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Lärarstudenter i mötet med den romska 
minoriteten 

Christina Rodell Olgaç 

Inledning och bakgrund 
I början av år 2000 ratificerade Sverige Europarådets ramkonvention om 
skydd för nationella minoriteter (ramkonventionen) och Europeiska stad-
gan om landsdels- eller minoritetsspråk (minoritetsspråkskonventionen). 
De grupper som då erkändes som historiska nationella minoriteter i landet 
var samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar med minoritets-
språken samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.1 Ratificering-
arna innebär att Sverige på olika sätt har förbundit sig att aktivt skydda 
dessa fem minoriteter. Inom skol- och utbildningsområdet framhåller sär-
skilt ramkonventionens artikel 12 betydelsen av att ”främja kunskapen om 
landets nationella minoriteters liksom om majoritetens kultur, historia, 
språk och religion”, där såväl lärarutbildning som tillgång till läroböcker om 
dessa frågor samt kontakter mellan studenter och lärare i olika befolknings-
grupper enligt artikeln utgör sätt att främja detta.2  

Erkännandet av de nationella minoriteterna har i svenska skolsamman-
hang lett till att läroplanerna skrivits om, så att det numera finns ett tillägg 
där ett av uppnåendemålen är att eleven efter genomgången grundskola 
”har kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och 

                                                 
1 SOU 1997:192 Steg mot en minoritetspolitik: Europarådets konvention om historiska 
minoritetsspråk. Betänkande av minoritetsspråkskommittén. Stockholm: Jordbruksde-
partementet. SOU 1997:193 Steg mot en minoritetspolitik: Europarådets konvention för 
skydd av nationella minoriteter. Betänkande av minoritetsspråkskommittén. Stockholm: 
Jordbruksdepartementet. 
2 KU (Konstitutionsutskottet) 2005. Nationella minoriteter och minoritetsspråk. Rappor-
ter från riksdagen 2004/5:RFR3. 
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historia”.3 I kursplanerna för ämnena svenska och historia finns ytterligare 
strävansmål och de nationella minoriteterna finns även nämnda i läropla-
nerna för förskola och gymnasium.4 I Tredje rapporten om Sverige från Eu-
ropakommissionen mot rasism och intolerans (ECRI)5 framhålls dock att 
det trots läroplanernas skrivningar fortfarande i praktiken inte undervisas 
om de nationella minoriteternas kultur, historia, språk och religion i de 
svenska skolorna. När det gäller romer noterar ECRI att såväl myndigheter 
som samhället i allmänhet ”har begränsade kunskaper om romerna, deras 
situation och orsakerna till denna situation”.6 Man rekommenderar att de 
svenska myndigheterna ökar sina ansträngningar när det gäller att bekämpa 
diskriminering och befrämja integrering ”och därvid prioriterar åtgärder 
riktade till majoritetsbefolkningen”.7 Även Ombudsmannen mot etnisk 
diskriminering (DO)8 konstaterar i en rapport om diskriminering av de 
nationella minoriteterna inom utbildningsväsendet i Sverige att kunskaper-
na om de nationella minoriteternas situation måste öka.9 DO föreslår också 
”att Högskoleverket utreder hur man kan säkerställa att lärare inom ramen 
för lärarutbildningen får kunskaper om nationella minoriteters språk, kul-
tur och mänskliga rättigheter”.10 I detta kapitel står just lärarstudenters möte 
med den romska minoriteten i fokus.11 Inledningsvis kan det vara viktigt 
känna till något om minoritetens skolsituation historiskt för att förstå vill-
koren för romska barns skolgång idag.  

Först under andra hälften av 1900-talet kom romska barn att börja sko-
lan i Sverige. Redan på 1930- och 1940-talen försökte många romska föräld-
rar att på olika sätt övertyga myndigheterna om att släppa in deras barn i 
                                                 
3 Lpo 94, 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fri-
tidshemmet. [www.skolverket.se] 
4 Lpfö98¸ Läroplan för förskolan. Lpf94, Läroplan för de frivilliga skolformerna. 
[www.skolverket.se] 
5 ECRI (Europakommissionen mot rasism och intolerans) 2005. Tredje rapporten om 
Sverige. Strasbourg: Council of Europe. 
6 a.a., s. 24. 
7 a.a., s. 6. 
8 Numera Ombudsmannen mot diskriminering. 
9 DO (Ombudsmannen mot etnisk diskriminering) 2008. Diskrimineringen av nationella 
minoriteter inom utbildningsväsendet. DO:s rapportserie 2008:2. Stockholm: Ombuds-
mannen mot etnisk diskriminering.  
10 DO 2008, s. 42 
11 Kapitlet är baserat på ett paper presenterat vid Stockholm International Conference on 
the Discrimination and Persecution of Roma, Sinti and Travellers, Stockholms universi-
tet, 5-7 mars, 2009. 
Jag vill rikta ett tack till Harald och Louise Ekmans forskningsstiftelse för ett forsknings-
stipendium på Sigtunastiftelsen, vilket gav mig möjlighet att göra en första bearbetning 
av det material som ligger till grund för denna studie.  
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skolan.12 Möjlighet till regelbunden skolgång försvårades av att man oftast 
bara fick stanna tre veckor på en ort innan man tvingades iväg. Ambuleran-
de skolverksamhet förekom i viss utsträckning mellan åren 1943 och 1958 
tillsammans med sommarskolor under någon månad.13 Det dröjde dock 
ända in på 1960-talet innan alla romer fick flytta in i lägenheter och börja 
skolan. Det har alltså gått femtio år sedan romska barn började gå i skolan, 
men ändå lämnar fortfarande många av dem grundskolan utan godkända 
betyg. Andelen som fortsätter till gymnasiet är låg,14 även om förändringar i 
positiv riktning också pågår. En statisk syn på romsk kultur har levt kvar i 
majoritetssamhället och minoritetens sociala och utbildningsmässiga situa-
tion har ofta fått kulturaliserade förklaringar. Många romska barn och ung-
domar har aldrig under sin egen skolgång mött positiv bekräftelse på sin 
existens som minoritet eller romska kulturuttryck i någon form i skolan. 
Under de tio år som gått sedan erkännandet som nationell minoritet har 
dock allt starkare röster hörts inom minoriteten som ser skolan som en 
möjlighet. Gensvaret från majoritetssamhället är emellertid alltjämt svagt.15  

