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K A P I T E L  4  

 

Sverige, skolan och de fem nationella minoriteterna  
– från monokulturalitet och enspråkighet till  
interkulturell pedagogik och social rättvisa

Christina Rodell Olgaç 

Oavsett hur många vittnesbörd om internationell orientering som kommit 
upp ur jorden har bilden av det isolerade forntida Norden ekat mellan 
raderna i historieböcker på skolor och bibliotek, och ständigt har man åter-
kallat bilden av ett samhälle opåverkat av omvärlden. 
(Maja Hagerman 2006, s. 43)  

Inledning  
För några år sedan utvecklade jag en kurs på lärarutbildningen som be-
handlade Sveriges sedan år 2000 fem erkända nationella minoriteter, urfol-
ket samerna, sverigefinnar, tornedalingar, judar och romer, ur ett historiskt 
perspektiv med särskilt fokus på språksocialisation och skolgång. Kursen 
gav upphov till upprörda reaktioner bland lärarstudenterna, eftersom de 
flesta av dem först på högskolan mött frågor om minoriteterna och hur de 
behandlats historiskt och i nutid. En av dem beskrev det som en upptäckt av 
att ha ”blivit snuvad på en viktig del av sin historia” och en annan att 
Sverige inte längre var ”det rättfärdiga land som man alltid trott”. För stu-
denter med egna eller anhörigas upplevelser av krig, flykt och förtryck av 
olika slag blev denna nya kunskap särskilt omskakande. Många hade också 
innan kursen varit övertygade om att mångfalden i Sverige börjat i och med 
de flyktingar och invandrare som kommit i mitten av 1900-talet, alltså först 
efter andra världskriget. För andra blev det ett erkännande av en egen 
tidigare osynliggjord minoritetstillhörighet. För några innebar det kontakt 
och intervjuer med släktingar vars erfarenheter av och berättelser om egen 
skolgång och hur de bemöttes som flerspråkiga minoritetselever en gång i 
tiden påverkat resten av deras liv. Den minoritet som studenterna visade sig 



PERSPEKTIV PÅ INTERKULTURALITET 

 86 

ha mest föreställningar och fördomar om var den romska minoriteten. Här 
började studenterna under kursens gång ifrågasätta sina tidigare ofta ce-
menterade uppfattningar, som den här studenten beskriver: ”Romer. Jag 
har fått en helt annan bild än den innehållsfattiga jag hade innan. Och den 
nya bilden kämpar för att vinna över de fördomar som jag trots allt har/har 
haft.” Några började också fundera över sin egen identitet och vem de 
egentligen är (Rodell Olgaç 2016, s. 78–82).  

Två hundra år av nationalism som ”postulerar att nationens medlemmar 
har en gemensam kultur” (Eriksen 2000, s. 304), har skapat en bild av Sve-
rige som ett språkligt och kulturellt homogent land, en bild som fortfarande 
starkt lever kvar precis som lärarstudenternas reaktioner ovan illustrerar. 
Skolan har haft en central roll i att vidmakthålla och befästa denna bild där 
någon alternativ historia sällan berättats, detta trots alla arkeologiska fynd 
som gjorts i landet som påvisat rika förbindelser med omvärlden. Lärarstu-
denternas kommentarer visar också hur den exkluderande nationella själv-
förståelsens diskurs, föreställningen om ett land, ett språk, en kultur och ett 
folk, varit dominerande inom skolpolitiken särskilt under 1900-talets första 
hälft men även fortsatt har inflytande (Municio 1993, 2001; jmf von 
Brömssen & Rodell Olgaç 2010). Det övergripande syftet med detta kapitel 
är därför fortsättningsvis att först teckna en bakgrund om de fem mino-
riteternas oftast okända historia med fokus på livssituation och konsekven-
ser för barns och ungas liv och lärande. Med denna bakgrund som utgångs-
punkt diskuteras och analyseras sedan den svenska minoritets- och skol-
politikens påverkan på de nationella minoriteternas skolsituation under 
1900-talet och de konsekvenser som vi ser idag. Till detta knyts några peda-
gogiska tankegångar beträffande synen på undervisning, lärande och mång-
fald som utvecklats sedan 1960-talet som både samspelat med och utmanat 
den nämnda politiken. Vidare beskrivs några av de förändringar som skett i 
skolans styrdokument sedan erkännandet av minoriteterna år 2000 samt 
vilka rättigheter dessa numera formellt har. Trots dessa förändringar när 
det gäller minoriteternas rättigheter visar det sig att dessa fortfarande inte 
förverkligas i praktiken och okunskapen om minoriteterna alltjämt är stor 
såväl i skolan som i samhället. Utifrån framför allt den romska minoritetens 
erfarenheter ger kapitlet avslutningsvis några exempel på hur skolan och 
högskolan kan utmana de ofta hegemoniska diskurserna om minoriteterna 
samt några implikationer för skola och undervisning. Begreppet minoritet 
avgränsas i denna text till att gälla endast de fem erkända nationella mino-
riteterna, men självfallet finns det många andra minoriteter och grupper 
med erfarenheter av utanförskap, fördomar och diskriminering.  
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De nationella minoriteterna – en historisk bakgrund 
Nationsgränser är som Anderson (1993) påpekar föreställda gemenskaper, 
vilket blir tydligt också när det gäller de fem nationella minoriteterna vilka i 
hög grad är transnationella. Urfolket samerna finns i fyra länder Norge, Sve-
rige, Finland och Ryssland och uppskattades år 2005 omfatta mellan cirka 
80 000–100 000 individer (SOU 2005:40), med omkring 20 000–55 000 samer i 
Sverige och 52 samebyar som organiserar renskötseln (Poggats 2018).6 Sápmi 
omfattar det samiska bosättningsområdet som sträcker sig över Nordka-
lotten och Kolahalvön och området har i Sverige varit utbrett och lokalt för-
ankrat så långt söderut som till Hälsingland och Gästrikland (Monié Nor-
din 2018).7 Det finsk-ugriska språket samiska innehåller även flera olika va-
rieteter som sydsamiska, umesamiska, arjeplogsamiska, lulesamiska, nord-
samiska, enaresamiska, skoltsamiska, kildinsamiska och tersamiska (Insti-
tutet för språk och folkminnen 2018). 

Kolonisation och tvångskristnande präglade 1600- och 1700-talen för 
samerna i Sverige tillsammans med tvångsförflyttningar samt försvensk-
nings- och assimilationsprocesser (Monié Nordin 2018). Under 1800-talet 
klöv den svenska staten det samiska samhället i två delar, en del med kopp-
ling till renskötsel med vissa särskilda rättigheter och en del utan denna 
anknytning och således också utan dessa rättigheter. Följderna av statens 
agerande på 1800-talet och den första renbeteslagen av flera från 1887 och 
framåt, då staten tillerkände samerna ensamrätt till renskötseln, blev långt-
gående. ”De samer som inte hade renskötsel som huvudnäring erhöll inte 
del av de samiska minoritetsrättigheterna, utan likställdes i rättsligt av-
seende helt med den svenska befolkningen” (Amft 2000, s. 68). De icke-ren-
skötande samerna exkluderades alltså samtidigt som de renskötande samer-
nas situation successivt begränsades. ”Det var staten och inte samerna själva 
som definierade och avgjorde vem som tillhörde den samiska gruppen” 
(ibid. s. 191; jmf Lundmark 2002; Mörkenstam 1999). Staten skapade på 
detta sätt en ”autentisk” samisk befolkning utifrån en stereotyp idealbild, 
något som än idag får konsekvenser för unga samer och vem som ses som 
”riktig” same eller ej. Staten hade hjälp av att den biologiska rasismen var 
utbredd i delar av den svenska forskarvärlden som växte fram i slutet av 
1860-talet och det första rasbiologiska institutet som grundades 1922 i 

