mytflora om zigenarna” (ibid.: 72). ”Utvecklingen med-
förde alltså att benägenheten att betrakta zigenarna som objekt återkom och 
förstärktes” (ibid.: 75). Under en period våren 1968 skedde dock en föränd-
ring genom att en enligt Ödman tongivande deltgare i stödgruppen tillkom 
och som gjorde att det skedde en försjutning inom stödgruppen till de pro-
gressiva lärare fördel. Det innebar i sin tur att gruppen lärare, elever och 
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forskare började närma sig varandra. Man upplevde att både lärarnas och 
elevernas medinflytande ökade. Den fråga som Ödman ställer efter det för-
sta läsåret var om denna utveckling av undervisningen skulle tolereras.  

När det andra läsåret inleddes hösten 1968 hade ungefär hälften av lärar-
kollegiet bytts ut. Av de nya lärarna stödde flera ”de traditionella lärarnas 
ideologi” (ibid.: 87). Den tidigare stödgruppsverksamheten höll på att 
undermineras. Lärare och skolledning utgick från att romerna skulle anpas-
sas till samhällets krav.  

 
Zigenaren skulle assimileras och l i k r i k t a s. Att zigenaren därvid förlo-
rade sin identitet var man inte uppmärksam på. Det var inte heller så viktigt 
med tanke på allt det goda som skulle komma honom till del, om han bara 
anpassade sig (ibid.: 89). 
 

Det visade sig att skolans mål inte överensstämde med forskarnas, vilkas 
primära mål i första hand var ”humanistiskt och individcentrerat” (ibid.: 89-
90). Situationen polariserades med skolledningen och vissa lärare på ena 
sidan och Ödman och några andra lärare på den andra. Den polariserade 
situationen berodde enlig Ödman på att ”forskarna hade konfronterat 
skolan med en alternativ ideologi, som i sina praktiska konsekvenser stred 
mot den av skolan sanktionerade assimileringsideologin” (ibid.: 93).  

 
Zigenarna var inte okunniga – flera av dem hade ett långt livs erfarenhet 
bakom sig – och de var inte ointresserade av det som de var intresserade av. 
Men de var definitivt ointresserade av att bli utbildade på ett sätt som tydde 
på att svenskarna försökte få dem att acceptera värderingar, som i många 
avseenden stod stick i stäv mot deras egna. Felet låg inte i att zigenarna inte 
visste vad de ville – som några lärare hävdade – utan att eleverna inte 
vågade visa vilka de var (32) [sic], eftersom de fullt berättigat tvivlade på 
svenskarnas ärliga uppsåt. För varför kunde de inte bli undervisade på 
romanés? Varför tänkte ingen på att undervisa dem i bokföring, som de 
skulle ha nytta av som egna företagare? Varför talade ingen om för dem i 
lartext vart undervisningen syftade? (ibid.: 96, kursiv i originaltexten).  k

 
De lärare som tidigare varit mer progressiva började åter igen ”assimileras 
av det svenska skolsystemet” (ibid.: 96) och eleverna hamnade alltmer i 
skymundan. Forskarna tvingades att lämna Årstaskolan och forskningen 
kring skolreformen upphörde. 

 
”Forskarna förstörde idyllen.” 
Ödman fortsatte dock att följa utvecklingen på skolan. Under höstterminen 
1969 tydde information, som han fick på informella vägar, på ”att zigenar-
skolan höll på att utvecklas till en repressiv institution med krav på att zige-
narna snabbt borde genomföra och avsluta sin skolgång” (ibid.: 100). 
Ödman analyserar orsakerna till reformens misslyckande och kopplar 
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delvis ihop dem med de skeenden och den ökade politiska polarisering som 
samtidigt ägde rum i det övriga samhället, till exempel med 
Kårhusockupationen (1968) i Stockholm. Hösten 1969 sände Arne Trankell 
ett brev till de myndigheter som handhade utbildningen. I brevet framförde 
Trankell ”tanken att införa undervisning på romanés, som ett medel att i 
undervisningen knyta an till den zigenska kulturen och därmed göra skolan 
och arbetet där meningsfullare för de zigenska eleverna än vad som hittills 
hade varit möjligt” (ibid.: 101). Brevet bemöttes med tystnad. Senare under 
hösten besökte Trankell och Ödman skolan och sammanfattade sina intryck 
från besöket i en skrivelse till skolmyndigheterna, i vilken de beskriver 
elevernas ”missmod och otrivsel” och hur dessa ansåg att de behandlades 
”som barn” och verksamhetens innehåll upplevdes ”meningslöst, 
förolämpande och deprimerande” (ibid.: 102). Ödman själv satt vid detta 
besök med på en lektion och beskriver hur en fråga från en av 
kursdeltagarna ignorerades av läraren. Det gav honom en djupare förståelse 
av vad det innebar ”att bli behandlad som om man var en person utan egen 
identitet” (ibid.: 103).  

Från skolans lednings sida upplevdes Trankells och Ödmans besök som 
ett störande inslag i verksamheten. Erfarenheterna från läsåren 1967/68 och 
1968/69 kom aldrig att användas i fortsättningen. Ödman skriver resignerat:  

 
När forskarna studerade zigenarskolan, inriktade de sin uppmärksamhet på 
andra företeelser än skolans representanter gjorde. Vad de var intresserade 
av var dels hur skolan fungerade sett ur zigenarens synvinkel, dels hur man 
med skolans hjälp skulle kunna öka zigenarnas möjligheter att forma en 
egen identitet. Skolans representanter var naturligtvis inte ointresserade av 
att betrakta utbildningen ur denna synvinkel. Men troligen ansåg man andra 
infallsvinklar viktigare. Hur skulle man t ex på effektivaste sätt lära zige-
narna att läsa, skriva och räkna? Hur kunde undervisningsmetoderna 
förnyas så att inlärningsresultatet blev bättre? Hur skulle samhälls- och 
ekonomiundervisningen utformas med tanke på zigenarnas framtida 
npassning? (ibid.: 106-107). a

 
Att kräva att lärarna skulle ändra sitt sätt att undervisa och betrakta romerna 
som jämbördiga blev för mycket för dem och att skolledningen skulle göra 
om skolan till ”en öppen och dynamisk institution visade sig också vara för 
mycket” (ibid.: 107). De förändringar som forskarna enligt Ödman åstad-
kom var bland annat att de öppnade skolan och gjorde den mer dynamisk, 
men skolledningen uppfattade att ”forskarna förstörde idyllen” (ibid.: 108) 
och man var rädd för att undervisningen skulle politiseras alltför mycket av 
forskarnas närvaro på skolan. 

 
Att även den tidigare skolidyllen varit ett utryck för en politisk ideologi, 
tänkte man kanske inte på. Detta kan sammanhänga med att denna ideologi 
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– liksom alla ideologier med dominerande inflytande – inte enbart påverkar 
individernas politiska ställningstaganden utan även deras världsbild och 
deras sätt att förhålla sig till medmänniskorna. Detta i sin tur sammanhänger 
med att den dominerande ideologin samtidigt understöds av samhällets eko-
nomiska och sociala struktur samt av dess överbyggnadsfunktioner. Ideolo-
gins funktion blir att rättfärdiga och därigenom bevara det givna systemet 
(ibid.: 109). 
 

Ödmans resonemang har här flera paralleller med Gramscis hegemoni-
begrepp (se kapitel V) om hur vissa tankegångar blir så etablerade så att de 
upplevs som ”naturliga”. Den assimileringsideologi som beskrivs stod 
”dessutom i samklang med de dominerande attityderna inom skolledning 
och i kollegiet” (ibid.: 109), och därför blev man också blind för att denna 
ideologi även var politiskt förankrad. Skolan kom i konflikt med forskar-
gruppen, även om det både bland lärarna och de romska deltagarna tidvis 
fanns enskilda personer som var sympatiskt inställda till de tankegångar 
gruppen representerade. 

Det kan även vara intressant att ta upp de förslag till ”Nya vägar för 
action” som Trankell (1970: förord, utan sidangivelse) ger på vuxenskolans 
utveckling och de romska reaktionerna på denna i två bilagor som har 
rubriken ”Ur brev till skolmyndigheterna”. Den första bilagan är underteck-
nad av Arne Trankell och Per-Johan Ödman, medan den andra saknar 
underskrift, men är skriven i jagform och sannolikt är författad av Trankell 
själv och daterad till den 15 september 1969 (jfr Ödman, 1975: 101). I den 
andra till skolmyndigheterna betonar Trankell hur viktigt det är att man för-
söker finna en ny målsättning för att undvika det som av romerna uppfattas 
som påträngande assimilationskrav. Ett av förslagen gäller språket, romani 
chib (Trankell använder ’romanés’). Han verkar ha inspirerats av en resa 
till Moskva där han träffat romska representanter i dåvarande 
Sovjetunionen. I bilagan skriver han framsynt att romanés borde bli ett lika 
viktigt ämne i skolan som räkning, skrivning och svensk historia. Frågan är 
bara hur man ska få tag i lärare i romanés. 

 
Eftersom utgångsläget är så ogynnsamt för oss vad gäller lärare och 
Romanés i svensk fonetisk dräkt skulle man kunna börja på ett något 
annorlunda sätt genom ett mer explorerande och forskningsinriktat arbete 
med språket som bärare av kulturen, där forskaren tillsammans med elever 
vid vuxenskolan skulle kunna gå i spetsen. Jag har svårt att i detalj och på 
ett realistiskt sätt skissera hur det skulle gå till, men jag föreställer mig att 
vilken språkforskare som helst med en social eller psykologisk intresse-
inriktning skulle kunna utforma gångbara och intressanta modeller. I ett 
sådant arbete skulle man också kunna finna innehåll och stoff för en 
beskrivning av den zigenska kulturen och den zigenska historien, som dels 
sträcker sig bakåt mot 900-talet och långt inåt Asien, dels har en aktuell 
internationell prägel genom den zigenska kulturens vidsträckta utbredning i 
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och utanför Europa, dels slutligen också har sin speciella svenska del som 
borde kunna vidgas något utöver de schabloner som fortsätter att dyka upp i 
alla tidskrifter och artiklar (Trankell, 1970: utan sidangivelse). 
 

Trankell finner det viktigt att på olika sätt betona även den romska kulturen 
och identiteten för att romer ska få en positiv inställning till sitt ursprung. 
Dessutom föreslår han att de romska deltagarna på Årstaskolan skulle 
kunna undervisa lärarna där i romanés. 

 
Ombytta roller och ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter, som skulle kunna 
leda till ett allvarligt syftande ’exchange of values’ (ibid.: utan sidangi-
velse). 
 

Här pekar Trankell på den form av ömsesidigt lärande, som är en del i det 
som vi nu betraktar som ett interkulturellt förhållningssätt (jfr Lahdenperä, 
1997). 

 

Analys av tidsperioden 
Om man sammanfattar Katarina Taikons, Monica Caldaras och Hans 
Caldaras beskrivningar av sina erfarenheter av skolgång under mitten av 
1900-talet, framkommer med tydlighet hur romer på olika sätt kämpade för 
rätten att gå i skolan. Ett berömt fotografi av Katarina Taikon föreställer 
henne i ledningen för en grupp romer i ett förstamajtåg år 1965, där hon bär 
ett plakat med texten ”Satsa på vuxenutbildning”. Längre bak i tåget syns 
texten ”Vi vill gå i skola” (Takman, 1976). Känslan av osäkerhet om man 
skulle få stanna på en plats eller inte och hur man skulle komma att bli 
behandlad av omgivningen finns ständigt närvarande i samtliga tre texter 
och upplevelsen av otrygghet. Antingen exkluderades romer helt från skola 
och utbildning eller så styrde godtycket huruvida de fick möjlighet att delta 
i undervisningen och denna skedde ofta under mycket improviserade for-
mer, ända in på 1960-talet. 30 När romer väl omkring mitten av 1960-talet 
fick börja skolan placerades många direkt in i en klass ofta utan särskilt 
stöd, men det fanns också de som fick generöst stöd (se t.ex. KRUT, 1999) 
och som man försökte finna olika av lösningar för. Majoritetssamhället för-
väntade sig nu att barnen skulle gå i skolan, men svårigheterna blev dock 

                                              
30 Som ett exempel återger Katarina Taikon i sin bok Zigenare är vi (1967: 67-78) 
lärarinnan Britta Flodins beskrivning om sin romske elev Valentino Josefsson, som kom 
till hennes klass 1962 med en ”betygsbok” som visade minst 22 olika skolor som han 
under sina tre första skolår passerat igenom. Alla skolor fanns dessutom inte antecknade 
och därtill fanns det skolor som också nekat honom skolgång. Hans lärarinna beskriver 
här problemet med bostadsfrågan för familjen men också Valentinos utveckling i skolan. 
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större än man från början trott. De romska eleverna hade hög frånvaro och 
många av dem misslyckades i skolan.  

I skolan kunde man, enligt de romska författarna, inte känna sig hemma. 
Romerna betraktades oftast som invandrare. De tre författarna beskriver 
också hur de som barn känt sig tvingade att tona ner sin romska identitet i 
mötet med skolan (jfr kapitel IV). Den tudelning, eller kulturella klyvning 
(jfr Igoa, 1995), som detta har inneburit för många romska barn har också 
skildrats av Hans Caldaras i en annan text. 

 
På samma gång som man vill ta del av samhället vill man inte svika sina 
föräldrar och deras ideal. Man hamnar i en lojalitetskonflikt och tvingas ta 
ställning. Vilket liv man än väljer blir tillvaron laddad av ångest och skuld-
känslor.  

(Caldaras, 1999: 24) 
 

Det är ändå viktigt att notera att trots avsaknaden av längre formell skol-
gång hos de tre författarna har detta på intet sätt hindrat dem att under sina 
liv på olika sätt verka för romers rättigheter och arbeta för att öka kunska-
pen om den romska minoriteten i landet. I Katarina Taikons, Monica 
Caldaras och Hans Caldaras texter förekommer också enstaka lärare inom 
majoritetsbefolkningen, som på olika sätt ställde upp för de romska ele-
verna, även om deras insatser oftast var kortvariga. I Katarina Taikons bok 
(1963), där hennes text om skolan ingår, finns också ett avslutande kapitel 
som ger konkreta förslag till förbättringar och åtgärder. De frågor som hon 
framhåller rör bristfälliga bostadsförhållanden, skolfrågan och program för 
yrkesutbildningar. Hon förordar också att man inrättar en romsk folkhög-
skola, där grundläggande yrkesutbildning borde ges med anknytning till 
traditionell romsk verksamhet. Hon talar även om ett romskt kulturcentrum. 
Idag fyrtio år senare, kan man se att flera av hennes tankar börjar förverkli-
gas.31

 

Avhandlingstexterna 
Mot bakgrund av aktuell forskning kring kultur, etnicitet, makt, socialisa-
tion, språk och lärande kan Gustafssons (1971) och Ödmans (1975) 
avhandlingar med dagens ögon ses som framsynta på många områden. Det 
går att finna flera paralleller med senare forskning kring minoritetsbarns 
och invandrarbarns skolgång, där hemmets och skolans synsätt inte alltid är 
gemensamma och de svårigheter som då kan uppstå. Även klasskillnader 
har i forskningen framhållits som avgörande för om barn lyckas eller miss-
lyckas i skolan (se kapitel IV). Det intressanta med de två avhandlingarna 
                                              
31 Romskt kulturcentrum i Gubbängen, Stockholm invigdes våren 2004. 
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är dessutom att författarna på olika sätt försöker förstå situationen utifrån 
de deltagande romernas perspektiv. Ödman (ibid.) öppnar också för 
variationer bland icke-romer i förhållningssätt till utbildning för romer, 
vilket också utmanar dikotomin minoritet – majoritet. Både Gustafsson 
(1971) och Ödman (1975) konstaterar även hur romer redan på 1960-talet 
genomskådade skolans roll och insåg, precis som Bourdieu (1997) påpekar, 
att denna institution var majoritetssamhällets maktmedel över minoriteten 
(och vissa samhällsklasser), med andra ord möjligheten för dem som 
innehar det erkända kulturella, ekonomiska och symboliska kapitalen att 
utöva symboliskt våld mot andra (jfr Bourdieu, 1997).  

Några av de pedagogiska förslag som forskarna presenterar för skolled-
ningen angående undervisning för romer gäller t.ex. undervisning på 
romani och mer demokratiska arbetsformer med ökat inflytande över 
innehåll och form för de vuxna romska kursdeltagarna, vilket dock fick lite 
gehör hos skolledningen på Årstaskolan, som Ödman riktade sig till. Mot 
bakgrund av senare forskning inom utbildning och demokrati, samt 
flerspråkighetsfrågor rörande minoriteter och migranter, stämmer dock 
förslagen väl överens med dagens kunskap om att det just är dessa faktorer 
som påverkar skolframgång (se exempelvis Cummins, 1996).  

 

Två konkurrerande diskurser i majoritetssamhället 
I analysen av texterna kan vi använda oss av de två delvis samtida och kon-
kurrerande diskurser vad gäller invandrare och minoriteter som Ingegerd 
Municio (1993) identifierat i den svenska skolpolitiken. Dessa två diskurser 
utgörs av den nationella självförståelsen och det demokratiska credot. Den 
nationella självförståelsens diskurs kan, enligt Municio, urskiljas under för-
sta hälften av 1900-talet då en bild av Sverige som språkligt och kulturellt 
homogent land dominerade. Det svenska språket och den svenska kulturen 
sågs som överordnade, vilket även kom till uttryck i officiella dokument. 
Denna diskurs drog klara gränser mellan vem som var inkluderad respek-
tive exkluderad och begränsade de exkluderades rättigheter. Det demokra-
tiska credots diskurs, däremot, fungerade inkluderande och byggde på tan-
ken om allas lika rättigheter. Den började växa fram före mitten av 1900-
talet men kom särskilt till uttryck i den s.k. invandrarpolitiken med riks-
dagsbeslutet 1975, där de invandrarpolitiska målen sammanfattades i 
begreppen jämlikhet, valfrihet och samverkan (ibid.).  

Romernas kamp för skola i mitten av 1900-talet, som den beskrivs i de 
här analyserade romska författarnas texter, var också en kamp mot den 
nationella självförståelsens dominans, där det inte fanns utrymme för 
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romer. Gustafssons (1971) och Ödmans (1975) avhandlingar tydliggör 
konflikten mellan den nationella självförståelsens och det demokratiska 
credots diskurser när det gäller synen på de romska barnens skolgång och 
på de romska kursdeltagarna inom vuxenutbildningen och hur man skulle 
förhålla sig till romers situation och reaktioner. De progressiva lärarna i 
vuxenutbildningen företrädde en mer inkluderande och demokratisk 
diskurs, medan de som tillämpade en mer traditionell pedagogik 
försvararde en hållning gentemot de romska kursdeltagarna där det svenska 
språket och kulturen ägde företräde.  

När det gäller just terminologi i Gustafssons och Ödmans texter, kan det 
vara av intresse att uppmärksamma två av exempel, som just återspeglar 
Muncios (1993) diskurser ovan. Gustafsson (1971) använder sig exempel-
vis av ordet ”värdkultur” (ibid.: 61), vilket signalerar vilken relation som 
dominerar mellan ’värden’ dvs. majoritetssamhället, och minoriteten, ’gäs-
ten’. Värden har tolkningsföreträde och ”gästen” måste underordna sig, ett 
synsätt som speglar den nationella självförståelsens diskurs. På samma 
gång ser vi hur det demokratiska credot reflekteras i de båda författarnas tal 
om att skolans innehåll borde bli mer relevant för romerna och särskilt 
Ödman pekar på vikten att arbeta tillsamman med romer, i ett ’med-
perspektiv’ som först skulle återkomma mot slutet av 1990-talet (jfr Ds 
1997:49).32  

Med Peuras (1994) analys av relationen mellan stat och minoritet skulle 
man kunna säga att statens förhållningssätt till minoriteten under perioden 
både präglas av tvångsassimilering och stöd. Särskilt i Gustafssons avhand-
ling (1971) börjar en närvaro/frånvarodiskurs etableras kring de romska 
elevernas skolgång, något som vi ska återkomma till i nästa kapitel. 

 

                                              
32 I relation till romernas skolsituation återkommer ord i Gustafssons (1971) och Ödmans 
(1975) texter som behandling, handikap och rehabilitering. Här berörs orden rehabilitera 
och rehabilitering. Vilken betydelse avses? Den äldre betydelsen som redovisas i 
Nordisk familjebok (1932: 582), är ”rehabilitera, återupprätta; återinsätta i värdighet”. 
I NE (1995: 665) ges ordet två betydelser, dels ”återanpassa (sjuk, handikappad eller 
kriminellt belastad person) till ett normalt liv:”, dels ”ge upprättelse åt person, 
åskådning m.m. som varit undertryckt”. Här kan man tänka sig att de två betydelserna av 
ordet rehabilitera och de två diskurser som Municio identifierat existerar parallellt med 
varandra. 
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VII. TIDEN MELLAN ÅREN 1970 – 2000 
 
 
 
 

Sedda som invandrare 
Katarina Taikons, Monica Caldaras och Hans Caldaras skildringar visar hur 
många romska barn ända fram till början på 1960-talet hindrades från att gå 
i skolan. Mot slutet av årtiondet började dock romska barn och vuxna mer 
allmänt i skola och utbildning. Det innebar att det kunde vara romska barn, 
vars föräldrar själva många gånger kanske inte hade gått i skolan i någon 
större utsträckning eller som hade mycket skiftande upplevelser av vad 
skolgång kunde innebära, som lärare mellan åren 1970-2000 mötte i klass-
rummen. Dessa barn utgjorde kanske den första, andra eller tredje genera-
tionen i familjerna som fick gå i skolan. Under denna tidsperiod kom också 
många nya romska familjer till Sverige framför allt från olika länder i Öst-
europa. På 1990-talet anlände många romer från det forna Jugoslavien där 
de hade upplevt diskriminering, krig och flykt, vilket säkerligen också 
ytterligare försvårade skolgången för en del av barnen, då de efter ankoms-
ten till Sverige inte fick hjälp att bearbeta sina traumatiska upplevelser (Ds 
1997:49; Schiöler, 2005). Många hade också en bristfällig skolgång bakom 
sig. De romska föräldrarnas förmåga att ta hand om sina barn ifrågasattes 
också av olika myndigheter särskilt under den första halvan av perioden. 

 
Om du tänker på sjuttitalet ute i X, så plockade dom in varenda unge på 
barnhem och fosteranstalter, eftersom vi hade ju inte kompetens att sköta 

åra egna barn, tycktes det ju då (intervju 9). v
 

På många orter i landet förekom försöksverksamhet bland utomnordiska 
romer med familjepedagoger (se t.ex. Westin, 1974). 

 
Du vet att hela tiden har det alltid varit så att alla människor har jobbat för 
oss inte med oss och det var väl det som blev fel, för man visste inte hur 
man skulle göra när det gällde integration över huvud taget, eftersom vi var 
ju svenskar, vi fanns ju i Sverige, men ändå var inte svenskar och det är vi 
fortfarande inte. På nåt sätt så jobbar vi för ett svenskt samhälle och så blir 
vi kallade för ”jävla invandrare”. Det är liksom det är som så konstigt på 

ågot vis, men så är det och så är man född i Sverige (intervju 9). n
 

År 1990 kommunaliserades skolorna och de statsbidrag för specialunder-
visning av romska elever som inrättades 1960 upphörde (Skolverket, 2001). 
Medel fördelades i stället i kommunal regi. I Stockholm exempelvis skedde 
detta centralt från invandrarsektionen. Stockholm hade även sedan 1972 
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inom skolförvaltningen en konsulent som arbetade särskilt med romska 
frågor fram till 1997 (Stockholms Stad, 1998).  

 

Romska elevers närvaro och frånvaro i skolan 
Hur ser då de intervjuade romerna på sin skolgång under tiden från 1970 
och fram till erkännandet som nationell minoritet år 2000? De romska bar-
nen fick nu gå i skolan, men när de väl kom till skolan var det inte alltid 
som det fungerade på ett tillfredsställande sätt. De romska elevernas höga 
frånvaro, som redan uppmärksammades på 1960-talet fortsatte. De flesta 
utsagor tyder också på att om barnen var frånvarande under längre perioder 
hörde skolan vanligtvis inte av sig till hemmet. En intervjuad, vars föräldrar 
själva inte hade gått i skolan, berättar hur hon under 1980-talet bara gick i 
skolan de sex första åren. Under skoltiden visste lärarna att hon var rom, 
men hon berättar att det verkade som om de ansåg att skolplikten inte 
gällde för romer. Ingen i skolan brukade ringa hem och fråga varför hon 
inte kom till skolan, trots att hon ibland var borta i tre-fyra veckor. 
Föräldrarna i sin tur visste inte heller riktigt vad skolplikt innebar eller vad 
det mer exakt betydde att gå i skolan och vilka krav som ställdes på barnen. 
I efterhand tycker hon nu att det var synd, för hade skolan visat ett större 
intresse för henne, kanske hon skulle ha fortsatt på både högstadiet och 
gymnasiet som hennes bror gjorde, eftersom han hade en lärare som 
uppmuntrade honom (intervju 2).  

Flera av de intervjuade beskriver också hur lärarna inte ställde några 
krav på dem, när de väl kom till skolan, utan bara lät dem syssla med något 
som de tyckte om. 

 
Jag tyckte att man struntade i, eller när man hade svårt så blev det så i 
stället att dom sa: Men du behöver inte göra det. Du slipper det här ämnet 
helt och hållet, om man hade svårigheter med nåt ämne då. Så att jag 
personligen behövde inte studera engelska över huvud taget på 
mellanstadiet då och så vart det ju, fast man inte kom till skolan så gjorde 
det ingenting. Det var ingen som ringde hem eller sa något (gruppintervju 

). 1
 
Jo, hon [farmor] tyckte att skolan var viktig och så där, men hon visste ju 
inte så mycket, att vi var inte på timmarna eller nånting, för att dom ringde 
inte hem. Vi behövde inte vara hemma och vi satt i skolan och vi var ändå 
inte i klassrummet. Vi satt i musiksalen och spelade och sånt och dom var 

öjda med det (gruppintervju 1). n
 

Eftersom man i romska hem ofta inte kände till hur det gick till i skolan 
eller för det mesta inte visste hur undervisningen var utformad och vad som 
förväntades av eleverna, hade föräldrarna också svårt att ifrågasätta skolans 
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agerande. Den enda markering som de kunde använda sig av var att inte 
uppmuntra barnen att gå till skolan eller att helt enkelt hålla barnen hemma, 
när de kände att barnen for illa eller förändrades alltför mycket i mötet med 
skolan och majoritetssamhällets kunskaper, synsätt och värderingar. Den 
många gånger höga frånvaron och bemötandet i skolan har påverkat skol-
arbetet negativt menar flera av de intervjuade.  

En av de intervjuade beskriver att hans lärare kände till att han var rom, 
men han minns inte att han av den anledningen bemöttes på något särskilt 
sätt under åtminstone de första skolåren, men han berättar att lärarna hade 
inte någon kännedom om romernas situation, berättar han. 

