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Abstract

“They only phoned when there where trouble”

 Parents- and adults experience of parental co-operation with school 

The purpose with this study is to investigate the experiences some adult Romans have of co-

operation between Romani parents and school. The study is based on interviews and has been 

inspired  of  critical  ethnography  and  hermeneutic  theories.  What  views  have  the  Romani 

adults and parents on parental co-operation with school? Which strategy do they see as a prac-

tical way for improved parental co-operating with school? The study show that the Romani 

parents  who participated  in  this  study do  want  a  very  close  co-operation  and have  used 

strategies  of  open  communication  and  giving  suggestion  on  how  to  co-operate  with  the 

schools. One of the informants has had the opportunity to give an in-dept interview and this 

gives an example of a more diversified picture of the Romani parental patterns in relation to 

school. The adult Romani group that has been interviewed thinks that a close co-operation 

with school is very important. One suggestion of improvement from the interviewers is teach-

er-assistans to improve the schools parental co-operation. There where also suggestions that 

educational efforts of the school is needed for all students and to include knowledge about 

who the Romani people are and about their history, culture and language. Some of the parents 

even showed examples of giving suggestions to teachers to increase the contact by writing in 

a dairy for each student. The parents in this study also reports of institutionalized antigypsy-

ism and discrimination. In that view the in-dept interview gives an explanation to why the co-

operation is believed to be so crucial. There is a fear that the public authorities in somewhat 

way would hurt the Romani children.

Keywords: Roma, parental co-operation, intercultural education, national minority, antigypsy-

ism
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1 Inledning

För mig har det varit viktigt att söka efter kunskap som hjälper mig i min roll som lärare att 

verka på ett inkluderande sätt för varje elev. Romerna är en av Sveriges nationella minoriteter 

och de har en lång historia av förtryck och diskriminering. Det är ganska nyligen som det i 

praktiken blev obligatoriskt för den romska minoriteten att gå i skolan1. Mötet med skolan har 

inte varit enkelt, skolan har till stor del misslyckats ge dessa elever en god undervisning vilket 

vi  kan se i  undersökningar som visat att  romska elever i  större omfattning än andra, dels 

avbryter sin utbildning och dels får ofullständiga betyg. 2  I det här examensarbetet har jag i 

intervjuform undersökt hur skolan och samarbetet upplevs av vuxna romer, romska föräldrar 

och  en  romsk  lärare.  Detta  har  jag  framförallt  satt  i  relation  till  teorier  om  makt  och 

språksocialisation. Uppsatsen är disponerad i 6 kapitel där jag först i kapitel 1 inledning och 

syfte  2  bakgrund  och  forskningsläge,  i  kapitel  3  teoretiska  utgångspunkter  I  kapitel  4 

beskriver  tillvägagångssätt  och  vilken  forsknings  metod  jag  använt  mig  av.  I  kapitel  5 

redovisas intervjuerna 6 förklarar jag på vilket sätt jag gått tillväga i undersökningen, och 

redovisar huvudteman från intervjuerna. I kapitel 7 diskuterar jag och relaterar till de olika 

teorierna. Och redovisar vilka slutsatser man kan dra av studien

1 Christina, Rodell Olgaç. Skolan och de romska eleverna-viktig kunskap i snart trettiårig avhandling  KRUT. 

Kritisk utbildningstidskrift nr 92/93. Solna (1999a) s 72-83
2 Skolverket rapport nr 292. Romer i skolan en fördjupad studie skolverket Stockholm (2007) 

Do Diskriminering av romer i Sverige Do Stockholm (2004) s 22-23
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1.1  Syfte och frågeställning

Mitt  syfte  med  detta  examensarbete  är  att  undersöka  hur  några  vuxna  romer  upplever 

samabetet hem och skola. Detta är intressant eftersom få romska studenter får slutbetyg från 

grundskolan3. Forskning tyder på att ett gott samarbete med föräldrar från minoritetsgrupper 

ger goda studieresultat4. Det är därför intressant att söka en djupare kunskap om hur några 

romska vuxna upplever samarbetet mellan hem och skola. Jag har därför jag valt att söka svar 

på följande frågor:

Agerar de romska föräldrarna för att få till stånd ett samarbete med skolan? Hur då?

Hur ser några vuxna romer på samarbetet mellan hem och skola?

Vilka strategier ser de som framkomliga för att förbättra skolan för romska barn?

3 Ibid Se sid 5
4 Margaret Obondo Olika kulturer, olika språksocialisation – konsekvenser för utbildning och social integrering  

av  invandrarbarn I  ”tvåspråkiga  barn och skolframgång mångfalden som resurs”  red Axelsson M Rinkeby 

språkforsknings institut Stockholm (1999)

Christina  Rodell  Olgaç  Föräldra  samarbete,  tvåspråkighet  och  kulturell  revitalisering  i  Roma Kulturklass-

slutrapport Stockholm stads kompetensfond Stockholm( 2006b) s. 26.

Skolverket rapport 292, Stockholm( 2007) s. 21
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2           Bakgrund och forskningsläge

2.1 Kort historisk sammanfattning

Historien om den romska gruppens vandringar sträcker sig åtminstone tillbaka till år 900 då 

de enligt senare tids forskning utvandrade från Indien i olika omgångar. Exakt i tiden hur det 

förhöll sig är dock fortfarande omtvistat.5 Ett sätt att skapa en inblick i romernas historia och 

vandringar har varit att spåra ord som inlemmats i språket. Tiden i Europa härleds till omkring 

trettonhundratalet.  Skriftliga källor  daterade till  1322 beskriver  romers närvaro på Kreta.6 

Romerna ”gjorde ofta  ett  förnämt och förmöget  intryck,  när de i  stora  sällskap drog in  i 

Europas  städer.  Ofta  kunde  de  visa  upp  kreditbrev  från  furstar  och  slottsherrar,  som de 

tidigare gästat”7. Från 1500-talet ökade diskrimineringen av romer så till den grad att den kan 

karaktäriseras av två folkmord dels vid 1500 talet då en ny era av nationalstater skapades, dels 

i  och  med  nazismens  folkmord8.  Efter  kriget  kom  även  några  överlevande  från 

koncentrationslägren till Sverige. En av dem som mötte de överlevande var Inga Gottfarb, 

hon beskriver mötet på följande vis:

”Några av judarna har gula trianglar med svart kant, den sexuddiga stjärnan, judestjärnan, på 

fångdräkten.  Andra  har  blå  fyrkanter.  En  grön  triangel  betyder  yrkesförbrytare,  en  violett 

bibelforskare, en rosa homosexuell, en svart asocial. Dit hör zigenarna…”9 

5 C. R. Olgaç Christina. Den romska minoriteten i majoritetssamhällets skola HLS Förlag, Stockholm (2006a)  s. 

21.
6 Cederberg, Irka.  Tusen år i Europa-om romerna/zigenarna Världspolitikens Dagsfrågor nr 9 Utrikespolitiska 

Institutet, (1998) s. 3
7 Ibid., s. 4
8 Törneman Susanne, Kamp mot diskriminering KRUT. kritisk utbildningstidskrift nr 92/93. Solna (1999) s 107  
9 Gottfarb Inga Den livsfarliga glömskan bokförlaget Langenskiöld (Danmark 2006) s. 9.
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I Sverige finns den första uppgiften om romer i Stockholm stads tänkeböcker från år 1512.10 

Det skulle bli inledningen på en period av 500 års förtryck i olika former. I Sverige kom det 

till exempel ett påbud att utvisa eller mörda romer:

”År 1637 utfärdades stadgar om utvisning av kvinnor och barn och dödsstraff för romska 

män.”11 Idag  lever  det  flera  olika  grupper  av  romer  i  Sverige,  en  del  har  bott  här  sedan 

generationer medan andra har kommit på senare år.12

2.2 Nationell minoritet 

Under åren 1975 till  1985 fanns det ett centralt samråd mellan romer och staten, men det 

samarbetet  upphörde.13 ”Från  1985  kom  romerna  att  omfattas  av  den  generella 

invandrarpolitiken”,14 och från år 2000 har vi en politik som erkänner romerna som en av de 

fem nationella minoriteterna i landet, detta bland annat på grund av att romerna har en lång 

historia  i  Sverige.15 I  och  med  beslutet  att  fem  folkgrupper  skall  betraktas  som svenska 

minoritetsgrupper  har  dessa  grupper  ett  större  skydd  och  stöd.  Det  gäller  folkgrupperna: 

samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Dessa minoriteter har de egna språken 

samiska, jiddisch, romani chib, finska och meänkieli. En bidragande orsak till klassningen 

som nationell minoritet är den starka viljan att behålla sin identitet förklarar Christina Rodell 

Olgaç och hänvisar till SOU 1997:193.16 I och med beslutet om nationella minoriteter är det 

nu ett  obligatoriskt  kunskapskrav att  eleven efter  grundskolan skall  ha ”kunskaper om de 

nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia”.17

10 C. R. Olgaç (2006a), s. 26.
11 Skoverket,. Stockholm (2007 a) s. 11.
12 Ds 1997:49. Romer i Sverige tillsammans i förändring. Inrikesdepartementet Regeringskansliet och Fritzes 

Stockholm (1997) s, 20  
13  C. R. Olgaç (2006a), s.15 
14 Ibid, s.15
15Fraurud Kari Hyltenstam Kenneth romani ett språk som färdats I: ”Krut nr 92/93ROMER/ZIGENARE ” Solna 

(1999)
16 C. R. Olgaç (2006a), s. 13 
17 Lpo 94 lärares handbok Lärarförbundet (2004) s. 15.
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2.2.1 Den romska minoritetens språk

Romernas språk heter romani chib och är en del av de indoeuropeiska språken. Romani chib 

är närbesläktat med sanskrit och hindi.18 Romerna är en heterogen grupp med ett gemensamt 

språk men språket har utvecklats olika. ”Tack vare att romerna bott i många skilda länder har 

många lånord infogats från länder där romerna bott.”19 Skillnaderna i dialekt kan vara stora, 

vilket har betydelse när romska elever har hemspråk. ”Man räknar idag med att det finns cirka 

60 olika dialekter”,20 och det kan vara svårt att få det på sin egen dialekt eller varietet. I skolan 

är det skrivna ordet viktigt, svenskan är ett språk med en lång skriftlig tradition. Romani chib 

har inte varit något skriftspråk, det är först på senare år som det blivit nerskrivet. Romani chib 

är alltså ett av de språk som framförallt bygger på en muntlig tradition. På så sätt blir det 

talade  språket  än  viktigare,  det  finns  till  och  med  en  viss  skepticism  till  att  det  blir 

nedskrivet.21 Det  finns  alltså  lite  litteratur  på  romani  chib22 men  det  håller  på  att  ske  en 

förändring,  det  finns  nya  satsningar  på  språket  bland  annat  kan  märkas  den  nya 

ungdomstidskriften:  Le Romané Nevimata  Romska nyheter. I tidningen kan man läsa texter 

skrivna på både svenska och romani chib23. Det här exemplet är en tidning som vänder sig 

främst till  ungdomar. När det gäller modersmålsundervisningen så har brister  poängterats. 

”För år 2006 beräknades totalt 1281 elever vara berättigade till modersmålsundervisning på 

romani, medan 335 elever deltar, vilket innebär 26 procent.”24 I och med beslutet att romerna 

tillhör en nationell minoritet ges de rätt till ett utökat stöd för modersmålsundervisningen. Det 

finns  vanligen  ett  krav  på  att  det  skall  vara  minst  fem  elever  som  vill  ha 

modersmålsundervisning för att de skall kunna få det, men det kravet ”…gäller dock inte för 

samiska, tornedalsfinska eller romska elever”25. Romska elever som anlänt till Sverige från ett 

annat land kan ”få modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda skäl”26. I nästa 

stycke beskrivs situationen för de romska barnen i skolan.