— 
6 Siffror som rör antalet individer som tillhör någon av minoriteterna varierar avsevärt är alltid 
fråga om uppskattningar. Se exempelvis Sjögren (2013) för en diskussion angående antalet samer 
i Sverige. 
7 Se exempelvis http://halsinglandsmuseum.se/2018/06/27/samisk-narvaro-i-gavleborg/ 
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Uppsala, som inte förrän 1958 fördes det över till Uppsala universitet. 
Under den här perioden utsattes många samer, men även andra grupper, 
för undersökningar och fotograferades nakna och deras skallar mättes i 
dessa ”lappundersökningar”. Samiska gravar plundrades för att få tag på 
samiska kranier som man skulle kunna dra ”vetenskapliga” slutsatser av där 
rasbiologin framställde samerna som ”en lägrestående ras” (Lundmark 
2008). Så sent som i början av 1950-talet grävdes samiska kranier upp på 
begravningsplatsen i Lycksele och skickades till Historiska museet i Stock-
holm för undersökningar. Först på Urfolkens dag 9 augusti 2019 återbe-
gravdes ett 25-tal av dessa kranier på Gammplatsen i Lycksele.8  

Statens påtvingade uppdelning av den samiska befolkningen historiskt 
påverkar än idag. Åhrén (2008) visar i sin studie av några unga samers 
identitetsarbete hur de som tillhör renskötarfamiljer ”lever i en speciell ren-
skötande livsform som påverkar deras vardagsliv och livsval” med samiskan 
som en självklar del (ibid. s. 171), medan gruppen som inte tillhör de ren-
skötande samerna, det vill säga jakt- och fiskesamer, känner sig exklu-
derade. Många i den senare gruppen arbetar också för en förändring av ren-
näringslagen som uteslöt så många. Ytterligare en grupp i studien handlar 
om unga individer som vuxit upp utan att veta att de har samiskt påbrå eller 
som underkommunicerat sin samiska bakgrund (jmf Eriksen 2000). Dessa 
försöker ha kontakt med andra samer och söker sin identitet samtidigt som 
de också på olika sätt omformulerar vad samiskhet kan innebära.  

Kampen om land och vatten sker fortfarande om områden som sedan 
”urminnes hävd” nyttjats och brukats av samerna i det samiska renbetes-
landet, där de idag trycks tillbaka av gruvföretag, vindkraftverk och skidan-
läggningar (jmf Lawrence & Moritz 2018). Urfolk har dock rätt att bestäm-
ma över den egna gruppens traditionella resurser, något som fastställts i 
International Labour Organization (ILO) konventionen 169 om ursprungs-
folk och stamfolk i självstyrande länder från 1989.9 Trots att trettio år har 
gått har Sverige inte ratificerat konventionen och upprepade gånger 
kritiserats för detta. Denna brist på erkännande som urfolk påverkar också 
samernas hela livssituation. Den psykiska ohälsan bland unga samer är idag 
en angelägen fråga. Att vara öppen med sin samiska identitet, vilket särskilt 
de renskötande samerna med sin näring behöver vara, innebär större ut-
satthet och psykosociala hälsorisker med risk för självmord som följd (Stoor 
2016). För att komma till rätta med det historiska traumat har Sametinget, 
— 
8 Se exempelvis https://shm.se/forsoningsceremoni-vid-gammplatsen/ och 
https://www.vbm.se/utforska/arkeologi/repatriering/ 
9 För mer information om ILO konventionen 169 se https://www.sametinget.se/1054. 
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den myndighet och parlament av folkvalda samer som bildades 1993, under 
2019 lämnat in en formell begäran till regeringen om att etablera en 
sanningskommission mellan staten och det samiska folket.10 

Sverigefinnar och tornedalingar 
Den största av minoriteterna bland de fem är den sverigefinska där antalet 
finskättade enligt SCB:s och Sisuradios kartläggning 2016 var cirka 719 000 
personer (SOU 2017:91). Finska som precis som samiska tillhör den finsk-
ugriska språkfamiljen och har talats i Norrbottensregionen sedan 1000-talet 
och i Stockholm sedan 1200–1300-talet. Under mer än 600 år hörde Sverige 
och Finland samman, fram till 1809 när Sverige förlorade den ”östra riks-
halvan” som då blev ett ryskt storfurstendöme. Relationen till Finland från 
svensk sida har dock haft en kolonial prägel (Municio 1993, 2001). Under 
sent 1500-tal och första halvan av 1600-talet kom stora områden av den 
skandinaviska barrskogsregionen att befolkas av tusentals svedjebrukande 
skogsfinnar främst från Savolax i östra Finland. De slog sig ofta ner i obe-
byggda skogstrakter från Tiveden i södra Sverige till Lappland (Sápmi) i 
norr, från Gästrikland på svenska östkusten till norska Telemark i väst (We-
din 2007). Catomeris (2017) lyfter fram dåtida föreställningar om finnarna 
som trollkunniga och i förbund med djur och natur. Redan på 1600-talet 
stod också språkfrågan i fokus. Häradstinget i Värmland deklarerade 1646 
”att varje finne som vägrar lära sig svenska ska få sitt torp nerbränt” och 
”1689 kommer ett kungligt plakat där finnarna i Hälsingland hotas med att 
sändas tillbaka till Finland om de inte anstränger sig att lära sig svenska” 
(ibid. s.141). Tillsammans med att en mer negativ syn på det finska språket 
växte fram blev finnarnas huvudsakliga försörjningskälla förklarad som 
brottslig verksamhet. Skälet till detta var att den framväxande gruvhan-
teringen i landet behövde svedjebrukarnas skog för kolproduktion.11 

När Finland blev ryskt storfurstendöme drogs gränsen mellan Sverige 
och Finland längs Torne-, Muonio- och Könkämäälvar, vilket innebar en 
delning av det finskspråkiga Tornedalen. Rädslan för att Ryssland skulle 
vilja erövra ytterligare landområden i norr påskyndade försvenskningspro-
cessen i svenska Tornedalen (Municio 1993). Målsättningen från statens 
sida var att ”närmare integrera landsdelen med övriga Sverige samt att 
språkligt assimilera tornedalingarna i en harmoniserad helsvensk kultur” 

— 
10 https://www.sametinget.se/sanningskommission. 
11 För mer information om skogsfinnarna, se exempelvis www.finnskogsmuseet.se och www. 
finnsam.org  
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(KU 2005, s. 108). Ett exempel på denna tvångsassimilering var att endast 
skolor som undervisade på svenska fick statsbidrag från 1888. 

Idag beräknas minoriteten omfatta omkring 50 000 tornedalingar (ibid.) 
och betecknar både en kulturell och regional identitet. Minoritetsspråket 
meänkieli, ”vårt språk”, benämndes ofta tidigare som tornedalsfinska. 
Meänkieli är också besläktat med kvänska i Nord-Norge (SOU 2017:91).  

