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Abstract.  
 

 

That parents should be a part in their children’s education is something that we 
educationalist wish for the future. Research show that if you have a good relation 
between parents and school, it can help a student's educational process. In this 
study I have concentrated on the Swedish minority group Roma. The study is qualitative 
and based on interviews with Roma. The goal of my study has been that with 
hermeneutics perspectives analyse some Romani parent’s experiences of their children 
schools. I have interviewed a mother who sent her children to a class who had 
only Romani students. I have also made a group interview with 15 students between 22-
28 years of age, which have children in the ordinary Swedish schools. In my results I 
have come to the conclusion that the schools in general should get more education about 
the Romani culture and history so that mainstream students can understand the 
situation of the Romani minority in the society today. To spread knowledge of 
the Romani culture would be an important issue to get a revised picture about the 
Romani minority and to change the general view that people today still have about the 
Roma. 
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Förord 

 

Jag vill tacka alla föräldrar som har ställt upp i min studie. Tack för att Ni har delat 
med era upplevelser till mig och min kollega. Utan er insatts skulle det vara svårt att 
genomföra studien. Jag vill även tacka de personer som hjälpte oss att hitta 
informanterna.  Genom arbetets gång har ögonen öppnats för nya perspektiv som 
kommer att finnas med under yrkets gång. Ett stort tack riktar jag även till min 
handledare Christina Rodell Olgac som alltid har funnits till hands.   
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1. Inledning  
 

”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 vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan”.1  

 

Detta citat från läroplanen visar hur relevant det är att ha engagerade föräldrar på sin sida. I 

Sverige får alla föräldrar som har barn i skolan chansen att ha ett inflytande och engagemang i 

skolan. Den nya generationen av pedagoger är medvetna om att i deras framtida klassrum 

kommer det att finnas ett antal elever med rötter från andra minoriteter. De kommer att ha 

kontakt med föräldrar från andra kulturer som kan ha skilda åsikter om den svenska skolan. 

Vissa föräldrar kan känna sig otrygga med att lämna över sina barn till skolan av olika 

anledningar, andra inte. Som blivande pedagog är jag nyfiken på hur man kan nå fram till 

föräldrar med minoritetsbakgrund i en majoritetsskola. Hur ser deras erfarenheter ut?   

 
För att i framtiden kunna uppfylla citatet från Lpo94 måste vi pedagoger och föräldrar 

tillsammans fokusera på varje enskild elevs skolutveckling. Därför är det mycket viktigt att 

bygga en bro mellan hem och skola.  Jag vill genom denna studie utöka min kunskap genom 

att låta några romska föräldrar ge mig deras inblick i förhållandet till sina barns skolor.    

 

Varför jag valde den romska minoritetsgruppen som mitt forskningsämne var på grund av att 

jag ville bredda mina vyer. Under min högstadieperiod gick det en flicka i min klass. Jag såg 

henne bara två gånger. Första gången var när skolan började och sista gången dyker hon 

plötsligt upp i nian och ska vara med i klassfotot. Jag fick höra att hon var en romsk flicka och 

att de inte har någon studievana. De gick aldrig i skolan. En annan romsk pojke gifte sig redan 

när han gick i 9:an. Efter det tänkte jag inte mer på den frågan fram tills nu, när jag går sista 

terminen på min egen lärarutbildning. Då började jag ana hur debatten förhöll sig i vårt 

majoritetssamhälle, om fördomarna och diskrimineringen när det gäller den romska 

minoriteten och deras skolframgång. 

 

                                                 
1 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 94 sid 5  
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 1.2 Begreppsförklaring 

 

De begrepp som jag använder i denna uppsats kan täcka ett stort antal olika fenomen. Här ges 

en översikt över de begrepp som jag tycker är relevanta i mitt arbete.  

 

1.2.1 Kultur  

Begreppet kultur har definierats av en rad olika skolor och traditioner. Inom det 

antropologiska och historiskmateriella synsättet ser man kultur som något som både bildar 

och formar livsmönster under särskilda historiska, sociala och materiella förhållanden. Kultur 

skapar och ger uttryck för organisation, stabilitet och kontinuitet. Människan är inbegripen i 

den större speciella mänskliga samhörigheten på samma gång som hennes handlingar inom de 

rådande kulturella ramarna ger bidrag till att göra den starkare eller till och med förändra 

dessa ramar. Individen skapar alltid sin kultur samtidigt som hon själv är formad av den.2 

Peter Dahlgren är professor i medie- och kommunikationsvetenskap och beskriver kultur som 

en social företeelse, han menar att det har att göra med medvetande. Med medvetande menar 

han en mental dimension som omfattar kunskaper, värderingar och föreställningar. Detta kan 

för människor vara så kallad tyst kunskap, där man kanske inte reflekterar över och kan 

formulera kunskaperna eller värderingarna i ord.3  

 

1.2.2 Minoritet 

År 2000 erkände man fem historiska nationella minoriteter i Sverige. De minoriteter som 

erkändes var samer, judar, sverigefinnar, tornedalingar och romer.  Det gemensamma för 

dessa minoriteter är att de har levt i Sverige i flera hundra år och gemensamt utgör grupper 

med en uttalad samhörighet. De har ett eget språk, en egen religiös och/eller kulturell 

tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet. 4 Förutom att man ska skydda minoriteterna 

så är man också skyldig att sprida mer kunskap om dessa. Det står även i Lpo94 att eleverna 

ska ha kunskap om dessa nationella minoriteter.5    

 

                                                 
2 Hannerz, Ulf, (red) 1990, Medier och kulturer Helsingborg s.62-63 
3 Ibid sid 64 
4 http://www.kultur.stockholm.se/Stod_Bidrag/PDF/L%C3%B5rarhandledTILL.TRYCK_A4.pdf 
5 Ibid. 
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1.2.3 Romer/romanes 

Enligt Irka Cederberg så har romerna kallats vid många namn, bland annat för zigenare, 

tattare, och på engelska för ”gypsies”.6 I forskarvärlden är man oense om hur romer ska 

avgränsas som grupp. Det är icke-romer, det vill säga oftast akademiker som har definierat 

vad som är romsk identitet. Det romska folket består av ett stort antal grupper och dessa 

grupper uppvisar enorma olikheter, när det kommer till språk, kulturform och traditioner. 

Dessa grupper har mer eller mindre tagit emot de religioner, språk och levnadssätt som 

förekommit i de nationer som de har kommit till, samtidigt som de också har behållit sin 

enskilda kultur. Romanes som också kallas för romani chib heter romernas gemensamma 

språk. Det kommer ursprungligen från sanskrit. Språket har utvecklats från generation till 

generation till olika undergrupper. Så man kan inte ta för givet idag att alla romer kan vara 

insatta i varandras situationer, eftersom variationerna när det gäller exempelvis språket är 

stora. Idag finns det också romska forskare som forskar inom det egna språket. Att lyckas med 

det är svårt på grund av att språket är byggt på en muntlig tradition från början.  I dagsläget 

inom FN organisationer använder man definitionen Roma/Gypsies när man skriver rapporter 

om romer. Romernas själva och deras egna föreningar använder sig också av denna 

definition.7 Jag kommer i mitt arbete att använda mig av beteckningen romer. Benämningen 

för den etniska gruppen på romani chib är Roma som betyder man och människa.8 

 

1.2.4 Etnicitet 

Etnicitet associeras till begrepp som minoritetsfrågor och rasrelationer, men inom 

socialantropologin betyder det perspektiv på förhållanden mellan olika grupper om hur de ser 

på sig själva samt hur de beskådas av andra.9 

 

 

 

                                                 
6 Irka Cederberg Tusen år i Europa : om romerna/zigenarna / Stockholm : Utrikespolitiska institutet (UI), 1998 
(Kalmar : Kalmarsund) sid 2 
7 Ibid sid 2-3 
8 Rodell Olgac Christina Föräldrarsamarbete tvåspråkighet och kulturell revitalisering i Roma Kulturklass.2006 
sid 14. 
9 Thomas Hylland Eriksen 1993 Etnicitet och nationalism AiT Scanbook, Falun 
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1.3 Syfte och frågeställning 

 

Avsikten med denna uppsats är att koncentrera på romska föräldrarnas åsikter och 

erfarenheter av den kommunala skolan. Detta leder till mina frågeställningar:  

 

1. Hur upplever några romska föräldrar i stockholmsområdet samarbetet med sina barns 

skolor?  

2. A. Hur tycker dessa föräldrar att man skulle kunna förbättra skolsituationen?  

    B. Är en egen romsk undervisningsgrupp för romska elever lösningen?  

 

 

 



   

 10 

2 Bakgrund  

 
 
I detta avsnitt kommer jag att ta upp romernas historia och hur skolsituationen har sett ut 

från år 1896 fram till år 2000 samt något om forskningsläget. 