 
De enda gångerna man stötte på ordet zigenare, det var när bokstaven Z i 
alfabetet förekom. Det var en stor kvinna med zigenarkjol, alltså det var det 
enda jag kommer ihåg, men annars så tänkte man inte så mycket på att man 
var rom, utan man var en i mängden (intervju 1). 
 

Det verkar också ha funnits liten förståelse för och kunskap om de romska 
barnens skolbakgrund och minoritetens historia bland lärare och i majori-
tetssamhället i stort, trots att det här handlar om flera individer som gått i 
skolan så sent som på 1990-talet. 

 

Fasta föreställningar om romska elever 
Synen på romska elever verkar enligt de intervjuade ha präglats av att före-
ställningarna varit cementerade och svåra att utmana. En informant beskri-
ver hur det på högstadiet gick upp för honom vad det innebar att vara rom i 
skolan. Rektorn på det högstadium dit han av sina tidigare lärare hade fått 
hjälp att söka ifrågasatte nämligen varför han ville fortsätta att gå i skolan 
(intervju 1). 

 
Och då fick jag gå på två intervjuer och på den andra intervjun fick jag 
träffa rektorn och då sa hon: Du är zigenare. Varför vill du gå i skolan? 
Alltså det är sant. …Jag var på en återföreningsfest för två månader sedan 
och träffade den här rektorn igen och då kände jag mig ilsken när jag kom 
fram, förstår du, men jag kanske ska tacka henne. För det var på grund av 
det som jag gick vidare. Ja, jag skulle visa henne. (…) Men jag minns att 
det var, det var jättejobbigt i början. Alltså, jag gick på prov i ett år och jag 
fick höra att jag går på prov. Det här är nitti [talet], det här är inte på 
sextitalet. Det här är nittonhundranitti! Det är tretton år sen. (…) Det var där 
jag fick smaka på att jag var rom igen. Du går här på prooov. Du är 
igenare. Ni går inte i skolan (intervju 1). z

 
Själva drivkraften till att den intervjuade trots allt fullföljde högstadiet och 
också gymnasiet kan delvis just ha berott på att han på detta sätt blev 
ifrågasatt av rektorn som ansåg att hans romska bakgrund inte skulle göra 
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honom kapabel att fullfölja sin skolgång. I hans familj har det dock alltid 
varit självklart att man skulle gå i skolan och de flesta i familjen har också 
avslutat gymnasiet. 

För många romska barn, vars familjer bott sedan länge på någon ort, har 
omgivningens vetskap om familjernas bakgrund många gånger påverkat 
inställningen till dem när de kommit till skolan. 

 
…i mindre samhällen, för där har ju barnen lika problematiskt som [tidi-
gare], inte på alla ställen men på många, att dom har samma problem som 
har funnits alltid, att dom får ligga och slåss på skolgården, i stället för att 
koncentrera sig på skolarbetet och får inga jobb. Eller ska dom prya så får 
dom inte det som kassaperson, eller sitta vid kassan eller något sådant, utan 
[måste] söka nåt annat (intervju 8). 
 

Förutfattade meningar i skolan har alltså varit vanliga och de romska ele-
verna har redan från början ofta känt sig utdömda, eftersom de tidigt 
bemötts på ett fördomsfullt sätt av både lärare och kamrater. 

 
Ofta placeras romer i ett fack. Jag har märkt att på många skolor, särskilt de 
som har haft romska elever länge, finns det fasta föreställningar om hur 
romer är. Jag frågar skolan: Vad är er plikt då? Att ansvaret ligger inte bara 
på föräldrarna, utan skolan har också sin plikt. Kanske hade det blivit 
annorlunda, om min mamma hade gått till skolan och sett hur det var där 
och vad dom gjorde. Det har jag själv gjort, när det gäller mina egna barns 
skola (intervju 2). 
 
Ett stort problem är de lärare som har haft en eller två romska barn i klassen 
och sedan får ytterligare romska barn. Att de inte ställer samma krav på bar-
nen. Det gäller inte generellt om alla lärare, men det finns många som har 
dessa föreställningar. (…) Många ser barnen som förståndshandikappade. 
Barnen får ingen läxhjälp hemma. Det är viktigt för lärarna att känna till 
barnens bakgrund och att barnen känner: Du är välkommen! Jag tror på dig! 
intervju 12). (

 
Erfarenheterna varierar dock och det finns också exempel på motsatsen. En 
intervjuad kvinna beskriver hur obekväm hon kände sig i kontakten med 
skolan, men berättar också hur hon trots detta, när ett av hennes barn blev 
mobbat, gick raka vägen in på rektorsexpeditionen och pratade med 
rektorn, som enligt den intervjuade var mycket tillmötesgående och genast 
vidtog åtgärder för att stoppa detta. Rektorn sammankallade till ett möte 
med de berörda lärarna och den intervjuade. Vid ett annat tillfälle då det 
gällde ett annat problem tog hon direkt kontakt med lärarna, men hon 
menar dock att lärarna den gången inte ansträngde sig tillräckligt och 
konsekvenserna består än idag (intervju 7). 
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Diskriminering av romer 
Genom sitt arbete med romska barn och vuxna i olika skol- och utbild-
ningssammanhang och under olika tidsperioder har de intervjuade icke-
romska pedagogerna i flera fall under mycket lång tid mött romska beskriv-
ningar om upplevelser av skolan. De berättelser som de tagit del av bekräf-
tar bilden av hur romer ofta särbehandlats på ett negativt sätt under sin 
skoltid, inte varit efterfrågade eller varit utsatta för olika former av fördo-
mar och diskriminering i skolor och utbildningar samt ute i samhället . 

 
Dom [romska föräldrarna] svarade i början väldigt mycket att, nej men vi 
har ju klarat oss bra. Vi har inte gått i skolan och vi, trots att vi gör vårt 
bästa, så får vi ju aldrig nåt bra jobb ändå. Vi får inte nån bostad, vi får inte 
det. När jag ringde på bostäder till exempel åt dom och så kom man dit. Jag 
sa mitt namn, så kom man dit och sen när dom såg att det var en zigenare 
och inte jag som skulle ha den [bostaden] så var det ju kört. Och det känner 
dom väl också.  

Jag vet en flicka som pryade faktiskt. Det gick väldigt bra, men så plöts-
ligt så upptäckte dom att hon var zigenare, då fick hon sluta. (…)Vi talades 
vid med den familjen och då så sa jag: Men ni vet att det där kan man ju 
anmäla. Och det var det som jag tyckte att dom var så kloka med. Ja ser 
du,[sa dom] det hjälper ju ingenting. Flickan vill inte gå tillbaka nu. Det är 
klart och skadan var ju skedd. Om vi håller på och bråkar och anmäler, det 
var den äldste i familjen som sa det, då blir det bara mer negativt mot oss 
(intervju 17). 
 

En pedagog menar dock att det inte är fråga om rasism i skolan utan snarare 
bristande kunskap om romer. 

 
För om jag tänker på, alltså lärarna som personer, har jag inte träffat på att 
man är liksom rasistisk. Det har jag faktiskt inte träffat på, men att man har 
en, att skolan som helhet och samhället som helhet har en okunnighet. Ja 
man förstår inte vidden av det, av att ett kulturellt arbete är så viktigt (inter-
ju 20). v

 
Flera framhåller dock hur de mött sina romska elevers berättelser och erfa-
renheter av hur de på olika sätt blivit ifrågasatta. 

 
Diskriminering tycker jag är det man kan sammanfatta det med, tycker jag. 
Att dom, om dom har varit borta mycket är det ingen som har brytt sig utan 
[skolan brukade säga att ]: Jaha, kommer du idag? Liksom aldrig ifrågasatt 
frånvaro, aldrig ifrågasatt att ingen vet var ungarna är och så vidare. Såna 
saker verkar vara väldigt gemensamt för alla, alla språkgrupperna då, tycker 
jag och det är trist, men det är väl det att ingen har brytt sig i skolan. Så fort 
dom har kommit dit, och dom [skolan] har fått reda på att det är romer, då 
har dom liksom [sagt]: Jaha, ska du vara i skolan? Den attityden ungefär. 

u kommer väl inte vara här och ja och så (intervju 13). D
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Under sin skoltid har också många av de romska elever som pedagogerna 
haft kontakt med blivit placerade i särskilda undervisningsgrupper med låg 
status. 

 
 [När] det fanns romska klasser i en del skolor, så var det ju ofta så där 
slaskgrupper, där man fick gå när det inte funkade (intervju 19). 
  

De ofta fasta föreställningarna om minoriteten från skolans sida kan ha 
bidragit till att skolan som organisation bortsett från sitt ansvar att förändras 
och tillmötesgå de barn och föräldrar som skolan har kontakt med. 
Ansvaret har främst lagts på barnen och familjerna. Låga förväntningar har 
påverkat skolframgången negativt (jfr Axelsson, 1999). Den stora 
frånvaron bland romska elever, särskilt bland de äldre eleverna, bekräftas 
också i olika rapporter från tidsperioden där frågan ägnats stort utrymme 
(se t.ex. Stockholms skoldirektion, 1974; Stockholms skolor 1990; Skol-
verket, 1999). I Romska elever – hur går det för dem i skolan? (Stockholms 
Stad, 1998) konstateras i en undersökning som gäller situationen i 
Stockholm att den generella frånvaron för romer i skolåren 7-9 var 28 
procent. Av de romska eleverna hade drygt en tredjedel av eleverna en 
frånvaro på 40 procent. 

 

Familjens betydelse 
För många romer har familj och släkt utgjort den trygghet, som man främst 
har kunnat förlita sig på i ett majoritetssamhälle som många gånger varit 
fientligt inställt (se t.ex. Román, 1993; Hazell, 2002; Catomeris, 2004; DO, 
2004; Forum för levande historia, 2005). En av de icke-romska pedago-
gerna betonar särskilt att man måste förstå hur viktig den romska familjen 
är också med tanke på minoritetens egen historia. 

 
Om hela kulturen är byggd på att man håller ihop med familjen, att det är 
familjen, som är tryggheten, inte landet, då måste man ju, om inte denna 
kultur ska rasa ihop totalt, då måste man ju ha detta starka familjeband 
intervju 20).  (

 
Erfarenheter och minnen från den romska Förintelsen, Porrajmos, och för-
lusten av många anhöriga utgör också en viktig del i familjernas historia, 
som haft stark påverkan (se exempelvis Hancock, 1987; Kalander, 1996; 
Gaunt, 2001; Forum för levande historia, 2005; Lundgren & Taikon, 2005).  

En av de intervjuade beskriver hur det var att växa upp som romskt barn 
och känna hur detta att vara rom av det omgivande samhället betraktades 
som något fel, något fult och något som hon som barn skämdes över (inter-
vju 2). När hennes mor kom till skolan kände hon att det var pinsamt med 
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moderns klädsel. Hon märkte också hur illa modern blev behandlad ute i 
samhället. Efter sex års skolgång lämnade hon skolan och började vara 
hemma och hjälpa till. Hennes mor behövde henne i hemmet och familjen 
ansåg att skolan inte skulle tillföra något av betydelse för hennes framtid. 

 
Du kommer inte att bli något genom att gå i skolan, sa min mamma. Därför 
blev det viktigt att bli någon i familjen i stället (intervju 2). 
 

Vad som händer i familjen och släkten påverkar romska barns skolgång, 
menar den intervjuade kvinnan. Händer det något blir barnen alltid berörda 
av det. Det spelar också stor roll för familjemedlemmar och släktingar på 
vilket sätt man agerar när något inträffar. Ens mänskliga kvaliteter bedöms 
utifrån hur man uppför sig (jfr Skolverket, 1999; Stockholms Stad, 1998). 

 
Vill man ha ett gott anseende är det viktigt att familjen ställer upp (intervju 
2). 
 

Eftersom majoritetssamhället inte har utgjort något alternativ har familjen 
och relationen till andra romska familjer varit den alternativa och giltiga 
arena som tillmätts betydelse och där tillhörigheten blivit som störst. I 
familjen och släkten har man blivit respekterad och fått erkännande. 

Det informella lärande som skett i de romska familjerna har sällan 
erkänts i skolsammanhang, eftersom de kunskaper barnen fått i hemmet 
inte motsvarat det kulturella och språkliga kapital som vanligtvis givits 
värde i skolan. Skolgången kan också ha uppfattats som ett hinder för 
romska barn från att just delta i det informella lärande som hela tiden pågår 
inom familjerna (jfr Gustafsson, 1971; Lidén, 1990), samtidigt som 
möjligheterna att använda skolkunskaperna begränsas av diskriminering 
och andra sociala och ekonomiska faktorer (Liégeois, 1994). Detta kan, 
enlig Liégeois, leda till en dubbel marginalisering. Dessutom kan familjens, 
skolans och andra samhälleliga institutioners synsätt och värderingar 
variera, vilket också kan leda till öppna eller dolda konflikter för barnet i 
skolan, som redan Gustafsson (1973) pekade på (se kapitel VI; jfr Kamali, 
1999).  

 

Samarbetet hem och skola 
De problem som skolan, enligt de intervjuade icke-romska pedagogerna, 
ofta återkommer till när det gäller kontakten med romska familjer har 
främst gällt tider, läxor och uppförande samt närvaro/frånvaro.  

 
Varför kan inte barnen komma som alla andra klockan åtta och gå hem [i 
vanlig tid]? Och varför kan dom inte ha med böcker och varför kan dom 
nte fungera som andra? Ja, det var det första liksom (intervju 17). i
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Frågan om punktlighet är något som ständigt återkommer inte bara när det 
gäller de romska elevernas skolgång utan även när det gäller många elever 
med annan bakgrund. Där har flera av de intervjuade icke-romska pedago-
gerna försökt fungera som broar mellan lärare och föräldrar och hitta olika 
lösningar på de frågor och svårigheter som uppstått i kontakten dem emel-
lan. 

 
Jag tyckte ju liksom då, för en del lärare, var ju väldigt mjuka och tog det 
försiktigt och en del lärare tycker: Börjar vi åtta, så börjar vi åtta. Och jag 
tyckte väl att man kunde få börja klockan nio, när man inte hade gjort det 
och sen försöka ta ett steg i taget. Så att jag tyckte också att jag försökte, 
dels att stötta lärare, men dels att försöka få dom att förstå att det är inte så 
väldigt lätt, när man kommer i säng elva, tolv och är sju, åtta år. Och jag har 
ju själv sett så många barn som har kravlat sig över föräldrarna, de har ju 
legat i samma säng, och upp och utan en enda matbit i magen gå till skolan 
för att dom, för att fröken har sagt det. Dom kanske tyckte att fröken var 
gullig eller nånting. (…) Och tänk att gå upp och ha varit vaken till elva, 
tolv och sen inte få nånting, inte. När jag minns min barndom och alla nor-
mala svenskar, då går väl mammorna eller papporna, [otydligt] och väcker 
sina barn och så har man plockat fram lite varm choklad på vintern eller 
filmjölk eller vad det är för nånting, så att dom får nånting och liksom puf-
far på dom lite och säger: Har du med dig böckerna eller vad du har. Och 
det har ju aldrig dom här barnen fått nåt stöd för, så därför är det ju ett stort 
steg att dom kommer iväg (intervju 17).  
 

Att komma till skolan under dessa villkor har förmodligen för många 
romska elever varit en prestation i sig, en prestation som skolan kanske inte 
alltid insett vidden av (jfr O’Hanlon & Holmes, 2004). Att komma i tid och 
disciplinering genom tiden och klockan kom att ”utgöra en av grundste-
narna i den borgerliga livsåskådningen” som växte fram på 1800-talet 
(Frykman & Löfgren, 1979: 34). ”Målet var att skapa människor ’med in-
byggd klocka’, människor för vilka tiden jämt var synlig och tydlig” (ibid.: 
37). Skolan har också varit ett viktigt led i denna process, men skolans syn-
sätt på tid och rum, överensstämmer inte alltid med hur tid hanteras i olika 
sammanhang, något som kan variera mellan grupper och samhällsklasser 
världen över.33

                                              
33 Exempelvis Heath (1996: 345) talar i sin studie (se kapitel IV) om barnen i Trackton 
som “travel freely in their neighborhood without rules putting boundaries around time, 
space, or social interactions”. Hon beskriver hur barnen innan de börjar förskolan varit 
vana att leva i ett oavbrutet tidsflöde och i förskolan blev mycket störda av att bli 
avbrutna i sina aktiviteter innan de hade avslutat dessa. ”At home there had been few 
constraints on time; children had not been admonished to sleep, eat, or play within 
certain blocks of time. At home, there were no timed tasks or time-task links” (ibid.: 275). 
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I intervjuerna med de icke-romska pedagogerna framkommer även att 
det bland majoritetssamhällets lärare också förekommit en stor osäkerhet i 
mötet med de romska barnen och deras familjer. En pedagog beskriver hur 
hon flera gånger fått göra hembesök i stället för den ordinarie läraren, där-
för att denna känt sig så osäker på hur han eller hon skulle hantera situatio-
nen och inte vågade göra besöket själv. 

 
Nej men jag kanske gör fel, sa dom [lärarna]. Men det gör ingenting, när du 
inte vet om felet [svarade jag]. (…) Och annars så kan du ju fråga: Kan man 
göra så här? Kan man göra så? (intervju 17) 
 

När det gäller samtal med familjen menar denna pedagog att det också var 
viktigt att ta hänsyn till den äldre generationen och främst ha kontakt med 
dem i olika frågor rörande barnen. Ibland har det också varit nödvändigt att 
introducera nya skolrelaterade frågor 

 
Jämka, vara brygga och min målsättning var ju att så många som möjligt 
skulle gå, ja först i början fick de bara sex år, sen blev det väl nio år. Och nu 
hoppas jag ju fortfarande på att det ska bli studentexamen. Den första stu-
dentexamen jag var på, tyckte jag var, den allra första studentexamen jag 
var på i X. och då bodde familjen i husvagn och dom frågade mig: NN, hur 
hur firar man studentexamen? (…) Det var nån yrkeslinje, men det just att 
dom får, att dom har gått ut och får ha vita mössan på sig. … och sen nu när 
en del har börjat läsa på universitetet, så det är ju jätteroligt tycker jag 
(intervju 17).  
 

Några av de intervjuade pedagogerna beskriver dock att de upplevt ett för-
akt för dem som icke-romer, gajé, och att de känt att romer ser ner på dem 
(jfr Gustafsson, 1971; Okely 1983; Svensson, 1993; Arnstberg, 1998), 
något som känts svårt att förhålla sig till.  

 
I och med att det finns ett förakt för skolan, det finns ett förakt för, om man 
nu tar mig personligen då, för mig som icke-rom, så är det. Och då måste 
ag överbrygga det på det bästa sätt jag kan då… (intervju 13). j

 
Andra uttrycker dock raka motsatsen och upplever arbetet tillsammans med 
romer som mycket givande och känner inte igen sig i den beskrivningen. 

 
Jag har ju alltid fått lära mig att romer tycker att vi vanliga svenskar, vi är 
inte människor. Det har jag fått lära mig. Dom ser oss som mindre värda. 
Men så känner jag inte alls, utan vi var väldigt mycket på samma våglängd 
så att säga. Det var jättemysigt på det här viset. Jag jobbar jättegärna med 
omer igen (intervju 16). r
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Inga romska kulturyttringar i skolan 
Vid frågan om de intervjuade romerna under sin skolgång upplevt inslag av 
romsk kultur, historia eller traditioner i skolan, ser några av dem nästan lite 
frågande ut och bara skakar på huvudet.  

 
Men så tänker jag att skolorna måste förstå vad är rom, förstår du. Om inte 
dom [skolan] förstår, då blir man assimilerad, för att dom kommer inte att 
ha kunskapen. Jag menar, när muslimerna har Ramadan, så förstår skolorna 
det. (…) Som tur är så har dom den [kunskapen] idag, men för tjugo år 
sedan så, men jag vet inte om dom hade ledigt då [för att fira slutet på 
fastemånaden Ramadan] (intervju 1). 
 

Flera intervjuade menar att de romska barnen får veta en hel del om andra 
elevers ursprung och kulturer, men att både andra elever och de själva 
behöver en ökad kunskap om sitt romska ursprung, sin historia och sitt 
språk. 

 
Förstår du, är man fransk zigenare, spansk eller polsk, så tror man att man 
kommer från Polen eller Spanien eller Frankrike. Man har ingen kunskap 
alls [om sitt ursprung] och när de går på mellanstadiet och högstadiet då 
läser dom andra världskriget. Det står ingenting om dom [romerna]. Så att 
dom har ingen kunskap alls. Min lillebror går på mellanstadiet och dom har 
läst lite om Andra världskriget och jag frågade honom: Och vad vet du om 
romer? Det är fortfarande gamla läroböcker och läroböcker är väldigt dyrt 
och jag vet att det inte finns pengar, men jag tycker att skolorna nästan är 
tvungna att köpa in nya läroböcker där det står (intervju 1). 
 

De romska barn, vars familjer har invandrat till Sverige från olika länder 
under åren 1970-2000, verkar enligt intervjupersonen hänvisa till att de 
kommer från dessa länder när de talar om sitt ursprung. De glömmer eller 
undviker att nämna sin romska bakgrund. Av lärare och kamrater i skolan 
tillfrågas ofta minoritets- och invandrarbarn varifrån de kommer. Många 
romska familjer har bott i landet sedan generationer men kan fortfarande 
betraktas som invandrare. Andra romska familjer kan ha kommit relativt 
nyligen till Sverige och där svarar kanske barnen att de kommer från det 
land där familjen bodde tidigare. Sällan eller aldrig refereras till romernas 
indiska ursprung. 

På min fråga om romska kulturella uttrycksformer i skolan säger en av 
de intervjuade icke-romska pedagogerna att hon inte under sin tid mött 
någon form av romsk kultur över huvud taget. Hon tar även upp bristen på 
litteratur om romer och att den som funnits ofta varit felaktig eller 
fördomsfull på olika sätt, så att det också gör det svårt för eleverna att 
kunna lyfta fram den romska kulturen.  

 
Så att det har ju fattats och det ser man ju att, det får dom ju kämpa med de 
stackars romska barnen, kämpa med att hela litteraturen är full av fördomar. 
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Jag träffar ju på det hela tiden och det måste ju vara som kniven i hjärtat, 
när man läser det. Även Strindberg, jag menar hela tiden så kommer det 
[fördomar] och filmer (intervju 20). 

 

Analys av tidsperioden 
Hur skolan åren 1970-2000 förhållit sig till romska elever har fått stora 
konsekvenser för dem som nu är unga vuxna. Det kan exempelvis illustre-
ras med en genomgång av skolbakgrunden i en romsk utbildningsgrupp år 
2004 (gruppintervju 2). Vid detta tillfälle beskrev samtliga sjutton närva-
rande i gruppen sin tidigare skolgång. De flesta av dem hade gått i skolan 
främst under 1990-talet, men några av dem även tidigare. Den bild som 
växte fram var en mycket splittrad skolgång med stor frånvaro eller långa 
perioders avbrott, i några fall flera år utan skolgång, trots att det här hand-
lade om skolerfarenheter som ligger så nära i tiden. Några i gruppen hade 
inte gått i skolan under flera år, medan andra hade gått i vanlig klass under 
år 1-6. Det fanns någon som placerats i en särskola där man satte romska 
elever i olika åldrar med läs- och skrivsvårigheter. Någon hade gått på skol-
daghem. Flera av dem hade ofullständiga högstadieår bakom sig och andra 
hade provat på gymnasiet men hoppat av. Många hade varit placerade i 
mindre undervisningsgrupper av olika slag eller i romska klasser. Här fanns 
en person som sammanlagt bara hade sex års skolgång. Endast en person 
hade studentexamen. Båda dessa var kvinnor. Den bristfälliga 
skolbakgrund som det svenska utbildningssystemet har givit dem ger 
uttryck för en oförmåga från skolsystemet att möta en minoritet. Men trots 
dessa, oftast negativa, erfarenheter hade dessa unga romer nu återkommit 
till vuxenutbildning. 

Precis som i intervjuerna bekräftar också texter om resande romers situa-
tion att många av barnen mobbades i skolan (se exempelvis Lindholm, 
1995; Hazell, 2002; Forum för levande historia, 2005). Om familjen sedan 
lång tid varit bosatt i en bygd eller ett område kände man vanligtvis till 
familjernas resandebakgrund, något som för barnen fått konsekvenser i 
mötet med skolan där upplevelsen av att inte vara som de andra barnen 
kommit ”som en chock under de första skoldagarna” (Lindholm, 1995: 
151). Hazell (2002) beskriver också hur flera resande som han talat med 
berättar om mobbning i skolan.  

Den romska minoriteten har varit kringgärdad av olika kulturella före-
ställningar, fördomar och stereotypier. Med tanke på att lärare i hög grad 
väljer ett samarbete med föräldrar med social bakgrund som liknar deras 
egen (se kapitel IV), har det sällan utvecklats ett väl fungerande samarbete 
med de romska föräldrarna. En del lärare har också känt sig mer osäkra än 
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annars i kontakten med de romska familjerna. Föräldrarna, i sin tur, har 
oftast inte haft någon skoltradition att referera till inför barnen, utan de barn 
som kommit till skolan har många gånger gjort detta utan föräldrarnas 
direkta stöd. Kanske uttrycker detta också de romska föräldrarnas ambiva-
lens gentemot skolan och osäkerhet om barnen behandlas väl eller om sko-
lan påverkar relationen mellan dem och barnen negativt. Upplevelser av 
fördomar och diskriminering har klart kommit fram i intervjuerna. Vilken 
förälder, oavsett bakgrund, skulle vilja skicka sitt barn till en verksamhet 
där man tvivlar på om barnet kommer att behandlas väl och tillföra barnet 
något av värde?  

 

Närvaro och frånvaro 
Flera av de intervjuade romerna beskriver hur de under kapitlets tidsperiod 
hade rätt att gå i skolan, men deras berättelser tyder dock på att skolan ofta 
lämnade över ansvaret till familjerna eller förutsatte att romska barn inte 
kom till skolan i någon större utsträckning. Ansvaret har legat på familjen 
och oftast på barnet självt om han eller hon har kommit iväg till skolan. 
Fokus på elevernas skolframgång har alltså förflyttats från skolan till hem-
met (jfr de Carvalho, 2001). Den närvaro/frånvarodiskurs som började upp-
stå under tiden före 1970 blir allt starkare (jfr Stockholms skolor, 1990; 
Skolverket, 1999, 2001). Under perioden kan man se hur frågan om de 
romska elevernas frånvaro och närvaro nästan blir cirkulär. Är barnen från-
varande, frågar inte skolan efter dem. När de väl kommer till skolan får de 
inte den undervisning som de behöver och har rätt till. I båda fall blir 
resultatet en bristande skolframgång.  