Romer och judar 
Även romer och judar har funnits i hundratals år i Norden och i Sverige. 
När det gäller romer härrör det äldsta just nu kända dokumentet från 1512 
och en notering i Stockholms stads tänkebok att en grupp romer, ”tattare”, 
anlänt (Fernstål & Hyltén-Cavallius 2018). Idag uppskattas cirka 50 000–
100 000 romer vara bosatta i Sverige. De representerar många olika grupper 
och undergrupper samt språkliga varieteter som under skilda historiska 
perioder kommit till landet. De resande (tidigare kallade ”tattare”) tros vara 
den allra tidigaste gruppen, följda av kelderashgruppen, ibland kallade 
”svenska romer”, som kom i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet 
tillsammans med några från lovaragruppen. Efter det att de svenska gräns-
erna, som varit stängda för romer 1914–1954, öppnades flyttade också 
många finska kaaleromer från det krigshärjade Finland till Sverige och på 
1960- och 1970-talen anlände ytterligare lovaratalande romer från Ungern, 
dåvarande Tjeckoslovakien och Polen. En stor grupp arlitalande men även 
andra romska grupper fanns bland de många flyktingar som kom från 
krigen i forna Jugoslavien åren 1991–2001.  

Språket romani chib (romanés) kan härledas till det fornindiska språket 
sanskrit och därmed också till romernas indiska ursprung, en del av världen 
som grupper av romer lämnade någon gång på 600–700-talet. Det finns 
fortfarande ett basvokabulär på cirka tusen indiska arvord i de romska 
varieteterna idag. På 1100–1200-talen nådde romerna Grekland och blev 
kvar där i 100–200 år, vilket påverkade språket som nu innehåller många 
lånord och även räkneorden 7–9 från grekiskan. Under 1300-talet rörde sig 
grupper vidare i olika riktningar. Det har lett till att varieteter i romani på 
olika sätt är påverkade av ett eller flera kontaktspråk såväl historiskt som i 
nutid, exempelvis när det gäller lånord och grammatiska system (Carling m. 
fl. 2016, s. 2–3). Bara i Sverige talas drygt ett tjugotal olika varieteter. 
Romani har dock ännu ingen standardiserad ortografi och stavningen kan 
därför variera inom och mellan de olika varieteterna. I svenskan finns det 
även ord med ursprung i romani som exempelvis tjej, bast, haja, pröjs och 
pucko (Carling 2005, s. 49). Ord som ”zigenare” och ”tattare” har varit ma-
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joritetssamhällets nedsättande benämningar på minoriteten och förekom-
mer än idag, men egenbeteckningen ”rom” kommer från det romska ordet 
Rom som betyder ”man” eller ”människa” med femininformen Romni och 
pluralformen Roma för ”romer”. 

Romernas historia i Europa har präglats av slaveri, förföljelse, förintelse 
och flykt. Från 1300-talet förslavades de i Moldavien och Valakiet, dagens 
Rumänien, ett slaveri som upphävdes först på 1860-talet men som fort-
farande påverkar romers situation i landet med fattigdom och misär bland 
många. En konsekvens av detta förtryck är också de romer som finns bland 
de EU-migranter som vi möter i såväl Sverige som i övriga Europa. Hun-
dratusentals romer mördades av nazisterna under andra världskriget (jmf 
Kenrick 2006). Mellan 1939–1940 evakuerades också många romer från 
finska östra Karelen, som avträddes till dåvarande Sovjetunionen vid krigs-
slutet, vilket resulterade i social misär och extrem fattigdom bland dessa och 
som även drabbat efterföljande generationer (Pulma 2006, s. 223; jmf Pulma 
2015). Den särskilda form av rasism som romer har varit och är utsatta för 
brukar kallas antiziganism. Selling (2013) menar att antiziganismen handlar 
om en ”konceptuell zigenare”, det vill säga en föreställning skapad av 
majoritetssamhällets fördomar. Ordet antiziganism utgår från en definition 
av ordet antisemitism för judefientlighet. Misstro mot judar och ”djupt 
rotade negativa religiösa stereotyper om dem” förekom runt om i Europa 
flera hundra år innan den judiska invandringen till Sverige på 1700-talet 
(Catomeris 2017, s. 178). Själva termen antisemitism kom dock först under 
1800-talets andra hälft. Även i nutid ökar antisemitisk hatretorik i landet 
(ECRI 2018). Definitionen av antisemitism och antiziganism formuleras här 
med min sammanslagning av de två orden:  

Antisemitism/Antiziganism är en bestående latent struktur av föreställnin-
gar fientliga mot judar/romer som kollektiv, vilka på det individuella planet 
manifesteras som attityder, i kulturen som myter, ideologi, folkliga tradi-
tioner och bildspråk, samt i handlingar som social eller legal diskriminering, 
politisk mobilisering mot judarna/romerna och kollektivt eller statligt våld, 
vilket resulterar i och/eller syftar till att fjärma, driva bort eller tillintetgöra 
judar/romer just för att de är judar/romer (sverige.mot.rasism citerad i SOU 
2010:55, s.166). 

Kunskaper om Andra världskriget och Förintelsen då omkring sex miljoner 
judar mördades av nazisterna, ingår som centrala delar i undervisningen 
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både i grundskolans senare del och i gymnasieskolan.12 Men judarnas histo-
ria i Sverige mer specifikt är ett område som sällan verkar beröras, trots att 
judiska grupper ända sedan 1600-talet har sökt sig till landet, ofta som en 
följd av förföljelser mot den judiska befolkningen på andra håll (Bredefeldt 
2008, s. 74). Med kyrkolagen från 1686 tilläts judar, muslimer och ”hed-
ningar” att bosätta sig i landet under förutsättning att de konverterade till 
kristendomen. Från 1700-talets slut kom judiska grupper, som då inte läng-
re behövde konvertera, från områden i Centraleuropa. De fick enligt jude-
reglementet 1782 bara bosätta sig i Stockholm, Göteborg och Norrköping, 
senare också i Karlskrona, och endast utöva vissa yrken som att ”idka 
handel, sköta fabriker och andra större företag och de var välkomna att 
syssla med krediter” (ibid. s. 12). Dessa var sefardiska judar eller ”västjudar” 
och en mer välsituerad och kulturmedveten grupp. De skulle vara ”riks-
gagneliga”, det vill säga ekonomiskt samhällsnyttiga för den svenska staten. 
Judar fick dock inte bli riksdagsmän eller ämbetsmän och inte heller 
anställa svenskar eller ingå äktenskap med icke-judar. Judereglementet upp-
hörde år 1838. I slutet av 1800-talet och under början av förra seklet skedde 
en invandring av askenasiska judar eller ”östjudar” från Östeuropa fram-
tvingad av förföljelser och pogromer mot dem. Ytterligare faktorer var folk-
ökning och missväxt samt en tilltagande industrialisering som pågick i då-
varande Tsarryssland, men också politiskt-militära förhållanden och 
religiös intolerans (ibid. s. 49–50). Till skillnad från västjudarna kom öst-
judarna ofta från agrara miljöer med stark religiös förankring eller från 
arbetarmiljöer i städerna med mer socialistiska värderingar. Sammanfatt-
ningsvis kan sägas att ”västjudar och östjudar tillhörde helt olika ekono-
miska, sociala och religiösa erfarenheter” (ibid. s. 64). Även i slutet av och 
efter andra världskriget samt under 1950- och 1960-talen tog Sverige emot 
judiska flyktingar. Idag lever uppskattningsvis 25 000 judar i Sverige, varav 
cirka 4 000 av dem talar eller förstår språket (öst)jiddisch i olika utsträck-
ning. Jiddisch är ett germanskt språk med inslag av hebreiska och slaviska 
språk och skrivs med hebreiskt alfabet, men även med latinskt alfabet 
förekommer (Institutet för språk och folkminnen 2017).13 