 

 

2.1 En kort beskrivning om romernas historia  

  

I enlighet med Cederberg har romernas ursprung börjat i Indien. På 1000- talet ockuperades 

dagens Indien och Pakistan av ghaznaviderna som var en muslimsk folkgrupp av turkiskt 

härkomst.10 Enligt Cederberg var det en stor del av romerna som lyckades fly och hamnade 

bland annat i Europa. Romers ankomst till Europa beräknas vara ca år 1300, men det finns 

också de som tror att romerna kom mycket tidigare. Tack vare deras kunskaper inom bland 

annat metallarbete, konst, snickeri och estetik blev de accepterande i början. Ibland hände det 

också att romerna fick ett så kallat kreditbrev från furstar som såg till att de behandlades 

vänligt på de orter de kom till. Efter några hundra år väcktes skeptiska tankar gentemot romer 

hos majoritetsbefolkningen. Enligt Cederberg började befolkningen undra varför romerna 

pratade på ett annat sätt. Varför var romerna mörkare i hyn än majoriteten av folket och i 

synnerhet varför såg romerna till att man hade ett avstånd till den övriga befolkningen som 

bodde där? Följden blev att folket i samhällen sakta började visa att romerna inte var längre 

var välkomna i deras samhälle.11 

 

Cederberg tar även upp om den brittiske samhällsvetare Thomas Acton som är professor i 

Romani Studies. Acton påstår att de ekonomiska och sociala förändringarna i Europa 

fungerade som en förberedande aktion mot romerna. Under uppbyggnaden av nationalstaterna 

ville man föra bort de som inte tillhörde samma gemenskap.12 Under 1500- och 1600- talen 

stiftade man i många nationer lagar som fördrev romerna samt gjorde dem laglösa. De romer 

som fanns i Sverige drabbades också. Även kyrkan hade en stark position som såg till att 

romerna inte fick döpa sina barn eller begrava sina kroppar. År 1637 publicerades en 

zigenarförordning där det stod att man inom ett år skulle utvisa alla romer från Sverige. 

                                                 
10 Irka Cederberg 1998 Tusen år i Europa : om romerna/zigenarna / Stockholm : Utrikespolitiska institutet (UI),     
Kalmar : Kalmarsund sid 3 
11 Ibid sid 4 
12 Ibid sid 5 
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Många romer hamnade till slut i den östra delen av Sverige, det vill säga dagens Finland.   

Under1800- talet började forskare skriva om romer som likställdes med judar som också sågs 

som mindervärdiga individer av den rasbiologiska forskningen. Under Förintelsen drabbades 

romerna av folkmord.  

 

Cederberg noterar att man också ska ha en kritisk hållning till romernas historia på grund av 

att deras historia har skrivits av icke-romer och av den anledningen kan vara icke konsekvent. 

Idag finns det romska akademiker som har påbörjat arbetet med att skriva om sin historia. 13 

 

2.2 Skolsituationen för de romska barnet. 

 

När det gäller de romska barnen var det när de på 60 talet tilläts börja skolan.14 Via envis 

kamp som de lyckades få gensvar för sina rättigheter. Men skolan har ofta misslyckats att ge 

de romska barnen den utbildning de så väl behöver och har rätt till. Tidskriften ”Krut” 

hänvisar till studier som visar på att endast 1 % av de romska eleverna lämnar sin skola med 

fullständiga betyg.15   

 

Från myndighetshåll har ansvaret gentemot romerna skiftat. Mellan 1975 till 1985 fanns det 

ett centralt samråd mellan romer och staten men det samarbetet upphörde. Från 1985 kom 

romerna att omfattas av den generella invandrarpolitiken.16  

 

Från år 2000 så har vi dock en politik som erkänner romerna som en av de fem nationella 

minoriteterna, detta bland annat på grund av att romerna har en lång historia i Sverige från 

1500 talet och framåt samt att de har en stark vilja att behålla sin identitet.17  Från statens håll 

finns ett arbete som bland annat syftar till att se till att romerna ”på lika villkor som övriga 

medborgare har tillgång till utbildning”. Detta skall nås genom att i ”aktiv och öppen 

medverkan med romer” arbeta med samordning och kunskapsinsamling. Detta är ett led i den 

andra nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna. 18   

 

                                                 
13 Ibid sid 6-7 
14 Törneman Susanne red.  Christina rodell Olgac”KRUT nr 92/93 ROMER/ZIGENARE om rätten till likvärdig 
utbildning” Sid  73 
15 Ibid 
16 Rodell Olgac Christina Den romska minoritetsgruppen i majoritetssamhälle 2006 sid  15 
17 Ibid sid 13 
18 http://www.regeringen.se/sb/d/6148/a/57022;jsessionid=azL3Dw01NvX9 hämtat 9/11 2007 
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2.3. Diskriminering av romer  

 

I rapporten från Statens Invandrarverk från 1996 gör man kring romerna en 

situationsbeskrivning som menar att en negativ attityd och särbehandling från 

majoritetssamhällets sida gör att de kan kategoriseras till ”Dem” gruppen. Detta betyder att 

man blir placerad i ett visst fack på grund av att majoriteten har destruktiva uppfattningar om 

den särskilda etniska gruppen. De tar även upp om elever som har blivit illa bemötta av lärare 

som redan från början tappat hoppet när det gäller de romska eleverna och är rädda för att de 

ska ställa till det i skolan. Eleverna märker att de inte är välkomna i skolan och känner sig 

särbehandlade. En annan svårighet som kan förekomma är att pedagogerna inte har tillräckligt 

med kunskap för att lära sina elever om nationella minoriteter. De kom även fram till att det 

fanns många pedagoger som saknar stöd. Skolan bortser från att de romska eleverna har en 

stor frånvaro från skolan.19 

 

Enligt rapporten ”Diskriminering av romer ” från år 2002 som diskriminerings 

ombudsmannen gjorde tycker ett stort antal romer att Sverige fortfarande är ett rasistiskt land. 

Enligt deras enkätundersökning var det 90 % av dem som var med på studien som tyckte att 

Sverige hade en fientlig attityd till romer. 25 % kände att de inte var delaktiga i det svenska 

samhället samt att över 60 % av de tillfrågade hade en eller ett flertal gånger under de sista två 

åren blivit kallad för ”zigenarjävel”.  Sådana erfarenheter har lett till att det finns ett antal 

romer som inte berättar om sitt ursprung ute i majoritetssamhället. Över 40 % påstår att de i 

olika situationer undvikit att berätta att de har ett romsk ursprung och över 50 % gömmer sin 

etnicitet när de ska kontakta skolor och arbetsförmedlingen.20 

 

2.4 Forskningsläget  

 

Det finns rapporter som behandlar romernas situationer i den svenska skolan En forskare som 

har arbetat med romernas situation i det svenska samhället är Christina Rodell Olgaç. Hon har 

skrivit en avhandling samt rapporter om deras rådande situation. I sin avhandling ”Den 

romska minoriteten i majoritetssamhälle, från hot till möjlighet” behandlar hon den romska 

minoritetens förhållande till den svenska kommunala skolan. Hon har gjort intervjuer med 

                                                 
19 Statens invandrarverk. Nordiska Zigenarrådet 1996 Romer i Sverige Situationsbeskrivning. 
20Rapport från DO:s projekt åren 2002 och 2003 om åtgärder för att förebygga och motverka etnisk 
diskriminering av romer.  Diskriminering av romer . sid 19 
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romer om deras skolgång. I studien framkom att deras skolgång var komplicerad. Även om 

eleven hade hög frånvaro kontaktade vanligtvis inte lärarna familjerna. Föräldrarna till dessa 

elever hade själva ingen egen skolbakgrund och detta ledde till att de ofta inte var kunniga om 

skolplikten som råder i Sverige och vad denna innebar. Skolmyndigheterna gjorde heller inte 

sin plikt att hitta lösningar för dessa elever. Detta ledde till att vissa föräldrar visade sitt 

missnöje genom att inte låta sina barn gå till skolan.  Flera av de intervjuade berättar att de 

själva blev mobbade i skolan och kände sig annorlunda i jämförelse med resten av klassen. 

Eftersom dessa elever inte var närvarande i sina skolor, kom de efter i sin skolutveckling. 

Tyngdpunkten i hennes avhandling är att hon ser nya skol- och kunskapsutveckling som en 

bekräftelse som kan spela en positiv roll när det gäller förändringar av romernas rådande 

förhållande till det svenska majoritetssamhället.21 

 

Även Skolverket har haft uppdrag från regeringen att undersöka romernas situation. 

Rapporten ”Romer i skolan en fördjupad studie” från år 2007 grundar sig på intervjuer med 

skolans ledning, lärarna, föräldrarna och eleverna. De har bland annat intervjuat elever som 

har sagt att de ska fortsätta studera på gymnasiet. Emellertid finns det romska elever som inte 

går ut grundskolan med godkända betyg. I denna rapport kom man fram till tre viktiga 

punkter.22 

 

• Att kommunerna som var med i undersökningen har satsat på speciella investeringar 

såsom att rekrytera romska assistenter. Assistenterna fick till uppdrag att vara 

mellanhanden mellan hem och skola samt att hjälpa de romska eleverna. 

 

• Modersmålsundervisning, det är ett fåtal romska elever som tar emot 

modersmålsundervisningen. Anledningen till det kan variera, bland annat att romerna 

inte vill tala om sin bakgrund på grund av att de vill undvika orättvis behandling eller 

att de tycker att det svenska språket ska prioriteras mer på grund av den bristande 

svenskan som kan råda inom familjerna. Dessutom kan de vara missnöjda med att 

modersmålsläraren inte pratar just deras dialekt av romani, även om läraren har en 

romsk bakgrund. Här tycker Skolverket att man måste ta tag i detta dilemma kring 

modersmålsundervisningen och förändra till det bättre med hjälp av föräldrarna. 