18 C. R. Olgaç (2006a), s. 26 
19 Skolverket (2007) s.12  
20 Ibid, s. 12   
21 Thomas Acton, Morgan Dalphinis. Language Blacks and Gypsies Whiting & Birch Ltd. London (2000) s 173
22 Christina, Rodell Olgaç. ”Interkulturella arbetssätt i en förberedelseklass” I:Axelsson Monica.  Tvåspråkiga 

barn och skolframgång – mångfalden som en resurs Rinkeby Språkforskningsinstitut Stockholm (1999b) s.64
23 Le romani Nevimata romska nyheter nr 2 (2007)
24 Skolverket (2007) s. 43 
25 Lena Malterin, Nationella minoriteter i skolan  Skolverket Stockholm (2007)
26 Ibid.
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2.3 De romska elevernas skolsituation

Det är en relativt kort period som de romska barnen gått i skolan. ”När de romska barnen först 

på 1960- och 1970- talet tilläts få gå i skolan…”27 så blev det en ny erfarenhet och två sfärer 

skulle  nu  uppfostra  barnen,  skolan  och  hemmet.  I  en  studie  av  Johanna  Lindgren  Chin 

interjuvar hon romska elever som gått vidare till gymnasiet. Det gemensamma för dem var att 

de lyckades hålla en balans mellan det svenska och det romska. Det gäller att ”utveckla en 

identitet utifrån de romska normerna men som även fungerar i det svenska.”28.  Skolan har 

hittills misslyckats att ge de romska barnen den utbildning de så väl behöver. Den senaste 

rapporten  Skolverket  har  gjort  visar  på  ”hög frånvaro  och  att  många  romska elever  inte 

fullföljde skolan”29. Från statens sida har ett arbete påbörjats, som syftar till att romerna ”på 

lika villkor som övriga medborgare har tillgång till utbildning”30. Detta skall nås genom ”… 

aktiv och öppen medverkan från romer”31. Detta är ett led i den nationella handlingsplanen för 

de  mänskliga  rättigheterna  2006-  2009.32 Orsakerna  till  skolornas  problem  förklaras  i 

tidskriften I&M bero på :

”avsaknad av formell skoltradition i familjerna, låga förväntningar från majoritetssamhällets 

lärare, andra mönster för socialisation, lärande, språk och litteracitet i många romska familjer 

än de som vanligtvis premieras i skolan och utgör normen för majoritetssamhället.”33

2.4 Diskriminering  

DO,  Diskrimineringsombudsmannen,  beskriver  i  sin  rapport  `Diskriminering  av  romer  i 

Sverige´34 om  romers  diskriminering,  DO  använder  sig  av  två  olika  definitioner  för 

diskriminering i landet:
27 C. R. Olgaç (1999b) s. 64 
28 Johanna Chin,  Lindgren,   (2006) ”jag vågade aldrig visa vem jag var  en intervju studie  av  romer med  

erfarenhet av studier efter grundskolan” examensarbete Södertörns Högskola, s 49
29 Skolverket (2007) s 20
30 http://www.regeringen.se/sb/d/6148/a/57022;jsessionid=azL3Dw01NvX9 hämtat 9/11 2007
31 Ibid.
32 Ibid.
33 Demetri Mikael, Dimiter-Taikon Angelina, Rodell Olgaç Christina I&M nr 3 s 21 Stockholm (2007)
34 DO Stockholm (2004.)
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”… individuell diskriminering (...) orättvis och kränkande behandling gentemot enskild person 

på  grund  av  etnisk  tillhörighet.  Strukturell  diskriminering  (…)  regelverk,  normsystem och 

tankemönster som genomsyrar samhället och som påverkar individers och gruppers möjligheter 

till lika villkor.”35

Rapporten  utgår  ifrån  inkomna  anmälningar  till  DO  och  en  enkätundersökning  gjord  på 

uppdrag av DO där det bland annat framkom att: 

”hela 55 procent uppger att attityden till romer idag är fientlig eller mycket fientlig (…) 60 

procent uppger i enkätundersökningen att de en eller flera gånger under de senaste två åren 

blivit  kallade  `zigenardjävel´  eller  något  annat  nedsättande  med  anspelning  på  sin  romska 

tillhörighet.”36

Få romer anmäler att  de blivit utsatta för diskriminering. Orsaken till  detta är att  det  inte 

verkar vara lönt, det ”kan kännas både svårt och meningslöst.”37 DO beskriver det som att ”… 

diskrimineringen blivit till  en del av vardagen för många romer och därför kan kränkande 

behandling ofta passera utan att handlingen anmäls”38. De områden av diskriminering som 

DO fått  in  anmälningar  om gäller  bostad,  tillträde  till  offentliga  lokaler,  bemötande  från 

myndigheter t ex socialtjänst, inom sjukvård samt av polis och i domstol.39

2.4.1 Antiziganismen

Ian Hancock ger exempel på institutionaliserad antiziganism i sin bok `We are the romani 

people´ och förklarar att institutionaliserat blir förtrycket då det sker : ” … Within institution-

alized  society,  and  those  who  perpetrate  it  use  their  official  authority  as  a  weapon”40. 

Förtrycket  kan  vara  i  form  av  lagar  vilket  har  förekommit  sedan  1416  och  fortfarande 
35 Ibid, s. 5.
36 Ibid, s. 15
37 Ibid, s. 13
38Ibid, s.13.
39 Ibid,s.14.
40 Ian Hancock We are the Romani people University of Hertfordshire press (2002) s. 54.
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existerar i  ”the United States sic”41,  eller i  form av att personer i vars arbete det ingår att 

representera en institution. Romerna har blivit utsatta för ont förtal under lång historisk tid, 

men hur skall man kunna förklara det?

Bidragande orsaker till antiziganismen har, enligt Hancock, varit missförstånd av maktfulla 

institutioner som kyrkan och de medeltida handelshusen.  Romerna blev misstänkta för att 

agera i turkarnas intresse vilket gjorde att de även sågs som ett hot på mer än ett sätt, dels var 

de ett hot mot kyrkan för turkarna blockerade vägen till det heliga landet dels var de ett hot 

mot handeln för turkarna blockerade även den. Mönstret går igen genom historien, Hancock 

påvisar att nazisterna anklagade romerna för att vara spioner och i moderna tid så har både 

kosovoalbaner och serber gått i  samma spår. För under inbördeskriget i forna Jugoslavien 

utryckte båda grupperna rädsla,” … that the Romani population might be spying for the other 

side42. De förtryckande vanföreställningarna har på så sätt spridits vidare. Romerna har även 

varit lätta att skylla på, då de som följd av spionryktena inte fick stanna på en plats. Hancock 

förklarar  ytterligare  orsaker,  ”The fact  that  we have no military,  political,  ecoinomic and 

(particularly) territorial strength, and no nationstate to speak for us”43 har gjort att det varit lätt 

att skylla allt på romerna vilka haft minst möjlighet att försvara sig. Romerna har omgärdats 

av majoritets samhällets lagar som tvingade dem att hela tiden flytta och då var det även lätt 

att beskylla dem för att fly fältet.44

Antiziganismen har även sin psykologiska förklaring. Romerna har använts som en mätsticka 

för majoritetsamhällets befolknings identitetsskapande. Det har psykologiskt fungerat så att 

personer ur majoritets samhälle använt,” … ´gypsy´ as a yardstick by which to measure the 

boundaries  of  their  own identities”45.  På  så  sätt  har  romer  fördomsfullt  fått  symbolisera, 

längtan efter “freedom from responsibility, freedom from moral constraints, freedom from the 

requirement of hygiene, freedom from nine to five routine”. 46 Alla dessa tillskrivningar är 

utryck för längtans strävanden hos den som tillskriver dem. Hankock förklarar att den romska 

41 Ibid, s. 53
42 Ibid, s. 55
43 Ibid, s. 62
44 Ibid, s. 62 
45 Ibid, s. 61
46 Ibid, s.61
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gruppen har haft svårt att tillbakavisa dessa stereotypiseringar romerna kände inte till dessa 

stereotypiseringar när de uppstod och när de reagerade var det för sent.

I Sverige finns det även exempel på en institutionaliserad antiziganism.

”Sterilisering  blev  ett  legitimt  socialpolitiskt  redskap  och  flera  statliga  utredningar  med 

landsomfattande inventeringar genomfördes där tusentals personer registrerades som `tattare´ 

eller  `zigenare´.  Krav  på  planmässig  sterilisering  restes  utifrån  föreställningar  om 

mindervärdiga raser, men någon särskild lagstiftning kom inte till stånd.”47

Det  var  ett  led  i  de  rasbiologiska  stämningar  som fanns  i  landet  innan och  under  andra 

världskriget. Efter andra världskriget fortsatte de antizigenska stämningarna mot den romska 

gruppen men istället för att tala om ras talade man om ett ”renodlat socialt fenomen”48 som ett 

led i detta följde att barn ”inte sällan tvångsomhändertogs för samhällsvård”49.

2.5 Forskningsläge

I en avhandling skriven 2006 tar Rodell Olgac upp romers skolsituation i Sverige utifrån ett 

maktperspektiv i relationen minoritet och majoriet. Det som blir tydligt är hur den svenska 

majoriteten har använt sig av den ”nationella självförståelsens diskurs”50 som innebär att, den 

som inte följer de inom majoritetssamhällets etablerade normerna anses bära på en brist.51 

Följaktligen att skolans relation gentemot romerna ofta varit i en anda av ”bristtänkande och 
47 Do ( 2004) s. 8
48 Ibid s. 8
49 Ibid, s. 8
50 C.  R.  Olgaç  (2006a),s.154.  hänvisar  till  en  diskussion  i  Ingegerd  Municio  invandring  forskning  politik 

Stockholms Universitet(1993)
51 Liknande tankegångar i  Ann Runfors,  Mångfald motsägelser och marginaliseringar  Prisma smedjebacken 

(2003)
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en kulturalisering när det gäller de romska elevernas skolsvårigheter.”52 Med kulturalisering 

menas här att olika företeelser förklaras bero endast på den andres kultur vilken anses bära på 

brister. I sin tolkning av sitt forskningsmaterial kunde hon med hjälp av ”konsekvenskedjor”53 

belysa flera skolsituationer.

Här följer de konsekvenskedjor som Rodell Olgac kunde urskilja i sitt avhandlingsarbete:

1 Synlig romsk elev - frånvarande från skolan – bristande skolframgång – bibehållen etnisk 

tillhörighet – marginalisering.

2  Synlig  romsk  elev  –  närvarande  men  utan  stöd  i  skolan  eller  från  hemmet  –  bristande 

skolframgång – bibehållen etnisk tillhörighet - marginalisering.

3  Skola  och  utbildning  som  hot  –  ingen  utbildning  –  bibehållen  etnisk  identitet?  - 

marginalisering – hot mot överlevnad både fysiskt och psykiskt som individ och minoritet.

4 Närvarande romsk elev med osynlig minoritetstillhörighet – underkommunikation av etnisk 

tillhörighet i skolan – skolframgång – kulturell klyvning eller assimilation.

5 Närvarande romsk elev med stöd, hjälp och förståelse från hem och skola – skolframgång – 

ökad variation inom gruppen – större heterogenitet – mindre sammanhållning inom familjen 

och minoriteten – kan leda till assimilation med majoritetskulturen.

6 Romsk elev – frånvarande eller närvarande utan stöd från skolan – bristande skolframgång - 

`det är deras kultur´- marginalisering.

7 Närvarande romsk elev med stöd, hjälp och förståelse från hem och skola – skolframgång – 

ökad makt och inflytande i samhället – överlevnad både fysiskt och psykiskt som individ och 

som etnisk minoritet.54

En skolutvärdering av en romsk klass pekar på det som mycket av senare tids forskning tyder 

på, nämligen 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. Men detta samarbete mellan 

hemmet och skolan bygger då på en ömsesidig respekt.”55

52 C. R. Olgaç 2006a, s. 155.
53 C. R Olgaç gör en omtolkning av Mörkenstams modell som återfinns i Om lapparnes privilegier Stockholms 

Universitet Stockholm (1999)
54 C. R Olgaç (2006a). s155-157
55 Christina Rodell Olgaç Föräldra sammarbete, tvåspråkighet och kulturell revitalisering i Roma Kulturklass- 

slutrapport Stockholms stads kompetensfond (Stockholm 2006 b), s26
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Lindgren  Chin visar  i  sin  intervjustudie  att  det  som hennes  romska informanter  såg  som 

avgörande för att de gått vidare till gymnasiet var att de hade stöd från hemmet, speciellt från 

sina mödrar. Det är något som även visar sig i Ekerwalds forskning som visar att bäst stöd för 

skolgången har barnet till medelklassmodern som spelar rollen som undervisande och det ger 

fördelar  vad  gäller  inlärning.56 Lindgren  Chins  intervjustudie  visar  även  att  de  lyckats 

”utveckla en identitet utifrån de romska normerna men som även fungerar i det svenska”57.

Även  Norma  Montesino  Parras  har  i  sin  avhandling  Zigenarfrågan.  Intervention  och 

Romantik58 beskrivit hur myndigheterna genom fattigvårdslagstiftningen och social politiken 

under tidsperioden 1880- 1970 har behandlat romer. Hon visar på att olika strategier från 

makthavare använts som t. ex tvångsomhändertagande av barn och steriliseringsförslag. Det 

har varit i form av statlig politik som både gått ut på inkludering och exkludering.