— 
12 www.skolverket.se 
13 För mer information se exempelvis https://judiskamuseet.se/ och 
https://levandehistoria.se. 
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Från monokulturalitet, enspråkighet och bristtänkande… 
Den historiska bakgrunden om de fem erkända nationella minoriteterna 
ovan ger några av orsakerna till att barn från minoriteterna allt sedan den 
allmänna folkskolans införande 1842 också i skolan oftast mött den exklu-
derande nationella självförståelsens diskurs (Municio 1993). Bristtänkande 
om minoriteter, olika modersmål och kunskaper har dominerat i skolan. 
För samerna gällde den svenska statens ideal att ”lapp-skall-vara-lapp”, det 
vill säga att alla samer skulle leva på fjällrenskötsel, ett ideal grundat på 
rasistiska motiv. Inom ramen för skolpolitiken innebar det exempelvis att 
barn till renskötande fjällsamer som bodde i kåta inte fick gå i vanliga 
folkskolor, utan tvingades att gå i undermåliga nomadskolor, så ”att de inte 
skulle få smak på de bekvämligheter som andra barn med självklarhet hade 
rätt till. Bofasta samers barn ansågs inte vara ’riktiga lappar’. Därför fick de 
gå i folkskola” (Lundmark 2002, s. 93). Från och med 1938 infördes den 
fasta nomadskolan med internat för barn till de samiska familjer som flyt-
tade med sina renar och från 1962 kunde föräldrarna välja mellan nomad-
skolan och grundskolan. 

Den nationella självförståelsens diskurs finner vi också i de starka för-
svenskningsprocesser som skedde i skolorna i Tornedalen som på 1920-talet 
var helt försvenskade och meänkieli som muntligt språk undertrycktes. Så 
sent som på 1970-talet förekom det att elever bestraffades för att de talade 
finska på rasterna (KU 2005). För romerna som oftast var tvingade att flytta 
från plats till plats var det sporadisk skolgång av enstaka välvilliga lärare och 
rektorer som erbjöds eller tillfälliga sommarskolor i lägren. Redan på 1930-
talet skrev dock Johan Demitri Taikon till Kungliga Skolöverstyrelsen med 
krav på rätt till skolgång för romska barn och med förslag på åtgärder 
(Sjögren 2010). För barn till judiska föräldrar som flytt från Tyskland i sam-
band med Andra världskriget och Förintelsen fanns det behov av en alter-
nativ skola och en trygg miljö för barnen med möjlighet att få tillgång till 
judisk kultur och religion. Från att ha utvecklats från mindre barngrupper 
utspridda på olika håll i Stockholm allt sedan mitten av 1940-talet, grunda-
des därför Hillelskolan med judisk profil 1955 som från 1963 också började 
erhålla statligt stöd (Borevi 2002).  

Efter andra världskriget kom skolan att förändras, särskilt i och med 
grundskolereformen 1962 där alla barn från olika samhällsklasser skulle 
mötas i samma skolform. Syftet var att ”vaccinera” barnen i demokrati mot 
totalitära förtryck så att andra världskrigets fasor aldrig mer skulle upp-
repas. Assimilationstanken ersattes i och med ett riksdagsbeslut om inrikt-
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ningen för invandrar- och minoritetspolitiken med målen jämlikhet, val-
frihet och samverkan år 1975, det vill säga med ett demokratiskt credo och 
därmed en inkluderande diskurs i motsats till den nationella självförståel-
sens exkludering (Municio 1993, s.114). Inställningen till mångfald och fler-
språkighet blev mer positiv, vilket ledde till att hemspråksreformen infördes 
1977. Termen hemspråk kom 1997 att ändras till ämnesnamnet modersmål. 
Som en konsekvens av den förändrade invandrar- och minoritetspolitiken 
etablerades även sameskolan 1977 med idag fem sameskolor i Gällivare, 
Jokkmokk, Karesuando, Kiruna och Tärnaby för årskurserna 1–6 och med 
förskoleavdelningar knutna till dem (SOU 2017:91, s.179). Under 1970- och 
1980-talen organiserades också finska klasser i flera kommunala skolor. 
Dessa klasser började dock minska i och med att inställningen till minori-
teter under 1980-talet hårdnade. Skolstrejker och demonstrationer förekom 
i protest mot nedläggning av de finska klasserna tillsammans med att sve-
rigefinnarnas medvetenhet om deras minoritetsställning ökade (Sverigefin-
ländarnas arkiv 2017). Mellan åren 1988 och 1998 kom också debatten om 
hemspråksundervisningen upp på den politiska dagordningen i samband 
med förslag på besparingar (Borevi 2002, s. 243), en debatt som fortgår än 
idag med marginalisering och indragning av modersmålsundervisningen i 
många kommuner. 

… till kritisk och mångkulturell pedagogik samt critical race 
theory (CRT) … 

Från 1960-talet och framåt påverkades också pedagogiken av olika inter-
nationella och nationella samhälls- och proteströrelser mot sociala och 
politiska orättvisor som studentrevolten 1968, olika befrielserörelser mot 
kolonialmakter, kampen mot diktaturer, apartheid och Vietnamkriget samt 
genom medborgarrättsrörelsen i USA. Samtidigt med dessa samhällsrörel-
ser blev den brasilianske pedagogen Paolo Freire centralfigur för utveck-
lingen av den kritiska pedagogiken i Latinamerika som så starkt påverkat 
synen på undervisning och lärande. Hans pedagogik växte fram i samspel 
med befrielseteologin, en politisk katolsk teologisk inriktning i länder i 
Latinamerika och Afrika som tog ställning för de fattiga och mot sociala 
orättvisor. Den utgick ifrån hans arbete med alfabetisering av fattiga lant-
arbetare i nordöstra Brasilien, ett arbete som han också kastades i fängelse 
för och även en period tvingades gå i exil. Freires tankegångar bygger på en 
problemformulerande undervisning och en relation mellan lärare och elever 
där dialog och ömsesidigt lärande ligger till grund. I sin mest kända bok 
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Pedagogik för förtryckta (Freire 1970) framhåller han att undervisning aldrig 
kan vara neutral, den är antingen frigörande eller tämjande. Mot förmed-
lingspedagogiken eller ”bankpedagogiken”, där läraren är den kunnige som 
”sätter in kunskap” i den okunnige eleven som är banken, ställer Freire en 
problemformulerande pedagogik med utgångspunkt i begreppet consien-
tização, medvetenhetsskapande. Grundvalen är ”en pedagogik som måste 
formas med inte för de förtryckta” (ibid. s. 43). Han samarbetade även med 
teatermannen och aktivisten Agusto Boal som startade ”De förtrycktas tea-
ter” bland arbetare, bönder, studenter och kulturarbetare i militärdiktaturer 
i Latinamerika (Boal 1977). Boal besökte även Sverige på 1970-talet och 
introducerade här forumteater eller forumspel som fortfarande används 
som en pedagogisk metod i grupper för att bearbeta konflikter, förtryck och 
orättvisor.  