Dagens svenska skolsituation för romska barn har flera paralleller med 
den europeiska.16 Jean-Pierre Liégeois diskuterar i sin bok Roma in Europe17 
den alarmerande situationen för Europas omkring 8-12 miljoner romer. 
Den återspeglar ”all that is most negative in Europe in aggravated discrimi-
nation, rejection, racism and incapacity to accept or manage diversity”18 

                                                 
12 Caldaras, Hans 2002. I betraktarens ögon. Stockholm: Prisma. Caldaras, Monica 2007 
[1973]. Jävla zigenarunge. Stockholm: Podium. Taikon, Katarina 1963. Zigenerska. 
Stockholm: Wahlström & Widstrand. 
13 SOU 1956:43 Zigenarfrågan. Betänkande avgivet av 1954 års zigenarutredning. Stock-
holm: Socialdepartementet. Montesino Parra, Norma 2002. Zigenarfrågan: intervention 
och romantik. Lund Dissertations in Social Work 6, Socialhögskolan. Lund: Lunds uni-
versitet. 
14 Skolverket 2001. Undervisning i och på de nationella minoritetsspråken: kartläggning av 
situationen 2001. Dnr 2000:3438. Stockholm: Skolverket. Skolverket 2005. De nationella 
minoriteternas utbildningssituation. Rapport 272. Stockholm: Skolverket. Skolverket 2007. 
Romer i skolan. En fördjupad studie. Rapport 292. Stockholm: Skolverket. 
15 Rodell Olgaç, Christina 2006. Den romska minoriteten i majoritetssamhällets skola: 
från hot till möjlighet. Studies in Educational Sciences 85. Stockholm: HLS Förlag. 
16 BO (Barnombudsmannen) 2005. ”De vill att jag ska vara osynlig”: romska barn och 
ungdomar berättar om sin vardag. Barnombudsmannen rapporterar BR2005:07. DO 
(Ombudsmannen mot etnisk diskriminering) 2004. Diskriminering av romer i Sverige: 
rapport från DO:s projekt åren 2002 och 2003 om åtgärder för att förebygga och motverka 
etnisk diskriminering av romer. Stockholm: Ombudsmannen mot etnisk diskriminering. 
DO 2008. ECRI 2005. 
17 Liégeois, Jean-Pierre 2007. Roma in Europe. Strasbourg: Council of Europe Publishing. 
18 a.a., s. 283. 
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Som en konsekvens av detta går exempelvis endast hälften av de romska 
barnen i skolan i Europa. Liégeois menar att: 

Schooling has become a crucial challenge, because illiteracy no longer 
serves to protect people or make them independent. Their changed cir-
cumstances, particularly their social and working lives, demand that 
Roma and Travellers adapt actively and rapidly - in order to go on living 
as Roma and Travellers - and that they adapt by using the tools provided 
by schooling.19 

För att i högre grad kunna integrera romska barn i skolan ser Liégeois in-
terkulturell pedagogik som en möjlig väg och framhåller ett starkt samband 
mellan ett interkulturellt förhållningssätt i skolan och en större inkludering av 
romska barn där. Han ser också lärarutbildningen som avgörande för detta.20  

De romska barnens skolsituation är alltså såväl i Sverige som internatio-
nellt en synnerligen allvarlig fråga som ytterst kan handla om individens 
fysiska överlevnad. Rapporter i frågan har främst fokuserat på dels romska 
barns och ungdomars bristande skolframgång, dels på avsaknaden av kun-
skap om romer både i skola, lärarutbildning och i samhället i allmänhet. 
Inom lärarutbildningen finns det dock enstaka exempel på redan pågående 
arbete kring minoriteten och det kan därför vara viktigt att undersöka vad 
som sker i mötet mellan lärarstudenter och i detta fall just romer. 