Den diskurs som handlar om skolan som hot, som redan Gustafsson 
(1971) beskrev, blir allt tydligare under perioden. Många romska föräldrar 
utan egna eller många gånger negativa skolerfarenheter lämnar över ansva-
ret att gå i skolan till barnen. Elevernas frånvaro kan vara ett uttryck för 
denna hotdiskurs, dvs. föräldrarnas oro att barnen ska bli illa behandlade i 
skolan eller att avståndet mellan barn och föräldrar ska komma att öka gör 
att de hålls hemma. Kommer de till skolan gör de detta ofta av egen kraft. 
Familjelivet och det informella lärande som sker där har fortfarande tolk-
ningsföreträde inom minoriteten. Bevisen för att skolgång skulle kunna ge 
ett bättre liv har dessutom inte varit övertygande.  

Skolverket konstaterar år 1999, dvs. i slutet av den tidsperiod som detta 
kapitel berör, att ”mycket få romska elever avslutar grundskolan och ytterst 
få – enstaka procent eller t.o.m. promille – slutför en gymnasieutbildning” 
(ibid.:1). Skolverket konstaterar också att ”romska föräldrar som saknar 
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egentlig skolbakgrund eller utbildning har svårt att acceptera den värdering 
som samhället omkring dem lägger på deras barns skolutbildning. De har 
själva aldrig fått några konkreta bevis på att utbildning ’lönar sig’, snarare 
ser de oftast skolan som ett led i omvärldens assimileringsstrategi” (ibid.: 
6). Judith Okely (1997: 78) intar i likhet med Liégios (1994, 1998) en kri-
tisk hållning till skolgång på majoritetssamhällets villkor och hävdar att 
”schooling can become means of separation from the Gypsies’ preferred 
practices. It can be a preparation for wage labour or the hopelessness of 
long-term unemployment/the lumpen proletariat”. Vad både Okely avser, 
och som även framkommit i Skolverkets rapport (1999), gäller frågan om 
hur skolgång kan löna sig för ett romskt barn, dvs. ge möjlighet till fortsatt 
utbildning, arbete och ett värdigt liv som rom, samtidigt som barnet kan 
delta i familjens socialisation och kunskapsöverföring till fullo, utan att 
detta för barnet innebär en konflikt mellan hemmets och skolans synsätt 
och värderingar. 

Andra diskurser börjar också urskiljas och de följer inte nödvändigtvis 
dikotomin minoritet-majoritet. Exempelvis möter vi hos minoriteten även 
romer som, precis som Katarina Taikon, Monica Caldaras och Hans 
Caldaras, och tidigare även deras föräldrar, sedan länge betonat skolans 
betydelse. Ibland skiljer synen på skolan sig åt mellan generationerna. 
Ibland korsar diskurserna tvärs över generationer, där både äldre och yngre 
personer ser mer positivt på den. När det gäller minoritets- och invandrar-
barn i allmänhet under tidsperioden dominerar ett bristtänkande i synen på 
dessa, som innebär att skolan skall kompensera hemmets alla brister (jfr 
Lahdenperä, 1997; Parszyk, 1999).  

 

Systematisk diskriminering och likgiltighet i skolan 
I sin forskning pekar Jim Cummins (1996; jfr Axelsson, Lennartsson-
Hokkanen & Sellgren, 2002) på några av de faktorer som utgör en systema-
tisk diskriminering av minoritetselever. En faktor är att man när minoritets-
eleven misslyckas skuldbelägger eleven i stället för skolan och utbildnings-
systemet (jfr Lahdenperä, 1997). En annan medverkande faktor kan vara 
nivågruppering, där elever som har samma typ av svårigheter samlas i sär-
skilda undervisningsgrupper och inte alltid får en undervisning av god kva-
litet. Minoritetseleven missgynnas ytterligare om skolans innehåll och 
bedömningsinstrument utgörs av tester eller prov som utgår från majoritets-
samhällets och medelklassens språkliga och kulturella kapital (jfr Bourdieu, 
1997) samt ett osynliggörande av elevens språk, historia och kulturella bak-
grund. Vidare kan bristen på modersmålslärare eller personer med minori-
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tetsbakgrund, som kan överbrygga avståndet mellan hemmet och skolan 
utgöra en förklaring för bristande skolframgång. Andra aspekter rör lärar-
utbildningen. Om denna inte i någon högre grad berör frågor om etnicitet, 
kultur, migration, minoriteter, flerspråkighet och mänskliga rättigheter osv. 
kan det innebära att lärare efter sin utbildning helt saknar kunskap på dessa 
områden och därför missgynnar minoritetseleverna. Det ”naturliga” för 
läraren blir att utgå ifrån sin egen enspråkiga och monokulturella bakgrund 
som norm. Slutligen spelar även skolledares kompetens i dessa frågor en 
avgörande roll för inställningen på varje enskild skola och för bemötandet 
av minoritetseleverna i skolan vilket får konsekvenser för elevens skol-
resultat. 

Om man använder samtliga dessa faktorer i analysen av den romska 
minoritetens skolsituation kan man enligt denna studie konstatera att en 
systematisk diskriminering av romska elever skett det senaste drygt fyrtio 
åren. Diskrimineringen har bestått i att romska elever och deras familjer i 
stället för utbildningssystemet, fått skulden för barnens bristande skolfram-
gång. Här kan man också anta att en kulturalisering av elevens svårigheter 
kan ha skett i skolan, dvs. att skolan tillskrivit den romska kulturen elever-
nas misslyckande i skolan. Tidsperioden präglas främst av en essentialistisk 
syn på kultur och etnicitet generellt och på romer i synnerhet (jfr kapitel III 
och IV), vilket sannolikt också gjort att en statisk syn på romsk kultur rått 
även i skolan.  

De romska eleverna har ofta placerats i grupper med ”låg nivå”, vilket 
tyder på att förväntningarna på dem från skolans sida har varit låga samt att 
de inte fått undervisning av god kvalitet, trots att internationell forskning 
om skolframgång visar att låga förväntningar är en faktor som ger sämre 
skolresultat (se exempelvis Axelsson, 1999). Små ”slaskgrupper”, som en 
av de intervjuade icke-romska pedagogerna ovan uttrycker det, verkar 
också ha varit vanliga lösningar för dessa elever. Olika former av 
specialundervisning har varit ”en kompensation för bristande institutionell 
förändring” (Haug, 1998: 49). När det gäller de romska eleverna minskade 
säråtgärderna under perioden och eleverna fördes ofta över till vanliga 
klasser, men där fick de inte det stöd och den hjälp som de hade behov av. 
Haug menar att när det gäller specialpedagogiska åtgärder generellt så 
behövs det något mycket mera än en organisatorisk förflyttning av elever 
från grupper och särskolor, för att alla elever ska bli helt integrerade. 
Risken är annars ”att inkludering blir detsamma som osynliggörande och 
avsaknad av individuell anpassning” (ibid. : 60).  

Att tester och prov av olika slag som använts under perioden (och fortfa-
rande används) har utgått från majoritetssamhällets och medelklassens 
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språkliga och kulturella kapital, är ytterligare en aspekt som kan missgynna 
minoritetselever. De romska barnen har, när de väl kommit till skolan, mött 
en etnocentrisk, enspråkig och monokulturell norm, dvs. den nationella 
självförståelsens diskurs (Municio, 1993), detta trots att olika policydoku-
ment talat om mångfald, flerspråkighet och ett interkulturellt förhållnings-
sätt redan 1984 (SOU 1983:57). Kunskapen om den romska minoriteten 
bland lärare och i majoritetssamhället har varit ytterst begränsad. Lärarna, 
påverkade av de stereotypier som dominerat majoritetssamhällets syn på 
romer, har också känt sig osäkra i kontakten med de romska eleverna och 
deras familjer. Avsaknaden av romska kulturuttryck i skolan som de inter-
vjuade beskrivit, tyder också på att skolans innehåll i stor utsträckning 
enbart reflekterat erfarenheter, värderingar och synsätt som representerar 
majoritetssamhället och genom detta gynnat majoritetseleverna. Skolan har 
genom detta givit ett metabudskap till både romska elever, och föräldrar, 
och till andra elever att romer inte existerar. Vilken tillhörighet i majoritets-
samhället signalerar detta till de romska eleverna och deras familjer? Detta 
osynliggörande av romska elevers bakgrund i skolan och den totala avsak-
naden av positiva beskrivningar av romer och romsk kultur, har sannolikt 
minskat elevernas samhörighet med skolan och i förlängningen med det 
omgivande majoritetssamhället (jfr Cummins, 1997).  

Det kan också vara så att en del romska barn, för att bli accepterade och 
lyckas i skolan, underkommunicerat sin etniska tillhörighet (jfr Eriksen, 
1993) för att undvika att bli illa och fördomsfullt behandlade. En av de 
intervjuade romerna säger just: 

 
Skolan ja, som jag känner själv så blev jag aldrig retad i skolan. Vi var ändå 
ett gäng som var resande…men vi sa aldrig till dom andra att vi var resande 
intervju 8). (

 
Det skulle kunna innebära att det förmodligen finns en grupp romska barn 
som lyckats väl i skolan, där ingen känner till att deras romska bakgrund 
(jfr O’Hanlon & Holmes, 2004). DO (2004) konstaterar i sin undersökning 
att 50 procent av de tillfrågade inte talade om att de var romer i kontakten 
med skolan. Norska erfarenheter visar på tre vanliga strategier bland de 
resande, ’romanifolket’, (tidigare tatere) när det gäller hur föräldrarna 
förmedlar familjens resandebakgrund till barnen. En grupp föräldrar väljer 
att inte berätta om sin resandebakgrund för barnen. Skälet till detta är att de 
inte vill att barnen ska bli stigmatiserade. En annan grupp föräldrar talar 
öppet om familjens bakgrund och säger sig vara stolta över den, men 
vetskapen stannar inom familjen, så att man inte riskerar att bli utpekade. 
En tredje grupp föräldrar berättar för barnen att de är resande och är öppna 
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när det gäller bakgrunden i situationer där de upplever att detta kan mottas 
positivt (Lidén, 2005: 41). 

Även om inställning till skola och utbildning varierar mycket bland 
romer känner många romska föräldrar, inte bara i Sverige rädsla över att 
barnen ska förlora sin romska identitet när de vistas ibland icke-romer. 
Hancock (2002b) menar att formell skolgång ofta av romska föräldrar ses 
som att barnen är i en miljö vars syfte är att homogenisera och av-etnifiera 
barnet och som därför inte bidrar till att barnet blir en bättre rom. Skolan 
som institution utmanar och motverkar också den traditionella romska 
socialisationsprocessen av barnen, menar Hancock (jfr Gustafsson, 1971). I 
Europa finner vi också rapporter som bekräftar diskriminerande strukturer i 
skolan. Romska föräldrar i olika europeiska länder ser det som mycket 
prioriterat att deras barn ska få en god skolgång, men den förklaring som 
föräldrarna ger till den låga närvaron i skolan rör främst den rasism och 
diskriminering som barnen dagligen möter där (OSCE, 2000: 68).  

Det har dock inom majoriteten under lång tid också funnits personer som 
engagerat sig för den romska minoriteten och för mänskliga rättigheter för 
minoriteten samt också förstått maktfrågans betydelse i relationen minoritet 
och majoritet, vilket visar på att diskurserna här också går enligt andra axlar 
(se t ex Taikon & Hammarberg, 1970). I rapporten Romska elever – hur 
går det för dem (1998: 32) från Stockholms Stad framhålls till exempel att 
”det finns åtskilliga exempel på insatser av ambitiösa och duktiga lärare” 
(se även KRUT, 1999; Skolverket, 2001). Skolverket (1999, 2001) lyfter 
även fram kommuner och skolor med romska modersmålslärare, 
lärarassistenter och romska klasser, som betytt mycket för elevernas 
närvaro i skolan.34 I mitten av 1980-talet upphörde dock statens riktade 
medel för utbildningsinsatser för romer. Detta har lett till ”att de romska 
eleverna inte får del av de generella åtgärderna för undervisning av elever 
med annat modersmål än svenska i samma utsträckning som andra elever” 
(Skolverket, 2001: 58). 

Utgår vi från Peuras (1994) analys av relationen stat-minoritet mellan 
1970 och fram till år 2000 kan vi se ett omvänt förhållande där 1970-talet 
mera karaktäriseras av stöd, medan det från mitten av 1980-talet, då de sär-
skilda stödåtgärderna och samarbetet med romer upphörde och romerna 
blev en del av de övriga invandrargrupperna, gick tillbaka till en period av 
likgiltighet gentemot minoriteten från statens sida. En förändring i riktning 

                                              
34 Skolverket (2001) framhåller Rosengårdsskolan i Malmö, fritidshemmet Romano Trajo 
i Lund, Marielundsgymnasiet i Norrköping, Gustaf Aldolfsskolan i Helsingborg och 
Romaklassen i Nytorpsskolan i Stockholm. Det är skolor som där man på olika sätt 
lyckats lösa en del av de romska elevernas skolsvårigheter. 
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mot stöd och aktivt skydd skedde mot 1990-talets slut i och med de för-
arbeten som då gjordes inför erkännandet av de fem nationella minorite-
terna (se t.ex. Statens invandrarverk & Nordiska zigenarrådet, 1996; Ds 
1997:49; SOU 1997:192; SOU 1997:193).35

                                              
35 Arnstberg (1998) menar att 1970-talet var ”präglad av uppfostran och utbildning”, 
medan 1980-talet och framåt dominerades av ”normaliseringsiver, d v s zigenare skall 
inte ha några särskilda favörer, men givetvis inte heller behandlas sämre än andra 
grupper” (ibid: 261). 
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VIII. VAD HAR HÄNT SEDAN 
ERKÄNNANDET SOM NATIONELL 
MINORITET ÅR 2000?  
 
 
 
 

Förändringar efter fem år 
Drygt fem år har gått sedan erkännandet av romer som en nationell minori-
tet i Sverige. Frågan vi står inför är vad erkännandet, under den korta tid 
det här är fråga om, fått för konsekvenser i ett skolperspektiv och för 
relationen mellan den romska minoriteten och majoritetssamhällets skola. 
Hur ser de intervjuade på frågan idag och vilka perspektiv lyfts fram? Här 
finns i svaren både tankegångar som återspeglar den föregående periodens 
synsätt, men också stora förändringar. Förändringar som vi kanske ännu 
inte riktigt hunnit uppfatta, eftersom det här handlar om en tid som vi också 
lever i och ännu inte på samma sätt kan betrakta på avstånd. 
 

Gamla upplevelser påverkar alltjämt 
De äldre generationerna romers egna negativa upplevelser av skolan kan 
ibland göra att de alltjämt har svårt att bli övertygade om att situationen kan 
vara annorlunda idag, att skolgång kan leda till att barn eller barnbarn får 
arbete och möjlighet till ett bättre liv (jfr Skolverket, 1999). Det kan vara 
svårt att få bevis för att skolan håller på att förändras och att romer 
behandlas med större respekt.  

 
Det kan vara det att föräldrarna är ganska rädda om sina barn, eftersom dom 
själva har blivit så illa behandlade, så sitter det kvar och dom tror att deras 

arn själva blir illa behandlade (intervju 10). b
 

Många av de intervjuade romerna menar också att skolan hittills inte har 
givit, och ännu idag på många håll inte ger, romer en fullgod skolgång samt 
att romska elever särbehandlas på ett negativt sätt i skolan (jfr BO, 2005). 

 
Det finns sådana skolor som vi själva har praktiserat i där dom här barnen, 
romska barnen, inte ens har fått skolböcker för att inte lärarna tror att dom 
kommer att göra nåt. 
Verkligen, det låter ju otroligt. 
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Så att jag tycker då att när skolorna säger att dom romska barnen inte kom-
mer till skolorna, så tycker jag att skolorna också ska titta på sig själva. Det 
kanske finns nån anledning varför dom inte kommer dit (gruppintervju 1). 
 

Flera av de romska pedagogerna menar att skolornas förväntningar på bar-
nen fortfarande i allmänhet är låga och att skolorna ofta automatiskt place-
rar de romska eleverna i olika slags specialklasser eller mindre grupper 
eftersom man tror att de annars ska misslyckas ännu mer. Skolpersonalen 
ser på efternamnet att det är en romsk elev och drar slutsatser utifrån vad 
syskon eller andra släktingar presterat. Den bild som flera av de intervjuade 
ger pekar också på att det fortfarande händer att skolan inte följer upp de 
romska barnens frånvaro. 

 
För att det jag märkte på min första praktikplats, lärarna pratar ju och hade 
väldigt mycket kontakt med föräldrar, när barnen gjorde något bra eller så, 
men dom hade ingen kontakt med dom här romska barnens föräldrar. Och 
sen när jag frågade dom: Varför har ni ingen kontakt? Ja, men dom kommer 
aldrig ändå [svarade lärarna]. Jag tycker ändå inte att det är någon ursäkt, 
utan jag tycker att då kan man faktiskt ta telefonen, för det kostar ingenting 
för dom och ringa hem till någon, när inte dom här barnen kommer till sko-
lan eller om det är några problem (gruppintervju 1).  
 

När det gäller icke-romska elever så ringer läraren, enligt utsagorna, van-
ligtvis upp föräldrarna så fort deras barn är borta från skolan. En av de 
intervjuade berättar om en släkting vars barn inte ens fick någon egen skol-
bänk utan var tvungen flytta runt i klassrummet när hon var i skolan 
(gruppintervju 1).  

 
Jag förstår att när det gäller dom här romska barnen, när dom får det bemö-
tandet i skolorna, att dom känner sig att dom är inte välkomna eller att dom 
känner att jag är inte så pass viktig som nån annan här. Jag får inte den hjälp 
som jag behöver. Varför ska jag då sitta här då och förlora min dag? Jag 
örstår att dom inte kommer till skolan (gruppintervju 1). f

 
Just de romska elevernas frånvaro är den fråga många av de intervjuade 
romerna uppmärksammar och ständigt återkommer till. De framhåller hur 
viktigt det är att lärarna talar med föräldrarna när barnen är borta från sko-
lan och tar reda på hur det ligger till. Ibland är skolan för förstående och 
romska barn kan vara borta i månader utan att någon frågar efter dem, 
menar en annan intervjuad (intervju 2). Skolan borde ha högre krav på 
skolplikten för romer och också våga säga nej, menar denna intervjuperson. 
Frågan är om man ger upp för tidigt. 

 
Jag menar, barnen behöver inte vara borta hela veckan. Så fort nånting hän-
der, så tänker föräldrarna att dom [skolan] bryr sig i alla fall inte. Så dom 
tar sina barn, dom tar med sig sina barn. Skolan kommer i alla fall inte 
förstå, vad än jag säger och så är dom borta, förstår du. Sen är dom borta en 
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dag, två dagar och så känner dom att jag kan vara hemma två tre dagar till. 
Men om skolan säger att nu har vi förstått att det har varit en eller två dagar. 
Vi måsta ha tillbaka barnet, barnet måste komma tillbaka. Skapar man 
sånna här band, vilket är svårt, jag vet att det är svårt, att det finns många 
elever [för en lärare att ta hand om i skolan]. Jag förstår den där 
svårigheten, men jag försöker verkligen hitta dom här vägarna, hur man ska 
komma till skott, hur man ska få det [att fungera]. Tänker på den här 
skolfrågan, så att jag … (intervju 1).  
 

Levnadsmönstren har också förändrats sedan mitten av 1900-talet, då 
många familjer för första gången fick flytta in i lägenheter. Dessa och andra 
förändringar i det omgivande samhället påverkar familjernas liv.  

 
Nu är man mer isolerade. Var och en bor i sin lägenhet. Man mår sämre 
idag. Tidigare kunde man bara gå in till varandra och komma och prata om 
sina problem. Idag är det ett annat liv, eftersom man inte bor i zigenarläger 
längre. (…) Det är viktigt att bry sig om ungdomarna, att satsa på romerna 
när det gäller utbildning. Romerna behöver ett självständigt liv, gå till 
arbete. Många har gått till droger, ingen utbildning och skolgång, inget 
arbete. Idag fungerar det inte som i lägret och då är det lätt att man tar till 
det dåliga livet. Man måste vakna upp. Det är viktigt för våra ungdomar att 
få en bra grund, bra utbildning, ett eget liv. De håller på att vakna upp. Det 
måste bli ett slut på det att många ungdomar går under och dör (intervju 7). 
 

Dessa förändringar i levnadsförhållanden gör att en av de icke-romska 
pedagogerna ställer sig frågan om förhållandet mellan tid och förändring 
och hur snabbt denna kan ske. 

 
Då tänker jag också är vi för otåliga? Det var ju trots allt i historiskt per-
spektiv, så var det inte så länge sen romer inte gick i skolan över huvud 
taget, som inte romer hade nåt skriftspråk och dom flesta var analfabeter. 
Nu går dom flesta i skolan. Är det ett steg som kanske är större än vad man 
som icke-rom inser? Har vi för bråttom? Eller är det så att, eller ska vi nöja 
oss ett tag med att det faktiskt är så att man går i skolan, så bidar man sin tid 
och jobbar vidare eller är det rätt att säga, att nu nu nu har det gått, nu lik-
som måste det hända nånting? (…) Det måste bli resultat också. Och ibland, 
alltså jag vet inte. Ibland så känner jag att vi har för bråttom, ibland känner 
ag att det är, vi måste sätta större fart (intervju 19).  j

 
Beroende på om vi tillhör minoriteten eller majoriteten kommer vi förmod-
ligen att förhålla oss till förändring på olika sätt och även reagera på hur 
snabbt den fortgår. Som romsk förälder kanske man känner att barnen gli-
der en ur händerna, medan det ur majoritetssamhällets synvinkel verkar gå 
alltför långsamt.  
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Skolan som möjlighet 
En ny mer positiv inställning till skolan har dock starkt börjat växa fram 
bland romerna, även inom de äldre generationerna. 

 
Och jag ser att det är äldre och äldre som börjar förstå det här med skolan 
och försöker säga till sina barnbarn, att ja, att skolan är viktig. Gå till skolan 
(intervju 1). 
 
Farmor fick inte gå i skolan. Hon ringer och väcker mig på morgonen, så att 
jag kommer iväg (gruppintervju 2). 
 
En del ungdomar har sina arbeten, studerar och går upp klockan sju på mor-
gonen. Jag stöder dem (intervju 7). 
 

Flera av de intervjuade har egna barn och framhåller hur viktig de anser 
skolan vara för dem. En av dem beskriver hur hon vill att hennes barn ska 
kunna vara stolta över sitt ursprung, inte skämmas över det utan våga prata 
om det. Hon vill också att hennes barn, precis som andra barn, ska få en 
likvärdig chans. Det också är viktigt, anser hon, att hennes egna barn ser att 
mamma och pappa studerar och har arbete, eftersom det i sin tur påverkar 
barnens inställning till skolan. Hon vill själv kunna hjälpa sina barn med 
läxorna, en hjälp som hon själv som barn inte fick av sina föräldrar 
(intervju 2). Även en annan intervjuad hoppas på framtiden för sina barn. 

 
Ja, jag hoppas att min son går ut universitetet. Alltså det är mitt mål, sen om 
han vill [är en annan sak]. Jag har lärt mig en sak, man kan inte tvinga på 
någon skolan. Gymnasiet kommer jag att tvinga på honom. Det är 
ingenting, alltså han har inget val [skrattar], men efter gymnasiet så får vi 
väl se hur det blir. Han kanske tycker att det är jättekul, men inga sabbatsår, 
för det funkar inte. Man kommer inte tillbaka (intervju 1). 
 

Precis som i den föregående intervjun (intervju 2) framhåller denna inter-
vjuperson att föräldrarnas agerande i förhållande till skolan är avgörande. 
Om föräldrarna går i skolan så skapas också en skoltradition i familjen och 
de blir själva förebilder för barnen och visar att det är viktigt med skola. 
Under en av gruppintervjuerna berättade en av deltagarna om sin son som 
varit bäst i sin skola på de nationella proven, varvid samtliga närvarande i 
gruppen applåderade (gruppintervju 2).  

En av de yngre intervjuade beskriver hur hon tänker kring skolan och 
vad hon skulle vilja om hon själv får barn.  

 
Vad skulle jag vilja? Ja, det första att dom [framtida egna barn] inte skulle 
göra samma misstag som jag gjorde typ. Nej, jag skulle bli klar med skolan, 
med gymnasiet för länge sen, till och med jag skulle läsa högskolan just nu, 
så att dom [barnen] ska vara hemma. Läxan, läxan (…) så att man ska dels 
först uppfylla kravet läxan först i tid. Skolan, alltid i skolan så att du blir 
klar i vanliga fall i tid, inte gå om eller att skolan går dåligt och [att man 
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säger]: Ja, du kan inte. Du gör dina egna beslut. Absolut inte! Jag skulle 
aldrig tillåta det [att lämna över ansvaret på barnet]. Skolan först tills nian 
och sen gymnasiet och sen får du tänka om du [barnet] vill gå på högskola. 
Det är ditt önskemål. Men det jag [vill], om du ska lyssna på mig typ, då är 
det högskola som också är viktigt. För om man ska tänka, om dom ska 
skaffa barn eller nåt, då ska man tänka på ekonomin också jättemycket. Det 
är först ekonomin och sen om man har jobb eller inte. Om man inte har nåt 
jobb, då är det ingenting att skaffa barn eller nåt, men dom tänker inte som 
jag typ. Det är det som är problemet att alla tänker inte likadant (intervju 5). 
 

Ytterligare ett exempel på inställningen till skola och utbildning av romer 
är den romska tidskriften É Romani Glinda, ’Den romska spegeln’, och 
radioprogrammet Radio Romano, som ofta lyfter fram olika romska utbild-
ningsinitiativ och personer, både ungdomar och vuxna, som tagit student-
examen eller genomgått olika utbildningar.  

Bland de yngre intervjuade finns också de som i framtiden vill fortsätta 
på universitet eller högskola. En av dem som går sista året i gymnasiet 
beskriver framtidsplanerna efter studentexamen. 

 
Jag tror att det blir ett sabbatår ska jag ha och typ resa utomlands och så där, 
slappna av och sen efter det tänker jag läsa på högskola. 
Har du tänkt på vad du ska läsa? 
Ja, jag tänkte på socionomlinje faktiskt, nåt med barn, speciellt utländska, 
för jag har ju massor med kunskap bakom och så där. Jag vet hur det ligger 
till med barn som har lite problem och så (intervju 5). 
 

Vid frågan om varför några av de intervjuade utbildar sig till pedagoger blir 
svaret att man vill bli något, komma någonstans och ha ett mål i livet. 
Ytterligare ett skäl är att det också blir lättare att få, arbete om man är utbil-
dad, vilket kan ge möjlighet till en annan framtid. De menar också att de 
genom att gå utbildningen vill visa att även romer kan arbeta och leva i 
samhället. Dessa unga vuxna vill, trots sina tidigare ofta negativa erfaren-
heter av skola, fortsätta att utbilda sig (gruppintervju 2). De icke-romska 
pedagogerna bekräftar också de positiva tendenserna idag.  