Medan kritisk pedagogik främst uppstod ur motsättningar mellan olika 
samhällsklasser, har den mångkulturella pedagogiken, multicultural edu-
cation, sitt ursprung i ”rasmotsättningar” och etniska motsättningar framför 
allt i USA (May & Sleeter 2010, s. 9; jmf David Östlunds kapitel i denna 
antologi). May & Sleeter använder sig dock av critical multiculturalism, 
kritisk mångkulturalitet, och menar att kritisk mångkulturalitet har sin styr-
ka i mångvetenskapliga discipliner som sociologi, antropologi och politiska 
studier som tillsammans med pedagogik möjliggör en analys av institu-
tionell ojämlikhet inklusive rasism, samt omfattar ett kritiskt engagemang 
och internationalism (ibid. s. 10–11). En inriktning inom den mångkul-
turella pedagogiken har även formulerats inom critical race theory (CRT), 
som ursprungligen växte fram ur critical legal studies inom juridiken och ur 
medborgarrättsrörelsens kamp för mänskliga rättigheter. En av förgrunds-
gestalterna tidigt var professorn i pedagogik och lärarutbildaren Gloria Lad-
son-Billings. En viktig metod i undervisningen inom CRT handlar om att ge 
röst till tidigare tystade historier genom att använda motberättelser av olika 
slag för att utmana bristtänkandet, de fasta föreställningarna om och diskri-
mineringen av minoriteter och andra förtryckta samt på detta sätt också 
undersöka och belysa rasismens strukturella rötter (Ladson-Billings 1998).  

… till interkulturell pedagogik och social rättvisa 
Medan man i USA, Kanada och Australien främst använder begreppet 
mångkulturell pedagogik, är det vanligare i Europa, med undantag för Stor-
britannien, med intercultural education, interkulturell pedagogik. Begreppet 
lyftes fram igen av UNESCO och Europarådet på 1970- och 1980-talen (jmf 
David Östlunds kapitel i denna antologi). Distinktionen mellan de två 
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begreppen innebär här att interkulturalitet handlar om en interaktiv process 
medan mångkulturalitet fungerar som mer beskrivande (Lahdenperä 2018). 
Lahdenperä knyter ihop kritisk interkulturalitet med social rättvisa som hon 
menar ”handlar om att förhålla sig kritiskt till sin egen historia, kultur, kul-
turella värderingar och att utveckla en kritisk självmedvetenhet. (…) Sam-
tidigt gör ifrågasättandet, samhälleligt, en möjlighet till ökad social rättvisa 
och en utmaning att skapa något nytt” (Lahdenperä 2008, s. 30–31). Hü-
binette menar i sin tur att interkulturalitet och interkulturell kompetens kan 
ses som ”en förmåga att kunna synliggöra och reflektera kring sina egna 
privilegier samt att kunna sätta sig in i underordnade och underprivile-
gierade gruppers situation och perspektiv och alliera sig med dessa utan att 
samtidigt ta på sig rätten att tala för och representera dem” (Hübinette 
2016, s. 109). Både Lahdenperä och Hübinette pekar på det nödvändiga och 
ibland smärtsamma i de interkulturella läroprocesserna att också behöva 
involvera och ifrågasätta sina egna erfarenheter och eventuella privilegier. 

Ur ett nordiskt perspektiv och med utgångspunkt i ett stort antal studier 
diskuterar Mikander, Zilliacus & Holm (2018) förändringar och förskjut-
ningar i begreppet interkulturalitet idag. De pekar på det problematiska 
med själva begreppet ”kultur” som ingår i inter-kultur-alitet och risken för 
både essentialism och relativism knutna till begreppet. Ofta har man bort-
sett från vilken betydelse maktaspekten kan ha i interkulturella möten. För-
fattarna ser just social rättvisa som en möjlighet att komma bort från beto-
ningen på kulturbegreppet (ibid. s. 144). Med en bredare förståelse av be-
greppet interkulturell pedagogik krävs, menar de, att man också använder 
sig av studier inom andra områden som normkritiska, postkoloniala och 
antirasistiska studier för att svara mot en andrafiering av vissa grupper, 
medan redan priviligierade grupper betraktas som normala och som att de 
förtjänar sina privilegier (ibid. s. 151).  

De nationella minoriteternas rättigheter idag 
Varför ska då minoriteter, i detta fall de fem historiska nationella mino-
riteterna, ha särskilda rättigheter? Mörkenstam (2003), som särskilt foku-
serat på urfolket samernas situation, 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. Kollektiva 
identiteter kan ofta betraktas som lätta att avgränsa och definiera samt ”för-
utsätts vara opåverkade av historisk förändring och politisk praktik”, men 
minoritetspolitik förutsätter ”en specifik föreställning om gruppen, sam-
tidigt som den förda politiken bidrar till att skapa denna föreställning” 
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(ibid. s. 3). Även om det finns en fara för essentialism i detta, behövs dock 
den specifika föreställningen för att kunna kräva särskilda rättigheter, 
menar Mörkenstam, då det handlar om människor i underordnade posi-
tioner som behöver kompenseras för historiska oförrätter.  

För att en grupp i Sverige ska betraktas som en erkänd nationell mino-
ritet har kriterierna varit att det är en grupp med uttalad samhörighet, som 
till antalet i förhållande till resten av befolkningen inte har en dominerande 
ställning och som har religiös, språklig, traditionell och/eller kulturell särart 
tillsammans historiska eller långvariga band med landet. Men ytterst hand-
lar det om individens självidentifikation (SOU 1997:193, s.10). Mot denna 
bakgrund erkände Sveriges riksdag som redan nämnts judar, romer, samer, 
sverigefinnar och tornedalingar år 1999 som nationella minoriteter, och 
ratificerade år 2000 Europarådets ramkonvention till skydd för nationella 
minoriteter (Ramkonventionen) och den europeiska stadgan om landsdels- 
eller minoritetsspråk (Minoritetsspråksstadgan), som gäller finska, jiddisch, 
meänkieli, romani chib och samiska. Erkännandet betyder att Sverige folk-
rättsligt har förbundit sig att aktivt skydda och stödja de nationella mino-
riteterna och deras kulturer och språk samt deras del i det svenska kultur-
arvet. Ratificeringarna har inneburit förändringar i minoritetspolitik och 
lagstiftning ”för att revitalisera minoritetsspråken, skydda minoriteterna 
och öka deras inflytande och delaktighet i frågor som berör dem” (SOU 
2017:91, s. 23). Från 1 januari 2019 trädde även ändringar i minoritetslagen 
i kraft som stärker rättigheterna ytterligare för minoriteterna och mino-
ritetsspråken. 