56 Britta Hallerdt Skolverket. Studieresultat och social bakgrund- en översikt över fem års forskning Skolverket. 

Stockholms (1995) s. 27. 
57 Johanna Chin Lindgren (2006) s 49
58 Norma, Montesino Parra. Zigenarfrågan. Intervention och romantik Lunds Universitet (Lund 2002)

15



3  Teoretiska utgångspunkter

3.1 Kultur och etnicitet

I  den  här  uppsatsen  har  jag  valt  att  se  kultur  som  en  pågående  process,  det  är  en  av 

grundbetydelserna och har sitt ursprung i: 

”latinets cultura, vilket kan uttydas som bearbetning och odling Cultura är substantivformen av 

verbet colo. Detta verb har en mängd betydelser, bland annat att odla, vårda, dyrka och att bebo 

en plats.”59 

Samtidigt vill jag problematisera begreppet då jag ser det som ett begrepp som kan användas 

för att upprätthålla makt. Kultur och etnicitetsbegreppet är verktyg för en diskriminerande 

diskurs som av René Leon Rosales beskrives som en likhetstecknets logik. ”Denna modell 

lyder sålunda, nation=etnicitet=kultur.”60 

Till svar på detta vill jag lyfta de båda begreppens karaktär av process. Kultur kan ses som en 

process av interaktion. Roger Säljö beskriver det som ”den uppsättning av idéer, värderingar, 

kunskaper  och  andra  resurser  som  vi  förvärvar  genom  interaktion  med  omvärlden”61.  I 

Thomas Hylland Eriksens Små platser – stora frågor62 beskrivs Fredrik Barths förståelse av 

begreppet etnicitet : 

59 Magnus Öhlander Bruket av kultur Studentlitteratur (Lund  2005) s.13
60 Leon Rosales René,”Om bruket av kultur i debatten om mordet på Fadime Sahindal” I Öhlander  Bruket av 

kultur (Lund 2005) s. 114.
61 Roger Säljö  Lärande i praktiken prisma Stockholm (2003)
62 Thomas Hylland Eriksen. Små platser – stora frågor Nya Doxa :Nora (2000)

16



”Barth betonar den sociala processen i sin modell av etnicitet, som ger en bild av interetniska 

relationer  som  dynamiska  och  föränderliga,  som  föremål  för  förhandlingar  och 

situationsbestämda val.”63

Eriksen förtydligar att etnicitet på detta sätt blir en ”aspekt av en relation och inte en egenskap 

hos en person eller en grupp”64. Med hänvisning till ovanförda citat menar jag att begreppen är 

intimt knutna till den kontext och den historia situation de uppträder i. Det är det är kulturens 

processkaraktär som är av intresse och det dynamiska mötet som på intet sätt är statiskt men 

som bär på etiska frågor om vilket ansvar skolan har i detta möte. Det leder oss in till nästa 

stycke, som handlar om diskriminering, där även begreppet kulturalisering är av betydelse, 

tidigare berört i stycke om forskningsläget. Rodell Olgac beskriver det som: ”Kulturalisering 

innebär att kulturella och etniska orsaker används för att ensidigt förklara sociala orättvisor 

och brister i jämlikhet.”65

3.1.1  Diskriminering, rasism och förtryck

Sverige kännetecknas av en dold diskriminering som majoritetssamhället inte vill kännas vid, 

förklarar Oscar Pripp66. Majoritetssamhället har utvecklat teoretiska modeller som förklarar 

integrationens  tillkortakommande  som  en  brist  hos  minoriteten.  Pripp  utgår  från  Hassan 

Hosseini-Kaladjahis modell av cirkelresonerande som framställer skeendet på följande vis:” 

(1) Bristande kompetens hos individer gör dem (2) arbetslösa vilket skapar (3) segregation, 

som skapar (1) bristande kompetens”67. Pripp visar på att när majoritetssamhället söker andra 

förklaringar  eller  åtgärder  till  de  segregerande  mönstret  på  arbetsmarknaden,  så  sker  det 

antingen genom vädjande till  arbetsgivarna eller  skylls  på negativa  attityder  hos  delar  av 

befolkningen  som  ”främst  återfinns  bland  personer  med  mindre  makt  och  resurser”68. 

Majoritetssamhället visar på så sätt sin brist på att se sin egen roll i det hela. För att förklara 

hur en grupptillhörighet inte är självvald förklarar Iris Marion Young att det är de omkring, de 

som är i relation till en själv men som inte är som en själv, som tillskriver gruppen dess vara 

63 Ibid, s. 287.
64 Ibid, Sid 287
65 C. R. Olgaç  (2006a) s  39
66 Oscar  Pripp. Den segregerande välviljan (red) Öhlander, Bruket av kultur Studentlitteratur Lund (2005) s 73
67 Ibid, s. 73. 
68 Ibid, s. 76.
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som en grupp. Att vara rom, jude eller same är på många sätt att vara inkastad69. Inkastad är 

ett begrepp som beskriver det som andra eller yttre omständigheter tillskriver någon eller en 

hel  grupp.  Andra  personers  fördomar  är  något  vi  blir  inkastade  in  i  att  förhålla  oss  till. 

Begreppet inkastad beskrivs av Young på följande sätt:

”Grupper existerar som sagt bara i relation till andra grupper. En grupp kan till och med skapas 

av utomstående personer, trots att de individer som påstås tillhöra denna grupp inte upplever sig 

som en grupp. Det är fallet när andra börjar skilja ut, benämna och stöta bort en viss kategori 

människor. De uteslutna kommer då att först långsamt, som en konsekvens av det förtryck de 

kollektivt  drabbas av,  börja  uppfatta  sig  som en grupp.  Judar som blivit  assimilerade i  det 

franska samhället  att  de inte längre ägde någon specifikt  judisk identitet  gavs under Vichy 

regimen  (1940-1944)  en  särskild  social  status  som  separerade  dem  från  den  icke-judiska 

befolkningen. De `upptäckte´ då sig själva som judar, skapade sig en gruppidentitet och började 

känna samhörighet med varandra.”70

De hade alltså blivit kastade in i sin grupptillhörighet. På liknande sätt blir vi inkastade i 

ålderdomen. Att bli gammal menar Young, är ”… att bli inkastad snarare än om att `ansluta 

sig´ eftersom dessa förändringar av grupptillhörighet upplevs som en förändring av den egna 

identiteten”71.  På  så  sätt  är  det,  det  omgivande  samhället  som  skapar  en  inkastad 

grupptillhörighet, detta omgivande samhälle som inte är medvetet  om hur det genom sina 

monokulturella  normer  är  inkastande.  Majoritetssamhället  är  ovetande  om  ”sin  egen 

inblandning i etnisk och rasmässig segregation”72. 

69 Begreppet  kommer  ursprungligen  från  Heidegger  men  det  är  Levinas  skrifter  som  Young  bygger  sitt 

resonemang kring.
70 Iris Marion Young. Att Kasta tjejkast. Atlas Finland (2002.) s 61
71 Ibid, s. 60.
72 O. Pripp (2005) s 76
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3.2 Sociokulturellt perspektiv

Margaret  Obondo  talar  om  att  elevens  sociokulturella  bakgrund  är  avgörande  för  hur 

skolmötet utvecklar sig.73 Med sociokulturellt menas att människan är beroende av sin sociala 

kontext  för  att  skapa  lärande.  Vi  är  beroende  av  redskap  och  verktyg  och  de  sociala 

sammanhang vi befinner oss i, Lärandet är beroende av ”hur vi tillägnar oss de resurser för att 

tänka och utföra praktiska projekt som är delar av vår kultur och vår omgivning.”74 Roger 

Sälsjö talar om en primär och sekundär socialisation, där den primära socialisationen äger rum 

i familjen, ”man lär sig ett (eller flera) språk, regler för socialt samspel och hänsynstagande, 

och man skaffar sig insikt i en lång rad andra förhållanden och spelregler som är nödvändiga 

för  att  fungera  i  samhället”75.  Den  sekundära  socialisationen  sker  t  ex  i  skolan.  Den  är 

beroende av elevens primära socialisation alltså elevens första sociokulturella kontext. Olika 

elever  har  beroende på  olika  socialisationsmönster  olika  förkunskaper  att  hantera  skolans 

dekontextualiserade sammanhang. Dekontextualiserat betyder att lärandet inte är kopplat till 

en given situation, att t ex baka en kaka som sedan kommer att säljas och att kakan förväntas 

smaka på ett förutbestämt sätt. I ett dekontextualiserat lärande kan det vara på sin plats att 

experimentera och prova olika sätt att baka kakan på. Kakan är inte kopplad till det sociala 

sammanhang där kakan ingår i en försäljningskedja. Ofta är skolan ett övande i att hantera 

beskrivningar av världen i form av text och siffror, vilket är än mer dekontextualiserande än i 

exemplet ovan.

3.2.1  Socialisation

Çiğdem Kağιtçιbaşι visar att människans utveckling är beroende av dess sociala sammanhang, 

det  är  en  livslång  process  och  ”it  involves  constant  interaction  with  the  sociocultural 

environment”76.  Varje  människas  utveckling  är  på  så  vis  tidsbestämd  och  beroende  av 

sammanhanget. Varje kulturellt sammanhang skapar mening åt de beteenden som sker och 

förklarar  den  bakomliggande  orsaken  till  beteendet.  Men  samma  beteende  kan  ha  olika 

73 M. Obondo, (1999) s. 42.
74 R. Säljö (2003) s. 21.
75 Ibid, s.40
76 Çiğdem, Kağιtιbaşι. Family and human development across cultures  Lawrence Earlbaum Associates. Mawah, 

New Yersey (1996) sid 19
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betydelse  inom  olika  kulturella  sammanhang.77 För  ett  barn  som  möter  olika 

socialisationsmönster leder det till många situationer som måste läras på nytt. På så sätt är 

alltid socialisationen normerande,  genom att  den vanligtvis  exempelvis i  skolan premierar 

medelklassens socialisationsmönster.

Ett exempel kommer fram i Donald Broadys tankar om den ”dolda läroplanen.”78 Han menar 

att skolan disciplinerar barnen och favoriserar ett visst beteende. Barnen lär sig framförallt att 

vänta, de väntar på att släppas in till klassrummet, de väntar på att svara, de väntar på att 

andra skall bli klara eller så stressar de och känner pressen från att inte vara klara. De får lära 

sig att avbryta mitt i ett arbete för att klockan ringer till rast. De som hinner med och förstår 

skolans  mönster  känner  sig  lyckade.  Om  eleven  inte  lyckas  anpassa  sig  till  den  dolda 

läroplanen så riskerar skolan att främja känslan av att inte lyckas. ”Att inte duga är kanske 

den mest genomgripande lärdomen dessa elever får med sig från skolan.”79 

Detta att försöka anpassa sig men samtidigt bevara sin egen identitet bär på en stor etisk fråga. 

Om hur skolan kan möta den andre med ett  annat  socialisationsmönster så  att  den andre 

överlever kontakten? Detta är pedagogiskt filosofiska frågor vilka Carl Anders Säfström har 

utvecklat en teori som är inspirerad av Levinas arbeten. Det är en etik som ställer frågan: Hur 

kan jag leva för den andre? Säfström menar att det finns en intersubjektivitet i varje etisk 

relation. Ett intersubjektivt synsätt är värdefullt när det gäller att ”lyfta fram förutsättningar 

för  fredlig  samexistens  inom  demokratiska  samhällen  som  bejakar  snarare  än  försöker 

överkomma en radikal pluralism”80. Om skolan vill göra det bör den gå från dagens ”att leva 

med till att leva  för”81 menar Säfström. Sådana etiska överväganden är av stor vikt när det 

gäller exempelvis att uttolka tillämpningen av skollagen i paragraf 2a§, som rör barn som far 

illa.  Skolagen  föreskriver  att  ”… skolan  och  skolbarnomsorgen  skall  på  socialnämndens 

initiativ  i  frågor  som  rör  barn  som  far  illa  eller  riskerar  att  fara  illa  samverka  med 

samhällsorgan, organisationer och andra som berörs”82.  Här blir det tydligt att skolan har en 

betydelse full roll att spela i samhällets ansvar för skydd av barnet. Men samtidigt är det en 
77 Ibid, s. 20. 
78 Donald Broady,  den dolda läroplanen – Krut artiklar 1977-80 Symposium Bokförlag Stockholm (1981)
79 Ibid, s. 117.
80 Carl Anders, Säfström.  Skillnadens pedagogik Studentlitteratur Lund (2005) s 6
81 Ibid, s. 6.
82 Skollagen (2004)
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betydande maktposition som kan kännas hotfull för en förälder. Speciellt för romska föräldrar 

som har erfarenhet av hur samhället istället för att skydda diskriminerar barnen.83

3.2.2  Språksocialisation

”Genom  sin  tillhörighet  till  skilda  sociala  och  kulturella  kontexter  utvecklar  barn  olika 

språkliga  mönster  varav  vissa  passar  med  skolans  och  andra  inte  –  något  som  får  olika 

konsekvenser för barnens skolgång.”84 

Shirley  Brice  Heath  beskriver  i  sin  klassiska  studie  ”Ways  with  Words”85 hur 

språksocialisation och socialisationen går till hos medelklass, arbetarklass och afroamerikansk 

arbetarklass i ett nordamerikanskt samhälle. Medelklassens socialisations mönster går till på 

följande sätt. Redan från spädbarnsålder lyssnar omgivningen efter ord och uppmärksammar 

jollrande hos det lilla barnet. Det finns leksaker och böcker som är inriktade på inlärning, de 

vuxna läser och ställer frågor till barnet. De vuxna läser högt och ställer frågor i relation till 

boken, frågor som de vuxna redan känner till svaren på, men även frågor för att knyta an till 

barnets referensramar. Fantasin i leken uppmuntras och det är mycket aktiviteter som kräver 

tidsplanering, även den gemensamma tiden på helgerna är planerad.86 En sådan socialisation 

blir  på  många sätt  en förberedelse för  den kultur  som eleven sedan möter  då  den börjar 

skolan. Den faller under det man skulle kunna kalla ett barncentrerat förhållningssätt.87 Det är 