 
Jag ser ljusare på skolutbildningen. Jag tycker det verkar som fler, allt fler 
och då tror jag att det kommer att ha en liten positiv spiral med att allt fler 
går i skolan och att dom själva mycket mer fattar att skolan är viktig. (…) 
Det beror på att trenden har vänt, att dom ser att det lönar sig att gå i skolan. 

om blir uppmuntrade. Det är det viktigaste (intervju 17). D
 

Utsagorna pekar på stora förändringar och en stark vilja och samstämmig-
het bland de intervjuade, att romer idag behöver skolan. Erkännandet som 
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nationell minoritet verkar också ha påverkat så att förändringarna går snab-
bare. 36

 
Den här utbildningen [av romska pedagoger] var inte självklar. Den är ett 
mirakel! Här sitter [romska] män och kvinnor i samma klassrum, olika 
grupper. Det hade inte varit möjligt för sju åtta år sedan (gruppintervju 2). 
 

De blivande romska pedagogerna vill gärna arbeta med blandade grupper 
av barn och ungdomar. De beskriver hur elever av olika ursprung söker sig 
till dem, när de nu är ute på sin praktik i på skolor och andra pedagogiska 
verksamheter. En lärare som uppmuntrar, stöder och hjälper barnen och 
eleverna samt inte har fördomar och känner till barnens bakgrund är den 
bild av en bra lärare som målas upp av dessa snart verksamma pedagoger 
(gruppintervju 1-2). 
  

Ökad variation inom minoriteten  
Med ökad utbildning ökar också variationen inom minoriteten, vilket kan 
upplevas både som en möjlighet men också som ett hot. Mörkenstam 
(2003) uppmärksammar den risk man löper inom minoriteter att exkluderas 
från gruppen eller kulturen, om man ”avviker från den homogena identitet 
som föreskriver vad det är att vara medlem och hur man bör leva” (ibid.: 4). 
Att variationen inom den romska minoriteten vuxit med åren, är också 
något som en av de intervjuade icke-romska pedagogerna lyfter fram.37

 
Det man ju har lärt sig på dom här fyrtio åren, det är ju att diskrepansen 
mellan dom som är väldigt duktiga och dom som det inte går så bra för, den 
har ju växt och växt inom minoritetsgruppen. Förut var allting mer homo-

ent… (intervju 17). g
 

Flera av de intervjuade icke-romska pedagogerna berättar att det finns 
sedan länge också välutbildade romer runt om i samhället men att omgiv-
ningen inte känner till deras romska bakgrund.  

 
Det är en del definitivt och det är en del som har höga befattningar, som 
jurister till exempel, men som inte jobbar med romer. För det är ju det som 
är det viktiga att tala om att det är positivt (intervju 17). 

                                              
36 Ytterligare ett exempel på detta gäller förslaget om en förskola för romska barn genom 
ett tvåårigt försöksprojekt i Malmö initierat av Romska ungdomsförbundet (Kaldaras 
Nikolizsson, 2005). 
37 Román (1993) pekar dock i sin genomgång av ca 80 intervjuer med romer gjorda av 
etnologen Carl-Herman Tillhagen i samband med 1954 års zigenarutredning (SOU 
1956:43) på att det i undersökningen redan då framkom en social differentiering. ”Inga 
Gustafsson och K-O Arnstberg har väldigt starkt betonat den kollektiva zigenska 
kulturidentiteten, så det kan finnas anledning att påminna om att zigenarna 1955 inte var 
någon homogen grupp, vilket också avspeglas i deras intervjusvar” (Román, 1993: 34). 
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Även kända fotbollsspelare, ishockeyspelare, teaterfolk och musiker nämns 
av en av de intervjuade romerna, men där majoritetssamhället inte känner 
till personernas bakgrund. Underkommunikation av etnisk tillhörighet har 
hitttills oftast varit en nödvändig strategi för att lyckas och bli accepterad 
(jfr kapitel IV).  

Bland de intervjuade romerna finns flera personer med stort engagemang 
i romska frågor. De arbetar för att situationen ska bli bättre för nästa gene-
ration och då många gånger långt mer än inom ramen för sina vanliga 
arbeten eller uppdrag, ofta också utan ekonomisk kompensation för sina 
insatser (jfr É Romani Glinda, 5/2005). Men att arbeta för minoriteten gör 
också att man, som Mörkenstam (2003) påpekar, riskerar att bli ifrågasatt 
(jfr Fonseca, 1998; KRUT, 1999). Det kan bli en svår balansgång när man 
väl är ute i arbete i majoritetssamhället. 

 
Jag lever i två världar. Jag lever som en rom hundra procent efter arbetstid 
med fester, möten, sorg…Det är inte så lätt. Jag byter personlighet mellan 
nio och fem. Efter klockan fem umgås jag nästan ingenting med icke-romer. 
Det blir en vanesak. De romer som går ut [från olika utbildningar] måste 
vänja sig vid detta. Man får inte bli assimilerad. På grund av att jag kan slå 
om, har andra romer accepterat att jag arbetar, eftersom jag fortfarande är 
densamme. De vet också att jag är ute och arbetar för deras barn (intervju 
12). 
 

Att som vuxen komplettera sin skolgång och utbilda sig vidare innebär 
också att lära sig hantera dilemman. För varje individ blir det också en 
fråga om att kunna balansera sina olika tillhörigheter, något som flera av de 
icke-romska pedagogerna möter i sitt arbete med vuxna romer i 
utbildningssammanhang. 

 
Ska man överge sin kultur, och till vilken grad, för att komma in i majori-
tetssamhället? Det är ju en känslig fråga. Jag tar inte ställning där alltså utan 
jag ger dom ett verktyg, en möjlighet till att se saker och ting. Och sen får 
dom se det på sitt sätt. 
Men tror…, anser du att det är en motsättning, alltså att det inte går att för-
ena? 
Jaa, helt går det inte att förena ju. Tillhör man en minoritetsgrupp, så förut-
sättningen för att det ska kunna vara en minoritetsgrupp är ju att man 
liksom anammar dom regler och synsätt som ligger inom gruppen. Alltså 
man måste ju, ska man gå in i majoritetssamhället så måste man ju lyfta bort 
en del därifrån och lyfta in nånting utifrån. Det får ju inte blir urvattnat här 
inne, för då finns inte gruppen kvar och det finns alltså en önskan och ett 
behov av att behålla sin identitet. Och jag tror att dom känner det alltså. Å 
ena sidan är jag i majoritetssamhället och å andra sidan så är jag en rom och 
dom här i X, dom kände ju sig som, ska vi säga, ambassadörer kallade dom 
sig själva. Å ena sidan så var, eller brygga sa dom också, en brygga mellan 
svenska samhället i allmänhet och den romska kulturen. Alltså man blir 
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nånstans i nåt ingenmansland och det där kan ju vara prövande tror jag… 
(intervju 14). 
 

För den som vill gå vidare till högre utbildning kan det också kännas att 
man ibland är ganska utlämnad, eftersom akademiska studier fortfarande 
inte är så vanliga bland minoriteten och steget över till en akademisk kurs 
är dessutom stort för de flesta studenter från studieovana miljöer. 

 
Ibland känner jag mig ensam. Jag bara [tänker], Herre Gud är jag så där 
udda? Men (…) på nåt sätt är jag glad faktiskt att jag är en udda för [i jäm-
fört med] alla andra och sen speciellt när jag pratar med mina föräldrar. 
Dom bara lyssnar och mina syskon, dom har inte gått i skolan, absolut inte. 
Dom [syskonen säger] bara: Nej det går inte. Vissa orkar inte med alls och 
så där. Men det var jag typ som, jag [sa] bara: – Jag ska gå i skolan. Jag ska 
ha min utbildning och sen ska jag läsa på högskola. Man [folk säger] bara: 
Jaa, du är nåt speciellt. Men det var alltid mamma som ställde upp på vissa 
problem och sånt (intervju 5). 
 

En av de intervjuade icke-romska pedagogerna gör en jämförelse mellan 
romer och kurder, som två befolkningsgrupper utan eget land, men ändå 
med stora skillnader sinsemellan. Frågan om de intellektuellas roll är 
viktig. 

 
Med romerna blir det extra bekymmersamt, eftersom det inte har funnits så 
många romska intellektuella, som har hävdat sig som romska intellektuella 
och ingen romsk litteratur. Det har ju funnits romsk litteratur, men den har 
inte kommit fram som romsk litteratur. För då om man tänker sig, ett kur-
diskt barn från en intellektuell familj kan ju hitta och identifiera sig med 
kurder, utbildade kurder, men ett romskt barn som då går och utbildar sig, 
har ju väldigt få [förebilder] att hitta, även om dom inte har ett land, för jag 
jämför med dom som inte har länder (intervju 20).  
 

Den intervjuade menar också att de internationella kontakterna mellan 
romer internationellt genom olika kurser, konferenser och seminarier just 
därför spelar en särskilt viktig roll, eftersom man då får möjlighet att möta 
romer från andra länder som t.ex. är talespersoner eller har akademisk ut-
bildning, som kan bli förebilder och visa på alternativa förhållningssätt. 
Detta gäller även de romska ungdomarna som genom internet och olika 
festivaler utvecklar sina internationella kontakter. 
 

Muntlig och skriftlig litteratur 
I romska sammanhang spelar den muntliga litteraturen stor roll (jfr Acton 
& Dalphinis, 2000; Kopsa-Schön, 2002; Kyuchukov, 2002; Lundgren, 
2003; Belton, 2005). Både muntlig och skriftlig litteratur har 
grundläggande funktioner, nämligen att till eftervärlden överföra mänskliga 
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tankar och erfarenheter. ”Detta innebär att medel och metoder som var och 
en använder för att sprida mänsklig erfarenhet kan vara olika, precis som de 
också påverkar varandra. Skriften är därför i sig själv inte en ny aktivitet 
utan bara ett nyare medium” för detta syfte (Ahmed, 1996: 29, min övers.). 
Texter på romani förekommer fortfarande i en mer begränsad utsträckning i 
jämförelse med andra grupper. En av de icke-romska pedagogerna 
utvecklar frågan: 

 
Så det blir en extra komplikation, för att även kurderna, som inte heller har 
haft nåt land, kan ju ändå hitta kurdisk litteratur och kurdiska epos och en 
kurdisk historieskrivning som inte romska barn har haft tillgång till, så det 
blir ännu, det blir ännu svårare för dom. Det blir samma om man brukar 
jämföra med judar då, men judar har ju en hel skriftlig kultur och en hel 
gemensam religion. Och romerna har ju inte heller en gemensam religion, 
som dom kan luta sig mot. Så det är på många plan, som dom har haft det 
svårast. Dom har varken land eller religion eller skrift och därför blir det 
extra svårt för dom och därför har man också glömt bort alla dom här andra 
perspektiven, klass och religion och skrift, alla dom och därför behövs det 
ännu mera insatser alltså från alla, alla länder och samhällen [för just romer] 
(intervju 20). 
 

Hur beskriver då de intervjuade frågan om litteracitet (se sid. 18, fotnot 4, 
för definition) och relationen mellan muntlig och skriftlig litteratur i 
romska sammanhang idag?  

 
Ett romskt hem är helt utan bokstäver. Det finns tavlor och rysch och pysch 
men inget meddelande på kylskåpet Hej älskling! Jag glömde att köpa 
mjölk. I lägret, vad skulle vi med böcker till. Ja, möjligtvis att elda med. 
Men vi har talets gåva. Matrecept, släkthistorien, språket [överförs 

untligt] (romsk föreläsare, seminarieanteckningar, 2005-02-22). m
 

Förmågan att memorera håller dock på att gå förlorad bland den yngre 
generationen, menar några av de intervjuade romerna, medan en av dem 
anser att den fortfarande spelar stor roll. Även släktforskning är populärt. 

 
För vi har ju ingen skriven historia. Det är ju det som är vårt dilemma, utan 
det är ju bara muntligt, så allt det som jag har inmatat i mitt eget hjärnkon-
tor, det är ju det som man sedan barnsben man har växt upp med och hört 
och hört och hört och hört och vilka som var släkt [med varandra], ända ner 
till 1600-talet och hela den biten. Så det är något som pågår. Så jag har 
ganska bra koll. Även om jag aldrig träffat människorna, så vet jag. Berättar 
dom bara vem mormors syster eller farmors farmor var, då dink dink dink 
[tickar det fram i minnet vilken person som det gäller]. 
Men är det, alltså den här goda minnesförmågan, är det nåt som dom 
yngre, är dom yngre lika uppmärksamma? 
Jaa, jag tycker faktiskt det, för dom är intresserade av att höra sin historia 

ch det man är intresserad av, det memorerar man (intervju 8). o
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En del romska elever har dock läs-och skrivsvårigheter. Dessa rubriceras 
ofta som dyslexi, men det kan förmodligen för många ofta vara ovana vid 
att redan som litet barn hela tiden förhålla sig till olika typer av texter och 
kunna associera utifrån dessa. Att inte i någon större utsträckning möta 
olika typer av texter i tidig ålder och lära sig hantering av och samtal kring 
skrivet material, som ingår i (medelklass)barns språksocialisation i majori-
tetssamhället (jfr kapitel IV), får konsekvenser i mötet med skolan (jfr 
Heath, 1996) och i majoritetens ”hypertextualiserade samhälle” (Ajagán-
Lester, 1999: 121) samt i kommunikation med andra samhällsinstitutioner, 
exempelvis med skolan.  

Förändringar pågår dock och några av de romska pedagogerna ger exem-
pel på att man numera t.ex. kan finna en almanacka i en del romska hem 
och att det skrivna ordet får mer utrymme än tidigare, något som även flera 
av de icke-romska pedagogerna lagt märke till. Att förklara innehållet i 
brev från skolan eller myndigheter för elevernas föräldrar är också en del 
av många romska pedagogers arbete.38 De romska föräldrarna har också 
insett möjligheterna med datorer och internet och anser det viktigt att 
barnen lär sig behärska den moderna tekniken, där skolan enligt dem kan 
bidra så att barnen inte kommer efter på området. Dessutom innebär datorer 
och internet nya möjligheter, att t.ex. via webben samtala med släktingar 
och vänner bosatta runt om i världen och på så sätt upprätthålla kontakt 
(intervju 9; jfr Obondo, Rodell Olgaç & Robleh, 2005). Det blir också ett 
sätt att använda det skrivna ordet (intervju 8). Även i vuxenundervisningen 
fyller datorer och internet en viktig roll i undervisningen (intervju 15). 
Intresset för språkfrågor och forskning kring romani chib är också mycket 
stort inom minoriteten och som debatteras (se t.ex. É Romani Glinda 
3/2003).  

 
Men sen, sen är det också, det är ju lite knas… när det gäller det romska 
språket, eftersom många skoltermer har ju inte vi. Suddgummi, har inte vi. 
Multiplikation eller division med rest har vi inte i vårt språk. Så många såna 
här skoltermer, som alla andra språk har på grund av att dom har haft skola 
hela tiden, saknas. Om vi hade haft skola så hade ju vi också haft dom orden 
intervju 9). (

 
Behovet av nya termer, t.ex. skolord och tekniska ord på romani och en 
standardiserad ortografi av de olika variteterna av romani är också stort (jfr 
kapitel III).39

                                              
38 Detta gäller inte bara romska pedagoger utan är en vanlig förfrågan till många lärare 
och pedagoger, särskilt modersmålslärare. 
39 På Myndigheten för skolutveckling pågår också ett samarbete med romer i ett Lexin-
projekt vars syfte är att bygga upp en ordbank med olika varieteter av romani. 
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Frågan om litteracitet, eller läs- och skrivinlärning, är en viktig fråga när 
det gäller den romska minoritetens skolframgång och hur man i romska ut-
bildningar ska överbrygga mellan olika mönster för tal och skrift. Även i 
utbildningar för vuxna romer blir det en del av arbetet att söka vägar att 
överbrygga dessa mönster. En av de icke-romska pedagogerna beskriver sin 
undervisning som en form av diskussionsföreläsningar, där böckerna 
åtminstone inledningsvis i utbildningen haft en mer underordnad plats, men 
så småningom har de kommit att spela en allt viktigare roll i utbildningen. 
Erfarenheterna från praktiken i olika pedagogiska verksamheter har också 
fungerat styrande för att utveckla de mer teoretiska delarna av utbildningen. 
Genom denna process har man successivt kunnat närma sig böckerna och 
efter en tvåårig utbildning finns det ett större benägenhet att gå till texter 
och teoretiska resonemang för att diskutera dessa. Även den skriftliga pro-
duktionen har blivit bättre kvalitetsmässigt genom detta sätt att arbeta 
(intervju 14). 

 
Och det är ju det alltså, eftersom dom ska bli pedagoger, så måste vi ju hela 
tiden arbeta för att dom ska ingå i ett system som är skriftspråksbaserat, för 
det är ju dom eleverna som dom ska vara pedagoger för, är ju tvungna att så 
att säga anpassa sig i det systemet för att kunna gå ut det systemet, med 
någorlunda bra förutsättningar (intervju 15). 
 

Rollspel och forumteater/spel40 har varit ett annat sätt att arbeta praktiskt i 
en del romska utbildningsgrupper för blivande pedagoger. Genom forum-
spel har man kunnat bearbeta olika situationer, ofta med antiziganistiska 
inslag, som man mött både i skolor och ute i majoritetssamhället. Situatio-
nerna har spelats upp och diskuterats i detalj för att sedan deltagarna ska 
kunna pröva alternativa förhållningssätt. Ofta har det också handlat om 
olika skolsituationer och där man inte bryr sig om de romska barnen som 
inte blir tagna på allvar och kontakten med deras föräldrar, där vissa typer 
av situationer återkommer. Den icke-romska pedagogen beskriver vilka frå-
gor brukar komma upp: 

 
Ja, att inte ta romska föräldrar på allvar. Det här till exempel, när läraren 
ska ringa hem och att det blir missförstånd, därför att det är en annan kultur 

                                              
40 Forumteater bygger på den brasilianske teatermannen Augusto Boals tankar som han 
som konstnärlig ledare för Arenateatern i São Paulo utvecklade mellan åren 1956-1971. 
Boals tanke var att utveckla en teater, ”de förtrycktas teater”, för det latinamerikanska 
folkets kamp och kultur som kunde utveckla och sudda ut gränsen mellan skådespelare 
och publik, mellan spel och verklighet. Åskådarna medverkar i och påverkar förloppet i 
den ”pjäs” som spelas upp. Målet är att förvandla åskådaren från passiv åskådare till aktiv 
medskapare – huvudrollsinnehavare och ge människan möjlighet att träna inför 
verkligheten och förbereda sig för framtiden samt ”att bryta inre och yttre förtryck” 
(Byréus, 2001: 12ff).  
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och där ska då dom här romska pedagogerna komma in och fungera som 
bro och hur det kunde se ut, när den svenska läraren ställde helt fel krav så 
att säga, och bara såg utifrån sin värld.  
Hur då? 
Blir din farmor sjuk i Finland, så måste du bara åka dit. Då existerar inte 
skolan. Det bara är så, därför att deras familjetradition ser ut på ett annat 
sätt än våran gör och då går det ju inte bara att stå och skrika som en svensk 
lärare då och kräva, kräva, kräva, utan man måste ju kunna diskutera, kom-
municera och gå halva vägen var, och då fick dom träna på att gå in där. 
Hur gör jag nu? (intervju 16) 
 

De frågor som behandlas belyser också komplexiteten i de arbetsuppgifter 
som romska pedagoger står inför i relationen mellan hemmen och skolan. 
Som beskrivits i föregående kapitel framkommer här fortfarande, ofta 
inledningsvis, också en osäkerhet som de icke-romska pedagogerna upple-
ver i arbetet tillsammans med romer. 

 
Jag var jätteskakis i början, innan jag hittade, innan vi hittade vårt sätt att 
kommunicera, men när vi väl hade hittat det, då kunde man ju både, för att 
ibland var det så väldigt utflipprat, det var så väldigt roligt, och det var så 
väldigt busigt och stökigt så här, men då när vi väl kände varann så kunde 
man också säga till. Nu skärper vi ihop oss, nu ska vi jobba. Och sen upp-
levde jag att dom var väldigt raka. Det fanns inga dubbla spel. Det var rakt. 
Det var rakt. Rak kommunikation. Väldigt bra (intervju 16). 
 

Samma pedagog beskriver också upplevelsen av egen reflektion kring 
lärarrollen i kontakten med romska utbildningsgrupper, där pedagogen fått 
ompröva tidigare förgivettaganden och synsätt. 

 
Ja för mig var det i alla fall väldigt lärorikt att jobba med dom [vuxna 
romer], för att jag fick omvärdera mycket och vika mig i många fall. Alltså 
omvärdera hur jag har tänkt och tyckt och hur det är att vara lärare. 
Vad i lärar…? 
Det är inte säkert att dom gör som jag säger. Men om jag tittar på vad dom 
har för idéer, så kan det hända att det är hundra gånger bättre, bara det att 
man får gå en annan väg, om vi ska åstadkomma det här. Och det var det 
jag märkte först med romerna. (…) Det var ju mycket man behövde jobba 
med, eftersom dom har ju gått väldigt kort tid i skolan, har väldigt dålig 
skolunderbyggnad och språket och allt det här. Mycket att jobba med. Men 
össes vilken utveckling! (intervju 16) j

 
Det som pedagogen här uttrycker kan beskrivas som en reflektionsprocess i 
interkulturell riktning (jfr Lahdenperä, 1997), där pedagogen i mötet med 
sina romska kursdeltagare tvingats omvärdera tidigare tankegångar och 
pröva nya perspektiv och lösningar. 
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Modersmålsundervisningen 
För modersmålsundervisningen för de nationella minoriteterna gäller för 
romani chib liksom för samiska och meänkieli att dessa inte behöver vara 
”dagligt umgängesspråk i familjen” (Skolverket, 2001; se även Skolverket, 
2003). En romsk elev från utlandet har också rätt till modersmålsundervis-
ning på två modersmål. Begränsningen av rätten till sju års modersmåls-
undervisning gäller inte minoritetsspråken och kommunen har skyldighet 
att anordna undervisning även om det inte finns fem elever i romani chib, 
samiska eller meänkieli. Statistik kring modersmålsundervisning i romani 
är svår att få fram eftersom bl.a. siffrorna är mycket osäkra, en del romska 
familjer inte talar om att de är romer, resande romers språksituation ofta 
inte beaktas och att rapporteringen generellt är bristfällig (Skolverket, 
2001). Den statistik som finns visar dock att endast en mindre andel romska 
elever deltar i undervisningen. Enligt Skolverkets senaste statistik är det 
endast 25% av de elever som är berättigade till modersmålsundervisning i 
romani som deltar. Som en jämförelse kan nämnas att att i samiska deltar 
63% av dem som är berättigade till sådan. Skolverket pekar också på att 
bristen på lärare och läromedel är stor, särskilt när det gäller den romska 
gruppen (Skolverket, 2005).41

Vilka skäl till det låga deltagandet i modersmålsundervisningen anger då 
de intervjuade? Ett av dem som anförs rör informationen om undervis-
ningen till föräldrarna som vanligtvis sker skriftligt. 

 
För det förstår jag också att, även om du får en papperslapp översatt då på 
ditt modersmål, så säger ju inte det att det funkar, utan det är mun mot mun 

etoden [som gäller] (intervju 18). m
 

Ett annat skäl till det låga deltagandet gäller skolornas ofta passiva age-
rande. 

 
Det är mycket okunnighet. Det har med information att göra från skolorna. 
Det är skolorna som måste informera föräldrarna att det finns möjlighet till 
modersmålet och att dom måste tala om för föräldrarna att till exempel 
artonde mars det är sista anmälningsdatumet för nästa termin [för att barnen 
ka kunna delta i modersmålsundervisningen] (intervju 10). s

 
Nu har man i detta fall bara en timme romani i veckan och dessutom efter 
ordinarie skoltid, vilket är alldeles för lite, anger den romske pedagogen. 
Det förekommer också att en del föräldrar inte heller anger att modersmålet 
är romani utan väljer majoritetsspråket i det tidigare hemlandet (jfr Skol-
verket, 2001). 

 

                                              
41 Detta påpekades redan i början av 1970-talet (Stockholms skoldirektion, 1974). 
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Nej, dom som kommer från Serbien, romerna som kommer från Serbien, 
dom säger att dom är romer, men tyvärr dom som kommer från andra delar 
av före detta Jugoslavien, Bosnien och andra delar dom vill inte säga att 
dom är romer. Dom är liksom blyga eller dom vill inte och det är deras val. 
Jag kan inte blanda mig i det, men vi känner varandra att vi är romer i alla 
fall. 
Vad, vad tror du det beror på? Är det..? 
Ja, det är massor av [otydligt] eller som vi hade på oss romer. Alla pratar 
om romer att vi är på nåt sätt bara negativa människor eller andra klassens 
människor, men det är tyvärr så, men jag tror inte på det. Jag vill visa till 
alla att vi är lika värda som alla andra, men det beror också på människorna 
själva, varifrån dom kommer och vilka tankar och vilka utbildningar dom 
har och såna saker (intervju 11). 
 

En annan vanlig föreställning bland romska föräldrar är att barnen redan 
kan sitt modersmål och nu är det svenska som gäller.  

 
Och det är det som dom [föräldrarna] tänker att romska barn bara behöver 
lära sig svenska språket, inte mer, eftersom dom kan det romska språket. 
Men det är inte bara språket som gäller, det finns olika ämnen också (inter-
vju 11). 
 

Behovet av studiehandledning på modersmålet är stort eftersom en utveck-
ling av tankar och kunskaper på förstaspråket på en åldersadekvat nivå är 
en förutsättning för utveckling av kunskaper i skolans olika ämnen och 
även en viktig del av elevens andraspråksutveckling (Axelsson, 
Lennartson-Hokkanen & Sellgren, 2002), men detta är något som 
föräldrarna inte alltid känner till. Det saknas också modersmålslärare för 
vissa varieteter av romani (Skolverket, 2005). En av de romska peda-
gogerna menar att många elever anser det värdefullt med modersmåls-
undervisning i romani och väljer, kanske av denna anledning, t.o.m. andra 
varieteter. 

 
Ja, jo dom tycker det är jätteviktigt och jag uppskattar dom elever som är 
finska rom, för att dom vill lära sig, dom har en annan dialekt och pratar 
kalé och vi pratar kelderash och jag blir jätteglad när dom beställer 
[modersmålsundervisning i] kelderash. Och det är många finska rom som 
börjar prata mer och mer kelderash. Jag har en del finska vänner som talar 

elderash (intervju 10). k
 

Även uppgifter av mer komplicerat slag får pedagogerna försöka lösa. Det 
kan till exempel gälla de romska barn som kommit från före detta 
Jugoslavien och som bär med sig traumatiska upplevelser av krig och flykt 
som de sällan fått stöd och hjälp att bearbeta efter ankomsten till Sverige 
(jfr Ds 1997:49; Schiöler, 2005), och för dessa barn måste den romske 
pedagogen försöka vara ett stöd.  
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Många av de romska pedagogerna hjälper och stöder romska elever och 
har kontakt med föräldrarna på olika sätt, både när det gäller språkfrågor 
och skolarbete. Mycket av detta är också frivilligt och obetalt arbete som 
man gör på helger och fritid.  