Förändringar i skolans styrdokument 
För skolans läroplaner har erkännandet av de nationella minoriteterna 
också inneburit förändringar. Enligt läroplanen (Lgr 11 2017) ska alla elever 
som går ut grundskolan idag ha kunskaper om de nationella minoriteternas 
kulturer, språk, religioner och historia. Särskilt i kursplanerna för historia, 
samhällskunskap och svenska preciseras de centrala innehållen och kun-
skapskraven gällande minoriteterna ytterligare. I modersmålsundervisning 
har minoritetseleverna även en utökad rätt och behöver inte ha grundläg-
gande kunskaper i språket för att vara berättigade till undervisning i ämnet 
modersmål. Det krävs bara att en elev ansöker om modersmålsundervisning 
i något av de nationella minoritetsspråken, för att huvudman ska ha skyl-
dighet att anordna sådan. Romska elever som kommer från utlandet kan 
också få undervisning i två modersmål om det finns särskilda skäl (Skol-
verket 2015). Sedan 2015 finns det också särskilda kursplaner för de natio-
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nella minoritetsspråken, dels som modersmål eller förstaspråk, dels som 
andraspråk. För samiskan ska kursplanen för ämnet samiska i sameskolan 
användas. Även i gymnasieskolans läroplan (Lgy 11) är målet för de elever 
som slutfört sitt program att de ”har kunskaper om de nationella mino-
riteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) 
kultur, språk, religion och historia” (Lgy 11 2017).  

Från 1 juli 2019 förtydligas också skrivningarna gällande nationella 
minoriteter i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö18 2019) då 
bland annat ordet ”kan” i den tidigare läroplanen byts ut till ”ska” enligt föl-
jande: ”Barn som tillhör de nationella minoriteterna, där urfolket samerna 
ingår, ska även stödjas i sin språkutveckling i sitt nationella minoritetsspråk 
och främjas i sin utveckling av en kulturell identitet. Förskolan ska där-
igenom bidra till att skydda och främja de nationella minoriteternas språk 
och kulturer”. Vidare ska förskolan ”ge varje barn förutsättningar att ut-
veckla både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, 
om barnet tillhör en nationell minoritet”. Enligt de nya skrivningarna ska 
också förskolor utan barn från de nationella minoriteterna ”lägga grunden 
till barnens förståelse för olika språk och kulturer, inklusive de nationella 
minoriteternas språk och kulturer”. Det finns nu även ett förslag på att 
”införa ett krav på kunskap om de nationella minoriteterna och deras rättig-
heter i examensmålen för förskollärare, grundskollärare och ämneslärare” 
på respektive utbildningar (SOU 2017:60, s. 239).  

Strategi för romsk inkludering 2012–2032 
Trots förändringar i minoritets- och skolpolitiken tar det lång tid innan de 
omsätts i praktiken. Både Europarådet i Strasbourg och Europeiska kommi-
ssionen mot rasism och intolerans (ECRI), som regelbundet inspekterar och 
rapporterar om arbetet i de europeiska länderna, kritiserar Sverige för den 
bristande kunskap som finns om de nationella minoriteterna både i skolan 
och i samhället i stort, särskilt om den romska minoriteten, men även om 
urfolket samerna (ECRI 2012). Kritiken ledde bland annat fram till den 20-
åriga strategi för romsk inkludering (Romastrategin) som 2012 lanserades 
av den svenska regeringen med följande mål: ”Den rom som fyller 20 år 
2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom” (Skr 
2011/12:56, s.10). Strategin har hittills inneburit särskilda satsningar på 
rätten till utbildning, arbete, bostad, hälsa, social omsorg och trygghet, 
språk, kultur samt föreningsfrihet för romer. På utbildningsområdet har det 
betytt utveckling av uppdragsutbildningar riktade till romska brobyggare 
verksamma inom skola och socialtjänst samt kompetensutveckling av mo-
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dersmålslärare i romani chib. Uppdragen för dessa utbildningar har från 
Skolverket och Socialstyrelsen gått till Södertörns högskola, där utbildnin-
garna utvecklats i nära samarbete med romska lärare.  

I Romastrategins inledande skede gjordes en kartläggning av skolsitua-
tionen för romska barn i de fem pilotkommuner som 2012–2015 om-
fattades av strategin (Rodell Olgaç & Dimiter-Taikon 2013).14 I kartlägg-
ningen, som bestod av intervjuer med romska föräldrar och elever samt 
romsk och icke-romsk skolpersonal, framkommer att många barn förnekar 
sitt romska ursprung av rädsla för att bli bemötta på ett fördomsfullt sätt. 
Barnens frånvaro står i fokus i intervjuerna, men en diskussion om me-
ningsfull närvaro och vad skolan gör när barnen väl finns på plats där sak-
nas. Föräldrarna uttrycker också en rädsla för socialtjänsten och att barnen 
ska tas ifrån dem på grund av frånvaron. En del föräldrar skickar därför sina 
barn till skolan av rädsla för att annars mista dem. Från skolans sida kul-
turaliseras ofta romska barns skolsvårigheter och en essentialistisk syn på 
romsk kultur lever kvar, vilket gör att problemen ofta tillskrivs barnen, 
familjerna och kulturen (jmf Rodell Olgaç 2006). Ett skäl till detta är den 
bristande kunskap om romernas historia, kultur, språk och nutida situation 
bland lärare och annan personal, vilket gör det svårt att kontextualisera de 
romska elevernas familjehistoria och konsekvenserna idag för barnens skol-
situation och vilka behov dessa kan ha. Bland de romska flyktingarna från 
kriget i forna Jugoslavien för drygt tjugo år sedan, finns det dessutom 
många som än idag lever med svåra minnen och sviter av krig, förföljelse 
och flykt. Trots minoritetens dramatiska historia, inte bara i forna Jugo-
slavien, nämns sällan frågor som rör posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) 
och sekundär traumatisering när det gäller romer och vad som händer i de 
familjer där dessa upplevelser överförs till nästa generation. De intervjuade 
föräldrarna framhåller dock att skolan är viktig men att den i hög grad 
lägger ansvaret för skolframgången på hemmen, där många föräldrar kan 
ha bristfälliga, negativa eller inga erfarenheter av egen skolgång. Kontakten 
mellan hem och skola saknar dessutom ofta ömsesidig respekt och tillit och 
föräldrarna står ofta undrande inför hur det kommer sig att det inte går bra 
för deras barn i skolan (Rodell Olgaç & Dimiter-Taikon 2013).  

Skolverkets nulägesbeskrivning av romers situation i skolan från 2018 
bekräftar bilden ovan, även om förändringar också pågår. Yngre intervjuade 
romer i studien vill numera vara mer öppna med sin romska identitet, 
medan äldre romer fortfarande är försiktigare på grund av tidigare för-

— 
14 Pilotkommunerna utgjordes av Luleå, Linköping, Göteborg, Helsingborg och Malmö. 



PERSPEKTIV PÅ INTERKULTURALITET 

 100 

domsfulla bemötanden. De intervjuade berättar att de alltid måste överväga 
hur de ska förhålla sig till sin identitet, om de ska vara öppna med den eller 
dölja den för att inte möta fördomar och diskriminering (Skolverket 2018, s. 
51). Det gäller exempelvis rätten att erhålla modersmålsundervisning, då 
familjerna måste tala om att de är romer om barnen ska få tillgång till 
undervisningen. Situationen kan leda till minoritetsstress, något som kan 
uppstå i negativa och obehagliga situationer där en individs tillhörighet i en 
stigmatiserad och diskriminerad grupp påverkar samspelet mellan indivi-
den och den situation som han eller hon befinner sig i (Abona & Jimenez 
2014, s.162). Förekomsten av just minoritetsstress bland romer har sanno-
likt för första gången uppmärksammats av den romske brobyggaren Elderat 
Rasimovic i hans intervjustudie med några romer i olika åldrar. Studien 
tyder på att de intervjuade känner en oro och ett behov av att dölja sin 
identitet och att ständigt tänka på att de är mindre värda samt det dilemma 
som det innebär att komma ut som rom (Rasimovic 2018).  