även något som kommer till utryck i den svenska skolans läroplan. ”Skolans uppgift är att låta 

varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom 

att ge sitt bästa i ansvarig frihet.”88 Denna form av normerande särställning av den sortens 

språk-kultur  har  betydelse  för  mötet  med  den  språksocialisationstyp  som  Obondo  kallar 

”situationscentrerad”.89 Det är alltså situationen som avgör om barnet tilltalas eller ej, barnet 

förväntas lyssna och följa uppmaningar. Det omges av ett vuxet tal och ”ses mera som en 

grupp  och  inte  som  enskilda  individer.”90 De  båda  inlärningsstilarna  skiljer  sig  åt  men 
83 Do, (2003). s 8
84 Annick Sjögren, Ann Runfors, En Bra Svenska? Mångkulturellt centrum Tumba (2003) s. 10
85 Shirley Brice Heath, Ways with Worlds language life and work in communites and classrooms Cambridge 

University Press U.S.A (1999.)
86 Ibid. s. 236 - 262 
87 M. Obondo (1999) s. 38. 
88 Lpo 94 (2004) s. 9
89 M Obondo (1999) s. 38 
90 Ibid, s. 42. 
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resultatet  är  detsamma,  båda  sätten  leder  till  ”grammatiskt  kompetenta  talare”91.  Heath 

beskriver  en  situationscentrerad  språkinlärning  hos  afroamerikansk  arbetarklass  i  byn 

Trackton. Föräldrarna läste inte godnattsagor för sina barn. Om de läste så var det i grupp och 

något som man tillsammans diskuterade och tolkade. ”In general reading alone, unless one is 

very  old  and  religious,  marks  an  individual  as  someone  who  cannot  make  it  socially.”92 

Kontakten med det skrivna ordet utgick från ett behov av att läsa för att lära ”The children of 

Trackton read to learn before they go to school to learn to read.”93 De är alltså lärda utifrån 

ett behov att läsa för att lösa något, det är ett medel för att nå något annat och beroende av ett 

klart och tydligt sammanhang. Barn som kommer från en annan språksocial kontext måste 

lära sig en ny kontext. Det påverkar en elevs möjlighet i skolan men lärarna kan hjälpa till i 

processen,  om  de  är  medvetna  om  variationen  av  språksociala  mönster  hos  eleverna. 

Språksocialisation hjälper oss synliggöra hur skolans normer för inlärning kan se ut.

91 Ibid. s 42
92 S. B. Heath (1999) s 191 
93 Ibid, s 191
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3.2.3 Två- och flerspråkighet

Sverige  har  en  lång  historia  av  enspråkighet  vilket  hör  samman  med  den  västerländska 

nationalismens idé om ”ett språk, en nation.”94 I Sverige har den varit dominerande, vilket 

innebär  att  skolan  inte  alltid  är  anpassad  till  elever  med  ett  flerspråkligt  mönster.  ”I  en 

enspråkig miljö lär sig barnet att behärska ett språk med en begreppsapparat som täcker hela 

kommunikationsfältet.”95 Många elever är idag flerspråkiga så är även fallet för många romer. 

Rodell  Olgaç hänvisar till  ”Romer i  Sverige Situationsbeskrivning”96 och skriver:  ”Många 

vuxna romer talar sex-sju olika språk och inlärningen av språk uppmuntras och det är inte 

ovanligt att barn i förskoleåldern kan tala flera språk.”97 Inställningen till språken är, då flera 

språk kan användas, inte alltid lika fokuserad på att behärska dem alla fullt ut. Annick Sjögren 

beskriver att  ”till  synes rimliga krav på en god språkbehärskning riskerar samtidigt  att  få 

funktionen av samhällets försvar mot det främmande”98, och poängterar att det är fullt möjligt 

att ta del av en gemensam värld på ett brutet språk. Det engelska språket är multikulturellt och 

”bruten engelska har blivit det största världsspråket.”99 Att möta flerspråkigheten som lärare 

och företräda majoritetsspråket, är på så sätt att inträda i en maktrelation. För i den positionen 

signalerar läraren vad som är god språkinlärning lärarens situation är på så sätt komplex för 

det är ju viktigt att ställa rimliga krav på eleverna. Sjögren hänvisar till tidigare studier av 

John U. Ogbu som menar att:

”…  den  politiska  maktrelationen  mellan  majoritet  och  minoritet  spelar  en  viktig  roll  för 

motivationen att lära sig. Så länge barn och föräldrar inte känner sig accepterade i samhället 

riskerar de mest ambitiösa pedagogiska program att misslyckas.”100

Detta leder oss över till nästa avsnitt som tar upp teorin kring den interkulturella pedagogiken.

94 A Runfors, A Sjögren (2003) s. 22.
95 Ibid, s 22
96 C. R. Olgaç (1999 b)
97 Ibid, s.64 
98 Ibid, s. 36
99 Ibid s. 37
100 Ibid, s. 32
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3.2.4  Interkulturell pedagogik

Interkulturell pedagogik är ett pedagogiskt förhållningssätt med värdemässiga aspekter. Pirjo 

Lahdenperä lyfter speciellt fram ”ömsesidig respekt, tolerans, jämlikhet och social rättvisa” 101 

som några av dessa värden. Den interkulturella pedagogiken är att ständigt vara öppen för nya 

perspektiv och att reflektera över sin egen roll som lärare. På så sätt blir det i interkulturell 

pedagogik viktigt att öva upp en skicklighet, i att ”… ställa sig utanför sin egen kultur och den 

andres  kultur.  Utifrån  denna  position  kan  den  egna  kulturella  horisonten  vidgas”102.  I 

beskrivningen av språksocialisation så  förklarar  Heath hur  skolans kultur  utgjordes av en 

medelklasskultur vilken var främmande för arbetarklassbarnen i Trakton och Roadville. I och 

med hennes långa projekt kunde hon sprida den etnografiska metoden:

 ”the  ethnographies  of  communication  in  Roadville  and  Trackton  became instrumental  for 

teachers and students bridging language and culture differences and discovering how to recog-

nise and use language as power.”103 

Det Heath och hennes kolleger gjorde, var att de tog lärdom av vad som kommit fram om de 

språksocialisationsmönster och använde dessa som grund för att  skapa lektionsplaner runt 

elevernas möte med text i sitt dagliga liv. De började till exempel översätta information från 

myndigheterna till en lättare engelska. 

”teachers were able to create interest and motivation in the students and to involve them in not 

only reading and writing tasks, but also research tasks… ”104

Detta är ett exempel på den interkulturella pedagogikens förhållningssätt. Den interkulturella 

pedagogiken förklaras av Lahdenperä som studentaktiv och erfarenhetsbaserad, alltså att den 

skall  utgå från elevens egna erfarenhet och utifrån att  elevens erfarenhet blir  grunden för 

lärandet, därigenom kan även en förståelse för mötet med den andre skapas. 

101 Pirjo Lahdenperä .Interkulturell pedagogik i teori och praktik  Studentlitteratur Lund (2004). s 15
102  Ibid s. 19
103 S. B. Heath (1999) s 266 
104 Ibid. 314.
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3.3 Samarbete hem och skola

Forskning  tyder  på  att  en  bra  kontakt  mellan  hem  och  skola  spelar  stor  roll  för 

minoritetselevers  skolframgång  och  integration  om  det  bygger  på  ”jämlika  villkor  och 

ömsesidig  respekt”105.  Skolverkets  rapport  visar  att  romska  elevassistenter  fungerar  som 

förebilder och brobyggare och har lyckats  ”öka elevernas närvaro och motivation,  liksom 

kontakten med föräldrarna, enligt samstämmiga uppgifter”106. Mycket tyder på att samarbetet 

tjänar på att vara i ett öppet reflekterande där skolans monokulturella antaganden ifrågasätts. I 

denna  uppsats  har  jag  tidigare  visat  på  att  skolan  fungerar  som  en  arena  där 

medelklasskulturen är normgivande, något som beskrivits i stycket om språksocialisation (se 

sid 21-22) och i forskningsläge (se sid. 13). Ofta påpekas att ett samarbete mellan hem och 

skola är viktig, i Lpo står följande:

”I  samarbetet  med  hemmen  skall  skolan  främja  elevernas  utveckling  till  ansvarskännande 

människor och samhällsmedborgare (1 kap, 2 §). Skolan skall präglas av omsorg om individen, 

omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra 

och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. 

Skolan  skall  därvid  vara  ett  stöd  till  familjerna  i  deras  ansvar  för  barnens  fostran  och 

utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen.”107

105 C. R. Olgaç  (2006b)
106 Skolverket (2007a) s. 42
107 Lpo 94 (2004) s.11

25



4                Metod och genomförande

Denna undersökning är kvalitativ och har inspirerats av kritisk etnografi, hermeneutik samt 

socialkonstruktivism.  Undersökningen  bygger  främst  på  intervjuer  men  även  på  en  dags 

deltagande observation på en romsk skola. Valet att använda sig av intervju för denna studie 

har tagit intryck av Steinar Kvale som ser dem som: ”särskilt lämpliga..[nämligen]..när man vill 

studera människors syn på mening i sina levda liv, beskriva deras upplevelser och självuppfattning, 

och klargöra och utveckla deras eget perspektiv på sin livsvärld.”108 Undersökning är en explorativ 

studie i syfte att undersöka några romska föräldrars, vuxna romer och en lärares erfarenheter 

av samarbete i skolan. 

 Den kritiska teorin ställer sig forskaren kritisk till  de rådande maktförhållandena i denna 

undersökning gäller det skolan. Detta kan kritiseras för att inte vara tillräckligt objektivt. Jag 

ställer mig dock frågande till objektivitetens möjlighet.  En sådan ställning är snarare att in-

ordna sig i en låt gå mentalitet ”… to be ideologically neutral is itself ideologically saturated 

with laissez-faire values which allow the status quo to be reproduced”.109

Med  hermenuetik  menar  jag  att  stoffet  vidlägger  berättade  upplevelser  som jag  försöker 

förstå.  Tolkningen  är  enligt  Ricour  ett  sätt  att  försöka  förstå,110 vilket  även  inbegriper 

intervjuaren. Det är i det här fallet ett möte där intervjuerna transkriberas till text för att sedan 

genom texten tolkas. Det är en process där verkningshistorien alltid är en del av fenomenet, 

Gadamer utrycker det på följande sätt:

”Det gäller också för den hermeneutiska situationen d.v.s. den situation i vilket vi står i relation 

till  den  tradition,  som avser  att  förstå.  Också  genomlysning  av  denna  situation,  d.v.s.  den 

108 S Kvale. (1997) 100.
109 Cohen, Louise, Manion, Lawrence & Morrison, Keith,  Research methods in education . RoutledgeFalmer 

London (2000).  s. 32
110 Ricour Paul. Från text till handling, B. Östlings bokförlag. Stockholm (1993) s. 39
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verkningshistoriska reflexionen, är inte fullkomligt genomförbar, men denna ofullkomlighet är 

inte en brist på reflexion, utan ligger i det historiska varats väsen som vi är”.111

Hermenuetiken poängterar på så sätt forskarens dilemma i sin strävan att nå en fullkomlig 

genomlysning av fenomenen. Forskaren är i en situation där sikten kan ökas, horisonten kan 

vidgas och hermeneutiken handlar på så sätt om:

”… utarbetandet av den hermeneutiska situationen ett tillägnande av den rätta frågehorisonten, 

för de frågor som visar sig i mötet med traditionen.”112

Hermenuetiken handlar således om att vara medveten om sin förförståelse i sitt möte med 

stoffet  och  att  ställa  sig  frågande  till  enskildheter  och  delar  och  närma  sig  en  djupare 

förståelse. Jag har i den andan analyserat intervjumaterialet och inspirerats av analysmetoden 

”meningskoncentration”113 så  som den  framkommer  i  Tech,  med  det  menar  jag  att  jag  i 

analysen söker teman och unikheter.114 Jag har sorterat och läst om intervjuerna, för att sedan 

kunna presentera dem tematiskt. Jag har alltså eftersträvat det som Tech beskriver som:

” … summarize each protocol before going on to the next, there still is a lot of comparing done 

across protocols in order to find these common themes”115. 

4.1         Val av intervjupersoner

För att studera den romska minoritetens syn på skolan och föräldrasamarbete, har jag valt att 

intervjua föräldrar, vuxna romer och en romsk manlig lärare. De intervjuerna ägde rum vid tre 

olika intervjutillfällen, det första intervjutillfället skedde i en romsk grundskoleklass där även 

deltagande  observationer  genomfördes.  Det  andra  tillfället  skedde  i  en  romsk 

folkhögskoleklass  med  vuxna  studerande.  Denna  intervju  bestod  av  en  gruppintervju  i 

samtalsform. Den tredje intervjun gjordes tillsammans med en romsk pappa.