Interkulturell pedagogik och mot-minnen 
Två hundra år av nationalism, som ”postulerar att nationens medlemmar 
har en gemensam kultur”,21 har skapat en bild av Sverige som ett språkligt 
och kulturellt homogent land. Skolan har utgjort ett viktigt instrument för 
att överföra och vidmakthålla denna syn genom en socialisation där ”foster-
landskärlek och nationalism har tillhört de helt naturliga och övergripande 
målen”.22 Genom skolböckernas texter har antaganden skapats om ”de 
andra” och bidragit till bilden av och kunskapen om andra kulturer samt till 
den etniska självförståelsen.23 Dagens postmoderna samhälle där inte längre 
                                                 
19 a.a., s. 175. 
20 a.a., s.194. 
21 Eriksen, Thomas Hylland 2000 [1995, 1999]. Små platser – stora frågor: en introduk-
tion till socialantropologi. Nora: Nya Doxa, s. 304. 
22 Lorentz, Hans & Bergstedt, Bosse (red) 2006. Interkulturella perspektiv: pedagogik i 
mångkulturella lärandemiljöer. Lund: Studentlitteratur, s. 18. 
23 Ajagán-Lester, Luis 1999. Text och etnicitet. I Carl Anders Säfström & Leif Östman 
(red), 1999. Textanalys: introduktion till syftesrelaterad kritik. Lund: Studentlitteratur, 
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nationalistiska och etnocentriska traditioner upplevs som allmängiltiga och 
nödvändiga får dock konsekvenser för undervisning och lärande. Lärande 
ses idag snarare som en ständigt pågående process där förändring, samarbe-
te, flexibilitet betraktas som viktiga och värdefulla tillgångar och kompeten-
ser hos individen. Men det kan också finnas en rädsla för att i skolsamman-
hang utmana den västerländska etnocentrismen eftersom detta innebär 
”många moment av självreflektion, kulturanalys och dekonstruktion”,24 
något som kan karakteriseras som interkulturella läroprocesser. Dessa läro-
processer bygger på deltagarnas egna erfarenheter, upplevelser och kunska-
per, där man genom att möta andra sätt att tänka och värdera blir medveten 
om egna föreställningar och tankesätt. Den interkulturella läroprocessen 
innehåller även en känslomässig bearbetning, där etnocentriska föreställ-
ningar och värderingar konfronteras, något som också kan vara smärtsamt 
och ta tid.25 

Denna process, att möta sig själv och ofta tidigare osynliggjorda delar av 
istt lands historia samt den smärta som det kan innebära diskuteras av Jo-
ron Pihl26 med utgångspunkt i hur barn till judar under andra världskriget 
och de resande (tatere) under åren 1900-1986 behandlades i Norge. Den 
etniska majoriteten saknade förståelse för att man begick några maktöver-
grepp, eftersom man ansåg sig använda vetenskapliga metoder som antogs 
vara både neutrala och objektiva. Detta samhällets institutionaliserade sym-
boliska eller fysiska våld mot individer och grupper förorsakar trauma me-
nar Pihl, ett trauma ofta förbundet med tystnad, eftersom detta är så out-
härdligt att acceptera. Traumat hemsöker både den som står för själva över-
greppet och den som drabbas av det. Men att uttala det onämnbara är på 
något sätt att konstruera ett mot-minne, menar Pihl och använder sig av 
Michel Foucaults27 sätt att se vetenskapliga diskurser som monument. Mot-
minnet kan enligt Pihl ta form av ett mot-monument som utmanar samti-
den till att se tillbaka på historien med nya ögon. Mot-monument känne-
tecknas av att de intervenerar i samtiden och provocerar denna till att lyssna 
till det som har varit tystat, antingen det rör sig om dåtid eller nutid.28  

                                                                                                            
s.121. jfr Hagerman, Maja 2006. Det rena landet: om konsten att uppfinna sina förfäder. 
Stockholm: Prisma. 
24 Lorentz & Bergstedt 2006, s. 31. 
25 Lahdenperä, Pirjo (red) 2004. Interkulturell pedagogik i teori och praktik. Lund: Stu-
dentlitteratur, s. 24-25. 
26 Pihl, Joron 2002. Monumenter og mot-monumenter. Nytt Norsk Tidskrift 2/2002, s. 
149. 
27 Foucault, Michel 2002. Vetandets arkeologi. Lund: Arkiv. 
28 Pihl 2002, s. 149-150. 
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I Sverige finns paralleller till detta symboliska eller fysiska våld exempel-
vis i de ”rasbiologiska” tankegångar som användes i samband med olika 
åtgärder, bland annat tvångssterilisering, riktade mot romer och resande 
samt samer och andra grupper.29 Även på utbildningsområdet har dessa och 
andra grupper på olika sätt varit exkluderade och utsatts för symboliskt 
våld.30 Inom den svenska skolpolitiken gentemot invandrare och minorite-
ter under 1900-talet har två diskurser identifierats av Ingegerd Municio,31 
det vill säga dominerande sätt att tala om och förstå ett område som i sin tur 
påverkar tänkandet och handlingsutrymmet för dem som det handlar om.32 
De två diskurserna utgörs av den nationella självförståelsen och det demo-
kratiska credot. Den nationella självförståelsens diskurs kan enligt Municio 
urskiljas under första hälften av 1900-talet då bilden av Sverige som ett 
språkligt och kulturellt homogent land dominerade och förmedlades i sko-
lan. Det svenska språket och den svenska kulturen sågs som överordnade. 
Denna diskurs drog klara gränser mellan vem som var inkluderad respekti-
ve exkluderad och begränsade de exkluderades rättigheter. Några exempel 
som Municio framhåller rör det koloniala förhållningssättet gentemot fin-
nar och Finland, xenofobiska framställningar av olika folkgrupper i upp-
slagsverk och press, förtigandet av inhemska minoriteter och förnekandet 
av tidigare invandring i landet. Det demokratiska credots diskurs däremot, 
fungerar inkluderande och bygger på tanken om allas lika rättigheter. Den-
na diskurs började växa fram kring mitten av 1900-talet men kom särskilt 
till uttryck i den så kallade invandrarpolitiken med riksdagsbeslutet 1975, 
där de invandrarpolitiska målen sammanfattades i begreppen jämlikhet, 
valfrihet och samverkan. De två diskurserna konkurrerar enligt Municio 
fortfarande om hegemonin i det svenska samhället. Att dessa diskurser 
också kan komma till uttryck inom ramen för en lärarutbildning är något 
som här vidare kommer att belysas. 