Motberättelser som utmanar  
Osynliggörandet av den historiska mångfalden i skola och utbildning ställer 
tillsammans med de nuvarande läroplanernas mål om kunskaper om de 
nationella minoriteterna självfallet stora krav på såväl verksamma lärare 
som på lärarutbildningarna. Wibeus (2010, s. 230) lyfter utifrån historie-
didaktisk undervisning om Förintelsen fram kopplingen mellan dåtid, nutid 
och framtid och betonar vikten av att elever får förståelse för att våra hand-
lingar och ställningstaganden inte bara är något som bara hör samman med 
ett särskilt historiskt sammanhang. Eleverna behöver också tillägna sig en 
historiemedvetenhet som ger förmåga att även kunna använda sina histo-
riska kunskaper och tillämpa dem i nuet för att förstå och orientera sig i 
omvärlden. Det innebär enligt Wibeus att det finns ett behov av att ”ge 
historieundervisningen en frigörande kraft med en framåtriktad rörelse” 
som i undervisningen innebär ”att synliggöra att historia är ett resultat av 
människors val av beslut och handlingar” (ibid. s. 231). Den samiske juris-
ten, konstnären och aktivisten Ánde Somby fångar i sin dikt om samiska 
rättigheter just denna framåtriktade rörelse som Wibeus nämner. Dåtiden 
handlar enligt Somby om rätten till sina minnen, att dessa värdesätts och 
behandlas med respekt, medan nutiden innebär rätten att få leva i fred och 
livnära sig samt till ett värdigt liv. Om framtiden hävdar han rätten att få 
lämna ekon efter sig, som i sin tur ger ekon till efterföljande generationer 
samt till att ha hopp och drömmar (Somby u.å.).  



4. SVERIGE, SKOLAN OCH DE FEM NATIONELLA MINORITETERNA 

 101 

Som tidigare nämnts betonas inom critical race theory (CRT) betydelsen 
av motberättelser (jmf Ladson-Billings 1998; May & Sleeter 2010; Zamudio 
et al. 2014), motberättelser som i detta fall utmanar den exkluderande 
nationella självförståelsens diskurs, som med diskursers tröghet ännu lever 
kvar och ständigt försöker tränga undan det demokratiska credot. Inom 
lärarutbildningen blir det särskilt betydelsefullt att inkludera dessa mot-
berättelser för att bidra till lärarstudenternas utveckling av kritiskt tänkan-
de. Som färdigutbildade lärare kommer de under hela sitt yrkesverksamma 
liv att möta så många elever och ha möjlighet att tillsammans med dem 
skapa läroprocesser och erfarenheter som kan göra skillnad för deras lä-
rande, utveckling och framtida liv (Vavrus 2010). Att även ett mindre kurs-
moment med motberättelser kan påbörja interkulturella läroprocesser visar 
en studie av en grupp lärarstudenter, där två romska lärare föreläste om 
minoritetens historia för dem. I kurslitteraturen ingick också den romske 
musikern, författaren och aktivisten Hans Caldaras självbiografi I betrak-
tarens ögon (2002) om hans uppväxt på 1950-talet och senare mötet med 
den svenska skolan och hur han försökte dölja sin romska bakgrund. 
Enkäter före och efter momentet tyder på att intresset för minoriteten 
ökade och blev mer nyanserat trots inslagets begränsade omfattning (Rodell 
Olgaç 2011). Liknande erfarenheter beskriver Beki Dimitrijevic, själv romsk 
brobyggare verksam i skolan, i en studie. En enkätundersökning om vilka 
kunskaper om de nationella minoriteterna som elever i en årskurs 7 hade, 
visade att eleverna hade mest fördomar mot romerna. Men efter att Dimi-
trijevic hållit en föreläsning i klassen om minoriteten och efter en tid följt 
upp föreläsningen med ytterligare en enkät, sammanfattar han: ”Inte för så 
länge sedan hade nästan alla elever fördomar om romer och pratade 
negativt [om dem], men idag har eleverna förstått varför vi romer är som vi 
är med hjälp av en föreläsning. Det är nästan ett mirakel tycker jag, bara en 
föreläsning kan ändra en människas tankesätt” (Dimitrijevic 2018, s.12). 

Motberättelser växte också fram i den kurs på lärarutbildningen om de 
nationella minoriteterna som nämndes i kapitlets inledning. Vid kursstart 
visades filmen Elina som om jag inte fanns (2003) om meänkielitalande 
Elinas möte med den svenska skolans assimileringstvång i Tornedalen på 
1950-talet och dåtidens oftast auktoritära lärarroll. Studenterna, bland dem 
många med kunskaper i språk som arabiska, kurdiska, somaliska, spanska, 
suroyo och turkiska, blev starkt berörda av Elinas upplevelser och uppror 
och flera kunde själva känna igen sig i hennes erfarenheter. De fick sedan 
reflektera över sin egen språksocialisation, litteracitet och lärande samt 
mötet med skolan i dialog med kurslitteraturen. För många av studenterna 
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blev det omvälvande att tänka tillbaka på sin barndom med en tydligare 
insikt om hur olika socioekonomiska förutsättningar under tidig uppväxt 
också kan ha gynnat eller missgynnat dem själva utifrån de förväntningar 
och krav som då ställdes i skolan.  

Lärarstudenterna blev sedan indelade i fem arbetsgrupper för att under-
söka ”sin” minoritets historia, språk och traditioner med särskilt fokus på 
språksocialisation och skolgång. I uppgiften ingick även ett besök på en 
institution eller hos en förening med anknytning till respektive minoritet 
och vidare att göra en intervju med någon från minoriteten. Föreläsare från 
samtliga minoriteter medverkade också under kursen. Inför uppgiften in-
gick även en föreläsning om medielitteracitet och mediealfabetisering, en 
utvidgning av Paolo Freires alfabetiseringsbegrepp (Graviz, 2012). I detta 
fall låg föreläsningens fokus på bilders betydelse och hur minoriteter ofta 
framställs i bild samt hur det påverkar oss och vår förståelse av och värde-
ringar om minoriteterna. Kursen avslutades genom att varje grupp presen-
terade sitt undersökande arbete för de övriga.  

I tolkningarna av gruppuppgiften var variationen stor. Här förekom 
power point-presentationer över minoritetens historia, utställningar av 
artefakter, maträtter, sagor och berättelser med hjälp av olika estetiska och 
multimodala uttrycksformer. Här framkom insikter om att särskilt romer 
och samer inte alls var homogena minoriteter, som de flesta tidigare trott. 
Studenterna lyfte också fram personliga erfarenheter. En lärarstudent, son 
till ett av de omkring 80 000 finska krigsbarn som mellan åren 1939–1940 
skickades till Sverige för att räddas undan kriget, iscensatte tillsammans 
med sin grupp faderns upplevelser av att som barn ha blivit skickad till Sve-
rige utan anhöriga. En annan grupp genomförde en mindre statistisk 
undersökning angående modersmålet vid en finskspråkig förskola. Ytter-
ligare en grupp skapade en berättelse om en samisk pojke och hans uppväxt 
och liv, men betonade hela tiden att berättelsen inte kunde generaliseras till 
att gälla alla samer. Några upptäckte också först under kursen familjens 
minoritetsanknytning och hade intervjuat släktingar för uppgiften. Studen-
terna började också uppmärksamma hur anhöriga och vänner plötsligt 
kunde uttala sig fördomsfullt om minoriteterna, något som de inte lagt mär-
ke till tidigare. Upprörda återvände de till seminarierna och berättade och 
diskuterade dessa situationer. De fann också att lärarna på deras respektive 
vfu-skolor oftast visste ytterst lite om minoriteterna. 