111 Hans Georg Gadamer Sanning och metod södertörns högskola kompendie logik (ht2002) s 99
112  H.G. Gadamer (2002) s. 100  
113 S. Kvale, (1997) s178.
114 Renata. Tesch, Qualitative research:  analysis types and software tools. Falmer London (1995) s 93
115 R. Tesch (1995) s. 93.
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4.1.1          Tillvägagångssätt

För  att  få  tag  i  informanter  har  jag  tillsammans  med  min  kollega  vid  en  föreläsning  på 

Södertörns  högskola  i  början  av  september  2007  som berörde  nationella  minoriteter  och 

utvecklings samtal,  hört  mig för  om de romska föreläsarna kunde förmedla kontakter  till 

informanter för en intervjustudie om romska barns skolsituation. Genom den kontakt jag och 

min kollega hade tagit vid föreläsningen kunde vi få tag i ett informantsammanhang. Jag hade 

telefonkontakt med den informanten som vi blev hänvisade till. Till sist så faxade vi de frågor 

vi hade tänkt ställa till informanterna i den romska skolklassen. Detta blev intervjutillfälle ett 

(1). Vi blev inbjudna att komma till klassen och vi stannade en dag och gjorde våra intervjuer. 

Till att börja med var det tänkt att vi skulle intervjua på tre olika skolor och där intervjua 

rektor, föräldrar och lärare, därav upplägget på intervjufrågorna i bilaga 1. Vid de skolor vi 

hade hoppats  på ville  inte  informanterna ställa  upp.  Vi  fick helt  omvärdera vår  situation, 

samtidigt  som  vi  sökte  efter  informanter  i  våra  kontaktnät  och  det  gav  resultat.  Till 

intervjutillfälle två (2) tog vi kontakt med en vuxenutbildning där många romer studerar, det 

gick vägen och vi kunde komma. Denna intervju blev en gruppintervju. Till intervjutillfälle 

tre (3) ringde jag en vän till mig som arbetar som pedagogisk ledare. Genom honom fick jag 

kontakt med ytterligare en källa som kunde vidarebefordra mig till ännu en informant. Denna 

intervju var öppen på så sätt att jag inte ville styra, utan mer lyssna på de upplevelser denna 

informant,  som  också  var  pappa,  kunde  berätta  om  föräldrasamarbete.  Ett  sådant 

tillvägagångssätt har bland annat använts av Giorgio, i ”den av Giorgio återgivna intervjun 

om inlärning, ställs bara en första fråga för att introducera ämnet och resten av intervjun blir 

en  uppföljning  och  utvidgning  av  den  intervjuades  svar  på  denna  fråga”.116 Jag  vill  här 

poängtera att jag inspirerats av Giorgio men inte följt en fenomenologisk ansats vilket han 

gjorde.  Men  jag  har  börjat  intervjun  på  det  sättet  då  jag  berättade  att  jag  ska  göra  en 

intervjustudie som undersöker romska föräldrars upplevelse av samarbete hem och skola. När 

samtalet började gå mot sitt slut kontrollerade jag om han berört frågorna i bilaga 2, vilket 

ledde till upprepningar men även till förtydliganden vad gäller det han redan hade berättat.

4.1.2 Intervjusituationerna

Det  första  intervjutillfället ägde  rum  i  den  romska  klassen.  Jag  och  min  kollega  var 

tillsammans med klassen en hel dag. Även vår handledare för uppsatsen råkade vara på besök 

116 S Kvale (1997) s. 119.
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och deltog under dagen. I skolan gjorde vi observationsanteckningar och intervjuer, utgick 

från en intervjumall då jag ställde frågorna till den manlige läraren (bilaga 1). Min kollega 

och jag gjorde ytterligare intervjuer vilka jag inte använt mig av för denna studie. Klassen är 

en åldersintegrerad f-9 klass. Vi spelade in intervjuerna och antecknade samtidigt. Vi hjälptes 

åt att fråga, men vi hade delat upp ansvarsområdena jag frågade den manliga läraren och min 

kollega, som också är kvinna frågade den kvinnliga. Efter intervjuerna satte vi oss på ett fik 

och gick igenom och gjorde en första sammanfattning av intervjuerna. I denna undersökning 

har jag tagit med intervjun med den manlige läraren och fältanteckningar som gjordes vid det 

intervjutillfället.  Läraren har bekräftat  och förtydligat sina intervjuer då jag visat  dem för 

honom efter att de blivit nerskrivna i uppsatsform.

   Det andra intervjutillfället var en gruppintervju. Det var inget vi hade förberett oss på, 

men intervjun utvecklade sig på ett intressant och berikande sätt. Samtalet blev till ett livligt 

samtal mellan de närvarande romerna och våra frågor skapade intressanta reflektioner hos de 

deltagande. Vår roll blev på så sätt mer av att observera.

   Det var 14 deltagare varav fyra själva var föräldrar till barn i skolan. Till denna intervju 

hade vi intervjumall 2 som stöd men vi ställde även följd frågor under samtalets gång. Under 

denna intervju hade vi tekniska problem med vår bandspelare så vi antecknade båda två. Efter 

intervjun sammanfattade jag intervjusituationen.

   Det tredje intervjutillfället var en enskild intervju. Intervjun hölls i  en fritidsgård för 

romska ungdomar och jag intervjuade en pappa. Jag spelade in intervjun med hjälp av en 

bandspelare. Efter intervjun deltog jag i aktiviteter på fritidsgården och samtalade med dem 

som var där. Pappan har även kontrollerat, förtydligat och bekräftat vad jag skrivit i intervjun 

med honom, vilket ledde till vissa justeringar.

4.1.3 Transkriberingen

Transkribering efter intervjutillfälle ett (1) gjordes direkt efter hemkomsten, då den manlige 

lärarens intervju transkriberades. De kvarvarande intervjuerna gjordes några dagar senare. Då 

det var svårt att höra vad som sades, så vi ville båda hjälpas åt att skiva ner dessa. 

Vid intervjutillfälle tre (3) så skrev jag ner intervjun direkt när jag kom hem. Intervjutillfälle 

två  (2)  behövde  aldrig  transkriberas  eftersom  bandspelaren  inte  fungerade.  När  man 

transkriberar så överför man ett muntligt tal till ett skriftligt. Talet transformeras på så sätt och 

om man håller  kvar formen för ett  muntligt  tal  så blir  inte  utskriften rättvis,  den blir  till 

”hybrider, sökta konstruktioner som inte är adekvata för vare sig det levda muntliga samtalet 
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eller  den  skrivna  textens  formella  stil”.117 Jag  har  valt  att  ta  bort  utryck  som  öh  och 

instämmande aa namn på skolor har bytts ut till skola 1 och skola 2 etc. Jag har även funnit att 

det för syftet var bäst att skriva ner intervjun i mer läsvänlig form.  Efter det har jag delat in 

intervjun i en tabell, där jag komprimerat intervjusvaren i naturliga enheter. Jag har därefter i 

kolumnen bredvid tolkat de centrala teman som informanten delgett, utan att välja att ta ut de 

delar vilka jag frågat efter, allt tas med och koncentreras till centrala teman. Detta sätt att 

arbeta på är en metod som gör att forskaren kan finna mer djupare liggande erfarenheter.118 

Informantens livsvärld tar en helt annan plats och forskarens agenda blir att träda tillbaka, att 

försöka  förstå  och  sätta  sig  in  i  informantens  upplevelser,  vilket  också  är  i  linje  med 

hermenuetiken. Efter att på så sätt ha bearbetat intervjuerna sammanfattar jag dem i rubriker i 

överenstämmelse med studiens upplägg och syfte.

4.1.4 Tolkningsprocessen

Analysen har gått till så att jag efter att jag vid transkriberingen gjorde en första tolkning från 

muntligt till skrift. Därefter har en ny fas av textbearbetningen inletts då jag delat in intervjun 

i naturliga enheter, alltså sammanfört och numrerat delar i den löpande texten som talade om 

samma sak. Därur har jag har tolkat det centrala temat även kallat ”meaning units”119. Här 

följer ett utdrag ur bearbetningen:

Naturlig enhet

2.Och denna idé med denna ungdomsgård ……
.. -Kommer du ihåg sa han till mig, kommer du 
ihåg när vi kom till den vanliga svenska 
fritidsgården vi kom in men på något konstigt 
sätt dom fryste ut oss … att vi kände oss 
utanför att vi blev aldrig accepterade så som 
våra förnamn. Utan som zigenarna vilket vi nu 
förtiden tycker det är ett fult ord. Vi tycker inte 
om det ordet. Och men idén kom där att vi 
117 S. Kvale (1997)s 152
118 Ibid., s.178
119 R. Tesch (1995) s. 93 

Centralt tema

2  Pappan har egna efarenheter av att bli utfryst på 
fritidsgården. Han sågs inte som person men som 
zigenare. Dessa båda anledningar resulterade i att 
de startade en fritidsgård, med förebyggande 
arbete.                                                            
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skulle starta en ungdomsgård. Och vi skall börja 
jobba med sådant förebyggande arbete. [vilket 
innebär att de jobbar med] Romska ungdomar 
från och med att de är tretton till och med att de är 
25 år.

När jag hade gjort en lista som bilden ovan tog jag och skrev ut meningskoncentreringen 

alltså en sammanställning av alla centrala teman och färglade alla dem som på något sätt 

talade om ett gemensamt tema. Därefter gick jag tillbaka till originaltexten för att leta efter 

citat, som utifrån detta var centrala och som passade till en sammanfattande beskrivning, men 

jag sökte även efter det unika som gallrats bort av meningskoncentrationen. Efter att på detta 

sätt bearbetat de tre intervjuerna har jag funnit det lämpligt att kategoriserat intervjuerna efter 

tre teman, dessa är: 1. Diskriminering, 2. Konflikt mellan att behålla sin kultur och ändå vara 

med, 3. Nära kontakt med skolan i ett fortgående samtal.

   Sammanfattningsvis har intervjuerna analyserats från ett metodiskt sökande efter 

föräldrarnas erfarenheter och tankar kring hem och skola. Intervjusvaren har systematiskt 

analyserats och teman har utkristalliserats. I dessa teman har jag även låtit unikheter som inte 

kommer med i meningskoncentreringen träda fram.

4.1.5 Etiska ställningstaganden

Då det förekommer diskriminering av romer och frågor om föräldrars upplevelser av 

skolorna, är det viktigt att intervjun inte går att koppla till vare sig föräldern eller till skolan. 

Det kan jag göra för alla deltagande vid intervjutillfälle ett (1) och två (2). Vid intervjutillfälle 

ett (1) så fanns inte den möjligheten, både föräldern och personalen känner ju till varandra. 

Alla intervjuade har blivit kallade förälder eller den ene föräldern och den andra föräldern om 

det i sammanhanget varit viktigt för läsaren att förstå sammanhanget och att det inte var 

samme förälder i en ordväxling T.ex. så har jag benämnt den manliga läraren som magistern 

och i den mer fördjupande intervjun har jag benämnt informanten som pappan, för att på detta 

sätt  minimera risken för spekulation om vilka jag intervjuat. 

För mig har det även varit viktigt att reflektera över förhållandet forskare och informant. 

Rodell Olgaç beskriver ett sådant dilemma på följande sätt:

31



”…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.”120

Ett  sätt  att  hantera  detta  dilemma  är  att  när  tolkningen  och  analysen  är  färdig  låta 

intervjupersonen läsa eller på annat sätt presentera texten för henne/honom så att informanten 

då får möjlighet att ge sin syn på tolkningen, samt utveckla sina egna uttalanden.121 Jag har 

gjort på det sättet vad det gäller två av mina informanter, nämligen pappan och den manlige 

läraren. Den manlige läraren ögnade igenom arbetet och gav sitt godkännande. Pappan har 

grundligt gått igenom de passager där han berättar om sina upplevelser och vi har gemensamt 

ändrat  på  otydligheter  och  har  tillsammans  korrigerat  texten  på  datorn  så  det  blev  till 

belåtenhet. Jag hade inte slutfört den avslutande diskussionen vid detta tillfälle men då texten 

blev klar fick han en kopia. Ett sådant förfaringssätt är i linje med socialkonstruktivismen och 

även i linje med kritisk etnografi och reflexivitet. Socialkonstruktivismen menar att:

”… mening och den värld som människor lever i existerar i ett intersubjektivt medium. Vi konstruerar 

världen genom språket och språket är till sin natur ett relationellt fenomen.”122

Det vill säga att vi är beroende av språket som skapas och omförhandlas i en ständigt 

pågående process i ett mellanmänskligt förhållande. Det är på så sätt beroende av den forskare 

och den relation forskaren har till informanten, det är genom denna relation som det skapas 

och byggs kunskap.

4.2 Resultat och redovisningsform

Jag har valt att redovisa intervjuerna tematisk först introducerar jag informanterna, sedan 

följer tema 1 diskriminering, tema 2 konflikt mellan att behålla sin kultur men att ändå vara 

med, och till sist tema 3 nära kontakt med skolan i ett fortgående samtal.

120 C. R. Olgaç (2006a) s 73 
121 S. Kvale (1997) s. 172. 
122 Pirjo Lahdenperä. Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter?  Stockholm : HLS Förlag (2003) s. 19
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5 Redovisning av intervjuer

5.1 Presentation av informanterna

Den manlige läraren - magistern

De berättelser som här återges bygger på fältanteckningar och den intervju jag höll vid ett 

besök i den romska skolan..

