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Abstract 

This study concerns digital stories told by five young Romani students and one teacher 

from Roma Culture Class in Stockholm, Sweden. The theoretical framework draws from 

theories concerning identity, culture, Romanipe, the Romani value system and social 

semiotics. The material for the study is the digital stories that were analyzed 

qualitatively. The results show that the young Roma in the study demonstrate pride in 

their Romani background and culture, but also signs of changes and development in 

their culture. Some of the participants do not show external signs of Romani traditions, 

for example in the ways of dressing. However, they show their Romani descent through 

other signs and symbols as for example through images where the Romani tea table is 

especially emphasized. The study indicates that the use of multimodality seems to give 

the participants in the study more power over their own representations. 

Key words: Romani youth, identity, culture, social semiotics, school 

 

Abstracto 
 

Kado studio si pa digitalni divanori kaj kherde panž ternimata aj jek sit’aritorka ando 

Romano Kulturako klasa ando Stockholmo, Švedo. 

E ramka teoretika si pa teoria pa identiteto, kultura aj romanipe, e systemo romani aj socialno 

semiotica. O matrialo ande kado studio si le digitalnie divanori kaj si analysime kvaletativno. 

Ande le studiesko ramomos sikadas-pe ke le terne rom si baremantange anda pengi romani 

vica aj kultura, numa vi dičolpe ke pařudinicajli jek čira e romani kultura aj nevimos da andre. 

Uni anda le źene kaj si alojime andre ando studio naj le semnori kaj sikavel ke von si rom, sar 

exemplo pa lengo hurajimata. Numa, von sikaven pengo romanimos kavre semnonsa, sar 

exemplo e skafedi le čajosa, kaj hažninde e bući multimodal, von line maj bari putarija opral 

pe pengo representacija pa peste korkor. 

 

Semnome vorbi: romane ternimata, identiteto, kultura, socialno semiotica aj skola 
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Inledning 
 

Romerna firar 500-årsjubileum i Sverige år 2012. Detta har uppmärksammats av regeringen 

och olika slags evenemang kommer att ske i hela Sverige under året. Ett skäl till detta är 

också att romerna sedan år 2000 är en erkänd nationell minoritet som ingår i den svenska 

historien och det svenska kulturarvet. Roma Kulturklass i Stockholm, en F-9 klass med romsk 

profil där jag själv också är lärare, blev kontaktade av Stockholms stadsmuseum under hösten 

2011 angående ett förslag om samarbete inför 500-årsjubileet. En del av Stadsmuseets arbete 

under 2012 är att tillsammans med Romskt Kulturcenter i Stockholm göra en fotoutställning 

av romska foton från 1900-talet fram till år 2012. Den andra delen av deras arbete är att 

tillsammans med Roma Kulturklass låta romska elever och en romsk lärare att göra egna 

digitala berättelser över ett valfritt ämne som känns viktigt och angeläget för dem idag. 

Berättelserna kommer att ingå i en utställning hösten 2012 för att visa äldre och unga romers 

liv idag i Stockholm.  De är dessa digitala berättelser som ligger till grund för denna studie. 

I fortsättningen kommer jag att ge en kort historisk bakgrund om romernas historia och nutida 

situation samt vidare presentera den romska skolsituationen i dag följt av en mer ingående 

beskrivning av Roma Kulturklass. Därefter följer studiens syfte och frågeställningar. I nästa 

avsnitt redogörs för de teoretiska perspektiv och den tidigare forskning som användts som 

analytiska verktyg. Vidare presenteras studiens metod och material som sedan följs av resultat 

och diskussion. Uppsatsen avslutas med reflektioner och förslag till vidare forskning. 

Kort historisk bakgrund 

Romernas historia börjar i Indien i ett område som heter Panjab bredvid femfingerfloden Pans 

för cirka 1000 år sedan. Där levde romerna som hantverkare, musiker och dockmakare m.m. 