                                                 
29 jfr Catomeris, Christian 2004. Det ohyggliga arvet: Sverige och främlingen genom tider-
na. Stockholm: Ordfront. Hagerman, 2006. 
30 jfr Bourdieu, Pierre 1997. Kultur och kritik. Göteborg: Daidalos. 
31 Municio, Ingegerd 1993. Svensk skolpolitik under intryck av två diskurser: nationell 
självförståelseoch demokratiskt credo. I Invandring forskning politik: en vänbok till To-
mas Hammar. Centrum för invandringsforskning CEIFO. Stockholm: Stockholms uni-
versitet. 
32 jfr Carlson, Marie 2003. Svenska för invandrare – brygga eller gräns? syn på kunskap 
och lärande inom SFI-undervisningen. Lund: Studentlitteratur. 
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Syfte och material 
Det övergripande syftet för denna studie är att undersöka vilka kunskaper 
och föreställningar om den romska minoriteten det idag finns bland lärar-
studenter. Vidare undersöker studien vilka läroprocesser ett möte med 
romer och romska inslag i en kurs på lärarutbildningen kan påbörja hos 
studenterna.  Studien bygger på två enkäter bland 29 lärarstudenter på en 
kurs om barns språksocialisation som gavs under våren 2007 inom ramen 
för Södertörns högskolas lärarutbildning. Det romska inslaget var endast en 
liten del av själva kursen som i övrigt behandlade aktuell teoribildning kring 
samspelet mellan språk, samhälle och individ samt barns och ungdomars 
lärande och vidare lärarens yrkesroll och arbete ur ett mångfaldsperspektiv. 
Huvudparten av studenterna som deltog i kursen gick sin fjärde termin av 
utbildningen. Många av dem var själva flerspråkiga med kunskaper i språk 
som arabiska, persiska, kurdiska, spanska, suryoyo och turkiska. De gav vid 
kursstarten intryck av att vara vana vid att underkommunicera sina språkli-
ga resurser.33 

Vid det första kurstillfället fick studenterna fylla i en frivillig och anonym 
enkät som som gällde deras eventuella kunskaper om romer (22 svar). Frå-
gorna som ställdes handlade om romernas ursprung, antal, språk, religion 
och ankomst till Sverige men också om eventuella inslag om romer under 
studenternas egen skolgång och under deras nu pågående lärarutbildning 
samt en avslutande fråga om vad studenten mer allmänt kände till om ro-
mer. I kursen ingick sedan dels en föreläsning om den romska minoriteten 
av två romska lärare, dels självbiografin I betraktarens ögon34 skriven av den 
romske musikern och författaren Hans Caldaras i kurslitteraturen. Föreläs-
ningen rörde den romska historien, språket romani chib, romsk kultur och 
romska traditioner samt skol- och utbildningsfrågor. Född 1948 tillhör 
Hans Caldaras den sista generationen romer i Sverige som har vuxit upp i 
tält och som varit tvingad att flytta från plats till plats. I sin självbiografi 
beskriver han sin uppväxt och moderns kamp för bostad och skolgång för 
sina två söner och den diskriminering som familjen upplevde, men också 
sitt eget arbete för mänskliga rättigheter. Hans bok var också ett led i det 
stråk av fri bildning som genomsyrar lärarutbildningens kurser i syfte att 
levandegöra och fördjupa förståelsen för mer abstrakta och teoretiska reso-
nemang. Under efterföljande seminarier diskuterades såväl föreläsningen 
som boken. Kursen avslutades med ytterligare en frivillig och anonym enkät 

                                                 
33 jfr Eriksen 2000. 
34 Caldaras 2002. 
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som handlade om de romska inslagen och vad studenterna främst ansåg sig 
ha lärt sig av dessa och hur de skulle vilja använda sig av de nya kunskaper-
na som färdiga lärare (29 svar). Innehållet i svaren från de två enkäterna är 
det material som här analyserats. Självfallet kan två enkäter bara ge en be-
gränsad bild av vad studenterna såväl kände till innan kursen, som vad det 
romska inslaget sedan betydde för dem.  