Självfallet finns det risker och dilemman med den typ av uppgift som 
lärarstudenterna fick under den här aktuella kursen. En risk är exempelvis 
att minoriteterna kan komma att tillskrivas en särskild kultur i dess essen-
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tialistiska bemärkelse. Men studenterna undvek oftast att ge statiska be-
skrivningar av minoriteterna eller att generalisera sina kunskaper, som 
några av exemplen ovan illustrerar. De lärandeprocesser som uppstod i kur-
sen i mötet med minoriteterna och de motberättelser som skapades skulle 
kunna formuleras som en utveckling från en inledningsvis mer beskrivande 
och faktabaserad mångkulturalitet, nödvändig på grund av studenternas 
bristande rent faktabaserade kunskaper om minoriteternas livssituation 
historiskt och i nutid, i riktning mot interkulturella läroprocesser och för-
hållningssätt. Att inte ha behandlat de fem minoriteterna överhuvudtaget 
under deras utbildning hade också betytt ett osynliggörande av dessa. Det 
hade också inneburit att utesluta möjligheten att skapa motberättelser mot 
de ofta fasta föreställningar om minoriteterna som dominerade bland 
studenterna i kursen och med detta också deras kritiska tänkande, något 
som sannolikt skulle fått konsekvenser för deras framtida undervisning och 
elever (Rodell Olgaç 2016).  

Motberättelser uppstår också genom de uppdragsutbildningar för romer 
som sedan 2012 utvecklats och pågår på Södertörns högskola i nära sam-
arbete med romska lärare och tillsammans med de numera drygt 50 romska 
brobyggare och modersmålslärare i romani chib som deltagit och som är 
verksamma i olika kommuner i hela landet. Utbildningarna har bidragit 
med teoretiska förklaringsmodeller och fördjupade kunskaper i förhållande 
till den breda praktiska erfarenhet som flera av deltagarna haft med sig av 
arbete som mångåriga aktivister för att förbättra minoritetens situation i 
landet. Med mer forskningsbaserade insikter har deltagarna erövrat kun-
skaper om den egna minoritetens historia och nutida situation särskilt i 
Sverige, viktig också eftersom flera varit födda i andra länder och därmed 
ofta obekanta med romernas svenska historia. Den fördjupade kunskapen 
om den egna minoriteten och dess heterogenitet och variation har kunnat 
bidra till mer reflektion och förmåga att bidra till att nyansera den oftast 
stereotypa bild av romer som fortfarande dominerar, när de blivit ombedda 
att föreläsa om minoriteten i sina kommuner och på sina arbetsplatser. 
Beroende på utbildningarnas inriktningar har också centrala delar ur den 
utbildningsvetenskapliga kärnan i lärarutbildningen eller ur kurser i socialt 
arbete i socionomutbildningen ingått, vilket möjliggjort ökad insikt om 
lärares och socialsekreterares arbetsvillkor och också dessa professioners 
möjligheter och begränsningar. Detta har även underlättat för särskilt de 
verksamma brobyggarna att i högre grad kunna inta interkulturella förhåll-
ningssätt i olika situationer och svårigheter som gäller romska barn och 
unga samt deras familjer, så att de både kunnat agera som ”advokater” för 
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dem men samtidigt med förmågan att se frågorna också från både skolans 
och socialtjänstens perspektiv. 

I början har kursdeltagarna ofta mött motstånd och deras kompetens har 
ifrågasatts på arbetsplatserna på grund av vanliga föreställningar och för-
domar om romer, men successivt har de vunnit allt större respekt och för-
troende både genom sitt arbete men också tillsammans med det symbolvärde 
som avklarade högskolepoäng innebär. De blir också viktiga förebilder för 
både barn och vuxna. En majoritet har också fått fasta anställningar under 
eller efter avslutad utbildning. Många har dessutom blivit romska talesper-
soner lokalt och även nationellt. Flera av dem uttrycker dessutom en önskan 
om att få fortsätta studera och en förändrad inställning till högre utbildning 
inom minoriteten håller successivt på att växa fram. Utifrån ett interkultu-
rellt perspektiv kan de romska kursdeltagarna på högskolan genom sin när-
varo på campus utmana förutfattade föreställningar om romer och högre 
utbildning bland andra studenter, lärare och övrig personal. Därmed kan 
ömsesidiga läroprocesser genom de möten, seminarier och informella dis-
kussioner som uppstår genereras (Rodell Olgaç & Dimiter-Taikon 2016).  

Implikationer för skola och undervisning 
Med en ökad kunskap om den historiska mångfalden redan i skolan, öpp-
nar sig möjligheten för elever att inte längre behöva känna sig ”snuvade på 
sin historia”. De nationella minoriteternas rättigheter är dessutom mänsk-
liga rättigheter. Samtidigt kan medvetenheten om de nationella minoriteter-
nas del i vårt gemensamma kulturarv också bidra till en fördjupad förståelse 
för den historiska mångfald som alltid funnits här och i förlängningen 
medverka till en förändrad och mer inkluderande inställning till nyanlända 
grupper i landet. En annan viktig aspekt är också det som Universitet- och 
högskolerådet i sin rapport med rubriken Kan excellens uppnås i homogena 
studentgrupper? (UHR 2016) pekar på, nämligen den snedrekrytering av 
studenter till högre utbildning som fortfarande pågår. Denna sker fort-
farande trots att högskolor och universitet sedan början av 2000-talet haft i 
uppdrag att främja och bredda rekryteringen till och deltagandet i högre 
utbildning. Med heterogena studentgrupper och en ökad mångfald i högre 
utbildning kommer nya perspektiv, något som också är en kvalitetsaspekt 
och som bättre förbereder studenter för dagens samhälle. Det ställer större 
krav på hur skolan arbetar i sin undervisning med elever från mer studie-
ovana familjer, men också på större omsorg i akademin om särskilt alla dem 
som är den allra första i sin familj att gå vidare till högre utbildning. 
Michael A. Apple ser flera uppgifter för verksamma inom pedagogik och 
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lärarutbildning i syfte att kunna förändra utbildningsmässiga och sociala 
ojämlikheter inom högre utbildning. En av dem handlar om att använda sitt 
privilegium till ”att öppna de rum som finns på högskolor och universitet 
för dem som ännu inte finns där, för dem som inte har en röst i dessa rum 
eller på de akademiska platser till vilka vi som befinner oss i en priviligierad 
position har tillgång” (Apple 2013, s. 273, min översättning). Till dessa 
grupper hör de nationella minoriteterna med sin historia, sina röster, er-
farenheter och berättelser som måste beredas plats både i högre utbildning, i 
dess innehåll och inom forskningen. En förutsättning för sådana föränd-
ringsprocesser är också att minoriteterna själva får vara delaktiga i dessa 
processer på sina villkor och genom detta öppna vägen för ett respektfullt 
ömsesidigt lärande mellan minoriteter och akademin. 
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