 
Jag har elever från gymnasiet som kommer nu kanske mest. Dom kommer 
till mig för att vi tillsammans ska göra nån matteuppgift eller fysik, kemi 
och såna saker. Men jag är så väldigt upptagen, men jag försöker hjälpa 
dom på lördagar och söndagar. Jag säger till dom, att jag är här på lördag 
och söndag. Det är utanför [mitt vanliga arbete], bara att man hjälper dom, 
eftersom dom känner mig här och jag är lite mer utbildad än andra romer 
och dom liksom känner sig trygga med mig, när jag är med dom för att jag 
kan förklara saker åt dom (intervju 11). 
 

Även för de vuxna romska kursdeltagare spelar modersmålet stor roll. I ut-
bildningen för de blivande romska pedagogerna förhandlas innehållet i lek-
tionerna ofta på olika varieteter av romani eller på finska tvärs över klass-
rummet. Det är uppenbart att kursdeltagarna, som alla har svenska som sitt 
andraspråk, av kollegorna försöker få vissa ord eller begrepp förtydligade 
och klargjorda för sig. Det förekommer även modersmålsundervisning på 
romani i utbildningen men begränsad till få varieteter.  

 
Men ingen, jag tycker ingen kan betraktas som någon, en person med 
svenska som modersmål utan hade man inte finska som modersmål så var 
det nån varietet som var själva modersmålet, för ingen talade svenska 
hemma. Ingen i den här gruppen över huvud taget (intervju 15). 
 

Frågan är om de romska eleverna i förskola och skola betraktas som andra-
språkstalare eller om de anses ha svenska som sitt förstaspråk. Flera av de 
intervjuade romerna har själva inte deltagit i någon modersmålsundervis-
ning. Om många romer i egentligen har svenska som sitt andraspråk och 
ändå främst får en enspråkig undervisning, utan undervisning i svenska 
som andraspråk eller i modersmålet, har detta sannolikt också varit en 
bidragande orsak till den bristande skolframgången (jfr Axelsson, 
Lennartsson-Hokkanen & Sellgren, 2002). Att det inom minoriteteten 
också talas flera olika varieteter av romani och att det saknas en 
standardiserad ortografi komplicerar självfallet också situationen 
tillsammans med brist på texter på romani och behöriga lärare (jfr 
Skolverket, 2005). Flerspråkigheten hos många av de romska eleverna är 
också en tillgång som brukar glömmas bort och ofta inte tas tillvara i 
skolan.  

 
För att många av eleverna är inte bara tvåspråkiga utan dom är fyrspråkiga, 
så liksom många av dom här romska barnen, dom pratar svenska och roma-
nés, sen pratar dom franska, spanska eller dom kan prata både polska och 
yska, eller ryska, ungerska och svenska och roma…(intervju 9). r

 

 140



 

I samarbetet med hemmet har de romska pedagogerna en betydelsefull roll, 
särskilt när det gäller frågor som ger upphov till olika tolkningar eller som 
kan vara känsliga att avhandla. Då kan den romska pedagogen gå in och 
tillsammans med hemmet och skolan bearbeta och lösa frågan (intervju 9). 
När det gäller läxarbetet brukar det likaså fungera bättre om det finns en 
romsk pedagog som kan hålla reda på elevernas skolarbete och samtidigt ha 
kontakt med både lärare och föräldrar. Genom samarbetet med hemmen 
kan man påverka elevernas skolresultat i positiv riktning. Många föräldrar 
kan också p.g.a. begränsade kunskaper i svenska känna sig osäkra i 
kontakten med skolan och även där kan pedagogen underlätta (intervju 11).  

De icke-romska pedagogerna som arbetar med utbildningen av de bli-
vande romska pedagogerna uppmärksammar mycket positiva reaktioner 
bland eleverna när de romska pedagogerna kommer ut på förskolor, skolor 
och fritidshem. 

 
Och det märkte ju vi när dom kom ut på skolorna och jobbade. Vi märkte ju 
det i dom skolorna att det blev mycket bättre. (…) Bara att nån kommer 
som är vuxen, och har auktoritet och känner till hur jag [som romsk elev] 
lever hemma och kan förmedla det på ett vuxet sätt till min lärare. Det är 
guld värt. Sen är det så synd att inte flera vågade anställa [romska 
pedagoger]. Dom har haft svårt att få jobb (intervju 16). 
 

De romska pedagogerna blir på detta vis också viktiga förebilder för ele-
verna. De kan utgöra en bekräftelse för eleverna och bidra till ett synliggö-
rande av den romska minoriteten i skolan tillsammans med det arbete de 
kan göra i samverkan med de romska hemmen. 

 

Skolans värdegrund 
Läroplanernas (Lpfö 98, Lpo 94, Lpf 94) perspektiv innehåller en syn där 
ett barn och en elev som tar ansvar för sitt lärande står i fokus och där kri-
tiskt tänkande, demokratiska arbetsformer och sökande av kunskap är 
grundläggande inslag i skolans verksamhet och arbetsformer. Syftet är att 
utjämna skillnader mellan individer och fostra en ”icke konkurrensinriktad 
social individualist – ett barn som på en och samma gång är en 
gruppvarelse och en självständig, oberoende individ” (Runfors, 2003: 139). 
Detta kan försvåra mötet med skolan för den elev som inte redan vid 
ankomsten till skolan är bekant med dessa mönster för lärande och syn på 
individen som representerar västerländsk urban medelklass. Detta gäller 
inte bara romska barn och elever utan även barn och familjer ur andra 
minoritetsgrupper och sociala klasser. I skolan, där de romska föräldrarna 
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vanligtvis har mycket lite inflytande, ses barnet som en individ och oftast 
inte som en del av sin familj (jfr OSCE, 2000).  

 
Competitive education rarely works for students who have been socialized 
to value working for the good of the community. It rends them, tearing them 
apart. They experience levels of disconnection and fragmentation that 
destroy all pleasure in learning. These are the students who most need the 
guiding influence of democratic educators (hooks, 2003: 49). 
 

De mönster som många romska familjer bygger på har många paralleller 
med Kağıtçıbaşıs (1996) ömsesidigt beroende familjemodell (se kapitel 
IV). 
För elever som är vana vid ett informellt lärande i hemmet, som ofta sker 
tillsammans med syskon och vuxna, kan skolans individfokusering skapa 
svårigheter. I mötet med skolan och dess värdegrund kan också olika tolk-
ningar uppstå hos föräldrarna kring de synsätt och värderingar som där för-
medlas till barnen (jfr Gustafsson, 1971). 

 
…ett problem är ju dom romska föräldrarnas förväntan på skolan. Att sko-
lan får inte vara en plats som försvenskar barnen för mycket, så att romska 
lärare har ju en svår balansgång mellan föräldrarnas krav och skolans krav, 
tror jag (intervju 19). 
 

Romska föräldrar kan uppleva att skolan inte ger den uppfostran som anses 
vara viktig i hemmet. 

 
När det gäller dagens skola finns det mindre respekt och för lite kristendom. 
Barnen lär sig inte disciplin och respekt. Språket är också vårdslöst. Man lär 
sig inte ordning. Det är viktigt att lära sig respekt för de äldre, att vara 
mänsklig och visa barnen var gränserna går (…) Föräldrarna anser att det 
inte finns respekt och disciplin. Skolan lär inte ut respekt. Dåligt språk 
tycker lärarna är okej. Om en gammal person kommer, öppnar man inte 
dörren. Vi måste vara rädda om våra äldre. Viktigast är mänskligheten i 

arje människa (intervju 7). v
 

Just relationen mellan lärare och elever och de demokratiska 
arbetsformerna väcker frågor hos föräldrarna och är ytterligare en aspekt 
som lyfts fram av några av de intervjuade (jfr kapitel IV). 

 
Men ungdomarna, jag vill säga att här i Sverige är det för mycket demokrati 
och ungdomarna gör som dom vill tyvärr, men det är så. (…) Ja, det finns 
vissa föräldrar som reagerade, eftersom dom är så ofta på besök, eller en 
gång per månad kanske, i skolan och några av dom säger att dom tycker inte 
om det här beteendet som eleverna har i skolan. En av föräldrarna berättade 
för mig hur nån elev får ligga nere på golvet och rita på en timme, medan 
dom andra har matte. Eller nån sitter där borta och dom andra går ut i korri-
doren och jobbar och så. Eller när läraren pratar, så hör dom inte på eller 
dom vill inte lyssna på läraren ordentligt. Eftersom vi kommer från ett soci-
alistiskt land, från Jugoslavien, då vi och våra barn också, vi har alla varit 
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barn och elever där, men då, tidigare, då vi var tvungna att se på lärarens 
ögonen och följa varje ord, vad hon eller han sa (intervju 11).  
 

De forskande arbetssätten, lärarens mer handledande roll i elevernas eröv-
rande av kunskap och de informella förhållningssätten mellan lärare och 
elever ger upphov till olika tolkningar. Skolans mönster för interaktion 
mellan barn och vuxna tar eleverna sedan med sig hem, där de kan tolkas 
på annat sätt i familjen (jfr Rodell Olgaç, 2000) vilket kan få konsekvenser 
för relationen mellan barn och föräldrar och andra vuxna (jfr Gustafsson, 
1971; O’Hanlon & Holmes, 2004). 

 
Mina elever lever i två världar. På morgonen tar de av sin romska mask och 
tar på sig den svenska, pratar svenska. (konferensanteckningar, 2004-02-
11).  
 

För de romska eleverna gäller det att kunna hantera denna dubbla socialisa-
tion som det här är fråga om (jfr kapitel IV). Många av de intervjuade 
framhåller hur betydelsefulla romska lärarassistenter och pedagoger är, 
både som stöd för barnens identiteter och i kontakten med föräldrarna samt 
som nya förebilder tillsammans med, som tidigare nämnts, föräldrarna när 
dessa själva går i skolan och utbildar sig. 

Inte bara romska föräldrar kan känna en rädsla för att de synsätt, traditio-
ner och värderingar som man som förälder anser vara viktiga ska förändras 
hos de egna barnen i mötet med skolan och påverka dem på olika sätt. 
Många familjer av olika ursprung menar att skolan inte alltid förmedlar den 
disciplin och de förhållningssätt mellan barn och vuxna som föräldrarna 
tycker ska råda (se t.ex. Coelho, 1998; Berktan, 1999; Rodell Olgaç, 2000. 
Obondo, Rodell Olgaç & Robleh, 2005).  

 

Skolan som oren miljö 
En fråga som ofta lyfts fram när det gäller romsk kultur handlar om regler 
för rituell renhet, där personer, kroppsdelar, föremål och beteende kan klas-
sificeras enligt olika regler, något som också kan påverka relationen till 
icke-romer (Goldstein-Kyaga, 1990; Liégeois, 1998; Olsson, 1998; 
Weyrauch, 2001; Hancock, 2002a). Det handlar om både rationell renhet 
samt inre och yttre renhet (Okely, 1983: 80ff). I antropologisk litteratur lär 
det vara den mest diskuterade aspekten av romsk kultur (Stewart, 1997). 
Mayall (2004: 230f) menar dock att denna fråga ofta har presenterats som 
både statisk och över generationer oföränderlig. Variationerna är förmodli-
gen stora mellan olika grupper och individer när det gäller tolkningar av 
dessa uttryck. 
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Att regler för rent och orent dock kan påverka skolgång och utbildning 
framkommer i intervjuer och observationer. En av de intervjade romerna 
beskriver hur hennes son vid ett tillfälle kom hem från förskolan, där han 
nyligen hade börjat, och berättade att det var så äckligt och smutsigt där. 
Orsaken var att man hade haft samling och suttit i ring på golvet och också 
ställt ner fruktskålen på golvet, vilket för honom var otänkbart, eftersom 
det som placeras på golvet betraktas som orent. Den intervjuade insåg att 
hon inte hade tagit upp just dessa frågor med sonen innan han började på 
dagis och berättat för honom att det kanske skulle vara annorlunda där 
jämfört med i hemmet. Också personalen hade hon behövt tala med om 
dessa delar av romsk kultur, menar hon. Numera märker hon hur sonen har 
påverkats av vistelsen i förskolan och hur han ibland till och med själv kan 
lägga saker på golvet på ett sätt som han inte tidigare gjorde (intervju 2).  

Ibland talar man om ”tabubelagda” frågor och områden. Ett exempel 
som illustrerar detta gäller den känsliga situation som man som vuxen rom 
kan hamna i på en utbildning. I detta fall gällde det en romsk 
utbildningsgrupp på studiebesök på en utställning kring levnadsvillkor i 
olika delar av världen och hur man på olika sätt kan visa solidaritet med 
människor i dessa länder, där en manlig guide förevisade utställningen. 

 
Guiden berättar om hur man för hundrafemtio år sedan började se ett sam-
band mellan att läkare som gick direkt mellan en obduktion och förlossning 
utan att tvätta händerna kunde resultera i att färre barn och mammor klarade 
sig. Några av tjejerna börjar skruva på sig och tittar ner. Läraren ingriper 
och säger: Vi pratar inte om det som är från midjan och neråt. Det blir pin-
samt. Guiden finner sig och fortsätter det pedagogiska samtalet vidare om 
rättvisemärkning av produkter som kaffe.(…) Men hur kan man påverka, 
frågar någon. Guiden tar då upp hur svanmärkta produkter tidigare var 
ganska dyra men eftersom fler och fler nu frågar efter dem har också pri-
serna gått ner. Ett exempel som han själv varit i kontakt med gäller Nestlé-
produkter, som man ville bojkotta eftersom Nestlé försökte övertyga folk att 
använda deras produkter i stället för bröstmjölk. Tjejerna börjar titta ner, 
vänder sig bort och fnissar lite generat (fältanteckningar, romsk utbildning, 
004-10-15). 2

 
I den här situationen griper den icke-romska pedagogen in och påpekar att 
ämnet är känsligt. Men vad händer i situationer där lärare och pedagoger av 
olika slag inte har någon kännedom om dessa aspekter av romsk kultur och 
ingen hänsyn tas till de romska kursdeltagarna? Ytterligare andra områden 
av undervisningen kan också behöva uppmärksamhet, som i detta exempel 
som gäller ordval i skönlitteratur. 

 
När det är ungefär tjugo minuter kvar av lektionspasset, säger läraren att 
klassen ska läsa ur den bok, John Steinbecks Möss och människor, som de 
tidigare börjat på och att de sedan ska se en del av filmen efter att de har 
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läst ut bokens andra kapitel. Läraren frågar om det är någon i klassen som 
vill läsa högt, eftersom hon läst hela första kapitlet för dem. Kursdeltagarna 
föreslår en manlig deltagare som börjar läsa. Jag märker att han så fort det 
kommer en svordom som helvete eller fan snabbt byter ut dessa ord mot 
väldigt eller något annat mer neutralt ord. Ibland väljer han något annat ord 
för det ord som finns i texten också. Ordet nigger blir färgad. Efter några 
sidor får deltagaren längst fram mitt emot mig ta över. Han ändrar också på 
svordomarna…(fältanteckningar, romsk utbildning, 2004-10-01). 
 

I detta fall byter de vuxna kursdeltagarna och även läraren ut ord som kan 
väcka anstöt i gruppen, där flera är medlemmar i trossamfund. I Sverige 
och Finland, men även i andra länder, har exempelvis pingstkyrkan många 
romska anhängare (Strand, 2001a; Romerna i Finland, 2004), men när det 
gäller religiös tillhörighet är variationerna stora inom minoriteten. Romerna 
har ofta anslutit sig till den religion som varit dominerande i det område 
eller land där man bott (Hancock, 2002a), vilket innebär att de kan vara 
katoliker, muslimer, rysk-ortodoxa osv.  

På denna utbildning för romer tar lärarna också hänsyn till att vissa 
teman och texter kan göra att kursdeltagarna kan känna sig besvärade av 
innehållet och försöker hitta olika lösningar och kompromisser. När ämnet 
inte lämpar sig för helklass, kan klassen exempelvis delas in i två grupper, 
män för sig och kvinnor för sig. Åldern spelar också roll, eftersom man 
vanligtvis inte talar om vissa känsliga frågor inför äldre personer eller per-
soner av annat kön.42 Ibland får kursdeltagarna också läsa texterna på egen 
hand, när ämnet inte lämpar sig för diskussioner i helklass (fältanteck-
ningar, romsk utbildning, 2004-10-12). Förhållningssättet varierar dock 
mellan de som här intervjuats.43  

Även när det gäller vissa delar av grundskolans undervisning, anser en 
del föräldrar att flickorna inte bör delta i denna.  

 
Jo, det är så [till] exempel, för förra året, jag hade några elever och då 
reagerade föräldrarna. Det var ungdomarna som är i klass åtta och nio och 
dom pratar liksom om kroppen och kroppsdelar och så där bland annat [i 

                                              
42 På konferensen Romanit Euroopassa eteenpäin – Romerna framåt i Europa anordnad 
av Delegationen för romska ärenden, Social- och hälsovårdsministeriet i Helsingfors 5-6 
oktober 2004, bad den kvinnliga romska delegaten, när hon skulle tala om 
tvångssteriliseringar av romska kvinnor i olika delar av Europa, om ursäkt genom att 
säga: ”Nu får karlarna stänga öronen eller gå ut eller öppna sina hjärtan”, varvid några 
av de manliga romska delegaterna också gick ut under den tid detta ämne avhandlades 
(konferensanteckningar, 2004-10-06). 
43 Redan Ödman (1975: 40) påpekade när det gällde vuxenutbildningen i Årsta i slutet av 
1960-talet, där klasserna var åldersmässigt heterogena, att ”föräldrar och barn tillhörde 
ofta samma klass med påföljd att de äldre hämmade ungdomarnas spontana nyfikenhet 
både i allmänhet och när det gällde vissa företeelser, som var tabuerade sedan genera-
tioner tillbaka”.  
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undervisningen], hur barnen, eller när man ska gifta sig, när det är dags. 
Hur man får barn och sånna saker. Men våra romer vill inte att barnen ska 
veta om det och det är liksom, det är liksom [otydligt]. Och flera familjer 
har ringt mig och dom har sagt: Jag ber dig att du ska säga till lärarna att 
min dotter får inte vara på den här lektionen. Så sen kontaktade jag lärarna 
och dom visste inte det här. Varför det? [frågade lärarna]. Men i vår 
religion, som romer vill vi inte att ungdomarna ska prata så mycket om de 
här sakerna. Efter det fattade dom [lärarna] att det är så och några av dom 
hade inte de här lektionerna, eftersom barnen är blyga och så (intervju 11). 
 

En intervjuad tar upp romska flickors och kvinnors situation och föräldrar-
nas rädsla att skolan ska förändra barnen (intervju 4). För flickorna kan det 
innebära förväntningar från hemmet när det gäller uppförande och kontakt 
med pojkar i tonåren, som ibland står i konflikt med skolans synsätt (jfr 
EUMC, 2003: 81). 

 
Men hemma, det är ju annorlunda eftersom dom här romska tjejerna kan 
inte vara som svenskar då, alltså uppföra sig som dom, utan dom ska ju 
uppföra sig som roma. Alltså dom romska tjejerna alltså. Man ska vara 
oskuldsfull, ska man va. Man ska inte ha nån kille då förrän man blir stor 
då, när pappan kanske hittar nån eller så då, men är man tillsammans med 
nån då, så då känner man sig inför hela familjen…inte bra faktiskt. Då säger 
dom att man är slampa eller hora eller så, säger alltid vårt folk. Så när andra 
folk hör om det, så vill dom inte ha den här tjejen, att hon ska gifta sig med 
hennes son då. Då tycker man att hon inte är bra, att hon har gjort otäcka 
saker. Så att när man är i skolan då, då känner man nåt annat då alltså. Men 
inte som hemma då (intervju 4). 
 
Till vissa föräldrar, säger tjejerna: Pappa jag ska till skolan. Och sen tror 
föräldrarna att dom är i skolan, men dom är med några av sina pojkvänner 

te [på stan] och så där, med kompisarna och sånna saker (intervju 11). u
 

Även avsaknaden av förebilder har spelat stor roll för de romska flickornas 
skolgång och synen på framtiden. Det finns få förebilder bland romska 
kvinnor när det gäller olika yrken och utbildning kan också få 
konsekvenser i familjerna, som denna föreläsare framför: 

 
Alla kulturer drar undan mattan på karlarna när kvinnorna börjar utbilda sig 
romsk föreläsare, seminarieanteckningar 2005-02-22). (

 
De sociala åtaganden gentemot familj och släkt (jfr Kağıtçıbaşı, 1996) i ett 
samhälle där man inte känner förtroende för samhällsinstitutionerna blir 
mer omfattande. En av de icke-romska pedagogerna berättar: 

 
Dom hade oerhört mycket åtaganden, oerhört mycket, men det var ju 
mycket kyrkliga engagemang. Så det familjen det nämnde man inte ens 
alltså, det är en självklarhet. Är barnen sjuka, det är klart då stannar kvin-
norna hemma. Den här gången var det kvinnorna vi hade i stort sett och 
förra gången i X [utbildningen] så var det ju männen. Männen var ju betyd-
ligt friare. (…) Men dom försöker alltså på alla möjliga sätt och vis att få 
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ihop sina liv. Dom försöker att sköta familjen, dom sköter kyrkan och dom 
sköter skolan och dom blir trötta. Dom blir väldigt trötta. Så det är sannerli-
gen en utmaning att ha dom i skolan, men den är rolig (intervju 14). 
 

Särskilt för kvinnorna är familj och släkt en stor uppgift, vilket gör att 
många av dem kan har svårt att hinna med sin skolgång eller utbildning. 
Det kan vara lätt att komma efter med studierna. Uppgifterna gentemot 
familjen måste i första hand skötas, menar några av de icke-romska peda-
gogerna.  

Man blir galen emellanåt, därför att det är så ojämlikt. Och det blir man som 
svensk kvinna, när man kallar sig själv feminist, så blir jag galen. Det var så 
att man fick gå ut [ur klassrummet] liksom och slå [otydligt, skrattar] på 
väggar och gå in igen (intervju 16). 
 

En av de intervjuade icke-romska pedagogerna framhåller dock att de yngre 
kvinnor, som hon arbetar med, är mycket ambitiösa. De kommer i tid till 
undervisningen och arbetar intensivt med sina studier, trots att de många 
gånger saknar stöd för utbildningen i hemmet. Föräldrarna säger: Varför 
ska du gå till skolan? (fältanteckningar, romsk utbildning, 2004-10-12).44

 
Och sen är det naturligtvis en utveckling på könsområdet så att säga. Hur 
ska liksom maktförhållandena vara där? Ska männen ta större ansvar eller 
hur ska det bli alltså, men det är ju en process liksom som ingår i deras kul-
turutveckling. Återigen vi kan bara ge dom verktygen, tycker jag verktygen 
här att se på saker och ting och sen måste dom själva driva, om dom vill, en 
utveckling åt det hållet. Och vill dom inte så är det inte vår sak, tycker jag 
alltså, att ta nån ställning i det (intervju 14). 
 

För att underlätta för kvinnorna föreslår den intervjuade att man borde 
koppla en förskola till vuxenutbildningen där barnen skulle kunna placeras 
medan mammorna går på sina kurser (jfr Popoola, 2000).  

 

Erkännandet och framtiden 
Hur ser man bland de här intervjuade romerna på erkännandet som 
nationell minoritet efter att fem år har gått? Här finns både negativa och 
positiva röster. 

 

                                              
44 Airi Markkanen, som i sin avhandling (2003) följt romska kvinnors liv i Finland under 
många år, pekar på ”the ethnocentricity of the famous Nordic and Finnish gender 
equality agenda” (Halsaa, 2004: 230). Markkanen lyfter fram romska kvinnors starka 
ställning inom familjen och menar att romska kvinnors situation inte undersökts 
ordentligt, samt pekar på att det också finns en begynnande romsk kvinnorörelse runt om 
i Europa. 
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Det är inte meningen att alla godhjärtade människor ska bära oss under 
armarna. Vi kan gå och vi kan stå (romsk föreläsare, 
konferensanteckningar, 2004-02-11). 
 

Majoritetssamhällets långvariga diskriminering och ofta negativa inställ-
ning till minoriteten påverkar också dagens situation och gör att det före-
kommer en avvaktande hållning också inom minoriteten. När en utbild-
ningsgrupp av blivande romska pedagoger vid ett tillfälle ska besöka en 
utställning, visar det sig att entrén till lokalen är stängd, trots att läraren fått 
information om att den skulle vara öppen vid den aktuella tidpunkten.  

 
Dom kanske såg att det kom zigenare och därför stängde dom, säger en av 
de manliga kursdeltagarna och man skrattar (fältanteckningar, romsk utbild-
ning, 2004-10-12). 
 

På liknande sätt skämtar man vid en genomgång av vilka som ska på olika 
studiebesök på daghem, skolor och fritidshem. Några av de manliga kurs-
deltagarna kommer att göra sällskap till en verksamhet, men den av dem 
som sköter kontakten vet inte om de kan komma fyra personer samtidigt. 

 
Om vi kommer fyra [romska killar], så tror dom kanske att vi ska råna dom, 
säger en av dem med ett skratt (fältanteckningar, romsk utbildning, 2004-
10-19). 
 

Trots skratten i de här kommentarerna, finns det en underton av allvar. 
Erfarenheter av 500 års diskriminering och rasism (jfr kapitel III) har satt 
sina spår och gör att man ännu inte kan känna sig säker på majoritetssam-
hällets inställning. Kommentarerna kan jämföras med det som Pripp (1999) 
beskriver som ”en tredje närvarande”, dvs. att när en grupp människor till-
skrivits vissa gemensamma egenskaper blir det svårt att bortse från dessa i 
mötet med andra, även för gruppen själv. ”De omsluts av andras uppfatt-
ningar och anspråk på vetande om gruppens karakteristiska egenskaper” 
(ibid.: 43). Med Pripps term omslutning kan man i detta fall säga att de två 
utsagorna ovan beskriver hur romer hela tiden omsluts av och måste för-
hålla sig till den rådande stigmatiserande bilden av dem själva som före-
kommer runt omkring dem i majoritetssamhället (jfr Goffman, 2005).  

 
För jag tycker det finns så mycket fördomar här i Sverige bland svenskar 
och andra utlänningar, när det gäller romer, och jag tycker att man borde ta 
upp det ganska mycket, att få bort dom fördomar som människor har 
gruppintervju 2). (

 
Känner lärarna i skolan till att Sverige har fem nationella minoriteter? Sva-
ren på denna fråga varierar, men det verkar som om fler och fler börjar 
känna till själva erkännandet, men några större förändringar har det ännu 
inte lett till i skolan, trots att fem år har gått. 
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Det har inte gett något på skolorna. Det är inte värt fem öre på skolorna. 
Många lärare vet inte ens om det (intervju 12). 
 
Ja, det är stor betydelse inom X kommun, att dom vet, dom vet alla att vi är 
erkända som en minoritet här i Sverige och det är jättebra. Men vi förvän-
tade oss att det ska gå fortare, att vi ska göra framsteg och så där, men det 
går inte (intervju 11). 
  