En intressant aspekt när det gäller enkäterna var att den ena av de två 
seminariegrupperna efter att ha besvarat den första enkäten vid efterföljan-
de seminarium bad att få veta ”resultatet” av sina svar. Jag sammanställde 
då detta och presenterade det vid nästa tillfälle och tillsammans diskuterade 
vi igenom deras svar. I den andra seminariegruppen ställde studenterna inte 
motsvarande krav, vilket också senare påverkade svaren i den andra enkä-
ten. Vid en jämförelse mellan de båda grupperna var svaren från den första 
gruppen där betydligt längre och mer innehållsrika. Avgörande för svaren 
på den andra enkäten var dessutom dels att föreläsningen med de romska 
lärarna var frivillig, vilket i detta fall betydde att alla studenter inte deltog i 
denna, dels att några studenter inte heller eller bara delvis läst Caldaras 
självbiografi inför det seminarium där såväl föreläsning och bok diskutera-
des och där samtliga studenter deltog. Att de studenter som deltagit i före-
läsningen och läst boken också gav mer omfattande svar i den andra enkä-
ten blev en naturlig följd av detta.  

Enkätresultat 

Vad visste studenterna om romer vid kursstart? 

Av de 22 svaren på den första enkäten var det bara sju studenter som kände 
till erkännandet av de fem historiska nationella minoriteterna år 2000. Detta 
måste ses som anmärkningsvärt eftersom de flesta av dem var relativt unga 
och alltså gått i skolan efter erkännandet och därmed också borde ha kom-
mit i kontakt med minoritetsfrågorna genom läroplanernas nya skrivningar. 
När det gäller romernas ursprung anger flera Indien och Finland som ur-
sprungsland. Anledningen till detta kan ha varit att de på en föregående 
kurs läst en artikel som rörde de finska kaaleromska kvinnornas traditionel-
la klädsel ur ett genusperspektiv35 och genom denna även fått en kort histo-

                                                 
35 Olsson, Lena 1998. Kjolen som gränsvakt. I Lena Gerholm (red), 1998. Behag och 
begär: kulturella perspektiv på kroppens, intimitetens och sexualitetens transformationer. 
Stockholm: Carlssons. 
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risk bakgrundsbild. Med avseende på vilket språk romer talar anges i enkät-
svaren främst romani och finska, sannolikt av samma skäl. Även på frågan 
om var romer är bosatta i världen idag svarar studenterna främst Finland 
och Sverige men också flera andra länder. En förklaring till detta kan förut-
om den tidigare nämnda artikeln vara att just dessa studenter, med sina 
erfarenheter från många kulturella kontexter, kan ha mött romska grupper 
av olika slag i andra länder, vilket också kan ha påverkat deras svar. 

Romernas indiska ursprung har främst framhållits av lingvister där man 
utifrån språkets uttal, ordförråd och grammatiska strukturer analyserat 
romernas migration från Indien för omkring tusen år sedan.36 Adrian 
Marsh menar dock att den moderna historieskrivningen är nationalstatens 
historia som ofta gör antagandet ”that groups of people who may or may 
not have some shared characteristics have travelled through time and over 
sometimes enormous geographical distances as sealed units”.37 Marsh me-
nar vidare att detta aktualiseras särskilt när det gäller romer (Gypsies), efter-
som dessa ofta har setts som grupper som inte hör samman med national-
staten och därmed betraktats som osynliga eller utan egen historia. Områ-
det är dock underbeforskat, kanske särskilt perioden under det Osmanska 
riket. Marsh menar därför att det behövs komplement till den hittills rå-
dande lingvistiska bevisföringen som ibland kan uppfattas som alltför linjär. 

Studenternas uppskattningar av antalet romer i världen speglar också en 
osäkerhet där siffror från 100 000 till 500 miljoner anges. Antalet romer i 
världen uppskattas till 20 miljoner romer,38 för Europa är siffran mellan 8–
12 miljoner och romer är därmed Europas största minoritet,39 men siffrorna 
är mycket ungefärliga och frågan om vilken beteckning som används i loka-
la sammanhang för olika romska grupper har också betydelse. Underkom-
munikation av etnisk identitet,40 det vill säga att tona ner sin etniska bak-
grund, är vanlig bland romer på grund av diskriminering, rasism och förföl-

                                                 
36 Bijvoet, Ellen & Fraurud, Kari 2007. Det romska språket och romsk språkvård i Sverige 
2007. Stockholm: Språkrådet vid Institutet för språk- och folkminnen, s.11. Se även 
Hancock, Ian 2002. We are the Romani people: Ame sam e Rromane džene. Interface 
Collection. Centre de recherches tsiganes. Hatfield: University of Hertfordshire Press. 
Carling, Gerd 2005. Romani i svenskan: storstadsslang och standardspråk. Stockholm: 
Carlssons. 
37 Marsh, Adrian 2003. The Origins of the Gypsy People: Identity and influence in Ro-
mani history. KuriDRJournal Vol. 1, No. 9 Fall/Winter 2003, s.1. Marsh, Adrian Richard 
2008a. ”No Promised Land”: History, Historiography & the Origins of the Gypsies. Lon-
don: Greenwich University. 
38 NE (Nationalencyclopedin) 1989-1996. Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker AB. 
39 Liégois 2007. 
40 Eriksen 2000. 
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jelse, vilket också skulle innebära att officiell statistik är för lågt räknad. När 
det gäller antalet romer i Sverige anges siffror mellan 10 000–800 000 romer 
i studenternas uppskattningar, där den senare siffran skulle innebära att var 
tionde svensk är rom och siffran förmodligen är en ren gissning. Den roms-
ka minoriteten i Sverige brukar för närvarande anges till 50 000–60 000 
personer, men dessa siffror är dock mycket osäkra, eftersom registrering på 
etnisk grund inte får ske. 