Varför romerna utvandrade ur Indien vet ingen exakt. Enligt olika teorier kan det ha berott på 

hungersnöd, krig, förföljelser eller sjukdomar (Taikon, 1970; Tillhagen, 1965; Hancock, 

2002). Utvandringen från Indien gjorde att romerna kom först till Persien och fortsatte sedan i 

riktning mot Europa och vidare till andra delar av världen. Nu måste man förstå att romerna 

stannade i de olika länderna ibland i kortare perioder och ibland i längre perioder. Under sin 

vandring i de olika länderna blev det romska språket (romani chib) påverkat av de olika 

ländernas språk. Denna kombination av hindi (sanskrit) och de inlånade låneorden och 

grammatiska strukturer från de olika länderna där de vistades, utgör de olika varieteter av 
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romani chibsom romerna talar i dag (Hancock 2002). De som uppdagade att romerna 

härstammar från Indien är hittills framförallt lingvister, som har nystat i det romska språket 

från i dag och bakåt i tiden och på så sätt spårat romernas härkomst. När sedan de första 

romerna kom till Europa på 1300-talet undrade alla människor vem romerna var. Var kom de 

ifrån? Vilka var dessa exotiska människor, som var mörkhyade och talade ett främmande 

språk? (Bakker & Kyuchukov, 2000, s. 13). Romerna presenterade ofta sig själva med att de 

kom från” Lilla Egyptien” eller från ”Indien” eller från ”Grekland”. Romernas presentation av 

sig själva som egyptier kan ha varit det som blev inledningen till att man i England började 

kalla romerna för Gipsy/Gypsy som kommer från ordet Egipcian/Egypcian. I Europa kallade 

man romerna på turkiska çingene, portugisiska cigano, ungerska cigány, svenska zigenare och 

på tyska Zigeuner. En annan förklaring kan vara att ordet zigenare kommer från det grekiska 

ordet atsinganoi med betydelsen oberörbar (KRUT,1999, s. 26; Rodell Olgaç, 2006, s. 22). 

Romerna själva kallar sig rom eller femininformen romni som betyder människa. De flesta 

romer vill bli kallade för rom med undantag för en del grupper som kallar sig själva för 

Travellers (grupp som har levt flera generationer i karavaner), Kalo, Sinti, Manuš, 

Romanichal eller Romano (Bakker & Kyuchukov, 2000, s.10). De första romer som kom till 

Sverige var en mindre grupp på 1500-talet. Det har man funnit upptecknat i Stockholms stads 

tänkeböcker år 1512 (Thesleff 1904). Det verkar som de från början blev vänligt emottagna 

och de fick både pengar och husrum. I dag lever det cirka 50 000-100.000 romer i Sverige 

från de olika grupperna och från de olika fem språkvarieteterna (Länsstyrelsen & Sametinget 

2011). Skolverket
1
 har tillsammans med romerna delat in romani chib i fem olika 

språkvarieteter, det vill säga kelderash, lovari, resande romani, arlie och kaalé, men det finns 

också ännu fler undergrupper (jfr Bijvoet & Fraurud 2007). Detta gjordes för att elever i 

skolan som ansöker om modersmålsundervisning skulle undervisas på rätt språkvarietet.   

 

När de första romerna påträffades i Sverige 1512 förväxlades de med folkgruppen tatarer och 

blev då kallade för ”tattare” (Palosuo, 2009). Från 1630-talet fram till 1900-talet började man 

använda ordet zigenare men man gjorde ingen skillnad på romer och resande. I den här texten 

kommer både begreppet zigenare och romer att användas beroende på vilken tid forskningen 

har gjorts. När romerna fick sin minoritetsstatus år 2000 övergick man till att också på 

myndighetsnivå använda det officiella ordet ”romer” istället för zigenare. 

                                                        
1 www.skolverket.se  

http://www.skolverket.se/
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Diskriminering och förföljelse 
På 1600-talet utfäste Sverige en lag om alla romska män skulle hängas/avrättas utan rättegång 

och alla kvinnor och barn ska förpassas ut ur landet. Det var början på Sveriges förföljelse av 

romer. Denna lag gjorde att många romer vandrade eller flydde vidare till andra länder, men 

de som blev kvar försökte på alla möjliga sätt dölja sin identitet. Tanken med denna lag var att 

göra livet besvärligt för romerna, man ville att de självmant skulle lämna landet, något som i 

dag skulle kunna kallas strukturell diskriminering (Tillhagen, 1965, s. 11). Romer har genom 

tiderna varit ett förföljt och diskriminerat folk. Rasideologiska tankar har också alltid funnits 

om den perfekta rasen och den fullkomliga människan som ska rädda världen från det onda. 