 

                                                 
21 Rodell Olgac Christina 2006 Den romska minoritetsgruppen i majoritetssamhälle 
22 http://www.skolverket.se/publikationer?id=1672 
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• Rapporten tar även upp om de romska informanternas erfarenheter om orättvis 

behandling och mobbing i Sverige. I denna rapport har spår av detta kunnat ses bland 

annat i en skola, där skolledaren noterat att romer stod lägst i rang på skolan bland 

eleverna och i en annan skola där rektorn konstaterar att föräldrarna drog sig för att 

sätta sina barn i skolan, då många romer fanns där. Skolverket försäkrar att det finns 

många skolverksamheter som anstränger sig för att förebygga mobbing23 

 

Ser man på romernas historia kan man se att de har flera skäl till att vara skeptiska till 

majoritetssamhället. De har under lång tid särbehandlats samt varit tvungna till assimilering. 

De har varit utanför samhället så pass länge så att det har lett till att man har hittat tryggheten i 

sin egen grupp. Tryggheten som de känner inom sin grupp har varit nyckeln för deras 

överlevnad. För att kunna behålla sin kultur och språk så har de försökt att undvika 

assimilation.24  

 

 I enlighet med Rodell Olgac är föräldrarnas mål att försöka fostra sina barn till 

ansvarskännande människor som känner sitt eget språk och sin egen kultur. Många romska 

barn har en stor frånvaro i skolan. En anledning till detta kan vara att många föräldrar är rädda 

att förlora sina barn till majoritetssamhället och att barnen tar avstånd från föräldrarnas 

kulturform. Skillnaden mellan skolans tillvaro och hemmets tillvaro kan vara så pass 

annorlunda att det kan sluta med att många av barnen tappar hoppet för att hitta en förbindelse 

mellan dessa världar. För att rädda sig själva hoppar de av skolan och väljer istället hemmets 

värderingar som de ändå redan vet är trygga Skolan innebär en stor förändring för alla barn 

men i ännu högre grad för det zigenska barnet som plötsligt upptäcker att det inte längre bara 

är något att vara stolt över att ha zigenskt ursprung. Skolverksamheten blir en punkt i deras 

liv där de redan från starten ser en svår förbindelse mellan skolan och hemmets värld. 25 

 

Pedagogens funktion kan vara avgörande för undervisningen av olika minoritetsgrupper. 

Även om pedagoger gör sitt bästa med att stödja den romska eleven finns det många 

pedagoger som har fördomar och reda förutspår från början att eleven kommer att misslyckas. 

Skulden läggs på föräldrarna och deras kultur. När eleven inte får det stöd som behöv med 

hemläxor då kan pedagogen komma in och påverka. Lärarutbildningen borde innehålla 

                                                 
23 Ibid sid 59 
24 Rodell Olgac Christina 1998 Vi är rädda att förlora våra barn. sid 15 
25 Ibid sid 23 
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obligatoriska moment och studier som gäller samtliga minoriteter och som rör grundläggande 

etiska och förhållningsmässiga frågeställningar i mötet med minoritetsbarn, som exempelvis 

romska barn. Elise Marie Molitor som är tidigare zigenarkonsulent betonar att lärare och 

övrig personal borde göra fler hembesök och gå på bröllop och begravningar för att få en 

inblick i romernas kultur.Kunskap kan överbygga ömsesidiga fördomar menar hon.26  

 

Inom romsk kultur har man stränga regler som rör renhet och orenhet. Dessa är elementära 

hos de flesta romer och om skolan inte har några förkunskaper om detta så kan det medverka 

till konflikter hos de romska eleverna när det gäller dessa värderingar.27 I Rodell Olgacs 

avhandling beskrivs hur en informants barn kommer hem från skolan och tycker att skolan är 

en oren plats. Han berättar för mamman att klassen hade samling. Alla satte sig på golvet och 

i mitten fanns en fruktskål. För barnet var denna situation helt otänkbar. För enligt romsk 

kultur blir t ex en fruktskål oren om den placeras på golvet. Informanten märker att hon inte 

hade tagit upp detta med sitt barn eller med skolpersonalen. Informanten märker med tiden 

senare hur barnet influeras av förskolan och hur han ibland till och med själv kan lägga saker 

på golvet på ett sätt som han inte tidigare gjorde.28 

 

Lpo94 tar även upp de fem nationella minoriteterna om och där skrivs att skolan ska arbeta 

för att samtliga elever ska ha kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, 

religion och historia.29 År 2001 började man med ett projekt från Skolverket som handlade 

om att hitta lösningar för barn som har en bakgrund i de nationella minoriteterna. Man ville 

samla in mer bred kunskap om detta. Det kom in många idéer om hur vissa skolor skulle vilja 

arbeta med nationella minoriteter.30 Vissa skolor beskrev hur de kom fram till positiva sätt att 

lyfta fram minoriteterna. De arbetade bland annat med sagoberättelser, teater och musik. 

Vissa verksamheter genomförde lägerveckor och studiebesök i andra skolor. Men många 

skolverksamheter tog även upp svårigheter med att det inte finns mycket 

undervisningsmaterial som behandlar minoritetsspråken, kulturformer och historieskildringar. 

Pedagogerna berättar om att de på grund av bristen av lärarmaterial måste improvisera sig 

fram till andra sätt att undervisa om minoriteterna. Det fanns en skola som var med i detta 

                                                 
26 Ibid sid 25 
27 ”vi är rädda att förlora våra barn.” sid 15 
28 Rodell Olgac Christina Den romska minoriteten i majoritetsskolan 2006 sid 144 
29 Lpo 94 Sid  10  
30 Sveriges nationella minoriteter. Att gestalta ett ursprung i barnomsorg och skola. Skolverkets referensmaterial 
sid  21 
 



   

 16 

projekt och där försökte man skapa en bra relation till de romska elevernas föräldrar och med 

hjälp av dem försökte man utarbeta en mall som tog hänsyn till den romska kulturen.31  

  

 

                                                 
31 Ibid 22-23 
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3. Teoretiska perspektiv 

 

Idag kännetecknas skolan av ”ett högt tempo en intensiv kommunikation och rörlighet samt 

växande informationsmängd” 32 Alla barn i skolor har en ryggsäck som är fylld av olika synsätt 

vilket är utformade av det gemenskap som de växer upp i. Därför ska skolan vara den punkten i ett 

barns liv där de får ta del av fakta, seder och bruk, språk och lärdomar som ska planera eleven 

framtid i samhället. Under detta kapitel kommer jag att ta upp teorier som är relevanta för min 

studie. Sedan under analysdelen kommer jag att koppla samman dessa med mina kvalitativa 

intervjuer.   

 

3.1 Föräldrarnas rätt till inflytande 

 

I Lpo 94 finns det styrdokument som ska vara varje pedagogs högra hand och som ska 

genomsyra hela yrkeslivet i skolan. Där står det tydligt att man ska ha kommunikation mellan 

skolan och hemmet. Man ska tillsamman och med hjälp av denna kommunikation garantera 

elevens skol- och kunskapsutveckling samt utforma bra villkor för eleven. Samtliga lärare och 

personal som är verksamma i skolan ska: samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att 

man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.  Pedagogen ska: samverka 

med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och 

kunskapsutveckling, och hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation 

och därvid iaktta respekt för elevens integritet. 33 När föräldrarna lämnar sina barn till skolan 

ska de känna att de har lämnar sina barn i trygga händer. Pedagogen ska skapa gynnsamma 

förutsättningar för denna föräldrasamverkan. 

 

3.2 Relationen mellan hem och skola 

 

En person som tar upp dialogen mellan hem och skola är pedagogen Nabila Alfakir. Enligt 

Alfakir är det angeläget att kontakten med skolverksamheten ger en positiv bild. Detta gynnar 

inte bara barnens skolutveckling utan kan också bli utgångsläget för integrationen i det övriga 

samhället.34 Hon tar även upp att barnen kan känna att de måste leva som två olika individer. 

En som passar in i hemmet med familjen och en som passar in i skolans värld. Föräldrarnas 

föreställningsvärld och förväntningar sammanfaller inte alltid med den svenska skolans mål 

                                                 
32  Lärande ledare 2000 sid 14 
33 Lpo94 sid 14 
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och inriktning, utan man kan konstatera att hemmet och skolan har olika uppfattningar om 

varandras uppgifter.35 Detta kan leda till att barnen kan känna sig kluvna.  

 

Förhållandet hem och skola har en stor betydelse för att stimulera barnet i en positiv riktning 

menar Alfakir. Föräldrarna är de personer som känner sina barn bäst och detta kan leda till att 

förhållandet till skolan kan vara en del som leder till en bra skolutveckling. Det viktigaste 

mötet är enligt Alfakir fasta utvecklingssamtalet. Då mötts alla tre parterna tillsammans, det 

vill säga läraren, föräldern/föräldrarna och eleven. En viktig kloss för att bygga upp relationen 

mellan hem och skola är genom dialogen. Dialogen är inte till för att lösa problem utan 

upplösa problem. Ett sammanhang ska skapas där man kan komma till många 

överenskommelser och dialogen ska göra att människor tänker tillsammans. Man ser inte 

längre sin ståndpunkt som den slutgiltiga utan som ett steg på vägen.36 För att kunna skapa en 

relation med föräldrarna behöver pedagogen vara uppmärksam på det föräldrarna samtalar 

om. I grunden handlar det om att visa respekt och börja skapa en dialog. Om man behandlar 

föräldrarna som kvalificerade kan det leda till att pedagogen kan känna att de har föräldrarna 

på deras sida och i elevens framgång i skolan. Har man bestämda ändamål, är det lättare för 

föräldrarna att se sina barns framsteg. Alfakir har intervjuat föräldrar som har 

invandrarbakgrund och frågat dem vad de tycker är skolans viktigaste uppgift. Många 

föräldrar håller med om att skolan är den platsen där deras barn ska fostras och få utbildning. 