Föräldrar, vuxna studenter och en lärarassistent 

Gruppintervjun skedde i klassrummet och den svenska läraren var också där de intervjuade 

var både föräldrar till barn i skolan och vuxna utan barn som deltog. Föräldrarna är återgivna 

som (1) en förälder, (2) den ena föräldern eller (3) den andra föräldern. De andra deltagande 

är återgivna som studenten och lärarassistenten som lärarassistententen.

Pappan

Pappan till pojken som nu går i gymnasiet flyttade till Sverige i tonåren. Han gick i skolan i 

Finland. I samband med att han började högstadiet flyttade han till sin bror. Mycket saker 

hände  inom hans  nära  familj  vilket  resulterade  i  att  hans  studier  på  högstadienivå  blev 

knapphändiga men dessförinnan hade de gått bra. Jag intervjuade honom i ett enskilt rum på 

fritidsgården.
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5.2  Diskriminering 

             

Pappan berättar om hur romer blir diskriminerade. Hans son började första klass på en 

Sverigefinsk skola 1997: 

hans lärare var finsktalande och hon var helt rasistisk, och rektorn hon var norsk och hon var 

rasist, hon hatade romer och hon sa: vi vill inte ha era idiotbarn här! Vi vill göra detta till en 

svensk, bara till en ren svensk skola

Diskriminering är något som pappan upplever sig vara van vid. Han uppger att han blir 

diskriminerad näst intill varje dag. Han vill gärna anmäla, men det är besvärligt, det finns 

ingen som kan hjälpa honom med det skriftliga, då han har svårt att räkna och skriva. En gång 

ville han göra en polisanmälan:

Jag ringde till DO och jag talade med en väldigt trevlig kvinna, och hon gav mig ett 

telefonnummer och hon sa till mig, ring detta nummer du kan boka tid och dom hjälper dig att 

skriva en rapport. Men dom sade nä dom ljuger eller sen,[så sa polisen];

- De har missuppfattat, vi skriver ingenting, det är du som måste göra det.

Han anser att lagarna mot diskriminering bör vara hårdare, eftersom han upplever att 

rasisterna lätt kommer undan och slipper straff, även myndigheterna upplevs ha en historia av 

att ha diskriminerat romerna:

När myndigheterna beslutar om vår framtid så finns det ingen rom med och många gånger så 

tror de att de gör en tjänst till oss. Men i själva verket blir det björntjänster som de gör.

Vad pappan här troligen avser är att beskriva myndigheter som försöker hjälpa till men i 

själva verket inte alls hjälper till utan förvärrar situationen. Pappan förklarar:

Vi känner oss hotade på något sätt, när myndigheterna kontaktar oss. Och när det gäller våra 

barn, tycker vi att det verkar jättelätt att någon myndighet eller (ohörbart) försöker ta våra barn 

eller göra illa dem. Många gånger kan det hända att man blir dåligt mottagen. 
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På den första skolan där hans barn blev diskriminerat, samlade han föräldrarna till alla de 

romska barnen som gick på skolan och föreslog att de skulle göra en anmälan till Skolverket. 

Men de andra föräldrarna backade ur eftersom de var rädda. 

Jag pratade med andra romska föräldrar och jag ringde till Skolverket och de tyckte att det låter 

lite konstigt. Jag sa nu måste vi samlas vi kan göra en träff med Skolverket. Men på något 

konstigt sätt, det sitter kvar hos romerna, vi är rädda. Romerna är rädda att de [myndigheterna] 

handlar på något sätt eller att vi blir registrerade på något sätt eftersom vi i många hundra år har 

blivit nedtryckta och diskriminerade. Så dom backade ur och då sa jag:

 -Nej jag vill inte att min son blir diskriminerad, han är mycket mera värd än att 

komma hit varje dag och höra du är zigenarunge och höra ni svära mycket och vi vill inte ha er 

här. De kunde säga varför kommer ni hit och värst var det när läraren och rektorn uttalade sig 

rasistiskt.

När pappan berättar om sina upplevelser framkommer det att han även upplever att de finska 

skolorna är mer rasistiska än de svenska. 

Under gruppintervjun berättade en av föräldrarna att hans flicka, då hon gick i skolan blev 

diskriminerad av en pojke som uttalade sig rasistiskt och det värsta var att läraren inte agerade 

i situationen. Föräldern önskade att någon av personalen i alla fall kunde ringa hem och 

berätta om vad som skett. Föräldern berättade att flickan själv berättade för honom vad som 

hade hänt:

En pojke  i  skolan  sa  att  zigenare  de  är  bara  tjuvar  och  mördare  men  ingen  av  de  vuxna 

reagerade. Läraren sa bara ja zigenare de bor i vagnar som dras av hästar. Hon hade inte sagt 

nåt för att  bryta fördomen. Jag blev arg hur kan en lärare bete sig på det viset,  min dotter 

kommer att ha det här med sig hela livet. Jag ringde och pratade med skolan och sa att så där 

kan man inte göra.

Föräldern vittnar om en öppen institutionaliserad antiziganism som kan vara krass och direkt 

som i ovanstående fallen.

Lärarassistenten förklarar hur skolan blir en arena för diskriminerande särbehandling. 
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Jag var assistent i en klass, flickan hade inte lärt sig läsa hon fick inte vara i sin stora klass. Jag 

fick ett eget klassrum, jag fick själv hitta på med material och när jag behövde enklare material 

som var mer passande så var det nobben. Skolan ville inte satsa på zigenarbarn, hon gick i 6:an 

men hon fick gå med mig. Jag tyckte inte själv att det var bra som de gjorde, men situationen 

löstes ej. Nu är hon gift och har två barn.

Den romske lärarassistenten menar att det var fel att flytta flickan och isolera henne i ett 

avskilt klassrum, för på så sätt berövades hennes sociala samhörighet med klassen. Han menar 

även att det var fel av skolan att inte ordna fram skolmaterial som var passande vilket hon så 

väl behövde.

5.3 Konflikt mellan att behålla sin kultur och att ändå vara 
med

På den romska skolan kan man behålla sin kultur och skolpersonalen känner till de områden 

som kan vara känsliga förklarar den romske magistern 123 De lär sig om det svenska samhället 

men kan fortfarande behålla sin kultur. Den romska magistern berättar hur det gick till när 

föräldrarna till sist gick med på att lära barnen simma:

Till slut sa dom okey då, men du skall väl inte gå med pojkarna (syftar på fröken) de är stora 

grabbar, nej det går inte. Tror du jag är dum utbrister hon då: jag känner till lagarna. Så fortsatte 

hon: Magistern går med de stora pojkarna och jag går med de där små och med flickorna.

Då gav de sitt ord te baxtale heter det [som fritt översatt betyder `må det bli lyckligt´124]. 

[…]  Så vi har varit och badat och jag [magistern] har varit med pojkarna.

Det kan finnas stort tryck på de romska ungdomarna i majoritetssamhället menar pappan och 

de kan lätt känna sig vilsna. 

Vi har inte en massa konstiga traditioner det är mest respekt mot äldre och renlighetstraditioner 

men många ungdomar är vilsna, de vet inte vad som är de romska traditionerna. När vi var små

fick vi lära oss att om ni är ärliga mot folk då klarar ni er i samhället, det finns många fördomar 

men om du är  ärlig  så  klarar  du dig  i  livet.  Våra  äldsta  brukar  säga  att  det  är  viktigt  att 

123  I detta sammanhang har jag även benämnt den kvinnliga läraren för fröken.
124 Förf anmärkning
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respektera alla andra folk. För dem har det fallit sig naturligt att utveckla ett diplomatiskt sätt, 

för hur skulle de annars ha klarat sig när det var så mycket fördomar.

Vid gruppintervjun förklarar en av de romska föräldrarna att i vanliga skolan lär de sig ju inte 

om språket, våra traditioner och vår kultur. Hur skall situationen lösas undrar intervjuaren, 

skall man göra som samerna och inrätta en egen skola? Det där med egen skola hävdar dock 

en av studenterna, ”det behövs ju inte för att de skall lära sig om vår kultur, det är ju sånt de 

skall lära sig hemma.” Varpå även en av föräldrarna ställer sig frågande, för som han säger: 

”vi är ju redan skilda på det sättet, vi är ju inte med i samhället, vi kan ju vara zigenare.” En 

av studenterna replikerar det sagda med att berätta om den erfarenhet han har i sitt dagliga liv. 

”Jag jobbar med ungdomar, nu är det många som håller ihop, men det är bara med sin egen 

grupp. Det blir inte bättre om det blir en romsk skola”, hävdar han. Däremot så menar pappan 

att det skulle kunna vara bra med en sådan möjlighet. 

Intervjuvaren  berättar om en händelse, nerskriven i Den romska minoriteten i  

majoritetssamhällets skola 125, som beskriver situationen där svenska traditioner möter den 

romska.

I den här boken står  det [jag håller upp boken] ett  exempel om en romsk pojke som går i 

förskolan och så skall barnen ha fruktstund. Då sätter de ner fruktskålen på golvet. Och sitter i 

ring runt den. Det vet pojken är fel den är ju oren om den är på golvet det kan man inte äta.

En av studenterna svarar :

Det är ju bra att kunna anpassa. Man ska kunna anpassa. Det som hänt, man är varken det ena 

eller det andra, man är varken svensk eller rom. Om man åker till Italien eller Miami och hälsar 

på där, man är varken eller man är gadze. [den som inte är rom är gadze]

Pappan berättar om ordet gadze. Gadze betyder rent och slätt den som inte är rom det finns 

inget värderande i ordet. fältanteckning 126

125 C. R. Olgaç (2006a)
126  Fältanteckning 5/1 2008 
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5.4  Nära kontakt med skolan fortgående samtal

Den romska skolan har en viktig funktion genom att den låter det ta tid med inflytande så att 

förändringar är välförankrade, magistern förklarar med :

-Ja och så har vi det, föräldrarna känner till vad vi gör de har mycket inflytande men det är vi 

som bestämmer.[först tog de upp frågan på ett möte med mammorna]

-De började skrika först mammorna nej, nej har du glömt det har du blivit en gaze nu? En gaze 

betyder [i det här fallet] icke romsk kvinna. Och då förklarade vi att det bäst att de får börja 

med att gå på vattengympa först, och lära känna vattnet. Idén har vi fått för länge sen men vi 

vågade inte kläcka den för vi viste alla motgångar. Så måste man också vara stark när man ska 

förmedla det till föräldrarna [det är] en stor förändring. 

Och det behövs ett visst tålamod berättar magistern, de hade flera samtal med familjerna som hade 

barn i skolan:

– Det går inte på en minut att tala med en mamma och en pappa och om det kommer farmor, 

mormor och en farfar med i bilden. Då säger han totalt nej, nej, nej och då måste vi prata och 

höra honom säga nej, nej, nej. [Det argument magistern då har är följande] för det här är för era 

barns bästa och jag behöver inte lära mig för jag kan simma, för mig så spelar det ingen roll.

Magistern förtydligar för mig lite senare då bandspelaren var avstängd:

– Det som gäller, berättar magistern, är kontakten med föräldrarna! Vi har bra kontakt med 

föräldrarna. Har man inte bra kontakt med föräldrarna fungerar inte eleven. Fältanteckning127

Upplevelsen av bristande kontakt med skolan är genomgående i gruppintervjun och det finns 

en önskan om närmare samarbete. En av föräldrarna i grupp intervjun berättar att den sett till 

så att lärarna varje dag skiver i en bok till föräldrarna, för att man ska veta hur det går för 

barnen i skolan. Det finns ett tydligt önskemål hos de vuxna romerna, om att de vill ha ett 

närmare samarbete med skolan och besvikelsen är stor över att mycket inte fungerar.  Den 

första föräldern förklarar att det inte är så mycket kontakt om det inte är kvartsamtal eller 

något liknande, som de har på skolorna. Den andra föräldern uttrycker liknande tankegångar 

om samarbetet: ”jag menar om det händer något så borde ju läraren ringa och tala om vad som 

127 fältanteckning  15/11 2007
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hände. Det borde bli mer samtal, det blir mer personligt om läraren ringer”. Skolan upplevs 

viktig och därför finns en besvikelse, kontakten borde vara bättre. Många skolor har inte levt 

upp till dessa behov. En av studenterna framhåller att lärarna skall satsa mer, inte bara låta det 

gå  som  det  vill.  ”De  ringde  bara  då  det  var  trubbel”.  Den  romske  pappan  berättar  att 

samarbetet inte varit självklart. Pappan hade efter två år beslutat att flytta sin son från skola 1, 

som öppet  diskriminerade  romerna.  På  frågan om möjligheten  att  påverka  barnens  skola, 

svarar han:

Ja det har jag genom att jag har kontakt med skolan.

[skola nr 2] – Det var lite trögt i början, de ville inte först. De tyckte först att Ah´ det är inte så 

viktigt,  men jag grät,  jag gick dit,  så  många gånger jag gick [dit]  varje  dag under  två  tre 

månader. Jag gick dit varje dag och jag sa alltid, jag kräver att jag har kontakt med er, att om 

det är något ni ringer till mig. Jag kommer att för min del [ställa upp] ni kan räkna till hundra 

procent på mig. Men jag kräver att ni jobbar också. Att det inte är ensidigt, vi måste båda satsa, 

jag vill mitt barns bästa. Dom tänkte att det är bättre att börja jobba med den där mannen. Alltså 

för han kommer att besvära oss länge, vi orkar inte för länge. Ja men på slutet så sa de också att 

det var bra: du gav inte upp, utan du gick på hela tiden. Så att  du tyckte du fick din vilja 

igenom. Att vi jobbade med dig och skolan, lärarna och rektorn de tyckte att det var bra. Där 

kunde jag påverka mitt barns skolgång och fick veta hur han gjorde sina läxor och hur det gick 

över huvud taget i skolan.