Det har blivit öppet för oss, mer erkänt, eftersom nu kallas vi för romer och 
inte zigenare, förut var det zigenarjävlar…(intervju 10). 
 

Några av de intervjuade romska pedagogerna anser att i och med att romer 
fått minoritetsstatus har det ändå inneburit att skolor och utbildningar börjat 
gå dem till mötes i högre grad än tidigare. Den romska kulturen är dock 
fortfarande osynlig ute i skolorna. Det är mycket angeläget att romsk histo-
ria och kultur får en plats i skolan och når ut till alla barn, enligt flera av de 
intervjuade. Man lär sig en hel del om andra länder, kulturer och 
traditioner, men inte om romer. 

 
Jag tror att det är viktigt att man har en minoritetsvecka varje år. Jag tror att 
det är jätteviktigt och då gäller det alla nationella minoriteter, tänker jag. 
Jag tror att skolorna måste få in romska föreläsare som kommer in och talar 
i aulan och jag tror att man måste få in det i läroplanen (…), så att det står 
vad romerna är. Och inte en sida, utan kanske ett kapitel, förstår du (intervju 
1). 
 

De icke-romska pedagogerna upplever att skolorna inte tar till vara på de 
romska pedagogerna som nu håller på att utbildas och deras kunskaper för 
att sprida dessa till andra elever och lärare.  

Det finns också exempel på hur vuxenutbildning kan ge ny kunskap om 
den egna minoriteten. En av de icke-romska pedagogerna berättar om en 
romsk kursdeltagare på en annan kurs på samma utbildningsinstitution som 
hon hörde samtala med sina kurskamrater, där kursdeltagaren sa: 

 
Ja alltså, jag visste ingenting om romernas historia innan jag började på den 
här skolan. Det har jag fått lära mig här [skrattar]. Det tyckte jag var kul. 
ag har fått lära mig om mig själv [sa kursdeltagaren] (intervju 15). J

 
Den intervjuade menar att många av de yngre blivande romska pedago-
gerna, också känner sig rätt trötta på alla eländesbeskrivningar kring mino-
riteten. Det handlar om unga människor som inte vuxit upp i läger och som 
har andra föreställningar om hur man vill bli presenterad som rom idag och 
vad man vill läsa om minoriteten (fältanteckningar, romsk utbildning, 
2004-10-19). Här saknas aktuellt material som lyfter fram nya typer av 
romska förebilder och positiva exempel.  

De icke-romska pedagogerna upplever en förändring bland minoriteten i 
och med erkännandet.  

 

 149



  

Nej, men alltså jag kunde uppleva en stolthet, att dom är stolta för det, för 
då blev dom i alla fall nåt på ett sätt. Så det tror jag att dom tycker är väldigt 
viktigt. Det är ju viktigt, herregud. Det är oerhört viktigt! Så att det är en 
trygghet i det (intervju 16). 
 

En av dem menar att det är först nu, genom erkännandet som nationell 
minoritet, som man nått fram till de tankegångar som redan förekom på 
1960-talet. Den intervjuade lyfter fram hur viktiga många av de tidiga 
romska företrädarna varit i arbetet för dagens situation. 

 
Katarina Taikon, Rosa Taikon, Hans Caldaras och också Katarinas styvsys-
ter Paula, Paulina i Göteborg och Monica Caldaras, om man talar om dom 
svenska romerna, dom har ju gjort en pionjärinsats och gör det fortfarande. 
Och det är ju ändå en seger för dom och det är en seger att det här romska 
kulturcentret finns och dom här föreningarna. Det finns ju många romska 
föreningar. Nu har vi inte talat ett dugg om dom här resandebarnen. Det tror 
jag är också, kommer att bli väldigt betydelsefullt när nu dom går fram. Och 
dom finska romerna har ju gjort en enorm insats. Vi har ju inte pratat så 
mycket om dom. Men tänk tidigt Aleka Stobin,45 det han gjorde var en stor 
kulturgärning, band samman och som trädde fram som rom. För att det har 
hela tiden funnits dom här förgrundsfigurerna. Aleka Stobin gjorde ett jätte-
stort, jättestort arbete (intervju 20). 
 

Den intervjuade menar också att diskussionen om det förflutna inte får bli 
för svartvit, så att allt det som tidigare gjordes betraktas som dåligt med 
dagens ögon. Det fanns redan på 1960-talet, exempelvis i Trankellgruppens 
diskussioner, tankar om behovet av romska lärare och tvåspråkig undervis-
ning samt hur man skulle kunna arbeta tillsammans, menar den intervjuade. 
I den radikalisering som då pågick i samhället, var också frågan om makt i 
relationen minoritet – majoritet, något som ofta debatterades.  

 
Och diskussionerna handlade väldigt mycket om det. Hur gör man? Hur gör 
den som har makten ihop med, i samarbete med, den som inte har makten? 
Och hur, vad finns det för strategier bland den maktlösa, att erövra makten? 
Naturligtvis vill den erövra makten, för att den vill också ha makt. Och hur 

et här samspelet ut?  ser d
(…) 
- Hela tiden var idén att vi skulle samverka. Alltså det fanns väldigt många 
progressiva krafter. 
Så egentligen är det först nu som… 
 Som jag ser resultatet. Och det tycker inte jag [är konstigt] alltså. Så många 
år tar det. (…) Vi såg det här som ett politiskt arbete, där vi var med och 
kämpade mot all slags rasism var den än fanns (intervju 20). 

 

                                              
45 Aleka Stobin var redan på 1970-talet ledande inom Stockholms finska zigenarförening. 
Han var också länge ordförande eller vice ordförande i Nordiska Zigenarrådet, sedermera 
Romska Riksförbundet. Han ingick även i minoritetsspråkskommitténs arbete och var 
också internationellt verksam i romska frågor (Kiveliö & Korhonen, 2001). 
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Analys av tidsperioden 
I det här kapitlet behandlas den första femårsperioden sedan erkännandet av 
de fem nationella minoriteterna i början av år 2000. Hur har erkännandet 
påverkat relationen mellan den romska minoriteten och majoritetssamhäl-
lets skola och finns det några förändringar att ta fasta på? Det som ganska 
entydigt framkommer under denna korta period är den starka samsyn från 
minoritetens sida om att skolgång och utbildning är viktigt, både för barn 
och vuxna, och att föräldrar i högre grad än tidigare uppmuntrar barnen att 
gå till skolan. Från majoritetssamhällets sida i allmänhet är intresset dock 
fortfarande svagt. Denna studie tyder dock på att det ännu inte åstadkom-
mits några mer djupgående förändringar inom majoritetssamhället, utom 
möjligen när det gäller vetskapen om att det finns nationella minoriteter och 
att romerna är en av dem. Det är oroväckande att vi fortfarande har en 
situation där skolor inte verkar följa upp de romska eleverna frånvaro, där 
romsk historia, språk och kultur osynliggörs och där man uppenbarligen har 
en minimal kontakt med romska föräldrar (jfr BO, 2005). Kan det vara så 
att den kulturaliseringsdiskurs som funnits under lång tid i majoritetssam-
hället och också i skolan, fortfarande i hög grad lever kvar? Är det så att 
romer ännu inte betraktas som en minoritet utan som en invandrargrupp 
eller undergrupp till andra nationaliteter som kommit till Sverige under 
senare år? Även om kunskap om minoriteten finns är den ännu inte allmänt 
spridd och motbilderna som presenteras är fortfarande alltför få för att få ett 
genomslag i samhället, och därmed i skolan.  

Som tidigare nämnts (se kapitel IV) gynnar skolan i hög grad elever från 
västerländska medelklassmiljöer med en språksocialisation där skolförbere-
dande mönster för litteracitet förekommer i hemmet. När det nu finns allt 
fler romska föräldrar som betonar att skolan är viktig för barnen, blir den 
stora utmaningen för skolan att bidra till dessa elevers skolframgång och 
bygga broar mellan de mönster som förekommer i hemmet och de som till-
mäts värde och gynnar barnen i skolan. Hur kan skolan erkänna de kunska-
per som romska elever har och samtidigt ge dem möjlighet att erövra de 
verktyg som krävs för att få tillgång till makt i dagens samhälle? Att under-
söka vilka faktorer som gynnar romska elevers skolframgång vore viktig 
vidare forskning.  

Liten uppmärksamhet har enligt Liégeois (1998) ägnats de romska 
familjernas värden och normer för uppfostran. Ett undantag utgör Inga 
Gustafsson avhandling (1971), i vilken hon försöker förstå situationen 
utifrån de romska föräldrarnas perspektiv och menar att det romska sättet 
att uppfostra barn varit konsistent och funktionellt, men dysfuntionellt 
utifrån majoritetens norm. Det finns, menar Liégois (1998), aspekter i 
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romskt liv som exempelvis flexibilitet, initiativförmåga, geografisk 
mobilitet, barnens uppfostran och ett gemensamt vardagsliv som kan ge en 
stark känsla av identitet, vilket väl motsvarar de krav som ställs i den tid 
och det rörliga samhälle vi nu lever i (jfr Lidén 1990; OSCE 2000). 

 

Etnisk mobilisering 
Även under denna korta tidsperiod finner vi fortfarande en diskurs om när-
varo/frånvaro, men de förändringar, när det gäller synen på skolan som 
intervjuer och observationer tyder på är att diskursen ’skolan som hot’ hål-
ler på att försvagas och att i stället diskursen ’skolan som möjlighet’ håller 
på att växa fram. Den nationella självförståelsens exkluderande diskurs 
håller på att långsamt försvagas till förmån för det demokratiska credots 
mer inkluderande diskurs. 

Enligt Peuras (1994) modell börjar både ett stöd och ett aktivt skydd 
långsamt växa fram gentemot minoriteten, även om likgiltigheten fortfa-
rande också finns kvar. Vi ser också en ökad etnisk mobilisering och revi-
talisering inom minoriteten, dvs. ”det återuppväckande av den traditionella 
kulturen, som tycks nödvändig för att ursprungsbefolkningar ska överleva” 
(Eriksen, 2000: 321), även om det i detta fall inte rör sig om en urbefolk-
ning utan en nationell minoritet. Trots att mycket arbete återstår kan det 
vara viktigt att lyfta fram några andra förändringar som skett sedan erkän-
nandet av de nationella minoriteterna och vad dessa inneburit. För romer 
har exempelvis Radio Romano startats med nyhetssändningar på romani 
chib. Även när det gäller publikationer pågår en utveckling med fler nyut-
komna böcker om och av romer skrivna både på romani chib och svenska. 
Självbiografier som Aljosha zigenarhövdingens pojke (Lundgren & Dimiter 
Taikon, 1998), Pay Źuvindo Romané. Sityarimáta hay divánóri. Vishetens 
brunn. Romska ordspråk och talesätt (Demetri & Dimiter-Taikon, 2002), 
Nadja Taikon. Tjejen från Tanto. É šei anda o Tanto (Mannerfelt & 
Eriksson, 2003), Mure anglunde Parmići. Sagor på romani chib – 
kelderash (Kaldaras Nikolizsson, 2004), Sofia Z-4515 (Lundgren & 
Taikon, 2005) och antologier som Utan hus utan grav. Bi kheresko bi 
limoresko (Lundgren, 2002) och Svarta rosor. Kale ruze (Lundgren, 2003) 
är bara några exempel. Under hösten 2003 sändes ett flertal TV-program 
som på olika sätt synliggjorde romers och resandes språk, historia och tra-
ditioner. Ett av dem, programmet Det nya Sverige: Lattjo drom…och en vit 
Mercedes i två delar, är de första TV-program i Sverige som producerats 
både av och om romer. Forum för levande historia har i sitt uppdrag att 
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också informera om den romska minoritetens situation och motverka 
antiziganism.  
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IX. I SKÄRNINGSPUNKTEN MELLAN HOT 
OCH MÖJLIGHET 
 
 
 
 

Inledning 
I det material som analyserats i denna studie har en mycket komplex bild 
framträtt med avsevärda variationer när det gäller erfarenheter och syn-
punkter på relationen mellan den romska minoriteten och majoritetssam-
hällets skola under de tre undersökta tidsperioderna. Många frågor som rör 
denna relation har också upprepats i mer än 40 år. 
 

Skolan som diskursordning 
Om man utifrån Fairclaughs (2001) perspektiv och betraktar skolan som en 
diskursordning (se kapitel V), har ur materialet olika diskurser kring skola 
och utbildning som finns i majoritetssamhället och hos den romska minori-
teten kunnat urskiljas och identifieras. Det intressanta enligt min mening är 
vilka områden dessa diskurser täcker och hur var och en av dem ger bety-
delse åt skolan. Finns det någon som försöker utmana tidigare synsätt? Går 
det att finna förändringar?  

 

Nationell självförståelse och demokratiskt credo 
I de tre analyserade perioderna har vi kunnat se hur den nationella självför-
ståelsens diskurs dominerat majoritetssamhällets relation till minoriteten i 
skolan men hur denna allt mer har kommit att utmanas av det demokratiska 
credots diskurs (jfr Municio, 1993), genom ett mer inkluderande förhåll-
ningssätt som sakta håller på att växa fram gentemot romer och andra nyare 
grupper i landet. Hela tiden har dock den nationella självförståelsens 
diskurs med sina olika utestängningsmekanismer (Foucault, 1993) – t.ex. 
att romer betraktas som invandrare och inte som minoritet – fungerat 
exkluderande. Det finns en stark tröghet ”i dominerande diskurser, vilka 
genomsyrar och är förankrade i materiella strukturer, lagar m m” (Alvesson 
& Sköldberg, 1994: 247) och som gör att de länge kan leva kvar och 
påverka. På skolans område har det svenska språket och den svenska 
kulturen i hög grad haft hegemoni, trots exempelvis hemspråksreformen 
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1976 (Borevi, 2002) och formuleringar om interkulturell undervisning 
(SOU 1983:57) samt läroplanernas skrivningar om demokrati och mångfald 
(Lpfö 98; Lpo 94; Lpf 94). Den nationella självförståelsens diskurs har 
försökt få tolkningsföreträde genom exempelvis ett bristtänkande och en 
kulturalisering när det gäller de romska eleverna skolsvårigheter och en 
allmän marginalisering av minoriteten i samhället. Det svenska språket och 
den svenska (medelklass)kulturen utgör de språkliga och kulturella kapital 
som i skolan utgjort normen, tillerkänts värde och som premierats.  

 

Diskurser om hot och möjlighet 
Med utgångspunkt i Mörkenstams (1999) analogikedjor, men här använda 
som ett slags konsekvenskedjor, kan vi beskriva och tydliggöra några sam-
manhängande diskurser som har vuxit fram och dominerat, och fortfarande 
dominerar, synen på romska elever i skolan och som får konskvenser för 
deras situation och handlingsutrymme där. I dessa diskurser har skolan ofta 
på olika sätt setts som hot.  

I den första diskursen utgår vi ifrån att skolan känt till de romska elever-
nas etniska bakgrund, dvs. att dessa elever har varit synliga som romer för 
skolan, där de ofta varit frånvarande. Följande konsekvenskedja kan då 
konstrueras: 

 
• Synlig romsk elev – frånvarande från skolan – bristande skolfram-

gång – bibehållen etnisk tillhörighet – marginalisering 
 

Om de romska eleverna kommit till skolan och varit närvarande kan kedjan 
se ut på följande vis: 

 
• Synlig romsk elev – närvarande men utan stöd i skolan eller från 

hemmet – bristande skolframgång – bibehållen etnisk tillhörighet – 
marginalisering 

 
Bibehållen etnisk tillhörighet blir här en konsekvens, om inte eleven genom 
marginalisering riskerar att går under. Konsekvensen för eleven av dessa 
båda diskurser blir en bristande skolframgång. 

Många romska föräldrars syn på skolan som hot har lett till att man av 
olika skäl inte stött barnens skolgång, har också fått/kan få förödande kon-
sekvenser för barnen: 

 
• Skola och utbildning som hot – ingen utbildning – bibehållen etnisk 

identitet? – marginalisering – hot mot överlevnad både fysiskt och 
psykiskt som individ och minoritet 
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Man kan konstatera att denna diskurs, precis som de tidigare två, kan 
resultera i den marginalisering som Young (2000) betraktar som förtryckets 
förmodligen allvarligaste uttryck. I denna diskurs kan individens överlev-
nad hotas både psykiskt och fysiskt.  

Vi kan även bygga en konsekvenskedja för de romska elever, som går i 
skolan, men där skolan inte känner till elevernas romska bakgrund.  

 
• Närvarande romsk elev med osynlig minoritetstillhörighet – under-

kommunikation av etnisk tillhörighet i skolan – skolframgång – kul-
turell klyvning eller assimilation 

 
I denna kedja kan skolframgången leda till en kulturell klyvning och/eller 
assimilation för eleven. Detta kan i sin tur betyda att eleven tar avstånd från 
sin minoritetsbakgrund och familj, eftersom de också underkommunicerar 
sin etniska tillhörighet (jfr Eriksen, 1993; Amft, 2000; DO, 2004; BO, 
2005).  

Ytterligare en hotdiskurs som kunnat urskiljas utgår från att föräldrarna 
på olika sätt stött sina barns skolgång. Trots detta kan ändå skola och ut-
bildning utgöra ett hot i slutänden (jfr avsnittet om ökad variation inom 
minoriteten i kapitel VIII). 

 
• Närvarande romsk elev med stöd, hjälp och förståelse från hem och 

skola – skolframgång – ökad variation inom gruppen – större hete-
rogenitet – mindre sammanhållning inom familjen och minoriteten – 
kan leda till assimilation med majoritetskulturen 

 
Skola och vidare utbildning kan för individen också betyda en klassresa 
och därmed också bidra till en ökad heterogenitet inom minoriteten. Det 
kan göra att individen tar avstånd från eller förnekar den egna bakgrunden, 
assimileras, eller att man riskerar att marginaliseras av minoriteten. 

Från skolans sida har man ofta använt en kulturaliseringsdiskurs som 
förklaring till de romska elevernas skolsituation, där den romska kulturen 
utmålats som orsak till elevernas bristande skolframgång. Konsekvensked-
jan kan då se ut på följande sätt: 

 
• Romsk elev – frånvarande eller närvarande utan stöd från skolan – 

bristande skolframgång – ”det är deras kultur” – marginalisering 
 

Den statiska synen på kultur- och etnicitetsbegreppen i relation till romer 
som exempelvis Mayall (2004) och Belton (2005) lyft fram, och som under 
lång tid dominerat, lever kvar och återspeglas i konsekvenskedjan ovan.  

Finns det då inget som talar mot dessa hotdiskurser? Här är frågan om 
assimilation viktig. Hur kan skolan fungera så att ett romskt barn kan gå 
igenom skolan och bibehålla sina dubbla eller multipla identiteter och till-
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hörigheter? En konsekvenskedja som visar skolan som möjlighet skulle 
kunna konstrueras på följande sätt: 

 
• Närvarande romsk elev med stöd, hjälp och förståelse från hem och 

skola – skolframgång – ökad makt och inflytande i samhället –över-
levnad både fysiskt och psykiskt som individ och som etnisk 
minoritet 

 
Den diskurs som denna konsekvenskedja tydliggör, visar en diskurs som nu 
sakta håller på att växa fram och utmana de tidigare diskursernas hegemoni 
i skolan.  
 

Spelet mellan diskurserna i skolan  
Om vi utgår ifrån de olika konskevenskedjorna ovan, skulle dessa kunna 
utgöra några av de olika diskurser som beskriver relationen mellan den 
romska minoriteten och majoritetssamhällets skola och som har dominerat 
under den undersökta tidsperioden och haft hegemoni, vilket också gjort att 
de inte ifrågasatts i någon högre grad. Det blir också tydligt hur konse-
kvenskedjorna samverkar på skilda sätt med Municios (1993) två diskurser. 

 
Hotdiskurser 
De olika hotdiskurserna har kunnat ha stort inflytande på de romska elever-
nas skolsituation och påverkat elevernas handlingsutrymme. De romska 
hemmen har i många fall upplevt skolan som hotfull genom den 
diskriminering som många gånger barnen mött där eller genom att 
avståndet mellan föräldrar och barn har ökat. Både skolgång och brist på 
skolgång har i sig kunnat utgöra ett hot för eleven. Den marginalisering 
som flera av hotdiskurserna pekar på, kan också ha lett till att många 
romska ungdomar under senare år gått under på grund av droger, 
kriminalitet och marginalisering (jfr Raber, 2003). Hälsotillståndet hos 
romer är i Sverige generellt också sämre i jämförelse med 
majoritetsbefolkningen (Ds 1997:49) och detta gäller även romers situation 
internationellt (Costarelli, 1993; OSCE, 2000). En genomgång av 44 
internationellt publicerade artiklar om romers hälsa i olika länder (Hajioff 
& McKee, 2000) visar bland annat högre barnadödlighet och kortare 
livslängd än hos majoritetsbefolkningarna. Bland romska barn fann man 
exempelvis att blyförgiftning och brännskador var vanligare. Författarna 
konstaterar en nästan total avsaknad av forskning rörande icke-smittsamma 
sjukdomar bland romer. De frågar sig om orsaken kan var en 
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socialdarwinistisk agenda med målet ”reducing those considered to be 
constitutionally weak and socially undesirable” (ibid.: 868).  

På ett europeiskt plan visar rapporten Breaking the Barriers – Romani 
Women and Access to Public Health Care (2003: 80-81) gjord av EUMC 
(European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia) att romer dis-
krimineras i mötet med den allmänna hälso- och sjukvården. Man får sämre 
hjälp än andra, vilket också resulterar i minskat förtroende för den allmänna 
sjukvården. Rapporten pekar också på att romska barn i Europa ofta saknar 
pengar för skolmaterial och – kläder och även kan ha svårigheter med 
majoritetsspråket i skolan. De riskerar också att möta mer eller mindre 
outbildade eller fördomsfulla lärare, en lägre standard i skolan än andra 
barn och förväntningar på en närvaro som inte ligger på samma nivå som 
för icke-romska barn. EUMC menar att en förutsättning för förbättrad hälsa 
för romska flickor och kvinnor är rätten till skolgång och utbildning. 
Skolgång utgör alltså en förutsättning för överlevnad som individ och 
minoritet idag.  

Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Alvaro Gil-
Robles, konstaterar att satsningar på skola och utbildning för romska barn 
och ungdomar är en investering i samhället som helhet (Office of the 
Commissioner for Human Rights, 2005: 19). Han framhåller att det faktum 
att en så stor andel av romska barn runt om i Europa inte har samma 
levandsstandard som övriga barn och ungdomar, inte bara hotar romers rätt 
till skolgång utan hela samhällen. I vissa länder är skolfrånvaron alltför hög 
och har till och med ökat under de senaste tio åren, konstaterar han. Fattig-
dom, fördomar och diskriminering är några av de faktorer som ligger 
bakom detta och som omöjliggör en likvärdig skolgång för romska elever. 

 
Nationell självförståelse och kulturalisering 
Den nationella självförståelsen har kunnat samverka med en kulturalise-
ringsdiskurs kring de romska barnens skolsvårigheter. Rådande föreställ-
ningar om romer i majoritetssamhället kan ha påverkat många lärares syn 
på den romska minoriteten och gjort att kulturaliseringen har kunnat 
fungera som förklaringsmodell från skolans sida. En statisk och 
essentialistisk syn på romsk kultur har varit dominerande (jfr kapitel III) i 
samhället och det har därför varit lätt för skolan att använda sig av den 
förklaringen. Skolan som organisation har inte heller varit ifrågasatt (jfr 
Lahdenperä, 1997). Assimilation har här varit ytterligare en konsekvens. 

Dessutom har den nationella självförståelsen kunnat generera ett brist-
tänkande gentemot de romska minoritetseleverna. de Carvalho (2001) 
pekar på de problem som kan uppstå för elever som exempelvis tillhör 
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olika minoriteter eller andra sociala grupper än den västerländska 
medelklassen, om fokus för skolframgång förflyttas från skolan till hemmet 
(se kapitel IV). Bristtänkandet kring de romska eleverna i kombination med 
kulturalisering av deras skolsvårigheter och en överföring av ansvaret för 
skolframgången till de romska hemmen, med deras ofta begränsade 
erfarenheter av skolgång, har sannolikt påverkat elevernas skolsituation på 
ett mycket negativt sätt. 

Kulturaliseringstendensen med dess vanligen mycket cementerade syn 
på romer och romsk kultur, har starkt kritiserats av Belton (2005: 175), som 
menar att den fossilisering46 som analysen av romsk identitet under lång tid 
har varit usatt för, har blivit motsägelsefull och spelat ut sin roll. Det har 
alltså blivit dags för ett paradigmskifte i Kuhns (1996 [1962]) bemärkelse, 
menar Belton. För att berättelsen om romsk identitet ska kunna bli använd-
bar, måste den formas i och av det sociala sammanhang som den är en del 
av. Min tolkning av det som Belton (2005) framför är att den statiska och 
essentialistiska synen på romer inom ramen för forskning har blivit oan-
vändbar i dagens samhälle, men det kan också tänkas att vi befinner oss i 
ett flerparadigmatiskt stadium (Kuhn, 1996), med konkurrerande forskar-
traditioner på området. De etnografiska traditionerna förefaller fortfarande 
dominera (jfr Mayall, 2004), vilket kan ha påverkat, och fortfarande påver-
kar skolans syn på minoriteten och dess kultur. Frågan är dock inte enkel. 
Romer behöver, precis som andra minoritetsgrupper, också sin etnicitet och 
minoritetsstatus för att kunna kräva sina rättigheter. Etniciteten innehåller 
alltså både förtryckande och frigörande inslag (jfr avsnittet om strategisk 
essentialism i kapitel V). 

Vissa aspekter som gäller romers situation skulle kunna jämföras med 
den som många urbefolkningar som samer, aboriginer, inuiter osv. befinner 
sig i. 

 
I någon mening har de att välja mellan reservat eller folkmord. Å ena sidan 
kan de försöka välja att isolera sig och så att säga sätta upp ett stängsel 
kring sina sedvänjor och traditioner. Sådana strategier har sällan eller aldrig 
varit framgångsrika. Å andra sidan kan de försöka arbeta aktivt för sina 
politiska intressen via statligt erkända organ. Men för att det ska vara 
möjligt måste de först gå igenom en moderniseringsprocess för att lära sig 

ehärska det politiska spelet på ett effektivt sätt (Eriksen, 2000: 323-4). b
 

I denna process spelar läskunnigheten, enligt Eriksen (1993), en viktig roll. 
Genom att reflektera över sin kultur och ”förtingliga” denna i bokform, har 

                                              
46 Begreppet fossilisering används vanligtvis för en avstannad utveckling av ett 
andraspråk och en ”förstening” av uttalet (NE, 1991: 550), men används här i en utvidgad 
bemärkelse.  
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en minoritet större chans till överlevnad, medan illiterata minoriteter ”lätt 
förvandlas till underklasser” (ibid.: 160).  