För dessa föräldrar är utbildning och uppfostran sammanlänkande. 37 

 

3.3 Föräldrarnas funktion i skolan  

 

Föräldrarna vet inte vilken roll de ska ha när det kommer till skolan, menar Alfakir.  De 

kommer oftast till skolan om det är föräldramöten, utvecklingssamtal eller när deras barn har 

gjort något dumt. Föräldrarna har en egen bild över hur en skolas funktion ser ut. På grund av 

detta är det viktigt att möten med föräldrar med utländsk bakgrund ger upplysning om den 

svenska skolans uppgift, om Lpo94, kursplaner osv. Får dessa föräldrar veta vad skolans 

uppgift och mål är, då kan de tillsammans med läraren börja skapa en dialog med varandra 

och bolla med exempelvis information om föräldrarnas historia och deras tolkning av den 

svenska skolan. Föräldrarnas olika erfarenheter av skolan kan överföras till barnen och det 

                                                                                                                                                         
34 Nabila Alfakir  Skapa dialog med föräldrarna. Integration i praktiken. 2004 sid 12 
35 Ibid sid 25 
36 Ibid sid 46 
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kan i sin tur leda till att barnen ser skolverksamheten ur föräldrarnas synvinkel. Därför är det 

viktigt att vara insatt i föräldrarnas sätt att reagera, anser Alfakir.38 Läraren kan dra nytta av 

dessa nya föräldraperspektiv och ta det som erfarenheter för andra tillfällen. För att ha 

kunskap om olika kulturmöten måste varje pedagog ha en viss mall, för att idag när man 

jobbar som pedagog är det en nödvändighet att ha insikter om olika kulturformer och ha en 

öppen dialog. Om mötet mellan föräldrar och lärare präglas av intresse, nyfikenhet och 

förståelse då öppnas alla dörrar till den andra människan.39 Med detta vill Alfakir poängtera 

att pedagogens inställning till föräldrarna är av betydelse. Att i vardagen använda dialogen 

och samtalet så professionellt som möjligt ser hon som en förutsättning för ett lyckat möte. 

För att kunna få en inblick i elevens miljö utanför skolan skulle ett förslag kunna vara att göra 

hembesök, där man får chansen att få en bredare inblick i elevens och familjens miljö. Detta 

kan sedan leda till att relationen mellan pedagogen och föräldrarna/föräldern blir mer 

avspänd.40 

 
 
3.4 Kultur och etnicitet  
 

Begreppet kultur har definierats på olika sätt inom en rad olika skolor och av olika forskare. 

Magnus Öhlander menar att begreppet kultur kan delas in i tre olika betydelser: Kultiverad, 

med ursprungsbetydelse att odla. I estetisk mening, det vill säga av olika typer av konst och 

sätt att använda sig av konstnärliga former. Den antropologiska, som inkluderar olika 

traditioner, principer, värderingar.41 Enligt Öhlander kan kultur vara något positivt som lägger 

märke till olikheter vilket kan öka medkänslan för individen, men samtidigt kan det utnyttjas 

på ett negativt sätt för att utöva makt.   

 

Carl Martin Allwood är professor i psykologi. Han menar att individen växer upp i en särskilt 

kulturellt omgivning som utövar inflytande på individens uppfattning av verkligheten. Denna 

kulturella del har en betydelsefull verkan på formandet av individens synsätt. I enlighet med 

Allwood har man nästan alltid möjlighet att utnyttja en mängd kulturformer på samma gång. 

Dessa kulturformer går omväxlande i varandra. Allwood påpekar att man måste komma ihåg 

att begreppet kultur är under utvecklingsfas hela tiden. Den ändras ständigt på grund av att 

                                                                                                                                                         
37 Ibid sid 24 
38 Ibid sid 59 
39 Ibid sid 26 
40 Ibid sid 27 
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den finns i en rörlig historisk kontext. Vad som t ex är karakteristiskt svenskt eller franskt kan 

variera över tid och rum.42 Individen rättar sig efter den omvärld han/hon befinner sig i. Barnet 

tar till sig de olika synsätt och värderingar som den utsätts för. En egenskap på att man har 

tagit till sig en kulturform är när man känner sig bekväm med att smälta samman med andra 

individer utan att dessa individer uppfattar handlingssättet som underligt eller 

samhällsoduglig.  

 

 När vi människor stöter ihop med andra människor som har erfarenheter från andra 

situationer och miljöer medför det utmanande handlingar på ett positivt och negativt sätt. 

Företeelser som till exempel missförstånd uppkommer lätt, men kan i stunden också föra med 

sig skapande dialoger, resonemang och framsteg. Allwood skriver att det finns ett stort antal 

verksamheter som anstränger sig för att frambringa multikulturella projektgrupper i avsikt att 

öka integrationen på arbetsmarknaden. Men på samma gång finns det en ängslan för nytänkta 

uppföranden och inställningar.43   

 

Den etniska identiteten har en stor betydelse för de flesta individer. Under 1800 talet skilde 

man mellan etnisk tillhörighet, t ex det svenska folket och att tillhöra en ras det vill säga de 

andra.Än idag kan man se spår av rasbegreppet i populärvetenskapliga texter. Billy Ehn är 

etnolog och redogör förenklat för fyra kännetecken för att påvisa identiteten hos en etnisk 

grupp. Dessa är  

1. Att man själv och omvärlden ser gruppen som en grupp.  

2. Att gruppen har föreställningar om ett gemensamt ursprung.  

3. Att man i stor utsträckning gifter sig inom gruppen. 

4. Att gruppen skiljer sig från andra grupper vad gäller olika kollektiva egenskaper.44 

 

 När en forskare undersöker etniska identiteter skildras det enligt Ehn i egenskap av sociala 

konstruktioner. Detta medför att den historiska samhörigheten blir väsentlig för uppfattningen 

av gruppen. 45 

 

                                                                                                                                                         
41 Öhlander Magnus (red) 2005, Bruket av kultur: hur kultur används och görs socialt verksam. Lund: 
studentlitteratur.  
42 Carl Martin Allwood, Elise C Franzén 2001 (red) Tvärkulturella möten. Grundbok för Psykologer och 
socialarbetare. sid 41-42 
43 Ibid sid 51 
44 Ibid sid 43 
45 Ibid sid 44 
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En individ är mer eller mindre kopplad till en viss specifik grupp och dessa grupper har vissa 

karaktärsdrag och processer som kännetecknar dem mer kollektivt. Bara det att en individ 

träder in i en grupp inverkar på individens sätt att tänka på olika sätt, hur man betraktas av 

sina medmänniskor samt hur man ser sitt eget jag.  Gruppen har vissa mallar för hur du som 

medlem i gruppen ska agera och bete dig innanför gruppens ramar och ute i samhället.  Detta 

kan få till följd att man skapar en känsla av ”Vi” och ”Dem”. Gruppens krav är att säkerställa 

gruppens solidaritet och detta ska i sin tur leda till gruppens överlevnad. Enligt Allwood kan 

de individer som beskrivs som ”Dem” stöta på negativa reaktioner från samhället. 46 

 

3.5 Stereotypisering  

 

På 1930-talet fanns det antropologer som studerade förhållandet mellan olika grupper i 

koppargruvorna i dagens Zambia. Det fanns då stor efterfrågan på jobb där. Människorna 

lämnade landsbygden för att söka sin lycka i gruvstäderna. En vana som de då hade var att de 

som bodde på landet hade erfarenheten att vara självförsörjande samt endast haft enstaka 

kommunikationer med representanterna från andra etniska grupper. Nu fick de plötsligt 

oavbrutet kommunikation med representanter från olika etniska grupper. De fick dela boplats 

och arbetsställe.47 Det första man ville veta när man mötte en annan människa var vilken 

etnisk grupp han eller hon tillhörde. När detta hade fastställts visste dessa människorhur de 

skulle uppträda gentemot varandra. Samtliga grupper hade åtskilda attityder om de andra 

gruppernas förtjänster och nackdelar. Sådana föreställningar kallar Thomas Hylland Eriksen 

för etniska stereotyper.48 Han säger att stereotyper inte nödvändigtvis är i behov av vara sanna 

samt att det ofta inte ger en ärlig avbildning av vad individer faktiskt tänker och gör.  Av den 

orsaken tycker han att det är viktigt att vi människor är i behov av att tänka igenom 

anledningarna kring stereotyperna och dess tillämpning. Man kan enligt honom använda 

stereotypisering på tre sätt:  

• Stödja människan att frambringa organisation i en krånglig samhällelig tillvaro. Man 

föreslår lätta kännetecken för en sådan uppdelning. Individer får en tolkning av att 

begripa gemenskapen.  

• Att berättiga förmåner samt tillämpa en orättvis resurs i samhället som t ex inom 

arbetsmarknaden. 