Skola nr 2 visar prov på att hitta lösningar att hantera de situationer som kom upp under tiden 

pojken gick i skolan, det var en tid då många av pappans närmaste släktingar gick bort så 

pojken var borta mycket från skolan. 

– På samma år miste jag 16 av mina närmaste släktingar det resulterade i att vi var borta från 

skolan, rektorn och min sons lärare de var förstående. Innan vi började [på skolan] så sa jag att 

vi har annorlunda traditioner. När vi mister någon närstående då så brukar hela släkten samlas 

och vi hjälper på det sättet med sorg. Han fick hemläxor och rektorn sa till mig, jag litar till 

hundra procent på dig att du ser till att din son gör sina läxor och att när han kommer till mig, 

kan han visa att han gjort läxorna på rätt sätt och att han klarar litteraturen. 

När han sedan bytte skola och kom upp på högstadiet så var skolan på många sätt ovillig att 

ha ett liknande samarbete som funnits i skola nr 2. 
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Pappan berättar om samarbetet på den tredje skolan:

- – Fast från början var det inte lika intensivt på den skolan men jag gick många gånger dit och 

ja, det var under den perioden då vi var på sjukhuset. Jag ringde flera gånger ja många gånger 

minst tjugo gånger eller mer. [jag ringde för att be om] att  läraren skulle ge hemläxor. Jag 

ringde till rektorn, receptionen och till läraren men de sa:

- – Det är inte mitt hus, då får du ringa till rektorn. Så jag ringde dit men hela tiden så skickade 

de mig bara vidare. [Till sist] sa jag att nu måste ni skärpa er, den förra skolan den hade jag en 

helt annorlunda kontakt med. Om det var någonting så ringde dom på en gång, även då allt gick 

bra. [på det här sättet argumenterade han med skolledningen på ett möte de ställt i ordning] jag 

hade haft ett möte med skolledningen dom ringde sedan [och sa ] visste du att din son hade fått 

mvg!

- – Nej, vad var det för något var det uppsatsen? Nej det visste jag inte,(ohörbart) och jag tycker 

att det är jätteviktigt att kontakt med skolan och hem de måste vara ett samarbete.

Pappan menar att enträget upprepande envishet och öppen kommunikation gentemot skolan 

har fungerat. Pappan upplever att det är många av hans sons kompisar som inte lyckades i 

skolan, eftersom de inte förstod så satt de bara av tiden. Liknande analys har en av föräldrarna 

i gruppintervjun: -Det vi diskuterar här det är att de med på klasserna men de lär sig inte, de 

flesta skolkar. Pappan menar att det går att förändra genom att skolan blir bättre på att 

samarbeta med föräldrarna. Vid gruppintervjun reflekterar även de vuxna romerna över varför 

så få romska elever lyckas i skolan. Här förklarar en av de vuxna studenterna om sin egen 

upplevelse. ”Lärarna skall satsa mer inte bara låta det gå som det vill”. En förälder poängterar 

att de romska barnen: ”de kan språket det är inte det att de är dumma.”

Som jag sa till dig om man är snäll mot ungdomarna kommer ungdomarna säkert att berätta 

hemma och sen när  man ringer.  [blir  man positivt  bemött]  på  det  sättet  [så blir  det  bättre 

samarbete, det handlar om] hur man berättar det för föräldrarna. [Det bör ske] på så sätt att man 

inte trycker ner på en gång, på någons ungar. Det är bättre att göra på följande sätt:

Berätta att vi har ett litet problem och skulle vi kunna träffas och prata lite?

Sen kan vi träffas med era barn till exempel som med min son att vi skulle komma först och 

prata lite. Och sen träffas med barnen. Och vi går tillsammans igenom skolscheman och så, jag 

tycker att man löser många problem när man pratar, bara man pratar med varandra.

En av mammorna i grupp intervjun berättar om hur en lärares agerade ogenomtänkt, men då 

hon sa ifrån ledde det till att läraren ändrade sitt beteende.
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Min son hade hemläxa att skriva skrivstil han satt hemma och skrev och suddade när det blev 

fel han var mycket noggrann, och när han kommer till skolan då säger läraren det här har inte 

du gjort. Så här fint kan inte du skriva. Men han hade gjort det. Lärarna borde ge beröm när 

man gjort något bra. Jag sa till läraren att ni borde ge mer beröm när jag gick i skolan fick jag 

guldstjärnor och så. Sen så fick barnen guldstjärnor men det skulle inte vara jag som sa till om 

det.

Pappan menar att ett sätt att förbättra föräldrasamarbetet är: att det alltid skall vara en rom i 

skolan t ex en elevassistent. Då skulle de veta att aha om de inte gör som läraren säger så 

kommer den här romska lärarassistenten att ta ringa hem och prata med föräldrarna.
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6 Analys och avslutande diskussion

6.1 Diskriminering

De berättelser om den öppna diskrimineringen som dessa intervjuer visar är exempel på när 

antiziganistiska  föreställningar  blir  institutionaliserade,  det  betyder  att  de  som  företräder 

institutionerna använder sig av sin officiella ställning som ett maktmedel att förtrycka med.128 

Den öppna institutionaliserade antiziganismen kan vara öppen, eller så kan det var i form av 

skolstruktur med åtgärder som diskriminerande åtskildhet,(se sid 37). Under 1930- och 1940-

talet genomfördes undersökningar med rasbiologiska motiv, vilket innebar att t ex romerna 

registrerades i olika rapporter.129 Efter andra världskriget ändrades synsättet, romerna skulle 

behandlas som en social fråga och de skulle assimileras in i samhället. Det var vanligt att 

romska barn blev omhändertagna.130 När föräldern som kallas pappan i denna studie talar om 

björntjänster  från  myndigheternas  sida  så  handlar  det  om grova  övertramp  som  t  ex  att 

omhändertaga barn.  Med det  bakomliggande hotet  är  även skolan en institution som kan 

användas maktfullkomligt. Intervjun med pappan vittnar om en rädsla att myndigheter kan 

missuppfatta saker och ting som rör romer och därigenom grunda sina beslut på fördomar. I 

skollagen står det att det finns en ”… skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan 

behöva nämndens skydd…”131.  Med den bakgrunden kan vi  förstå  att  romerna känner sig 

väldigt angelägna om att ha en god relation med skolan,. Det vilar alltså ett stort ansvar på 

skolans personal att skapa goda relationer med den romska minoritetsgruppen. ”Alla föräldrar 

skall  med  samma  förtroende  kunna  skicka  sina  barn  till  skolan,”.132 Det  kräver  olika 

engagemang från skolan utifrån de olika förutsättningar och bakgrund varje elev och familj 

har.  Intervjun  med  pappan,  den  manliga  läraren  och  gruppintervjun  samt  det  historiska 
128 I. Hancock (2002) 
129 Do (2004)
130 Ibid.
131 Skollagen (2004) s. 55
132 Lpo 94,(2004) s.10
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sammanhang jag redogjort för, visar att samarbetet mellan hem och skola är oerhört viktigt 

men ofta inte fungerar. I intervjuerna framkommer exempelvis att en lärare inte agerat för att 

tillbakavisa fördomsfullt prat om romer som en elev hade, läraren visar på stor okunskap om 

vilka romerna är.  Den nya texten i  Lpo står  det skrivet  att  skolan skall  undervisa om de 

nationella minoriteterna,133 vilket även är något som efterlyses i gruppintervjun. Intervjuerna 

leder till frågan om hur väl skolorna i stort lyckas leva upp till Lpo 94 i detta avseende. 

6.2 Att behålla sin kultur och ändå vara med?

Att börja skolan är att träda in på ett fält som har ett annat socialisationsmönster än det som 

kan  finnas  i  den  nära  familjen  och  som har  varit  det  rådande  i  uppväxten.  Roger  Säljö 

förklarar familjen som den primära socialisationen och i steget över till skolan träder barnet in 

i en sekundär socialisation vilket kräver att barnen ofta lär sig på nytt.134 Det kan vara stor 

skillnad eller liten beroende vilket socialisationsmönster familjen har. Shirley Brice Heath och 

Margret Obondo visar på hur olika förutsättningar barn har att lära sig i skolan, beroende på 

vilka socialisationsmönster de haft under den primära socialisationen. I skolan är det vanligen 

en medelklassnorm som råder och som är individcentrerad medan elever med arbetarklass- 

och svart arbetarklassbakgrund visades, genom Heaths undersökningar, ha situationsbaserade 

(se sid 21) sätt att lära sig och förhålla sig till språket. Eleverna ställs på prov att lära sig det i 

skolan rådande individcentrerade socialisationsmönstret som dominerar i skolan.135 Teorierna 

och forskningen jag tagit upp visar att skolan är en arena där en oftast oreflekterad norm görs 

gällande. För elever med skiftande socialisationsmönster leder det till  att  de upptäcker att 

betydelser av handlingar betyder olika saker i olika miljöer.136 Dessa barn har mer att lära och 

mer att anpassa sig till än de som redan skolats in i det som vanligtvis är rådande i skolan, 

nämligen medelklassens socialisationsmönster med dess kontextoberoende sätt att behandla 

det skrivna ordet. 

133 Lpo 94, (2004) s. 15
134  R. Säljö (2003)
135 S. B. Heath (1999),  M. Obondo (1999)
136 Ç. Kağιtιbaşι  (1996)
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Den intervjuade pappan upplever att det är många av hans sons kompisar som inte lyckades i 

skolan, eftersom de inte förstod, så satt de bara av tiden. Det pappan upplever har enligt denna 

modell sin förklaring i att det är en viss typ av kultur som är normerande i skolan och alla de 

barn som inte har övats in i den har det svårare. Det har även att göra med det som beskrivs 

som den dolda läroplanen nämligen att det som lärs in i skolan framförallt är att vänta och 

passa tiden. Det lärs in att vissa är vinnare och andra hinner inte med.137 Rodell Olgaç visade i 

sin  studie  att  det  i  skolan  bland annat  pågår  en kulturalisering,  en slags  diskriminerande 

förklarings modell som inte synar skolan utan förklarar allt som inte är medelklassnorm som 

brister.138 Denna ovilja att kritisera den egentliga maktstrukturen återfinns även i Oscar pripps 

Den segrande välviljan kultur som makt.139 Dessa teorier visar på en skolsituation oftast är 

sådan att t ex arbetarklassens kultur, kunnande och kreativitet aldrig uppmärksammas. Barnen 

i Trackton i Heaths studie lärde sig inte på det kontextoberoende sättet. Heath beskriver att 

barnen lärde sig läsa för att  t  ex kunna bygga om en leksak.  Detta är  ett  exempel  på en 

kontextbunden form.140 Ett sådant övande vittnar om kreativitet men i skolan så premieras inte 

denna typ av socialisationsmönster. Dessa teorier kan förklara de mönster som exkluderar de 

romska barnen från en god undervisning. 