 
Demokratiskt credo med skolan som möjlighet 
Vi ser i denna studie hur diskursen skolan som möjlighet håller på att växa 
fram. Den pekar på en pågående förändringsprocess inom den romska 
minoriteten, där skolan idag av många betraktas som fundamental. Diskur-
sen samverkar med och förstärks av det demokratiska credots mer inklude-
rande synsätt. Dessa två utmanar de övriga diskurserna inom skolan. Upp-
levelsen av skolan som hot har varit stark hos många romska föräldrar, sär-
skilt hos de äldre generationerna. Skolan har ofta upplevts som 

 
the favourite place for Non-Gypsy societies to impose its colonization over 
our Culture, but at the same time, the School constitutes the best tool within 
our powers to obtain the emancipation of our People (Jiménez González, 
1993, citerad i OSCE, 2000: 68). 
 

Skolan och utbildning utgör idag en möjlighet för den romska minoriteten 
att ta makten över sitt liv. Bourdieu (1997) har pekat på hur de olika kapital 
som individen besitter kan omvandlas till fördelar i skilda sammanhang. 
Donald Broady (2000) menar dock att man behöver undersöka om 
Bourdieus kapitalbegrepp, som ju främst utgår från det franska samhället, 
kräver en anpassning till svenska förhållanden. Broady framhåller bland 
annat hur centraliserat det kulturella och vetenskapliga livet är i Frankrike 
och pekar på hur det i Sverige även funnits en förhållandevis autonom folk-
rörelsekultur som kan omvandlas till en form av tillgång, nämligen ett 
”organisationskapital” (ibid.: 466). När det gäller den romska minoriteten 
pekade redan Gustafsson (1971) på minoritetens smala institutionella bas. 
Det nazistiska folkmordet på romer utraderade också många familjer och 
stora delar av den traditionella romska kultur- och kunskapsstrukturen. 
Bristen på olika typer av kapital, t.ex. organisationskapital, har begränsat 
minoritetens möjlighet att göra sin röst hörd.  

Den som växer upp i Sverige och är aktiv i elevråd, föreningsliv, fack-
föreningsrörelse, politiska partier osv. ackumulerar på detta sätt ett kapital 
som i sin tur kan omvandlas till makt och inflytande samt ge en större möj-
lighet för individen att påverka sitt eget liv och sin omgivning. Att som 
romsk elev i skolan delta i klass- och elevråd och andra former för demo-
kratiskt inflytande kan vara ett första steg i erövrandet av organisations-
kapital, vilket utanför skolan kan användas i andra sammanhang för att på-
verka samhället och därmed livsvillkoren för individen och minoriteten och 
på sikt samhället i stort. Genom de många romska föreningarna och organi-
sationerna som bildats sedan erkännandet som nationell minoritet och med 
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utökade internationella kontakter mellan romska organisationer, kan man se 
hur ett organisationskapital håller på att skapas inom minoriteten. 

Majoritetssamhällets diskurser om den romska minoriteten har under 
lång tid varit starkt dominerande, men denna hegemoni börjar nu alltmer 
ifrågasättas och utmanas i och med att romer blivit en nationell minoritet. 
Det börjar nu också växa fram krav på forskning om romani chib och 
romernas historia där romer tillsammans med forskare får möjlighet att på-
verka arbetets inriktning och även delta i forskningen om den egna minori-
teten (se t.ex. É Romani Glinda 3/2003).  

 

Frågan om positiv särbehandling  
Skolgång ses idag som en demokratisk rättighet, och alla barn ska ha rätt 
och möjlighet till utbildning oberoende av bostadsort och ekonomiska för-
hållanden (Richardsson, 1999). Erkännandet av de nationella minoriteterna 
år 2000 innebär ett aktivt skydd av romernas rättigheter i samhället. Ram-
konvention för skydd av nationella minoriteter formulerar i artikel 12:3 rät-
ten till utbildning: ”Parterna åtar sig att främja lika möjligheter till tillträde 
till utbildning på alla nivåer för personer som tillhör nationella minoriteter” 
(SOU 1997:193: 130). I FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkon-
ventionen) slås det i artikel 29 fast att:  
 

1. Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning ska syfta till att  
 

a) utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och 
fysisk och psykisk förmåga; 

b) utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande 
friheterna samt för de principer som uppställts i Förenta Nationernas 
stadga; 

c) utveckla respekt för barnets föräldrar, för barnets egen kulturella identi-
tet, eget språk och egna värden, för vistelselandets och för ursprungslan-
dets nationella värden och för kulturer som skiljer sig från barnets egen 
(…) (Lärarens handbok, 2005: 151f ).  

 
Forskning tyder på att skolan reproducerar rådande maktförhållanden 
(Tallberg-Broman, Rubinstein Reich & Hägerström, 2002). Den fråga man 
ställer sig är hur det kan bli möjligt för den romska minoriteten att utmana 
denna reproduktion och hur Ramkonventionens och Barnkonventionens 
artiklar ovan kan uppfyllas? När det gäller skola och utbildning varierar 
synen bland de här intervjuade romerna på relationen till skolan och andra 
utbildningsinstitutioner (se figur 1).  
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Samma krav för alla barn Positiv särbehandling 
(inklusive de romska barnen) av romska barn 

 
 

Figur 1.  Illustration av variationer i utsagor när det gäller 
 önskvärda förhållningssätt till romska barn i skolan. 

 
Några av de intervjuade menar att man måste ställa samma krav på de 
romska eleverna som på övriga elever, medan andra hävdar att hänsyn 
måste tas till minoritetens historia och den behandling man fått under så 
lång tid, vilken inneburit att de flesta inte har fått en fullgod skolgång.  

I en av intervjuerna beskrivs hur några romska ungdomar sökt till en 
kurs i romsk kultur och historia vid ett universitet men fått avslag på sin 
ansökan eftersom de inte uppfyllde de formella inträdeskraven. Den 
intervjuade menade att i detta fall hade positiv särbehandling varit en 
lösning. Man kan dessutom även fråga sig vilka perspektiv och vilken 
läroprocess de övriga studenterna på kursen gick miste om genom att det 
inte fanns några romska studenter i undervisningsgruppen (jfr James, 2003; 
Kingston-Mann, 2005). Dessutom har universitet och högskolor också 
möjlighet att använda sig av regler för bedömning av reell kompetens och 
kan göra undantag, som gör det möjligt för sökande att komma in på vissa 
kurser. 

En del romer hävdar att samhället bör ge ekonomisk kompensation för 
den diskriminering, rasism och bristande skolgång som minoriteten varit 
utsatt för under så lång tid. De menar att detta skulle kunna ske genom 
exempelvis ekonomisk ersättning (lön) för att gå igenom en utbildning 
(Skolverket, 2001: 52; DO, 2004).47 Många bildar fortfarande också familj 
tidigt och har ekonomiska åtaganden. Att slippa ta studiemedel för att kom-
pensera att majoritetssamhället givit dem en bristande skolgång är också ett 
krav som förts fram. Eftersom romer inte har haft samma tillgång till den 
generella välfärdspolitiken och nuvarande studiestödssystem inte fungerar 
behövs särskilda stödåtgärder, eftersom så många människor behöver 
komplettera stor del av sin skolgång. I dagens situation sker ju redan en 
positiv särbehandling till majoritetsbefolkningens fördel genom det tolk-
ningsföreträde som majoritetsbefolkningen oftast har i olika frågor. Att 
använda sig av positiv särbehandling, när det gäller skola och utbildning 

                                              
47 I Norge har ”ett antal personer som tillhör romanifolket (de resande) fått s.k. ex gratia-
ersättningar för att de utsatts för orättvisor. Enligt praxis får en person med resande-
bakgrund 60 000 norska kronor i ersättning för att de har fått otillräcklig skol-
undervisning” (KU, 2005: 218). 
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för den romska minoriteten, skulle kunna vara en väg till en mer jämställd 
situation (se figur 2). 

Ett aktivt stöd i form av positiv särbehandling på utbildningsområdet är 
något som också tidigare förts fram (Rodell Olgaç, 1998; DO, 2004). 
Mörkenstam (1999) menar att frågan om likabehandling kan innebära ”ett 
ideal om assimilation” (ibid.: 246), medan ”det som talar för positiv särbe-
handling av minoriteter är att det är en förutsättning för att de skall nå pari-
tet med den övriga befolkningen vad gäller deras totala situation” (ibid: 
196).  

 
negativ behandling positiv särbehandling jämställd situation 

        
 
Figur 2.  Tänkbar konsekvens av positiv särbehandling när det gäller den 
 romska minoritetens skol- och utbildningssituation. 

 
Positiv särbehandling har framför allt tillämpats i USA när det gäller 
etniska minoriteter, och då särskilt för landets afrikansk-amerikanska 
befolkning som diskriminerats sedan slaveriets dagar, men också när det 
gäller kvinnors situation. I Sverige har positiv särbehandling främst använts 
i arbetslivet och som ett verktyg i jämställdhetspolitiken (Åsard & 
Runblom, 2000). Positiv särbehandling kan definieras som  

 
sådana åtgärder och program som medvetet syftar till att uppmuntra, hjälpa 
eller ge fördelar åt individer eller grupper vilka anses ha blivit diskrimine-
rade på arbetsmarknaden, vid antagning till högskolor och universitet eller 

id fördelningen av andra förmåner och resurser i samhället (ibid.:16). v
 

Positiv särbehandling, finns både i en svagare (equal opportunity) och star-
kare (equal results) form och handlar om att gottgöra historiska oförätter 
för grupper som fortfarande är diskriminerade (ibid.; jfr Torres, 1998: 243). 
Den svagare formen i utbildningssammanhang handlar om ”att lyfta upp 
minoritetsstudenterna över vissa utbildningströsklar som i och för sig upp-
fattas som rimliga”, medan den starkare formen kan exempelvis ses ”som 
ett slags språngbräda eller trampolin med vars hjälp medlemmar av olika 
minoriteter kan komma över diskriminerande hinder eller trösklar” (Roth, 
2000: 185).  

Genom att jämföra de två mycket olika samhällsmodellerna, samman-
fattar Erik Åsard och Harald Runblom (2000) både svenska och ameri-
kanska erfarenheter av positiv särbehandling. De menar att även om det 
inte går att dra samstämmiga slutsatser ”tyder mycket på att de svarta 
amerikanerna som minoritetsgrupp betraktad har haft en klar fördel av de 
preferensregler som hittills gällt på arbetsmarknaden och inom den högre 
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utbildningen” (ibid.: 323). Positiv särbehandling ifrågasätts dock allt mer i 
amerikanska sammanhang, men har starkt stöd bland de etniska 
minoriteterna i landet. De problem som finns kopplade till positiv 
särbehandling rör för det första kategoriseringsfrågan som aktualiserar 
gränsdragnings- och integritetsfrågor, medan det andra problemet gäller 
befolkningsstatistik och hur denna ska föras. I romska sammanhang, med 
erfarenheterna av andra världskriget och Förintelsen, är dessa två svåra 
frågor att lösa. Slutligen det tredje problemet gäller byråkratifrågan och hur 
systemet ska fungera rent praktiskt och administrativt (ibid.: 324). Borevi 
(2002) pekar också på det spänningsförhållande som välfärdsstaten i det 
mångkulturella samhället måste hantera ”mellan å ena sidan 
nödvändigheten av att rikta sig till invandrare eller minoriteter med särskilt 
stöd och å andra sidan risken att en sådan utpekande politik kan fungera 
stigmatiserande” (ibid.: 56).  

Mot bakgrund av de amerikanska erfarenheterna av positiv särbehand-
ling problematiserar Jagdish S. Gundara (2000) frågan och menar att 
positiv särbehandling i sig inte kan förändra situationen för olika grupper 
utan den måste, för att få majoritetssamhället eller andra dominerande 
grupper att förstå betydelsen av den, kopplas till olika nivåer i samhället. 

 
The education of advantaged children needs to advance in tandem with 
improvements in the education of the disadvantaged. Yet the disparities of 
differential social and cultural capital that the children bring from 
disadvantaged backgrounds will still lead to differential outcomes unless 
schools are effective, and are seen to be effective, in improving the life 
hances of all children (ibid.: 103). c

 
I Gundaras tankar finns flera paralleller till de Carvalhos (2001) diskussion 
om relationen mellan hem och skola. Att lämna över skolframgången för 
romska barn till hemmet, och att dessutom bortse från det informella 
lärande som där sker, skulle betyda en likgiltig inställning (jfr Peura, 1994) 
till romska barns skolframgång och fortsatta studier på högre nivå. Gundara 
(2000) menar att på grund av de misslyckaden som ibland gjorts när det 
gäller positiv särbehandling måste man nu försöka hitta vägar så att de ele-
ver eller studenter som genom positiv särbehandling kommer in på högre 
utbildningar också klarar dessa, exempelvis genom att man inrättar förbere-
dande kurser av olika slag, så att de uppfyller de akademiska krav som 
ställs. Det är dock en tudelad process, menar Gundara, eftersom utbild-
ningsinstitutionerna också själva kritiskt måste granska de egna struktu-
rerna, sin pedagogik och sitt kursinnehåll, så att hela undervisningen har 
relevans för alla studenter.  
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Interkulturell pedagogik – en möjlighet 
Hur kan vi i skolan och på olika utbildningar hantera den komplexa under-
visningssituation som många lärare står inför i elev- eller studentgrupper 
med stor social, kulturell, etnisk och språklig mångfald? Ett interkulturellt 
förhållningssätt har presenterats som en möjlig väg (Lahdenperä, 1995, 
1997, 2001a, 2001b, 2004; Liégeois, 1998; Gundara, 2000). När det gäller 
själva begreppet ”interkulturell” handlar det om en process, som innehåller 
såväl gränsöverskridande och interaktion som ömsesidighet och som dess-
utom samtidigt ”sätter kvalitativa och värdemässiga aspekter på kulturmö-
ten” (Lahdenperä, 2001b: 77). En interkulturell kommunikation kan först 
uppstå då de inblandade parterna är medvetna om den egna kulturella bak-
grunden och att det finns ett jämlikt förhållande mellan aktörerna, dvs. att 
också de som tillhör majoriteten börjar iaktta sig själv och därmed också 
inkluderar sig själva i kommunikationen och inte bara betraktar den andre. 
Ett interkulturellt förhållningssätt skulle då även innebära att majoritets-
befolkningens lärare blir mer observanta på den egna kulturbakgrunden och 
vilka förgivettaganden och kulturella tolkningar som man bär med sig i 
mötet med minoritetsbarn och -elever samt deras familjer. Det innebär även 
en högre grad av ömsesidigt lärande i relationen lärare – barn/elev i den 
bemärkelsen att läraren också är beredd att lära av sina barn och elever 
(Lahdenperä, 1997). 

Makten att definiera vilket kulturellt och språkligt kapital som är giltigt i 
skolan ligger fortfarande hos majoritetssamhället. På vilket sätt en majori-
tetslärare agerar gentemot minoritetsbarn i skolan kan få långtgående kon-
sekvenser för dessa barns skolframgång. Lahdenperä (2001b) pekar på 
behovet ”att bygga upp en kompetens hos pedagoger i syfte att relatera 
kulturella faktorers inverkan till individens utveckling och lärande genom 
att skapa insikt om hur kulturbundna föreställningar påverkar elever, 
föräldrar och lärare” (ibid.: 74).  

Mycket tyder på att skolan under lång tid kulturaliserat de romska bar-
nens skolsvårigheter och fortfarande upprätthåller en stereotyp syn på vad 
ett romskt barn kan och förmår samt ställer låga förväntningar på dem, 
något som i sin tur kan motverka deras skolframgång. Redan existerande 
forskning och kunskap kring minoriteters och flerspråkiga elevers skolgång 
(se kapitel IV) borde kunna tillämpas också när det gäller de romska bar-
nen. Liégeois (1998) menar att en interkulturell pedagogik kan spela en av-
görande roll för om romska barn ska lyckas i skolan eller inte. Enligt 
Liégeois (1994) spelar betydelsen av flexibilitet stor roll tillsammans med 
en pedagogisk pluralism som innehåller öppenhet för föräldramedverkan, 
en holistisk betygssättning i stället för ett ensidigt strukturellt eller tekniskt 
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perspektiv och en tillämpning av ett interkulturellt synsätt där en interkultu-
rell pedagogik kan finna en självklar plats (jfr European Journal of 
Intercultural Studies 2/1999; Tyler, 2005). 

 

Att inkludera minoriteternas perspektiv  
Efter erkännandet av de nationella minoriteterna i Sverige år 2000 har nu 
läroplanerna skrivits om, så att kunskap om de nationella minoriteterna bli-
vit inkluderad. I 1998 års läroplan för förskolan (Lpfö 98) står det numera: 

 
Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och 
barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell kulturtill-
hörighet. 
 

1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lpo 94) anger att ett av uppnåendemålen för grundskolan är 
att varje elev efter genomgången grundskola ”har kunskaper om de natio-
nella minoriteternas kultur, språk, religion och historia” (Lpo 94). I två av 
kursplanerna, historia och svenska, berörs kunskaper om de nationella 
minoriteterna. Enligt grundskolan kursplan i historia skall skolan sträva 
efter att eleven 

 
tillägnar sig ett brett och djupt kunnande om kulturarvet, även så som det 
utvecklats i olika nationella minoritetsgrupper, samt utvecklar insikten om 
den identitet som detta ger. 
 

Likaså anger grundskolans kursplan i svenska att skolan skall sträva efter 
att eleven 

 
får erfarenheter av språken i de nordiska grannländerna samt en orientering 
om det samiska språket och övriga minoritetsspråk i Sverige. 
 

I läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) utgör ett strävansmål att 
varje elev ”har kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, 
religion och historia” (Lpf 94). Trots läroplanernas och kursplanernas 
skrivningar, framkom i intervjuerna nästan en total avsaknad av bekräftelse 
på och kunskap om romsk kultur, historia och språk i skolan. De 
intervjuade hade sällan eller aldrig mött positiva bilder av sig själva i skol-
sammanhang eller bekräftelse på sin existens som minoritet. En orsak kan 
ha varit att tidigare säråtgärder riktade till romer upphörde i mitten av 
1980-talet och romer kom att anses som en grupp bland andra 
invandrargrupper och osynliggjordes därför också i skolan.  

Majoritetssamhällets lärare, som många gånger utgår ifrån ett monokul-
turellt och enspråkigt perspektiv (Lahdenperä, 1997; Runfors 2003), har 
ibland svårt att veta hur de ska förhålla sig till elever som inte motsvarar 
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förväntningarna på ett speciellt ursprungsland, trots att de också allt oftare 
möter elever med multipla tillhörigheter. Lahdenperä (2004) pekar i sin dis-
kussion kring interkulturell identitetsformering på ”att vi har en nationell 
skola, men postnationella ungdomar med tillhörighet och rötter i olika kul-
turer och således flerkulturell identitet” (ibid.: 19). En interkulturell identi-
tetformering skulle då innebära att problematisera den existerande kategori-
seringen av ungdomar. Exempelvis beskriver María Borgström (1998: 176) 
i sin studie om latinamerikanska ungdomar i Sverige hur dessa utvecklade 
”en identitet av utanförskap med delar hämtade från båda kulturerna, något 
de kallar ”’estar en el meio’, att befinna sig ’mittemellan’” (min kursive-
ring). Tobias Hübinette (2005) har i sin avhandling undersökt bilden av 
internationella adoptioner och koreanska adoptivbarn i koreansk populär-
kultur och pekar på hur frågan om adoptioner och adoptivbarn komplicerar 
frågor som rör etnisk identitet och nationell tillhörighet samt även begrepp 
som postkolonialitet och transnationalitet. Frågan om hemland är något 
som sällan berörs i akademiska studier om adoptioner. Hübinette använder 
sig av begreppet hybriditet och avser med detta ”those people who are 
otherised by and live outside both the majority society and the minority 
community” (ibid.: 149).  

På liknande sätt utmanar de romska eleverna skolans och majoritets-
samhällets syn på tillhörighet. Allt fler människor förflyttar sig i världen 
och bosätter sig i länder där de inte vuxit upp, samtidigt som de fortsätter 
att upprätthålla kontakten med ursprungslandet och med andra länder och 
platser, där släktingar och vänner av olika skäl slagit sig ner. För att 
beskriva detta fenomen använder Glick Schiller, Basch & Blanc-Szanton 
(1992, 1994) sig av begreppen “transnationalism” och menar med detta 
själva den sociala process som invandrare, eller snarare migranter, etablerar 
och som korsar geografiska, kulturella och politiska gränser. I diskussionen 
kring transnationalism förhåller man sig ofta till ett hemland eller 
ursprungsland och författarna hävdar att även transmigranter använder 
termen ”hem” för ursprungslandet, trots att de också har ett hem i de nya 
länder som de lever i. I fallet med den romska minoriteten kan detta delvis 
bli problematiskt, om man betänker att Indien är ett land som romer 
lämnade för sannolikt omkring tusen år sedan. Här spelar förmodligen 
kontakten med Indien inte samma roll i jämförelse med många 
transmigranters relation med ett land de också en gång lämnat. En 
överbetoning av det indiska ursprunget skulle också kunna spela 
antiziganisterna i händerna, menar Belton (2005).  

Gheorghe (1999) betonar att romer är en transnationell minoritet spridd 
över många nationer, och alltså inte knuten till ett särskilt territorium, och 
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han menar att romerna genom sin transnationella existens utmanar national-
staten. Skolans behov av och problem med att kategorisera de romska ele-
verna och det faktum att dessa fortfarande oftast ses som invandrare från 
något annat land, kan också bero på att eleverna kan kategoriseras som 
såväl transnationella, postnationella och icke-territoriella och nu även som 
en erkänd nationell minoritet. De passar alltså inte in i det dominerande 
sättet att tänka kring hem och tillhörighet i skolan och i 
majoritetssamhället. Detta kan också vara ytterligare ett skäl till att den 
romska kulturen är osynliggjord i skolorna. Den kan inte i nutid knytas till 
ett specifikt land i majoritetssamhällets föreställningsvärld.  

I Ramkonvention för skydd av nationella minoriteter (SOU 1997:193) 
lyder de två första punkterna i artikel 12: 

 
1. Parterna skall där det är lämpligt vidta åtgärder på området utbildning 
och forskning för att främja kunskap om sina nationella minoriteters och 
majoritetens kultur, historia, språk och religion. 
2. I detta sammanhang skall parterna bland annat bereda lämpliga möjlig-
heter till lärarutbildning och tillgång till textböcker samt underlätta kontak-
ter mellan studenter och lärar i olika befolkningsgrupper (…) (ibid.: 130). 
 

Therese Karlssons undersökning (2005) om de nationella minoriteternas 
plats i lärarutbildningen i Sverige tyder på att inte lärarutbildningarna, med 
några få undantag, inte heller i någon högre grad beaktat att lärare enligt 
läroplanerna numera är skyldiga att undervisa om de nationella minorite-
terna.  

Luis Ajagán-Lester (1999, 2000) har uppmärksammat skolböckernas 
inflytande över vårt tänkande och hur dessa bidrar till både bilden av och 
kunskapen om andra kulturer och till den egna etniska självförståelsen. De 
både producerar och reproducerar dessa kunskaper (1999: 121ff). Han talar 
om behovet av att ”berätta historien ur ett multiperspektiv, att inkorporera 
andra röster att, helt enkelt, avkolonialisera berättelser” (ibid.: 129). Antti 
Ylikiiskiläs (kommande) genomgång av 21 läroböcker i svenska för grund-
skolan och gymnasiet publicerade efter år 2000 visar att romer är osynliga i 
dessa med undantag för två tillfällen. I en bok finns en bild som föreställer 
romska flickor i traditionella kläder och i en annan bok nämns romer i en 
text för att träna kommatering. ECRI (Europakommissionen mot rasism 
och intolerans) framför i Andra rapporten om Sverige (2003) just kritik mot 
att det inte finns material för den övriga befolkningen om romsk kultur och 
romani (ibid.: 29). Hur representativ för romer och de övriga nationella 
minoriteterna är exempelvis den beskrivning av efterkrigstiden i Sverige 
som finns i denna lärobok för grundskolans senare år?  
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Sverige gick oskadat ur kriget. Den svenska folkhemstanken förverkligades. 
Våra fabriker kunde producera varor som behövdes i det krigshärjade 
Europa. Sverige fick en ny storhetstid med blomstrande ekonomi och ökad 
levnadsstandard. Arbetslösheten var låg, lönerna ökade, pensionen förbätt-
rades, stora sjukhus byggdes, barn kunde placeras på daghem så att båda 
föräldrarna fick möjlighet att arbeta, fångvården förbättrades. Svensken Dag 
Hammarskjöld var FN:s generalsekreterare. 1961 infördes den nioåriga 
grundskolan. Sverige hade nu sex universitet… (Eklund & Folkebrant, 
1997: 121). 
 

Hur bekant för en minoritetselev kan beskrivningen vara? Det är intressant 
att jämföra Sverigebilden ovan med exempelvis Hans Caldaras berättelse 
från samma tid och samma land.  

 
Efter envisa försök lyckades mamma få in mig i Bulltofta grundskola, det 
var i februari månad 1958. Nu när jag var tio år gammal skulle jag äntligen 
få börja i en riktig skolklass. Skolan låg ett par kilometer från lägret. 
 Min första skoldag glömmer jag aldrig. När jag traskade iväg till skolan 
blev jag mer och mer nervös ju närmare jag kom den röda tegelbyggnaden. 
Men när jag klev in i klassrummet var det något som gjorde ett mycket 
starkt intryck på mig och som jag fortfarande minns mycket väl. Det var 
varmt. Varje morgon rusade jag med glädje till skolan, inte för att lära mig 
räkna och skriva utan framförallt för att få värmen i några timmar. Jag var 
lyckligt lottad som slapp fukten och kylan i husvagnen för en stund, vilket 
min bror inte fick uppleva. Han var tretton år och för gammal för att börja i 
första klass (Caldaras, 2002: 149). 
 

Undersöker man den romska eller de övriga nationella minoriteternas histo-
ria framträder en mindre idealiserad och homogen bild av 1950-talets 
svenska samhälle.  

Vad kan det då innebära att undervisa i olika ämnen med tanke på att 
exempelvis litteratur, historia och samhällskunskap eller musik presenteras 
utifrån ett perspektiv där också de nationella minoriteterna inkluderas och 
är en del av den verklighet och det Sverige som visas fram? En av de 
romska pedagogerna pekar på vad ett interkulturellt förhållningssätt skulle 
kunna betyda för exempelvis musikämnet. 

 
När jag läste första gången att det ingår att alla barn ska kunna stamsånger 
[i skolan]. Stamsånger? Jag tänkte, stamsånger, eftersom det lät som dom 
höll på med indianer, så jag var tvungen att fråga själv. Vad är det här med 
stamsånger? Ja, det är så här riktigt gamla svenska… Jaha, sa jag, är det 
Kungssången? Ja, och Nationalsången. Ja, men, sa jag, då måste vi ju 
sjunga Gelem, gelem,48 för det är ju en stamsång som vi har. Så att, liksom, 
jag började blanda dom här stamsångerna efter vad jag kände. Det här är 

                                              
48 Sången Gelem, gelem skrevs år 1969 av Žarko Jovanović och ”antogs som romernas 
nationella hymn på den första romska världskongressen i London 8 april 1971 (Lundgren 
2002:77).  