                                                 
46 Ibid sid 45 
47 Eriksen Hylland Thomas Etnicitet och nationalism 1993 sid 31 
48 Ibid sid 33 
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• Fastställande för att bestämma den individuella gruppens gränslinjer. Man blir 

informerad om sin egen grupps styrka samt den andra gruppens svagheter. Det är 

majoriteten som bestämmer den egna gruppens övermakt. En härskande grupp kan 

hindra gruppernas mentala framåtskridande genom att alltid påminna dem om att de är 

mindre värda. 49 

 

3.6 Kulturella skillnader i barnuppfostran 

 

Hur man blir som en enskild individ kan mycket bero på vilken kulturform man lever i. Den 

västerländske individen mäter allt mot en västerländsk norm. Den europeiska förebilden är 

dominerande och används för att betygsätta andra kulturformers syn på exempelvis barnets 

uppfostran, det vill säga vad som anses bra eller dåligt. Barn med invandrarbakgrund skiljer 

sig från sina etniska svenska jämnåriga genom att de balanserar mellan två olika kulturformer. 

Kjerstin Almqvist beskriver det på ett enkelt sätt genom att kalla det för karta. Barnen har fått 

en blindkarta som de kan använda inom en viss terräng. Under tiden måste barnen famla sig 

fram tills de är välbekanta med terrängen. Efter det kan de börja färga sin karta. De kan rita 

sig en karta och lägga till nya förhållningssätt från den andra kulturen. Almqvist menar att 

man inte kan placera in alla invandrarbarn i samma fack. Personliga skillnader som t ex kön 

och föräldrarnas sociala position har en enormt stor betydelse för hur barnet medlar mellan 

oförenliga krav och förhoppningar i det svenska samhället.50 Minoritetsgrupper behåller ofta 

villigt sin traditionella kultur för att bevara sin kulturella identitet och håller stadigt fast vid 

sina åsikter och värderingar.51 Man kan se att föräldrarna kan styra barnens individuella 

självständighet, antingen genom att mycket tidigt uppmuntra deras personlighet och frihet 

eller genom att skapa starka band mellan föräldern och det lilla barnet samt lägga tonvikten på 

en vi-känsla. 52 

 

De barn som föds eller växer upp i Sverige kan räkna med att det kommer att finnas mängder 

med vuxna kontakter under hela deras skolgång. Dessa människor kommer att medverka till 

barnets uppfostran på många sätt. Dessa personer kommer att ha tankar och krav som kommer 

leda till att barnet influeras. På det sättet kommer de uppfattningar som är ledande i samhället, 

                                                 
49 Ibid sid 33-35 
50 Almqvist Kjerstin, Broberg G Anders 2000 (red) Tvärkulturella möten. Grundbok för psykologer och 
socialarbetare sid 120 
51 Ibid sid 121 
52 Ibid sid 122 
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som t ex genom barnhälsovården eller förskolans förhållningssätt, att direkt inlemmas i 

barnets uppfostring. 53 

 

Vem som är bra respektive dålig förälder kan variera olika från kultur till kultur. Migration 

kan skrämma föräldrar om villkoren för bevarande av föräldrarautkoritet tas bort från dem i 

den aktuella kulturen. Det kan leda till t ex problem om föräldrarnas kvalifikation och 

duglighet betvivlas av t ex lärarna. En annan orsak till att de kan känna en rädsla för det nya 

är att barnen i offentlighet kan förändras snabbare av den omfattande gemenskapen. Vissa 

etniska minoriteter blir utsatta för press, att de ska införlivas i den kulturella majoriteten.54 

Assimilation betyder att man lämnar de egna kulturella sederna och uppfattningarna och sen 

gå över till att godta mottagarlandets. Det mottsatta till assimilation är integration som betyder 

att man bevarar en del kulturell integritet som t ex tar emot centrala regler för hur man ska 

leva i det nya landet samt som man införlivas i majoritetssamhället. Men sammansmältning är 

dessutom ett psykiskt ansträngande tillvägagångssätt som betyder att man är tvungen att 

förmå existera med tveksamhet. T ex att man delar tillvaron i två kulturella fält, hemmet där 

föräldrarna begär att barnet ska konstruera sig i enligt med de sedvanliga värderingarna 

samhället som är det fältet som står på utsidan av hemmet, där barnet inspireras att syssla med 

andra mål som alla andra barnen.55 Detta kan gälla barn med invandrarbakgrund som 

nationella minoriteter som just exempelvis romer.   

                                                 
53 Ibid sid 129 
54 Ibid sid 138-139 
55 Ibid sid 141 
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 4.0 Metod och material. 

 

När man gör en kvalitativ studie samlar man empiriskt material från levande individer och 

deras erfarenheter i vissa situationer för att försöka få en fördjupad förståelse av en fråga. En 

sådan undersökning kan frambringa konsekvenser såsom, hur man ska garantera validiteten 

och hur man handlar för att garantera att studiens etiska regler bevaras i förhållande till 

informanterna och dem som man observerar. I detta kapitel tar jag upp om hur undersökning 

har gått till samt vilka metoder jag har använt mig av samt berätta om svagheterna med 

undersökningen.  

 

4.1 Kvalitativa intervjuer och fältobservationer 

 

När man gör en kvalitativ intervju samlar man in material från individers tolkningar, 

värderingar och beteende som man senare ska analysera. Det finns många fördelar med att 

göra en kvalitativ intervju exempelvis i 

• Få information som det annars kan vara svårt att få tillgång till.  

• Kartlägga processer och sociala relationer 

• Få kommentarer till och bekräftelse/vederläggning av data från andra källor. 

• Prova egna hypoteser och kunskapsmodeller under intervjuns gång. 

• Få tillgång till aktörernas samtalssätt  

• Kombinera metoden till andra kvalitativa och kvantitativa ansatser i intervjuns och 

forskningsprojektet 56 

Det är viktigt att man dokumenterar intervjuerna så att man vet vad som har sagts. Det kan 

man lätt göra genom att spela in samtalet. Men innan man gör det är det viktigt att få tillåtelse 

från sina informanter. När man gör en deltagande observation inkluderar man flera 

betydelsefulla skeenden, exempelvis att förbättra sitt vetande om sammanhanget som man är 

intresserad av.  Man ska finnas till i det sociala sammanhang som man studerar. Här är 

fältanteckningarna mycket viktiga.57  

 
 
 

                                                 
56 Östbye Helge, Knapskog Karl, Helland Knut Larsen Ove Leif 2003. Metodbok för medievetenskap  sid 101 
57 Ibid sid 108 



   

 25 

4.2 Metod och tillvägagångssätt 
 

För att få in material fick jag hjälp av min kollega som också skriver sin studie om romer. Vi 

har använt oss av samma material, men utgått från två olika frågeställningar. Jag och min 

kollega valde att göra en grundlig studie därför bestämde vi oss för att göra en kvalitativ 

undersökning. När man gör en sådan undersökning så får man chansen att förbättra sina 

kunskaper om ett visst fenomen. Därför är det viktigt att informanterna får en chans att 

klargöra och skildra sin verklighet. 58  

 

Innan intervjuerna satt vi och diskuterade hur intervjuguiden skulle se ut. Vi har använt oss av 

den semistrukturerade modellen, det vill säga att man i förväg konstruerat intervjuguiden som 

vi sedan fyllde med improviserade följdfrågor för att förstå hur romska föräldrar upplever den 

kommunala skolan.59 Intervjuguiden som vi har använt oss av finns som bilaga sist i 

uppsatsen. Vi blev influerade bland annat av Skolverkets intervjuguide som de använde under 

sin rapport Romer i skolan en fördjupad studie 2007 samt andra C-uppsatser som t ex 

Integration, separation och allt där emellan. 60 Vi observerade en romsk undervisningsgrupp 

som bara bestod av romska elever. Jag har med hjälp av en kollega haft en gruppintervju med 

romska studenter som har barn i den kommunala skolan. 

 

4.3 Begränsning   

 

Vi skulle ha kunnat intervjua flera romska föräldrar men det har varit svårt att få kontakter. 

När vi gick via skolor/rektorn, var de inte så förtjusta över att vara med i vår undersökning 

och vissa som jag mailade hörde aldrig av sig. Med hjälp av två romska pedagoger fick vi 

intervjua en mamma som har haft sina barn i en romsk klass. Vi hade också turen att få göra 

en gruppintervju med romska föräldrar som studerar. Detta ledde till att man inte behövde 

tänka på att skaffa tolkar. Det var 14 studerande som ingick i vår gruppintervju inklusive en 

lärare som hade romsk bakgrund och som också hade barn i kommunala skolan. Åldern 

varierade från 22- 28 år. Två studenter kom in lite senare under gruppintervjun men de var 

också aktivt deltagande under intervjun. Självklart var det några som var lite mer ledande 

                                                 
58 Ibid sid 102 
59 Ibid sid 103 
60 Dahmen Anna, Kihlström  Elin 2006 Integration, separation och allt där emellan. En studie om romska barns 
skolsituation.  
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under intervjun men alla fick komma till tals när de kände att de ville säga något.  Även om 

de är studerande så har många erfarenheter som rör egna barnens skolgång  

 

4.4 Plats för genomförandet 

 

För att inte missa något under intervjuerna var både jag och min kollega närvarande under 

intervjuerna. För att få en mer inblick på den romska skolsituationen fick vi vara med en hel 

dag i den romska undervisningsgruppen. Där fick vi möjligheten att observera klassens arbete  

 

Intervjun med mamman spelades in på en bandspelare. Tanken var att spela in gruppintervjun 

med men vi fick tekniska problem med bandspelaren. Det slutade med att vi båda antecknade 

grundligt. Gruppintervjun hölls i deras klassrum. I början av studien hade vi inte planerat att 

göra någon gruppintervju. Detta ledde till att vi var ganska oförberedda inför gruppintervjun. 