På frågan om romernas ankomst till Sverige finns också en stor tidsmäs-
sig variation i svaren från 1000-talet fram till 1980-talet. De första skriftliga 
dokument som beskriver romer i landet dateras till år 1512, men förmodli-
gen har det funnits grupper här mycket tidigare. De resande, tidigare kalla-
de tattare, och de finska romerna, kaale (kale, kalé), tros vara de första 
grupperna som kom till Sverige, det vill säga under den tid Sverige och Fin-
land var ett land. Kelderashgruppen invandrade från Ryssland via Finland 
under andra hälften av 1800-talet41 och sedan 1970-talet har ett stort antal 
romer ur olika grupper från olika delar av Europa också kommit till landet, 
bland annat från det forna Jugoslavien.42 Mellan 5–10 procent av de bosnis-
ka muslimska flyktingarna i Sverige har romsk bakgrund, men många har 
av rädsla för diskriminering och förföljelse dolt detta.43 Romerna är alltså en 
synnerligen heterogen minoritet, med många skilda grupper som under 
olika tidsperioder kommit till landet och som talar ett tjugotal olika variete-
ter av romani chib (romanés). Härtill kommer att flerspråkighet är vanlig 
bland dem.44 Eftersom olika romska grupper kommit till landet under skilda 
tidsperioder, kan det inte uteslutas att studenterna i sina svar utgått från 
egna erfarenheter av någon särskild grupp som kommit under en viss histo-
risk period.  

Trots att den största religionen idag bland romer i Sverige förmodligen 
är islam, angavs av studenterna endast kristendom, pingstväckelsen och 
ortodoxa som de religioner som romer tillhör. Särskilt den romska pingst-
väckelsen har på senare år vuxit sig stark såväl nationellt som internatio-

                                                 
41 Pulma, Panu 2009. Finlands romer: En 500 år lång gammal kamp för överlevnad. I Jere 
Jäppinen (red). Se upp, zigenare! Missuppfattningens historia: Romernas historia och 
kultur i Finland. Helsingfors stadsmuseum. 
42 DO 2004, s. 10. 
43 Schiöler, Ingrid 2005. Vem bryr sig egentligen? I Forum för levande historia, 2005. Ett 
fördrivet folk: antologi om förtryck och diskriminering av romer/zigenare/ resande.  
44 Bijvoet & Fraurud 2007. 



 
 

L Ä R A R S T U D E N T E R  I  M Ö T E T  M E D  D E N  R O M S K A  M I N O R I T E T E N  

 107 

nellt.45 Svaren kan också tyda på den eurocentrism och orientalism som 
vanligtvis dominerar historieskrivningen om romer med en omedvetenhet 
om de många olika romska grupper som finns utanför Europa. Exempelvis 
uppskattas antalet romer som i sig är fördelade på många olika grupper i 
Turkiet till mellan 2–5 miljoner personer.46 

Endast fyra av studenterna hade under sin egen skoltid mött något inslag 
om romer och på frågan om vad de ytterligare vet om romer anger sex av 
studenterna att de inte vet mycket eller ingenting i sina svar eller ger förhål-
landevis kortfattade svar som exemplen nedan visar:  

Att de är en liten minoritetsgrupp som kan komma från olika länder. 
Oftast en utstött grupp. Vet ej varför. 

Jag hade några kompisar som var romer, när jag var liten. Känner även 
igen några från min hemort. 

Försöker att inte bry mig så mycket om var människor kommer ifrån. 
Håller mig undan från att döma människor över huvud taget. PS: Mär-
ker att jag behöver ta reda på om romer mycket mer. Känns dåligt att 
veta så lite om dem. 

Att de är ett resande folk. Och har en egen klädstil med stora kjolar med 
mycket utsmyckning. 

Inte så jättemycket men jag undrar mycket. 

Sammanfattningsvis kan sägas att den första enkäten visar på begränsade 
kunskaper om den romska minoriteten i denna studentgrupp och det fak-
tum att Sverige idag har fem erkända nationella minoriteter. 

Vad betydde det romska inslaget för studenterna?  

De två första frågorna i den andra enkäten var direkt relaterade till de två 
romska inslagen i kursen och vad studenterna ansåg ha lärt sig av dessa. Här 
angav många framför allt ökad kännedom om den romska historien och 
upptäckten att det finns variationer inom minoriteten.  

                                                 
45 Thurfjell, David 2009. Pentecostalism and the Roma. Cultural Compatibility and 
Ethnogenesis. I David Westerlund (red), 2009. Global Pentecostalism with Other Reli-
gious Traditions. London: I.B. Tauris. 
46 Marsh, Adrian 2008b. Ethnicity and Identity: Who are the Gypsies? I We Are Here! 
Discriminatory Exclusion and Struggle for Rights of Roma in Turkey. Istanbul: Edirne 
Roma Association, European Roma Rights Centre & Helsinki Citizens’ Assembly. 
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Historia, detta var jättebra för jag hade inte så stor kunskap om hur de-
ras vardag kunde se ut. Eller för den delen vad de har gått igenom under 
historien. 

De [föreläsarna] benade ut ”fördomar” jag tidigare haft och genom sina 
historier och tidigare erfarenheter lärde jag mig mycket nytt om romer. 