Forskning  visar  på  att  de  som  klarar  sig  bäst  i  skolan  är  de  som  har  en  engagerad 

medelklassmamma  som  hjälper  till  och  undervisar.141 En  annan  av  de  orsakerna  som 

forskningen visat på är att två- och flerspråkigheten i skolan länge har utgått från en syn på 

språket  utifrån  en  monokulturell  och  en  språklig  norm.  Skolans  fixering  vid  det  svenska 

språket kan istället för att hjälpa snarare stjälpa, eftersom alla nyanser i språket inte kommer 

fram för alla elever. Detta kan skapa uppgivenhet hos vissa elever och bli en maktrelation 

mellan majoritet  och minoritet  som obemärkt  smyger sig  in genom språket.  142 En av de 

romska föräldrarna upplever att barnen inte lär sig om det romska språket, traditionerna och 

deras kultur. Att många fler romska elever skulle kunna studerar romani chib än vad som görs 

137D. Broady, (1981)
138 C. R. Olgaç, (2006a)
139 O. Pripp (2005)
140 S. B. Heath. (1999) s. 191 
141 B Hallerdt (1995)
142 A. Sjögren (2003)
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idag, det är även något som bekräftas av Skolverket,143 trots att det sedan år 2000 är inskrivet i 

Lpo 94.144

Den summering som sammanställts i stycket ovan gör att det finns ett stort tryck på de romska 

ungdomarna och pappan ser det som att ungdomarna kan känna sig vilsna i skolan. Det är 

även något som tas upp av Pirjo Lahdenperä. Hon menar att skolan blir en plats för 

minoritetseleverna där en blandning och ett positionerande till majoritetssamhället sker på så 

sätt att skolan blir en plats där eleven tillåts inta en tredje position.145 Det är en position som 

man blir inkastad i men samtidigt själv kan agera i, men på majoritetens premisser.146 I skolans 

outtalade maktordning blir alla definierade av de andra, de runtomkring. Detta leder till en 

omedveten diskriminering.147 En skola med en interkulturell pedagogik däremot söker 

motverka att någon norm undertrycker och dominerar. Det är en pedagogik som söker 

”..ömsesidig respekt, tolerans… ”148. Säfström menar att det vi bör söka är en skolsituation 

som bejakar pluralismen.149 Ett sådant förhållningssätt är även det i linje med en interkulturell 

pedagogik och Heath visar även exempel på undervisningsmetoder där lärare använt sig av 

etnografiska metoder för att på ett bättre sätt få en bild av hur man kan lägga upp en 

undervisning som utgår från elevens erfarenheter, språk och kunnande hemifrån.150

6.3 Fortgående samtal

143 Skolverket (2007)
144 Lpo 94 (2004)
145 P. Lahdenperä. (2004)  s 15
146 I. M.Young. (2002) s. 61.
147 O. Pripp, (2005).
148 P. Lahdenperä  (2004)
149 C. A  Säfström (2005)
150 S. B. Heath, (1999) 
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De intervjuade föräldrarna visar att de alla är väldigt måna om att ha ett nära samarbete med 

skolan. Det som den här studien visar på är en mer fördjupad bild av speciellt informanten 

som är benämnd pappan, och hans sätt att värna om sitt barns skolgång och hans kamp för att 

skapa ett nära förhållande till de skolor hans son gått i. Det finns exempel, visar studien, hur 

ett nära samarbete mellan skolan och föräldrarna kan se ut, såväl i pappan som den romska 

magisternbeskriver detta. Studien visar på en stark vilja till ett nära samarbete med skolan 

vilket även Inga Gustafsson visar på i sin studie redan i början av 1970 – talet där hon menar 

att hos romerna har praktiskt taget hela kulturöverföringen skett igenom familjen. Det ha 

därför fortsatt varit väldigt betydelsefullt att ha kontroll över barnets hela socialisations 

process.151 Den romska läraren förklarar hur ett nära samarbete kommer till stånd mellan 

skolan och föräldrarna och att exempelvis ha en skola för romska barn på inget sätt är någon 

monokulturell företeelse, då det finns stor diversitet inom gruppen152. Studien visar på 

initiativförmåga hos föräldrarna att hantera diskriminerande behandling, genom att bland 

annat berätta för skolan på vilket sätt de blivit kränkta och sedan ge förslag på andra lösningar 

som att t ex ge guldstjärnor som uppmuntran och inte vara så misstänksam mot barnen. En 

annan strategi är att föreslå att lärarna skriver i en kontaktbok, något som alla föräldrar hade 

nytta av även de som inte är romer. Pappans berättelse vittnar om ihärdigt uppvaktande av 

skolan för att få till stånd ett nära samarbete, som till slut lyckades i två av skolorna. 

Berättelserna från informanterna vittnar i hög grad på frågor som berörts i tidigare forskning. 

Tillexempel så har arbete med elevassistenter provats i flera kommuner med positivt 

resultat.153 Pappan avdramatiserar de romska traditionerna romerna är inte så speciellt 

annorlunda än andra och jag vill åter igen citera det han berättade:

 

Vi har inte en massa konstiga traditioner det är mest respekt mot äldre och renlighetstraditioner 

men många ungdomar är vilsna, de vet inte vad som är de romska traditionerna.

Av detta resonemang så är även det en anledning till att skolan tjänar på ett nära samarbete. 

De majoritetsskolor där samarbetet fungerat, är skolor som varit lyhörda och flexibla. När 

skolan och pappan haft olika idéer så har det gått  att  genom samtalet  hitta en gemensam 

lösning.

151 Inga  Gustafsson  (1970)   rapport  Stockholm  stad  och  pedagogiska  instituitionens  försöks  projekt  för  

Stockholms zigenarbefolknings rehabilitering, 9 Stockholms universitet 
152 Skolverket (2006)
153 Skolverket (2006)
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7 Slutsatser vidare forskning

7.1 Slutsatser

Den  här  studien  har  undersökt  skolan  utifrån  ett  föräldrarperspektiv  och  ett 

minoritetsperspektiv. Med hjälp av teorier om socialisation och maktstrukturer har studien 

kunnat visa på förklaringsmönster som hjälper till att skapa en förståelse för den statistik som 

Skolverket  rapportera  om,  där  beskrivs  bristande  avgångsbetyg  och  frånvarande  romska 

elever.  Men  studien  visar  även  på  de  goda  exemplen  på  skolor  som  förmått  vara 

tillmötesgående och flexibla i samarbetet med föräldrarna. Studien ger en inblick i hur en 

romsk skola låter besluten mogna fram i en utdragen men konstruktiv beslutprocess med högt 

i tak för invändningar och åsiktsbyten. Studien skärskådar diskrimineringen och visar på att 

det finns en rädsla för vad ett bristande samarbete med skolan kan leda till, vilket gör att ett 

nära samarbete är av betydelse även av den orsaken.

Nära samarbete, pågående samtal och flexibilitet är det som efterfrågas av de vuxna romerna i 

denna studie. Den romska skolans fördelar, som den romska magistern belyser, är att de har 

den kulturella kompetens och att  förändringar är  välförankrade och att  ett nära samarbete 

mellan föräldrar och skolan finns.

De intervjuade visar att samarbetet med majoritets skolan oftast inte är så nära som de vuxna 

romerna hade hoppats. Undantaget är pappans beskrivelse av skola två som blev övertalad att 

inleda ett nära samarbete. Det fanns dock hos honom en viss besvikelse att det krävdes en så 

stor ihärdighet för att få tillstånd det goda samarbetet. Teorierna av Lahdenperä, Obondo och 

Heath154 visar på att diskriminering och bristande samarbete leder till att eleverna blir 

förvirrade i skolmiljön och får svårt att lära sig vilket leder till att skolresultatet på så sätt blir 

lidande. Har däremot skolan ett fruktbart samarbete skapas en tryggare atmosfär för eleven 

154 P. Lahdenperä (2003,2004), M. Obondo (1999),S. B. Heath (1999)

47



och lärarna får större möjlighet att få insikt i elevens språksociala mönster vilket kan förbättra 

undervisningen och ge utrymme för vad Säfström kallar en pluralistisk skola.155

I denna studie ställer jag mig tre frågor där fråga ett och tre behandlar samma ämne. 

1.Agerar de romska föräldrarna för att få till stånd ett samarbete med skolan? Hur då? 

2 Hur ser några vuxna romer på samarbetet mellan hem och skola?

3 Vilka strategier ser de som framkomliga för att förbättra skolan för romska barn?

På dessa frågor blir svaren sammanfattningsvis följande:

  1 De romska föräldrarna och de övriga romska vuxna som deltar i denna studie efterfrågar 

ett närmare samarbete mellan hem och skola.  De romska föräldrarna agerar på olika sätt för 

att skapa detta samarbete och de gör det med olika intensitet.

2 De romer som deltagit i denna undersökningen kan berätta om allt från diskriminering och 

ren och skär antiziganism till ett svalt men hjälpligt fungerande samarbete men även exempel 

på nära och flexibelt samarbete byggt på ömsesidig respekt och förståelse.

3 De strategier för ett närmare samarbete som kommit upp i intervjuerna var att få tillstånd ett 

nära samarbete genom att anställa romska lärarassistenter, skapa ett gott samtalsklimat med 

läraren genom att ge förslag på hur situationen kunde förbättras med t ex guldstjärnor i 

skrivböckerna eller att läraren varje dag skriver i en kontaktbok samt att undervisa om romsk 

historia och kultur i skolan för alla barn. (Precis som också läroplanerna föreskriver).

Om vi menar allvar med ett samarbete som stödjer föräldrarna är det av vikt att ställa sig 

reflekterande till skolans sätt att skapa normer, att överföra och utveckla ett kulturarv så att 

det inte ”… premierar `det svenska´ och diskriminerar det annorlunda”156.  Lpo kan tyckas 

paradoxal.  Läraren skall  ”samarbeta  med hemmen i  elevernas fostran och därvid klargöra 

skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete.”157 Det paradoxala är 

att det  finns en risk för att skolan i sken av samarbete blir ett maktmedel över minoriteten. 

Samtidigt kan vi läsa att eleven skall föreberedas ”för ett samhälle med täta kontakter över 

155 C.A. Säfström, (2005)
156 P. Lahdenperä. (2004) s 58
157 Lpo 94 (2004) s 14 
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kultur-  och  nationsgränser.  Det  internationella  perspektivet  innebär  också  att  utveckla 

förståelse  för  den  kulturella  mångfalden  inom landet.”158 Enligt  Lpo  94  skall  elever  och 

föräldrar få reda på sina rättigheter att vara med och påverka barnens skolgång.

”Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan 

ställer  och  vilka  rättigheter  och  skyldigheter  elever  och deras  vårdnadshavare  har.  Att  den 

enskilda  skolan är  tydlig  i  fråga om mål,  innehåll  och arbetsformer  är  en förutsättning för 

elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan”159

För att skolans skall nå sina mål krävs enligt Lpo ett pågående utvecklingsarbete ”Ett sådant 

arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever och i nära kontakt 

med såväl hemmen som det omgivande samhället.”160 

7.1 Förslag på vidare forskning.

Det  skulle  vara  intressant  med  forskning  om  olika  sätt  att  undervisa  om  de  nationella 

minoriteterna och romerna. Vilken grad av utbildning bedrivs om de nationella minoriteterna 

på grundskolan ?  Hur ser den ut?

Vid gruppintervjun framkommer det att de vuxna romerna var besvikna på att skolan inte 

hade ett så nära samarbete som de hade önskat.

Vi kan fundera varför det är så?

Skulle orsaken kunna vara att de inte ser sammanhanget, att nära samarbete med föräldrar 

från minoriteter faktiskt förbättrar barnens studieresultat? Möjligen kan elevantal och 

arbetsbörda vägas in. Detta är något som borde ägnas tid att studera vidare. 
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Uppföljnings samtal och fältanteckning pappan 5/1 2008

Bilaga 1

Intervju underlag 

Lpo ger direktiv om föräldra inflytande 

Hur arbetar skolorna för att nå dessa mål .

Intervjuva lärare och rektorer. 

Detta skall vi fråga föräldrarna om.

Berätta lite om dig själv.

Hur stor är din familj!

Hur länge har du bott i det här grannskapet?

Trivs du här?

Hur många av dina barn går i skolan?

Vad tycker du om den svenska skolan?

Har du några förslag som kan göra skolan bättre?

Detta skall vi fråga lärarna om 

Berätta lite om dig själv.

Hur länge har du jobbat i den här skolan?

Trivs du här

Hur fungerar din pedagogiska roll när det gäller de romska barnen.

Vad är din pedagogiska styrka

Hur lång erafenhet har du med att jobba med romer

Hur jobbar du för att etablera en god kontakt med de romska föräldrarna?

Skiljer den sig ifrån det sätt du jobbar på med andra föräldrar? 

Har du/ni något pågående förbättrings arbete vad det gäller att förbättra de romska elevernas situation 

och prestation i skolan.

Detta skall vi fråga rektorerna om

Berätta lite om dig själv?
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Har du jobbat länge på skolan?

Vad är din styrka som ledare?

Har ni något pågående förbättrings arbete vad det gäller att förbättra de romska elevernas situation och 

prestation i skolan.

Hur många romer går det på skolan?

Bilaga 2

• Berätta lite om dig själv

• Hur stor är din familj?

• Hur länge har du bott i granskapet?

• Trivs du här?

• Hur många av dina barn går i skolan?

Om barnets skola

• Hur ser du på skolan om ditt barn går i?

• Vilka kontakter har du med skolan? Hur har dessa varit? (positiva? negativ?)

• Har du kunnat påverka ditt barns val av skola? I så fall hur? Om nej är det något du skulle ha 

velat?

Om barnets skolgång

• Vilken årskurs , grupp osv går ditt barn i?

• Hur ser du på romska eller blandade klasser?

• Deltar ditt barn i modersmålsundervisningen? Om ja hur fungerar det? Om nej varför inte?

• Hur tycker du att det går för ditt barn i skolan?

• Får ditt barn det stöd det behöver? Om ja hur ser stödet ut? Om nej vet du varför?

• Känner du att du kan stödja dit barn hemma med skolarbetet? Om inte vilket stöd skulle det 

behöva för att klara det?

• Upplever du att ditt barn har samma möjligheter som de svenska barnen? Om inte; varför?

Om det sociala livet i skolan.

• Trivs dit barn i skolan ?

• Hur fungerar det med kamratrelationerna i skolan för ditt barn?

• Har dit barn någonsin utsatts för mobbing ellere diskriminering? Om ja;

• Hur har skolan reagerat på det?

Övrigt

• Har du några tips till den svenska skolan som skulle göra det bättre för romerna
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• Kan du beskriva ditt senaste besök på skolan

• Vem har ansvar för att kontakt skapas?

• Hur tror du läraren uppfattar kontakten och samarbetet med dig?

• Hur skulle du vilja att kontakten fungerade?

• Kan du beskriva samarbetet mellan dig och läraren

• Hur skulle du vilja att samarbetet fungerade
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