Men det var en mycket givande erfarenhet. Efter att ha gjort alla intervjuerna kom jag fram till 

att i gruppintervjun kunde samtalsämnena växla mellan den ena från det andra. För att de inte 

skulle prata i mun på varandra fick deras lärare uppgiften att föra en talarlista. Det liknade 

mer ett samtal, där vi hade en mer observerande roll och stack emellan med frågor när det 

behövdes. Klassen var blandad med män och kvinnor och åldrarna var mellan 22-28 år. 

Intervjun med mamman tog cirka 45 minuter och gruppintervjun varade cirka 1,5 timme. 

Under inspelningen av mammans intervju fanns det mycket bakgrundsljud. Detta ledde till att 

man inte kan höra allt som sägs. Vi gjorde anteckningar också under intervjun som stöd.   

 

4.5 Resultatens äkthet 

 

När man gör en studie måste man diskutera om materialets validitet och reliabilitet. Validitet 

betyder giltighet och gäller först och främst hur pass relevanta data och analyser är i 

förhållande till problemformuleringen. Reliabilitet betyder tillförlitlighet och gäller kvalitén i 

insamling, bearbetning och analys av data.61 Transkriberingen från vissa av våra intervjuer 

möjliggjorde en ökad reliabilitet, medan svagheten med min uppsats kan vara att allt material 

inte finns inspelat. Vårt urval i den här undersökningen, som är kvalitativ är också väldigt litet 

för att kunna göra en stor övergripande generalisering och därför vill jag påpeka att de 

                                                 
61 Östbye Helge, Knapskog Karl, Helland Knut Larsen Ove Leif 2003. Metodbok för medievetenskap sid 40 
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generaliseringar jag kommer att göra endast utgår ifrån min undersökning och gäller inte för 

en större population. 

 

4.6 Hermeneutisk tolkning 

 

Målet med hermeneutisk tolkning är att vinna en ömsesidig förståelse. Intervjun blir som en 

dialog om den naturliga livsvärden där den verbala dialogen ombildas till texter som ska 

förtydligas. Denna kvalitativa studie är inriktat mot det hermeneutiska perspektivet och går ut 

på att tolka vissa romska föräldrars utsagor kring samarbete med deras barns skolor.62 

 

4.6 Litteraturgenomgång  

 

För att få fram litteratur som är relevant så har jag läst många böcker som rör mitt syfte. Jag 

har gått till biblioteket och sökt, beställt böcker, rapporter från Mångkulturellt centrum i Fittja 

samt läst Christina Rodell Olgacs avhandling från 2006. Genom dessa böcker och rapporter 

har jag fått inspiration om vad som kan vara relevant för min studie. Jag har även gått in på 

nätet och läst andras uppsatser som behandlar romernas situation och fått inspiration om 

böcker. Läroplanen 94 är också relevant för min uppsats. Dock måste man påminna om att 

den är öppen för tolkningar. De rapporter som jag har använt mig av kommer från Skolverket. 

Begreppet kultur kan ha många olika definitioner därför har jag medvetet begränsat mig till 

Carl Martin Allwoods bok ”Tvärkulturella möten” från 2000 som behandlar uppfattningarna 

om kultur, grupper osv. det negativa blir dock att det kommer från samma urval av 

författartexter. Nabila Alfakir från 2004 har varit relevant för att hon tar upp om föräldrarnas 

roll i skolan och hur det kan se ut i praktiken. Thomas Hylland Eriksen bok från 1993 skriver 

om etnicitet som funkar som en synvinkel av majoritetssamhället som man lever i.  

 

4.8 Etiska övervägande 

 

Före intervjuerna deklarerade vi klart och tydligt att alla de som deltog i vår studie kommer 

att vara anonyma. Vi gav också en introduktion om vilka vi är och vad vårt arbete skulle 

handla om. Innan vi satte på bandspelaren frågade vi om tillåtelse att få spela in.  Jag och min 

                                                 
62 Kvale Steinar Den kvalitativa forskningsintervjun 1997 sid 49 
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kollega har varit mycket noggranna med tystnadsplikten. Inga namn eller platser kommer att 

finnas med i uppsatsen.  
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 5. Resultat  

 

Jag kommer under denna rubrik att göra en övergripande analys. Jag har delat upp min 

analys utifrån mina frågeställningar (1 och 2A och 2B). Detta för att på ett så enkelt sätt som 

möjligt kunna besvara på mina frågeställningar, samt för att ha en röd tråd under hela min 

analys.   

 

5.1 Frågeställning 1.  

 

Hur upplever några romska föräldrar i stockholmsområdet samarbetet med sina barns 

skolor?  

 

Under gruppsamtalet samt intervjuerna med de enskilda föräldrarna kom jag fram att den 

romska minoritetsgruppen även idag på 2000 talet är omgivna av negativa fördomar och 

särbehandling i majoritetssamhället.  De flesta informanterna upplevde att dagens lärare har 

brist på kunskap om den romska historien och kulturen. Detta kan ofta leda till en sortering av 

vi och dem.  En pappa berättar att i klassen där dottern gick så sa en elev att zigenare är bara 

tjuvar och mördare. Detta är ett bra exempel som man kan leda till Allwood som säger att de 

individer som kopplas till kategorin dem kan stöta på negativa uppfattningar om deras 

grupp/etnicitet från majoritetssamhället.63  Dottern hade inte berättat för någon att hon var rom 

för att hon skämdes. Läraren sade inte något för att bryta fördomen. Läraren sade att romer är 

ett resande folk som bor i vagnar som dras av hästar. Pappan blev illa berörd och ringde 

läraren och ifrågasatte denne. Flickan är rädd än idag för att säga att hon är rom. ”Dottern har 

men för livet och skäms. En vuxen ska ha tillräckligt mycket vett, säger pappan. Han vill att 

man ska bryta de fördomar som finns om romer.  

 

Jag kände att mina barn inte var trygga i den vanliga skolan. Utdraget är från en av de 

intervjuade som lät sina barn först gå i den vanliga skolan men sen bytt till en 

undervisningsgrupp som bara består av romska elever. Hon kände att hennes barn var i trygga 

händer i den romska undervisningsgruppen. Det står i Lpo 94 att när föräldrarna lämnar sitt/ 

sina barn till skolan så ska de känna att barnet är i en trygg miljö. Men i praktiken kan det se 

annorlunda ut. Mamman ville ha sina barn i en romsk klass där hon inte kände någon rädsla 
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att barnen behövde ge upp sin kultur samtidigt som de gick i skolan. Detta kan tolkas som att 

mamman kan ha sin kultur kvar samtidigt som hon jobbar och låter sina barn gå i skolan utan 

att varken falla in eller falla ut från majoritetssamhället.  

 

Ett annat exempel, som kommer fram under gruppintervjun angående lärares okunniga 

uppträdande, är när en pappa berättar om när han jobbade som lärarassistent åt en romsk 

flicka. Han berättar hur skolan lade allt ansvar på honom. Han berättar hur skolan inte ville 

satsa på henne. Själv tyckte han att det var fel. Flickan gjorde det hon själv ville, kom och 

gick som hon ville. Skolan ringde upp hennes mamma bara när hon var i trubbel. De lovade 

henne lättare böcker som sedan aldrig dök upp. Skälet till att hon satt ensam och inte i en 

klass var på grund av att hon inte kunde läsa och skriva. Hon gick i 6:an och var 14 år.  

 
En annan mamma berättar hur hennes son hade en skolläxa. De skulle skriva diktamen. 

Hennes son satt och övade, övade och övade med att skriva fint i sitt skrivhäfte. När han 

lämnade in trodde inte läraren att det var han som hade skrivit i sitt skrivhäfte. Sonen blev 

mycket ledsen och berättade det till mamman. Mamman tog kontakt med läraren och 

berättade att hennes son var väldigt ledsen över att bli anklagad för fusk och mamman ville att 

man skulle införa stjärnmetoden, det vill säga att eleverna skulle få guldstjärnor efter varje 

diktamen om de hade gjort bra ifrån sig. 

 

Hur föräldrarna upplevde kontakten med lärarna var olika bland de intervjuade. I gruppen 

fanns ett par som var gifta med varandra. De tyckte att kontakten med skolan var mycket 

ytlig. De träffade läraren under utvecklingssamtalet och läraren berättade hur det gick i 

skolan. Mamman tyckte att det var dålig stil när dottern kommer hem gråtande och läraren 

inte ringde hem och berättade vad som hade hänt. Då var hon tvungen att ringa och fråga ut 

läraren om vad som hänt.  En annan förälder tyckte att kontakten hade blivit sämre. Hon 

berättar när barnen var små var det lättare att samtala med fröknarna på grund av att man 

lämnade och hämtade barnen varje dag på dagis. Men nu går de i skolan och man har inte lika 

stor kontroll över vad barnen hittar på i skolan. Förut hade man så kallat kontakbok, där 

läraren skrev hur det gick specifikt för varje elev. En annan förälder tillägger att hans dotter 

har en loggbok som motsvarar kontaktboken och han är nöjd med loggboken. Om läraren vill 

berätta något så skriver läraren i loggboken. Sen kommenterar föräldrarna i samma loggbok. 