Att det finns 5 grupper, olika religioner beroende på vart de har bott, ur-
sprung från Indien, efternamnen är efter yrke, duktiga hantverkare, för-
tryckt grupp –vilket har bidragit till att de känner kanske en rädsla för 
andra grupper och lever efter många fördomar. (Jätteduktiga föreläsare!) 

Att det finns fler romer än man tror och att de är en väldigt heterogen 
grupp i samhället. 

Lärde mig om romernas kultur och levnadssätt ur ett mer historiskt per-
spektiv. 

Allt de berättade om var nytt för mig. Jag hade aldrig tidigare fått höra 
om deras bakgrund, traditioner osv. 

Sammanställningen av den viktigaste kunskapen som studenterna själva 
ansett sig ha fått omfattar förutom minoritetens historia och variationerna 
mellan de olika grupperna också ökad förståelse för romska traditioner och 
levnadssätt. Såväl de två föreläsarna som Hans Caldaras kommer från den 
romska kelderashgruppen. Ett möte med andra romska grupper skulle för-
modligen ytterligare fördjupat bilden av variationen mellan såväl individer 
som olika grupper av romer.  

En ny omskakande upptäckt för de flesta av studenterna var att det redan 
i slutet av 1800-talet fanns ett intresse för ”rasbiologiska” tankegångar i 
Sverige och att det år 1921 inrättades ett statligt ”rasbiologiskt” institut un-
der ledning av Herman Lundborg vid Uppsala universitet. ”För Herman 
Lundborg rådde ingen tvekan om zigenares mindervärdighet” som han 
ansåg som ’sämre kvalificerade folkelement’”.47 Även hur antiziganismen i 
Sverige och de nedsättande föreställningarna om ”tattare” och ”zigenare” 
kom till uttryck ”i den rasmässigt motiverade behandling som drabbade de 
resande och kelderasha-gruppen under 1940-talet”,48 var ny kunskap för de 
flesta av studenterna tillsammans folkmordet på romer, den romska Förin-
telsen, under andra världskriget och att Sveriges gränser under åren 1914-
1954 var stängda för inresa för romer. Upptäckten av denna ofta osynlig-

                                                 
47 Svanberg, Ingvar & Tydén, Mattias 1990. Zigenare, tattare och svensk rashygien. I Jahn 
Otto Johansen (red), 1990. Zigenarnas holocaust. Stockholm: Stehag: Symposion, s.167. 
48 DO 2004, s. 12. 
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gjorda del av Sveriges historia kom även till uttryck i studenternas svar på 
frågorna om hur de skulle vilja arbeta med ämnet i sin undervisning. Detta 
svar är ett exempel: 

Att visa på hur de har fått lida för det svenska folkhemsidealet och för 
den svenska rasbiologin. 

Studenterna vill också arbeta för att ”ta bort den stereotyp som präglar [sy-
nen på] romer” och motverka fördomar om och diskriminering av minori-
teten genom att bland annat bjuda in romska föreläsare till skolan. De 
framhåller också andra aspekter: 

Jag behöver betydligt mer erfarenhet och kunskap kring minoriteter inte 
bara den romska för att kunna förstå, respektera och hantera deras kul-
turella traditioner de tar med till skolan. 

Genom att ge det mer utrymme i all undervisning. Att man inte bara ta-
lar om dem vid något enstaka tillfälle som en avvikande kultur. 

Dela med mig av kunskapen om de olika minoriteterna, för att förhindra 
fortsatt (osanna) föreställda fördomar. 

Skulle vilja undervisa om den romska minoriteten. Finns mycket elever-
na bör veta innan de bestämmer sig för vad de tycker om romer. 

Genom att lyfta fram kulturen och motarbeta myten om romer som tju-
var. 

När det gäller de övriga fyra minoriteterna anser sig studenterna behöva 
mer kunskaper och några av dem kommenterar särskilt exkluderingen av 
minoriteter i allmänhet i Sverige. Med avseende på den andra enkäten kan 
sägas att även om samtliga studenter inte deltog i föreläsningen, som var 
frivillig, och inte heller hade läst Caldaras bok, nyanserades bilden av mino-
riteten avsevärt i svaren på den andra enkäten, så även bilden av den svens-
ka historien.  

Strategisk essentialism och interkulturella läroprocesser  
Resultatet av den första enkäten visar att studenterna i denna kurs saknade 
eller bara hade begränsade kunskaper om den romska minoriteten innan 
inslaget om romer i kursen, något som också bekräftas av andra rapporter 
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och studier.49 Att romer och de nationella minoriteterna fortfarande i hög 
grad är osynliggjorda i samhället ger många av svaren i den första enkäten 
uttryck för. Detta ger skäl att tro att den nationella självförståelsens diskurs 
alltjämt är hegemonisk och starkt rådande samt att skolan fortfarande för-
medlar denna syn till eleverna än idag. Den nationella självförståelsens 
diskurs kom också till uttryck i de flerspråkiga studenternas ovana vid att 
diskutera sin egen flerspråkighet som en tillgång vid kursens inledning.50 
Många av svaren i den andra enkäten tyder dock på en större förståelse för 
romer och för variationer inom minoriteten samt en ny insikt om att det 
inte handlar om en homogen grupp utan många olika grupper. Flera av 
studenterna vidgade också perspektivet i sina enkätsvar och relaterade till 
egna erfarenheter av flerspråkighet och andra minoritetsgrupper i olika 
sammanhang och betonade dessutom i sina enkätsvar språkets och mo-
dersmålsundervisningens mer generella betydelse för minoritetsbarn. Flera 
deklarerade också att de i framtiden som färdiga lärare ville arbeta vidare 
med frågor som rör minoriteten. Med utgångspunkt i Municio51 skulle man 
här kunna hävda att svaren avspeglar en utveckling bland studenterna i 
riktning mot ett demokratiskt credo och en mer inkluderande inställning 
till romer, men även till andra grupper. 