 169



  

vad dom [eleverna] behöver. Sen klart att man, det ju liksom säger sig 
självt, att nästan alla ungar får lära sig Rönnerdahl eller Änglamark eller 
Den blomstertid nu kommer. Dom är ju också liksom sånna här typ 
stamsånger idag. Men det finns ju romska stamsånger också. Sen om man 
ska ta alla stamsånger, då måste vi ju sjunga en jojk också (intervju 9).  
 

Att i skolan anlägga ett inkluderande perspektiv på de nationella minorite-
terna innebär att som lärare i mötet med romska elever och familjer kunna 
inta ett interkulturellt förhållningssätt, nämligen att ta steget bakåt, iaktta 
sig själv samt börja reflektera över och ifrågasätta egna förgivettaganden 
och tolkningar. Det betyder också att ifrågasätta bilden av Sverige som ett 
enspråkigt och monokulturellt land där majoriteten haft tolkningsföreträde. 
En av förutsättningarna är ett samarbete mellan majoritetssamhällets lärare 
och romska lärare, föreningar och familjer kring de romska barnens skol-
gång, där också minoriteten äger rätt att utöva inflytande över skolans inne-
håll och form och där det romska barnets egna resurser kan ses som en till-
gång. 

Hur ska då minoriteternas historieskrivningar och tolkningar kunna 
inkluderas? Hur kan den romska kulturen bli en del av ett gemensamt kul-
turarv i Sverige? Förändrade Sverigebilder handlar inte om några symbo-
liska eller pliktskyldiga tillägg om minoriteterna till den etablerade etno-
centriska historieskrivningen (Gundara, 2000), där majoritetens tolkning av 
historien ändå förblir intakt. Det handlar snarare om djupgående omskriv-
ningar och omtolkningar av denna historia med minoriteternas historie-
skrivningar och erfarenheter inkluderade. Kugghjulen (se figur 3) är ett 
försök att visa på de olika Sverigebilderna i ett interkulturellt perspektiv, på 
mångfalden, på rörelser och på hur bilderna både hör samman och 
samverkar, i samspel med en globaliserad värld. 
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Figur 3. Ett interkulturellt förhållningssätt till Sverigebilderna i en 
 globaliserad värld. 

 
Röster från det förflutna ekar i skolan idag i bemötandet av nyare elever 
som under senare år kommit till Sverige som invandrare och flyktingar och 
av deras kunskaper och modersmål, röster från de nationella minoriteternas 
historia. I bemötandet av dessa barn i skolan reflekteras också gamla syn-
sätt, även om en förändring ständigt pågår. För elever med anknytning till 
olika delar av världen kan kanske upptäckten av mångfalden av Sverige-
bilder ge större möjlighet till en ökad känsla av samhörighet och inklusion 
samt också till mer diversifierade normaliteter (jfr Leon, 2001). Att allt fler 
nya lärare som utbildas också själva har en flerspråkig och interkulturell 
bakgrund, blir betydelsefullt i denna process. 

Vår förståelse av det förflutna förändras ständigt i ljuset av den utveck-
ling som sker i nuet (Bowker & Leigh Star, 2000). Aktualiseringen av det 
förflutna har också ”destabiliserat våra identiteter och skapat en växande 
osäkerhet vad gäller vilka vi egentligen är” (Kristensson Uggla, 2002: 177). 
Den bild av Sverige som under de senaste tvåhundra åren rått som ett 
enspråkigt och monokulturellt land har varit så stark att vi inte varseblivit 
variationerna som exempelvis de fem nationella minoriteterna sedan så 
länge utgjort. Ett interkulturellt förhållningssätt skulle här innebära att tänja 
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på tankekollektivets gränser (Fleck, 1997) och även revidera bilden av 
Sverige. För majoritetsbefolkningen kan det innebära en smärtsam process 
av självrannsakning och omvärdering av många aspekter och synsätt som 
tidigare betraktats som självklara och haft hegemoni. Ett interkulturellt för-
hållningssätt skulle betyda en perspektivförskjutning och en dramatisk för-
ändring av såväl Sverigebilden som den nationella självförståelsen.  

För majoritetssamhället är det ovärdigt och ett hot mot demokratin att de 
mänskliga rättigheterna inte tillgodoses för samtliga medborgare. För mino-
riteten handlar hotet om överlevnad både som individ och som minoritet. 
Den etniska mobiliseringen hos minoriteten skulle, tillsammans med majo-
ritetssamhällets förverkligande av det aktiva skydd som erkännandet av de 
nationella minoriteterna förutsätter, kunna ge både minoritet och majoritet 
mer nyanserade bilder av det omgivande samhället och dess historia samt 
möjlighet att skapa en människovärdig situation för alla. För majoritets-
samhället betyder denna process också en möjlighet till större kunskap och 
självkännedom. För minoriteten är skola och utbildning på egna villkor 
både en förutsättning för och en möjlighet till större makt och inflytande 
över det egna livet, och en väg till självrespekt. Från minoritetens sida finns 
starka röster som uttrycker önskan om förändring. En förbättrad skolsitua-
tion för romer hänger nu an på majoritetssamhällets vilja att på jämlika vill-
kor kunna möta minoriteten utifrån ett interkulturellt perspektiv. Den möj-
lighet som detta innebär för bland annat skolans förhållningssätt, innehåll 
och arbete återstår fortfarande att se resultatet av. 
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SUMMARY 
 
 
 
 
At the beginning of the year 2000, Sweden ratified the Framework 
Convention for the Protection of National Minorities. These minorities 
included the Samis, Tornedalers, Swedish Finns, Roma49 and Jews. The 
Framework Convention states in Article 12:1: that “parties shall, where 
appropriate, take measures in the fields of education and research to foster 
knowledge of the culture, history, language and religion of their national 
minorities and of the majority” (Prop. 1998/99:143, p. 126). The second 
ratification of the status of minorities is the European Charter for Regional 
or Minority Languages that recognises the Sami, Finnish, Meän kieli, 
Romani chib and Jiddish languages. This charter explicitly supports and 
protects these languages “as an important element in Sweden’s cultural 
heritage and modern society” (SOU 1997:192, p. 21).  

Historically, government has always had different ways of relating to 
minorities. Peura (1994) describes the asymmetrical power relations 
between government and minority groups, noting how this relationship can 
change with time and include “genocide, forced assimilation, indifference, 
support and active protection” (ibid. p. 11). Peura’s description applies, for 
example, to the living conditions, and the language and educational issues 
of national minorities. Between 1888 and the middle of the 20th century, it 
was not permitted to use Sami, Finnish and Meän kieli in school either as 
languages of instruction or for general communication. A period of 
nationalism covering 200 years had let to an image of Sweden as culturally 
and linguistically homogenous and the school environment had been an 
important instrument in promoting this image. 

The ethnic mobilisation and revitalisation (see Peura, 1994; Eriksen, 
2000) of the Swedish Finns, Tornedalers and the other three minority 
groups led to the Swedish Parliament passing legislation in 1999 
recognising these five historical national minorities. 

                                              
49 The Swedish ratification of the Framework Convention for the Protection of National 
Minorities uses the term Roma to include the Travellers and all the other Romani groups. 
In this study the term Romani is used as an adjective. 
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The purpose of the study 
The purpose of this study is to investigate, describe and analyse how the 
relationship between the Romani minority and the Swedish majority has 
developed from the middle of the 20th century until the present time with 
regard to the school situation for the Roma. The focus of the study is on the 
historical changes that have occurred with respect to the views about the 
education of the Roma in Swedish schools. This discussion has been 
prominent in the debate about the education of minority groups, since the 
Roma were recognised as one of the five minority groups in Sweden (SOU 
1997:192; SOU 1997:193). In order to discuss the changes in the 
relationship between the majority and the Romani minority it has also been 
important to analyse the concepts of culture and ethnicity, how these 
concepts have been used to define the Roma, and how, in turn, this 
definition has influenced how the Roma have been portrayed in the 
literature. 

 

The Roma – a historical overview 
A written reference to the Roma in Sweden first appeared in the 16th 
century. The first Romani migrants comprised two groups: the Travellers 
(resande) and the Kalé (Finnish Roma) who are thought to be the earliest 
groups to have settled in the Nordic countries.50 The second migrants, the 
Kelderash group migrated to Sweden in the second half of the19th century. 
The third and final migrant groups came in the 1970s and later on, when 
different groups of Roma from various countries in Europe, especially 
Eastern European countries, settled in Sweden (DO, 2004). Today, there 
are approximately 50 000 Roma living in Sweden. According to the 
Ombudsman against Ethnic Discrimination, DO, (2004), many Roma 
continue to be a target of extreme racism and antiziganism. This situation is 
not peculiar to Sweden but has been reported in other European countries 
(Hancock, 2002a).  

As far as the school situation is concerned, the Roma were historically 
prohibited from attending school for a long period of time (Taikon, 1963). 
It was not until the end of the 1960s that the Roma were able to attend 
school on a regular basis. The acceptance of the Roma into school 
coincided with them settling into permanent housing. Despite the admission 

                                              
50 The terms Roma and Travellers have been used interchangeably to refer to one and the 
same group during different periods of time. Prior to their recognition as a national 
minority, they were often regarded as two separate groups. 
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of the Roma into schools, this situation was of great concern to both the 
Roma themselves and the rest of society. (The debates that occurred about 
the education of the Roma are discussed futher in the analysis below.) 

 

Methodological perspectives 
This study combines qualitative methodology with influences from 
ethnography, social constructionism, hermeneutics and discourse analysis. 
It attempts to take an intercultural perspective and include the concept of 
reflexivity. The issues of objectivity (truth) and cultural essentialism are 
reflected upon and discussed. The problem of the role of the researcher as a 
member of the majority group has also been highlighted.  

Types of data and analyses 
The study is based on three autobiographies and two theses, 20 individual 
interviews with Roma and non-Roma (some of whom were educators), two 
group interviews with Romani educators and the participant observation on 
a course for Romani educators. The autobiographies are by the Romani 
writers, Katarina Taikon (1963), Monica Caldaras (1973) and Hans 
Caldaras (2002). The theses are by Inga Gustafsson (1971) and Per-Johan 
Ödman (1975). Both the autobiographies and the theses were chosen 
because they dealt with the school situation of the Roma and their relations 
with Swedish schools. The interviews with the Roma covered their views 
on schooling including mother tongue teaching, and discrimination and 
racism within the school system. The interviews also sought the views of 
the participants about the significance of the recognition of the Roma as a 
national minority in Sweden. For the non-Roma (all being educators), the 
interviews focused on their relations and their work with Romani children 
in schools and in adult education. The changes in their relationship with the 
Roma and the difficulties and the dilemmas they faced in their work were 
also discussed. In addition, the interviews sought the non-Romani 
educators’ views about the recognition of the Roma as a national minority 
and the future education of the Roma.  

An interpretive hermeneutic approach has been used to analyse the data. 
A “chain of consequences”, where one event in a chain results in a certain 
consequence and so on, forms a discourse that makes it possible to analyse 
the relationship between school and the Roma. Using Fairclaugh’s (2001) 
concept order of discourse as framework, the analysis takes the school as 
one order or framework in which different disourses attempt to dominate. 
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Concepts of culture and ethnicity 
As mentioned previously, in order to analyse the changes in the relationship 
between the majority and the Romani minority, the concepts of culture and 
ethnicity are of prime importance. The questions of ethnicity and culture 
have been dicussed in the literature as questions of power between groups, 
especially with regard to the relationship between minority and majority 
groups (Eriksen, 1993). The literature focusing on the ethnicity of the 
Roma has, historically, portrayed them in a way in which their ethnicity has 
been perceived as ossified and static (Belton, 2005). This is despite that fact 
that the literature and research about other ethnic groups portrays their 
ethnicity and culture as a social construction involving flexibility and 
change. 

The concept of culture is defined by Öhlander (2005) as consisting of 
three basic components, namely:  

- Culture as educated people, refined and experienced in the ways of 
society 

- Culture as an art form and the production of art. 
- Culture as traditions, life styles, norms, values and emotional 

expressions. 
An important aspect that needs to be highlighted here in relation to the 

Roma is how the concept of culture has been used to define “the other”. 
The concept of culture in its essentialising form has been used by the 
majority to explain the problems the minority groups may have in their 
relationship with mainstream society. The social injustices and lack of 
equality have been explained by using simple, deterministic and static 
assumptions about culture (de los Reyes, Molina & Mulinari, 2003, p. 28).  

 

Theoretical framework 
The analysis in this study has been influenced by a number of theoretical 
perspectives. The next section reviews some of the main theoretical 
viewpoints. 

 

Cultural capital, power and hegemony 
The study draws on Bourdieu’s (1997) concept of cultural and symbolic 
capital. According to Bourdieu in the Western world, the symbolic capital 
encompasses the use of the written word and the differential power 
relations in the educational system. Bourdieu & Passeron (1990 [1977]) use 
the concept of symbolic violence to describe the power the educational 
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system wields and how it imposes ways of speaking, writing and language 
useage on pupils and students whose ways of using language and 
interaction with texts may be different from those existing in schools.  

The other theory that this study draws on is the concept of hegemony as 
it is proposed by Antonio Gramsci. The concept of hegemony denotes how 
the status quo is maintained when the dominant class structures are not 
challenged. For example, in a school context, the values and norms of the 
school system are often left unquestioned (Bergström & Boréus, 2005).  

Further, the study utilises the concept of power and its constellations. 
According to Foucault, power is fluid and productive, generating resistance 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Young (2000), for example, has 
described power as repression with five different configurations: 
exploitation, marginalisation, powerlessness, cultural dominance and 
violence. Young notes that only one of these five characteristics of 
repression needs to exist for a group to be considered oppressed. 

 

Socialisation and learning from a cross-cultural perspective 
Cross-cultural research about children’s socialisation shows how class, 
gender and ethnicity influence how children are brought up and also that 
differences in socialisation have consequences for academic success 
(Willis, 1977; Heath, 1996; Lareau, 2000, 2003). Children brought up with 
Western middle-class socialisation patterns have a cultural capital 
(Bourdieu, 1997) that prepares them for the ways of speaking, interacting 
and learning in school (Obondo, 1999; Obondo, Rodell Olgaç & Robleh, 
2005). In contrast, children from groups that socialise in other ways are 
often alienated by socialisation in school and this influences their academic 
success. 

Kağıtçıbaşı (1996) explores both universal and cross-cultural aspects of 
children’s socialisation. She describes two typical family models that she 
refers to as interdependence and independence. The two models describe 
the relationship between children and their carers. The interdependence 
model refers to the extended family type that spans different generations, 
shares work, and is highly adaptable in order to survive. “Thus the family is 
interdependent with kin (other families)” (ibid.: 79). The independence 
model refers to “the prototypical model of the Western individualistic 
nuclear family…separateness of both the family from other families and of 
its elements (members) from one another” (ibid.: 83). 

Lareau (2003) explores the different factors that influence children’s 
academic success in a study that compares black and white, American 
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middle class families with working class and poor families. The result of 
her study confirm that the differences in socialisation result in what she 
calls, unequal childhoods. According to Lareau, the socialisation of middle 
class families, characterised by what she refers to as concerted cultivation, 
signifies that “in these families, parents actively fostered and assessed their 
children’s talents, opinions, and skills. (…) They made a deliberate and 
sustained effort to stimulate their children’s development and to cultivate 
their cognitive and social skills” (ibid.: 238). The results from the 
socialisation of the working class and poor families show what Lareau 
calls, accomplishment of natural growth, which she describes as follows: 
“The working-class and poor parents viewed their children’s development 
as unfolding spontaneously, as long as they were provided with comfort, 
food, shelter, and other basic support” (ibid.: 238). The study clearly shows 
that there is a transmission of differential advantages that gives children 
different opportunities or cultural capital that prepares them differently for 
school and their future lives. 

 

The relationship between home and school 
Following on from Bourdieu, de Carvalho (2001) presents a critical 
analysis and discusses the dilemma of the relationship between home and 
school with regard to parental roles. In de Carvalho’s view, school imposes 
on the parents the perception that home is an extension of school, removing 
the responsibility for the success of the children from school onto parents. 
de Carvalho notes that the school assigns parents the duty to provide 
children with academic guidance, as well as social and emotional growth, 
ignoring the differences in the families’ social, economic and cultural 
status. In de Carvalho’s view, there are a number of implications from 
diverting the educational responsibility from school to home. One of the 
implications is that when “school moves home” it begins to take control of 
the home and other private family spheres. Thus, alternative ways of 
learning that characterize many homes and families are ignored (see May, 
1994; Sjögren, 1996; Cummins, 1996; Lahdenperä, 1997, 2001, 2004; 
Ballenger, 1999; Obondo, 1999, 2005; Parszyk, 1999; Blackledge, 2000; 
Gundara, 2000).  

 

The study and its components 
As mentioned earlier, the study includes three types of data: texts, 
interviews and observations, that have been organised to cover three 
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different periods. The autobiographies and the two theses cover the first 
period, from the middle of the 20th century to the 1970s, when the Roma 
were allowed into schools. The interviews cover the second period, from 
the 1970s to the year 2000, when the Roma were recognized as a national 
minority. The Romani interviewees reflected on their life histories and 
discussed how they were treated as children in school. The interviews with 
the non-Roma dealt with their relationship and work with the Roma in and 
out of educational contexts. The third period deals with the present and the 
future and focuses on the current situation of the Roma with regards to 
education. 

 

Period 1: from the middle of the 20th century to 1970 
The three autobiographies: Taikon (1963), Caldaras (1973) and Caldaras 
(2002), that are the focus in period 1, describe the authors’ experiences of 
the Swedish educational system. They describe how their parents fought for 
their children’s right to an education and their right to be accepted into 
Swedish schools. Before the 1960s, the education of the Roma had an 
improvised nature, the reason being that the Roma generally had no 
permanent form of housing. The autobiographies describe the group’s 
struggle for education during this period. After the 1960s, when the Roma 
were formally allowed into schools, the expectations of Swedish society 
was that attendance would increase as a consequence and the children 
would quickly adapt to the schools and their norms. The expectations never 
materialised and the children’s absenteeism from school remained high and 
they never really felt at home in these schools.  

The theses by Gustafsson (1971) and Ödman (1975) were written as a 
response to the educational situation of the Roma and explored the 
possibilities of addressing the problem of Romani adults in the educational 
system. Gustafsson’s study, for example, is based on her experience as an 
adult educator of Roma in adult education classes. Her original goal was to 
introduce the participants to the Swedish “child rearing norms”. 
Gustafsson’s study was ground-breaking in that it was among the first to 
analyse the situation of the Roma from the group’s own perspective.  

Ödman’s thesis complements Gustafsson’s, in that by using an action 
research approach involving teachers working with Romani adults, he tried 
to transform the learning and teaching situation of the participants. He 
questioned the way the Roma were being taught and tried to introduce more 
democratic approaches to teaching, thus challenging the dominant view 
about the contact between the Roma and their teachers.  
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The theses of both Gustafsson and Ödman were unique in their attempt 
to challenge the dichotomy between the minority and majority that 
characterized the Roma’s situation vis á vi the majority society. They also 
highlighted the ideological and structural power relations in schools and 
how the Roma themselves understood the role of the school as an 
instrument of power to further the values and norms of mainstream society 
(see Bourdieu, 1997). 

 

Period 2: from 1970 to 2000 
The data describing this period are the interviews with the Roma and non- 
Roma (see the methodology section). There are a number of important 
themes that emerge from these interviews. One of the main themes is how 
schools gradually transferred the responsibility for educating the children to 
the families, thus abdicating their role as providers of academic 
development. The other theme is the systematic discrimination that the 
Romani children experienced in school. The school took a deficit 
perspective in relation to the Romani families and, rather than taking 
responsibility for the education of the Romani children, they blamed the 
failures on the Romani group and its culture. The period described in these 
interviews was characterized by an essentialistic view of culture, where 
culture was used to explain the failure of schools. Further, the interviews 
described how the Romani children were often placed in low ability classes 
with poor quality teaching (see Haug, 1998 on special needs). Mainstream 
society had little knowledge about the Roma and many of the Swedish 
teachers, in particular, often lacked confidence in their contacts with 
Romani pupils and their families. From the analysis of the interviews, we 
can conclude that the institutional discrimination of the Roma and the total 
exclusion of the Romani culture in school had far reaching consequences. 
One of consequence was that, in order to be accepted in school, some of the 
Romani children began to undercommunicate their ethnic identity. 

 

Period 3: events after the recognition of the Roma as a national 
minority in the year 2000 
The interviews and the observations covering the period after the Roma’s 
recognition as a national minority, illustrate a remobilisation and 
revitalisation of the Romani minority. There is clear demand for more 
inclusion, especially in education. The interviews reveal a strong desire 
among the Roma to attend school and they see education as a key to the 
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future. Unlike in the past, the parents and other carers were reported to be 
engaged in their children’s schooling, encouraging them to attend school 
regularly. In contrast, the response from mainstream society has not 
changed much, except for an increased recognition of the Roma as a 
historical minority group. 
 
In the three periods covered by the data, one can see how the discourse of 
“national self-awareness”, refers to the principle of Sweden as a 
monolingual and monocultural state, and not the multicultural Sweden of 
the present time. This national self-awareness that had been the dominant 
discourse during the first half of the 20th century was challenged by the 
discourse of the “democratic credo” that was inclusive and based on 
people’s equal rights (Muncio, 1993). For example, the national self-
awareness discourse depicted the Roma as deficient and blamed their 
culture for their poor performance in school.  
 

The changing discourse: from a threat to a hope for the 
future 
The data and the texts used in this study have been analysed and 
categorised into two main types: discourses of threat and discourses of 
hope. This discussion focuses firstly on the discourses of threat, and then 
on the discourses of hope. As noted in earlier sections, a “chain of 
consequences” analysis is used describing how one event in a chain has a 
certain consequence, and so on. Using this approach, the section highlights 
some of the main themes emerging from the data and the dominant 
discourses about the Roma’s school situation. The section concludes by 
giving some views about the future. 

 

Discourses of threat and hope 
In first chain of consequences the assumption is that the school recognises 
the presence of the Romani children, but also that the children are often 
absent from school. This can be described as the following chain: 
 

• Romani child – absent from school – school failure – preservation of 
ethnic identity – marginalisation 

 
When the Romani children come to school and are present there, the chain 
is as follows: 
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• Romani child – present but without support from school or home – 
school failure – preservation of ethnic identity – marginalisation 

 
These sets of events show that the Romani child maintains his or her ethnic 
identity and belonging, if the child survives the marginalisation in society 
(see Young, 2000). In the Romani parents’ view, the school as an 
institution poses a threat and the risk of “losing” the children (see Rodell 
Olgaç, 1998). The consequences can described by the following chain: 
 

• Romani parents – school and education as a threat – little formal 
education – preservation of ethnic identity – marginalisation – 
threat of physical and psychological survival as individual and 
minority 

 
School has often used the Romani culture to explain the poor performance 
of the Romani children in school. The static and essentialist view of culture 
and ethnicity in relation to the Roma (see Mayall, 2004; Belton, 2005) can 
be seen in the following chain: 
 

• Romani child – absent or present in school but without support – 
poor performance – “it’s their culture” – marginalisation 

 
The following discourse illustrates parental support but the school still 
poses a threat and risks “losing” children. 

 
• Romani child – present at school with support, help and 

understanding from home and school – academic success – 
increasing heterogeneity – decreasing homogeneity within the 
family and among the members of the minority – assimilatory 
tendencies  

 
Education for individual Roma can be perceived as a means of social 
mobility, with the consequences of increased heterogeneity within the 
minority group and the family. Individuals can distance themselves from 
the culture of the minority group, risking assimilation and marginalisation 
by their own group.  

Another chain of consequences describes the Romani children who 
attend school, but where the school is unaware of the cultural background 
of the children.  
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• Romani child – undercommunication of ethnic identity in school – 
academic success – cultural split and assimilation 

 
In this chain, the academic success of the child results in a cultural split 
and/or assimilation. This in turn may lead to the undercommunication of 
ethnic identity and belonging, and distancing from the family and minority 
group culture (see Eriksen, 1993; Amft, 2000; DO, 2004; BO, 2005).  

Despite the dominance of discourses of threat that have characterised the 
relationship between the Roma and mainstream society, there is an 
emerging discourse of hope following the recognition of the Roma as a 
national minority. The chain of consequences representing this view can be 
illustrated as follows: 
 

• Romani child present at school with support, help and 
understanding from home and school – academic success – 
increased power and influence in society - survival both as 
individual and as part of an ethnic minority group  

 
The discourse of school representing hope is now beginning to replace the 
previous discourses among the Roma. The school curricula have been 
revised and states that all children, irrespective of their cultural 
background, should be conversant with the history, culture, religion and 
languages of the five historical national minorities (Lpfö 98; Lpo 94; Lpf 
98). 

 

Hopes for the future 
How can schools and other educational institutions help teachers to deal 
with the complexities of the teaching situation with pupils and students 
from socially, culturally, ethnically and linguistically diverse groups, in this 
case the Roma?  

One way in which to redress the imbalances for the Roma in the 
educational system, is to introduce some form of affirmative action. One 
may argue that mainstream society should compensate the Roma for the 
discrimination and racism that they have suffered for many centuries and 
the inadequate education that they have received. Affirmative action may 
be one of the ways of correcting the mistakes of the past.  

Another option in which schools can begin to address some of the needs 
of the Romani pupils is to adopt an intercultural approach (Lahdenperä, 
1995, 1997, 2001a, 2001b, 2004; Liégeois, 1998; Gundara, 2000). The 
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concept of interculturalism in an educational context involves teachers from 
mainstream society becoming more observant and reflective about their 
own cultural backgrounds, which is often taken for granted in their 
relationship with minority children. An intercultural approach entails a 
reciprocity where both teachers and children learn from one other 
(Lahdenperä, 1997, 2004). Teachers, who mainly come from mainstream 
society, often adopt a monocultural and monolingual approach in their 
relations with minorities. The perception of Sweden as a monolingual and 
monocultural nation is an ideology that still influences how children from 
diverse backgrounds are treated in school. The acknowledgement of 
Sweden as a diverse society challenges this ideology and gives hope and 
promise to new generations of pupils from diverse backgrounds. 

For mainstream society, an intercultural approach may be a painful 
process of self-examination and a revision of many aspects and views that 
have previously been considered as natural and have had hegemonic 
consequences. An intercultural approach may offer a change of perspective 
and a dramatic revision of the image of Sweden as a monocultural and 
monolingual nation (see Gundara, 2000). The future academic success of 
the Romani children lies in both the hands of the Roma themselves and 
mainstream society. An intercultural approach gives hope for the future. 
The Roma have already shown a strong willingness to actively engage in 
transforming their situation from regarding school as a threat to regarding it 
as a hope for the future. It remains for mainstream society to meet the 
Roma halfway and on equal terms.  
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