                                                                                                                                                         
63 Carl Martin Allwood, Elise C Franzén 2001 (red) Tvärkulturella möten. Grundbok för Psykologer och 
socialarbetare 
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Jag frågade samtliga om de var nöjda med lärarkontakten. Majoriteten var nöjda och de som 

inte var nöjda ville ha mer personliga samtal i veckan, kanske t ex genom telefonsamtal. En 

förälder kommenterade att det tar längre tid att skriva än att ringa. Men en annan pappa 

påpekade att det kan vara svårt för en lärare och ringa upp 29 elevers föräldrar. Lärarens tid är 

mycket begränsad. De måste ju förbereda lektioner, rätta läxorna osv. De intervjuade skulle 

också vilja ha mer utvecklingssamtal. Två gånger per termin var ett förslag från dem..  

 

När jag frågar om vem som har ansvaret för att en kommunikation ska ske mellan föräldrarna 

och lärare tycker de att det är bådas ansvar. Man måste mötas i mitten. En mamma tillägger 

också att föräldrarna förutom detta också har skyldigheten att se till att barnen infinner sig till 

skolan varje dag och ser till att han/hon gör sina hemuppgifter. 

 

När jag frågade om samverkan mellan lärare och föräldrarna kom alla fram till att den 

absoluta viktigaste anledningen till denna samverkan är att deras barn ska känna sig trygga 

och att de ska må bra i skolan. Föräldrarna vill att det ska finnas en ömsesidig omtanke för 

varandras tankar, kultur och etnicitet. Har man en bra kontakt med lärarna så kan man 

förbättra barnets skolutveckling.  

 

5.2 Frågeställning 2 del A 

 

Hur tycker dessa föräldrar att man skulle kunna förbättra skolsituationen.? (Denna fråga 

ställdes bara i gruppintervjun)  

 

Under min gruppintervju frågade jag informanterna om vilka investeringar man borde göra i 

förhållande till de romska eleverna. De kom fram till att det viktigaste var att bygga upp en 

kontakt med hjälp av dialog och medkänsla mellan föräldrar och lärare.  

 

En annan lösning skulle självklart enligt informanterna vara att se till att skolpersonalen skulle 

få mer kunskap om den romska kulturen och historien för att kunna förstå deras situation i 

dagens samhälle. Samt att fullfölja Lpo94 där det står att man ska ha undervisning i 

minoritetsgrupper. Mer undervisning i skolan om den romska historien och kulturen kan leda 

till att man försöker bryta stereotypiseringen som råder i det svenska samhället.  
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En nyckel till framgång kan bland annat vara enligt mina informanter att det ska finnas stöd 

för de romska eleverna som t ex assistenter med romsk ursprung. För de romska assistenterna 

vet hur situationen kan se ut samt så har de säkert själva gått i skolan och har erfarenheter som 

rör relationen mellan hem och skola. Men att de ska sitta separat ifrån sin klass är inte 

lösningen enligt de intervjuade föräldrarna. De måste få vara med sina klasser en blandad 

klass men samtidigt ha en assistent som stöd. När Skolverket gjorde sin rapport visade det sig 

att en av nyckelfaktorerna för romska elever i skolan var att kommunerna hade investerat i 

romska skolassistenter. Deras uppgift var främst att vara den högra handen mellan skolan, 

föräldrarna samt eleven. En pappa tyckte att för att undvika assimilering skulle man kunna 

investera mer i att de romska eleverna ska ha lektioner i grupper som behandlar deras språk, 

historia, musik, religion samt kultur. Dock kan språket variera beroende från vilken romsk 

grupp man tillhör. En informant säger också att man måste ha fler romska förebilder. Man 

måste jobba med föräldrarna, få ut flera föräldrar i samhället och visa barnen att man är en del 

av samhället. Under gruppintervju diskuterar man modersmålsundervisningen. Vissa 

föräldrarna anser att modersmålsundervisningen är dålig på grund av att modersmålsläraren 

inte har samma dialekt som eleverna. 

 
5.3  Frågeställning 2 Del B:  

 

Är en egen romsk undervisningsgrupp för romska elever lösningen?   

 

Majoriteten av de intervjuade tyckte att i vuxen ålder är det bra att umgås med sina egna, men 

som barn måste romska barn integrera sig med andra barn som går i vanliga skolor. De har 

redan en bred kontakt med sin familj och sina släktingar. Om de inte umgås med barn utanför 

deras krets kommer de ha svårt att umgås med andra icke-romer. En av papporna gick tidigare 

i en romsk skola. Han höjer rösten när han berättar att när han började i en vanlig skola, så 

visste han inte vad samhällskunskap var för något. Han tror inte att det skulle fungera med att 

bara ha en romsk skola eller klass och att alla lärare ska ha romsk härkomst. En romsk skola 

gynnar inte integrationen, tycker han. Man måste ha kontakt med svenska lärare. En pappa 

tvekar eftersom han tycker att hans barn sakta men säkert börjar tappa kulturen och språket. 

 
En kvinna som jobbar i ungdomsgården berättar att när de romska ungdomarna kommer så 

sitter de med sin egen grupp. Hon menar att det redan är segregerat i den vanliga skolan samt 

på ungdomsgårdarna. Att ha en egen romsk skola skulle inte förbättra situationen. En av 
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informanterna säger att alla romska barn är lika normala som alla andra barn. Att man är rom 

är bara en ursäkt Jag är inte särbarn för att jag är zigenare, säger hon.  

 

En annan mamma berättar att även om hennes barn inte vill gå till skolan så tvingar hon dem 

att gå. Romska elever ignoreras i skolorna enligt vissa föräldrar och detta menar en mamma 

leder till att barnen inte vill gå till skolan. Men samtidigt menar föräldrarna att det är viktigt 

att de har en grupp att vända sig till för att ”Våra barn får inte gå till --- Gallerian eller  sova 

över, de behöver sina för att känna att de inte är ensamma.” 

 
En pappa säger att en romsk skola passade kanske när hans föräldrar kom till Sverige men nu 

lever man på 2000, då ska man gå vidare. Det är föräldrarnas ansvar att de ska gå bra för 

barnen i skolan.  Men man får inte glömma den intervjuade mamman som lät sina barn gå i en 

romsk klass. Hon är mycket nöjd med skolan och menar, som jag nämnt tidigare att hon 

kände att hennes barn var i trygga händer och hon planerar att hennes barnbarn också ska gå i 

samma klass.  
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6. Slutdiskussion 
 
I detta kapitel kommer jag att resonera kring vad jag har kommit fram till med min studie. 

Mina egna reflektioner kommer även att tas upp här, samt hur min syn som blivande pedagog 

har utvecklats. I slutet kommer jag att skriva om idéer om vidare forskningar om detta ämne. 

Jag har delat upp min slutsats med underrubriker för att även här ha en röd tråd genom min 

slutdiskussion.   

 

Under gruppintervjun blev jag medveten om hur begränsad min kunskap är om det romska 

kulturlivet. Som blivande pedagog är det troligt att jag också kommer få romska elever eller 

någon annan elev med en annan minoritets bakgrund i mina klasser. Målet för mig är att alla 

mina elever ska känna sig välkomna i mitt klassrum. Därför var det viktigt för mig att få 

intervjua några romska föräldrar.  

 

6.1 Föräldrarnas erfarenheter om den svenska skolan  

 

Frågan om samverkan mellan hem och skola kom alla föräldrar fram till att den absoluta 

viktigaste anledningen till denna samverkan var att deras barn ska känna sig säkra i skolan. I 

överensstämmelse med Alfakir är det betydelsefullt att sammanträdet med den svenska 

skolverksamheten och familjerna ska gynna barnens skolutveckling.64 Det gifta paret tyckte 

att kommunikationen med skolan var ytligt de träffade läraren under utvecklingssamtalet eller 

om det hade hänt något i skolan. Mamman tyckte att det var dålig stil när dottern kom hem 

gråtande och läraren inte ringde hem och berättar vad som har hänt. Det stämmer överens med 

Alfakir som säger att man oftast har kontakt med lärarna då det är föräldramöten, 

utvecklingssamtal eller när deras barn har gjort något dumt.65 Alfakir nämner att målet med 

dialog är att få problemen upp till ytan. Man ska frambringa en samhörighet där det ska finnas 

lösningar som är gjorda tillsammans. Ens egen ståndpunkt blir inte den fastställda. Har man 

denna kontakt finns möjligheten att hitta lösningar till hur man ska sköta de romska elevernas 

skolsituation. Egentligen handlar det enligt Alfakir om att man visar omtanke och inleder en 

dialog mellan båda parterna.66 Behandlar man föräldrarna som kvalificerade så kan det leda 

till att pedagogen kan känna att de har med sig föräldrarna i elevens framgång i skolan. Som 

                                                 
64 Alfakir, Nabila 2004 Skapa dialog med föräldrarna, integration i praktiken sid  
65 Ibid  
66 Ibid 
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jag nämnde tidigare så ville vissa av informanterna ha tätare telefonkontakt och att lärarna ska 

ringa om det har hänt något så att föräldrarna vet varför deras barn är ledsna eller arga. 

 

När jag intervjuade mamman som lät sina barn först gå i en vanlig skola men sedan bytte till 

en klass som bara består av romska elever, tolkade jag det som att hon inte ville lämna sin 

grupp samtidigt som det var viktigt för henne att hennes barn gick i skolan. Hon valde det 

säkra före det osäkra. Hennes lösning var att hon hittade en klass där det bara fanns romska 

elever.  Hon kände att hennes barn var i trygga händer i den romska klassen. Jag tror att 

förhållandet med de romska föräldrarna och skolan kan vara ett känsligt läge som kan vara 

svårt att samtala om pedagoger mellan. Det kan bero på att man har för lite kunskaper om 

denna minoritetsgrupp.  