Självfallet finns det en risk att essentialisera etnicitets- och kulturbegrep-
pen, när man diskuterar kunskaper om en minoritet, i detta fall romer. Sär-
skilt när det gäller just romer lever en statisk syn på kultur- och etnicitets-
begreppen kvar, detta trots att dessa begrepp i andra sammanhang förstås 
som socialt konstruerade fenomen.52 Här skulle man dock kunna argumen-
tera för en strategisk essentialism.53 Om utgångspunkten tas hos den som 
befinner sig i ett underläge, kan man enligt Gayatri Chakravorty Spivak 
tillämpa en typ av strategisk essentialism för politisk mobilisering och social 
förändring.54 Det viktiga är då att denna tillfälliga essentialism inte blir per-
manent utan ses som en strategi.  

                                                 
49 Se exempelvis Karlsson, Therese 2005. Osynliga minoriteter? Samer och övriga natio-
nella minoriteter i den svenska lärarutbildningen. Institutionen för barn- och ungdoms-
pedagogik. Umeå: Umeå universitet. ECRI 2005. DO 2008.  
50 Jfr Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red) 2004. Svenska som andraspråk – i 
forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. 
51 Municio 1993. 
52 Belton, Brian A. 2005. Questioning Gypsy Identity: Ethnic Narratives in Britain and 
America. Oxford: AltaMira Press, s.15. 
53 Spivak, Gayatri Chakravorty 1993. Outside in the Teaching Machine. New York: 
Routledge. 
54 jfr James, Carl 2003. Seeing Ourselves: Exploring Ethnicity, Race and Culture. Toronto: 
Thompson Educational Publishing, Inc. 
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När studenterna i denna studie vid kursens början inte hade några eller 
mycket begränsade kunskaper om minoriteten eller stereotypa föreställ-
ningar om den, blev utgångspunkten och en förutsättning för att utveckla 
förståelsen hos dem inledningsvis en behandling av historiska, geografiska, 
språkliga och numerära basfakta om minoriteten tillsammans med beskriv-
ningar av romska traditioner och romsk kultur, något som exempelvis gjor-
des genom föreläsningen av de två romska lärarna. Trots risken att uppfatta 
minoriteten som en grupp människor som färdats såväl geografiskt som 
historiskt i slutna enheter,55 är intrycket att studenterna fick en inblick i den 
romska historien och förstod att det inte handlar om en homogen grupp 
människor. Strategin i detta fall med inslaget om romer i kursen var att 
bidra till kunskaper om minoriteten bland lärarstudenterna och till ökad 
inkludering av romska barn i skolan samt en större skolframgång för dessa 
barn.  

Kursen kan också ses som ett bidrag till att skapa ett mot-minne56 mot 
den tidigare exkluderande historieskrivningen, där såväl den romska mino-
riteten som de övriga fyra minoriteterna och även andra grupper har varit 
och fortfarande är osynliggjorda. Detta mot-minne skulle kunna innebära 
en total revidering av den nationella självförståelsen, där minoriteternas 
historia och erfarenheter blir en integrerad del av landets historia och nuva-
rande situation.57 Luis Ajagán-Lester talar om behovet av att ”berätta histo-
rien ur ett multiperspektiv, att inkorporera andra röster att, helt enkelt, 
avkolonialisera berättelser”58 eller som en av studenterna uttrycker det: 

Genom att försöka att inte använda dem [romerna] som något undantag 
eller extra i vår historia utan som en likvärdig del av den. 

Men att blicka tillbaka i historien och revidera eller avkolonialisera denna 
kan innebära en kritisk men också smärtsam omläsning av historien med 
skakande upptäckter. Ett exempel på detta var när studenterna kom på det 
klara med ”rasbiologins” framväxt och betydelse i Sverige och de övergrepp 
som historiskt och i ”vetenskapens” namn begåtts av majoritetssamhället 
mot romer och andra grupper.  

Gehöret från studenterna under hela kursen var stort, särskilt i den se-
minariegrupp som ville få svaren på den första enkäten presenterade för sig. 

                                                 
55 jfr Marsh 2003, 2008. 
56 Pihl 2002. 
57 jfr Rodell Olgaç 2006. 
58 Ajagán-Lester 1999.  
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Många uttryckte en stark vilja att arbeta vidare med dessa frågor. Implika-
tionerna av studien pekar på att trots det romska inslagets begränsning 
ökade kunskapen om och nyanserades bilden av minoriteten. Många stu-
denter gav också uttryck för att ha påbörjat interkulturella läroprocesser, 
något som sin tur inger hopp för såväl romska elever som andra minoriteter 
och grupper i skolsammanhang. Reaktionerna hos denna grupp studenter 
pekar också på möjligheter att inom ramen för en lärarutbildning förverkli-
ga några av ramkonventionens och minoritetsspråkskonventionens inten-
tioner.  
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