 

Inom romsk kultur har man bestämda normer inom renhet och orenhet. Jag tog upp exemplet 

med fruktskålen som Rodell Olgac tar upp i sin avhandling.67 Hur skulle man kunna lösa 

sådana situationer? En förälder sa att man skulle kunna förklara för barnet innan 

skolprocessen börjar att det inte kommer att vara samma regler som hemma samt att man 

pratar med lärarna i förväg om att vissa situationer kan vara känslomässigt laddade för barnet 

och försöka hitta lösningar tillsammans 

 

6.2 Generationsskillnaden 

 

Almqvist och Brobergs påstår att vissa föräldrar lägger tonvikten på gemensam personlig 

kontaktnät innanför gruppen än enskild både innanför samt utanför hemmet. Här kan man 

koppla till mamman som lät sina barn gå i en romsk undervisningsgrupp. På detta sätt höll 

hon kvar sin etniska identitet som betyder mycket för henne. Enligt Billy Ehn har den etniska 

identiteten en stor betydelse för individer och den är viktig menar vissa föräldrar68. De vill 

inte att deras barn ska känna sig ensamma i samhället som t ex att de inte får sova över hos 

sina vänner eller bara åka till affärer utan en viktig anledning Föräldrarna är kopplade till sin 

grupp som har vissa karaktärsdrag och processer som kännetecknar dem mer kollektivt. Enligt 

Allwood har gruppen vissa mallar över hur du som medlem i gruppen ska agera och bete dig 

                                                 
67 Christina Rodell Olgac 1998 Vi är rädda att förlora våra barn. 
68 Allwood, Carl Martin och Franzén, Elise 2000 Tvärkulturella möten. Grundbok för psykologer och 
socialarbetare. (red) 
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innanför gruppens ramar och ute i samhället.69  Den aspekt jag la märke till och som jag inte 

har hittat i några andra rapporter är en generationsskillnad. Mamman som jag intervjuade 

ensam var vid femtioårsåldern, var väldigt mån om att följa vissa mallar över hur hon som 

medlem i gruppen ska agera och bete sig innanför gruppens ramar och ute i samhället. Den 

yngre generationen har samma syn, fast de passade in mer i teorin där individen rättar sig efter 

den omvärld han/hon befinner sig i. Att man tar emot olika värderingar och uppfattningar. Att 

de sakta men säkert formar en egen kulturform som de kommer att känna sig bekväma med 

och sammansmälta med andra människor. Dessa föräldrar vill komma framåt i livet.  Som det 

nämns i teorierna är begreppet kultur under utveckling hela tiden. Detta kan innebära att deras 

barn kommer att tillskrivas en egen kulturform samt att elever som går i lågstadiet nu har en 

positiv attityd till den romska kulturen.  

 

6.3 Öka kunskaper om romer i skolan samt hur man ska förbättra skolsituationen. 

 

Det står i Lpo94 att barnen ska ha kännedom om nationella minoriteter.70 Pappan vars dotter 

fick höra av sin lärare att romer är ett resande folk som bor i vagnar, visar på hur lite kunskap 

samt förenklad bild man har på romer. Flickan fick enligt pappan men för livet. Hon vågade 

aldrig berätta om sin bakgrund. Här kan man koppla till enkätundersökningen 

”Diskriminering av romer i Sverige” från 2002 där sådana negativa erfarenheter har lett till att 

vissa inte berättar om sitt ursprung ute i majoritetssamhället. 

 

I rapporten ”Romer i Sverige” från 1996 skriver man att de som jobbar med romer inte har 

tillräckliga kunskaper om den romska minoritetsgruppen historia eller kultur. Det finns ett 

flertal lärare från denna rapport som visar på att lärare inte heller får lämpligt stöd. Eleverna 

kan enligt rapporten bemötas av personal som arbetar i skolan som räknar med att de romska 

eleverna ska ställa till med bråk. Det kan även inträffa särbehandling av olika slag som t ex att 

överlämna den romska eleven till en romsk lärarassistent och bara låsa dörren och slänga 

nycklarna som exemplet med flickan som gick i årskurs 6 och var 14 år. Många lärare godtar 

att de romska eleverna har hög frånvaro i skolan. Rodell Olgac tar också upp i sin avhandling 

om problematiken om att även skolfrånvaron är hög så tog man inte kontakt oftast med 

familjerna.71 Vissa skolor försöker inte ens hitta några utvägar för de romska elevernas 

                                                 
69 Ibid 
 
71 Rodell Olgac Christina (2006) Den romska minoriteten i majoritetssamhällets skola: Från hot till möjlighet 
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skolprocess. Detta kan leda till missnöje och osäkerhet och för att vara på den säkra sidan så 

låter man sina barn vara kvar hemma, eller som en av mammorna gjorde att låta sina barn gå i 

en skola som hon visste att barnen var trygga i, det vill säga en romsk undervisningsgrupp. 

Att sprida kunskap om romernas kultur skulle vara en västenlig faktor för att få en förnyad vy 

om den romska minoriteten samt att ändra synsättet som finns idag mot den romska gruppen.   

 

Modersmålundervisningen måste utvecklas ännu mera, språket romani chib är deras 

gemensamma språk. Språket har utvecklats genom tiderna därför kan man inte ta för givet att 

alla ska förstå varandra. Det är viktigt för eleven att få modersmålsundervisning på sin egen 

dialekt. Det är som att låta en elev med bengalisk bakgrund få undervisning på hindi istället 

för bengaliska. Det låter ju inte vettigt. Därför är det viktigt tror jag att man måste utveckla 

utbildningen inom modersmålsundervisningen också så att alla barn får tillgång till sitt eget 

språk. Många föräldrar höll med om att man måste skärpa till modersmålsundervisningen. 

Anledningen enligt föräldrarna är detsamma som rapporten ”Romer i skolan en fördjupad 

studie” från 2007 visar, det vill säga att många tar inte emot modersmålsundervisning på 

grund av att de är missnöjda med att hemspråksläraren inte pratar deras dialekt av romani 

 

Under min egen skolgång har jag inte haft någon form av undervisning när det kommer till 

minoritetsgrupper. Vi som blivande pedagoger måste ha mer kunskap om detta. Det är lika 

relevant som att ha kunskaper om romernas historia och kultur som att t ex ha kännedom om 

islam och ramadan. Utifrån studien tycker jag även att man borde vara öppen för hembesök 

vid vissa tillfällen. Elise Marie Molitor72 och Alfakir 73 lägger tonvikten på att pedagoger 

borde göra hembesök för detta kan leda till att man förhindrar fördomar och man får också en 

bredare bild av elevens familjemiljö. Fruktskålen är ett bra exempel på hur det kan uppstå 

kulturella konflikter. Inom vissa kulturer vill man ha mer kontakt med marken för då har man 

kontakt med moderjord medan i vissa kulturer anses det orent att lägga någonting på marken. 

En lösning som man kan ha i detta fall är att ha ett litet bord under fruktskålen så är problemet 

löst både för läraren och för eleven samt föräldrarna.  Ibland kan det finnas enkla lösningar. 

Det är bara att bilda en bra kontakt med föräldrarna och mötas i mitten.  

 

 
6.4  Uppslag till vidare forskning  

                                                 
72 Rodell Olgac Christina 1998 Vi är rädda att förlora våra barn 
73 Alfakir, Nabila 2004 Skapa dialog med föräldrarna, integration i praktiken 
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För vidare forskning skulle man kunna intervjua romska elever och se om de tänker och 

argumenterar på samma sätt som sina föräldrar, det vill säga göra en undersökning utifrån 

elevernas perspektiv och upplevelser. Man skulle även kunna göra en studie om pedagoger 

som kan tänka sig göra hembesök hos sina elever. 
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Bilaga intervjuguiden till föräldrarna  
 
  

• Berätta lite om dig själv. 
• Hur stor är din familj+ 
• Hur länge har du bott här i grannskapet? 
• Trivs du här? 
• Hur många av dina barn går i denna skola? 
 

 
Om barnets skola 
 

• Hur ser du på skolan som ditt barn går i? 
• Vilka kontakter har du med skolan? Hur har dessa varit? (Positiva? Negativa?) 
• 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 modersmålsundervisning? 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 ditt barn hemma med skolarbetet? Om inte, vilket 

stöd skulle du 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 ditt barn i skolan? 
• Hur fungerar det med kamratrelationer i skolan för ditt barn? 
• Har ditt barn någonsin utsatts för mobbning eller diskriminering? Om ja, 
• hur har skolan reagerat på det? 

 
Övrigt 

• Har du några tips till den svenska skolan som skulle göra det bättre för romska 
 

• Kan du beskriva ditt senaste besök på skolan 
 

• Hur upplever du som förälder kontakten med lärarna  
 

• Vem har ansvaret för att kontakt ska skapas 
 

• Hur tror du att läraren uppfattar kontakten och samarbetet med dig?  
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• Hur skulle du vilja att kontakten fungerade 
 

• Kan du beskriva samarbetet mellan dig och läraren 
 

• Hur skulle du vilja att samarbetet fungerade 
 
 
 
 
 
 