Många människor anser att de och deras ”ras” är det mest fullkomliga, deras utseende, 

hudfärg och värdegrundstänkande är överlägsen alla andras. Hitler hade samma politik, den 

renrasige ariern var att föredra och därför inledde han en massutrotning på judar, 

handikappade, oliktänkande, romer och homosexuella (Hancock, 2002). Han ville rädda 

världen från dessa sjuka och orena människor. Via rasbiologisk forskning utförde man många 

hemskheter på levande individer. Många människor anses fortfarande tillsammans med 

romerna vara en lågtstående stående ”ras” som placeras längst ner i hierarkin. Denna 

diskriminering och förföljelse har varit strukturerad av majoritetssamhället, dvs. den gruppen 

som innehar makt i ett samhälle. Men ibland kan en enskild individ tro sig ha rätten över liv 

och död som i exemplet Anders Breiviks terroristdåd i Norge. 

Romerna är alltså en folkgrupp som har varit och är utsatta för diskriminering i samhället 

både strukturellt och på individuell nivå, antiziganistiska tankemönster är än idag också 

vanligt förekommande. Enligt Laura Palosuo (2009) beror viss del av romernas 

marginalisering på strukturella hinder som okunskap hos majoritetssamhället om minoriteten 

som gör att det missgynnar romerna. På statlig och kommunal nivå upplever romerna många 

gånger att de blir illa behandlade på grund av kategorisering om tillhörighet till en folkgrupp 

(romer) som man har negativa föreställningar om. Dessa negativa tankar kan också vara en 

del av en gammal föreställning om nationens homogenitet, en nation, ett språk och en kultur 

(jfr de los Reyes & Kamali 2005).  

Assimilering 
Den romska gruppen som blev kvar i Sverige på 1600-talet har sedan dess levt ett hårt liv. Det 

har varit en grupp som levt utanför samhället och än i dag år 2012 är romerna en grupp som 

lever i stort utanförskap i det svenska samhället. För att förstå detta är det viktigt att se till 
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helhetssituationen. Romer har sedan hundratals år tillbaka i tiden varit en grupp som inte har 

passat in i den svenska samhällstrukturen. Majoritetssamhället har räknat romerna som en 

asocial grupp som också många andra i Sverige på den tiden, som exempelvis bödlar, 

landsstrykare m fl. Det var de grupperna som inte passade in och som ingen ville ha att göra 

med. Det enda man kunde göra var att tvinga dem att bli som alla andra (SOU 2010:55). 

Genom att tvångsomhänderta romernas barn, sätta dem på uppfostringsanstalter, 

tvångssterilisera dem så att de inte kunde fortplanta sig, genom dessa handlingar trodde 

myndigheterna att man hade räddat romerna från sig själva och samhället från denna 

besvärliga grupp (Hazell, 2002). Ladson-Billings artikel Toward a Critical Race Theory of 

Education (2004, s. 570) beskriver hur afroamerikaner också har blivit behandlade som en 

lågtstående grupp människor i USA. Det var den vita markägaren som hade makten och den 

svarta ”slaven” var markägarnas egendom. De svarta och minoriteter har alltid varit grupper 

som har varit utsatta för maktövergrepp. Var man inte assimilerad passade man inte in i 

samhällssystemet. Ett annat exempel på detta är att romerna också levt som slavar i Rumänien 

i 300 år fram till 1864, eftersom man var i behov av deras yrkeskunskap (Hancock, 2002). 

Markegendom, pengar och rätt hudfärg betyder makt och för dem som innehar denna tycks 

det ha varit lagligt att behandla andra som sin egendom.   

Integration 
Romernas integration i det svenska samhället och i skolan började på 1960-talet. Romerna 

ville ha bostäder och skola, det skulle de få om de gick med på en hel mängd ”goda förslag”. 

Romerna uppfattades som en grupp som var asocial och utanför den svenska 

samhällsstrukturen. Myndigheterna ansåg sig veta vad som var romernas eget bästa. I skolan 

skulle de forma romerna till goda samhällsmedborgare. Under det här decenniet fick romerna 

börja i klasser enligt respektive ålder, men utan en tanke på att de kom från en muntlig kultur 

utan böcker och bokstäver och hade begränsade kunskaper om skoltraditioner och -rutiner (se 

t ex Taikon,1963; Rodell Olgaç, 2006; Rodell Olgaç, Demetri & Dimiter-Taikon, 2010). Fyra 

generationer romer gick enligt min mening ut ur svenskskola som analfabeter. I början av 

1980-talet blev många romer förtvivlade och ”drog i nödbromsen” och uppmanade alla att 

sluta säga vad romerna behöver. - Vi romer vet vad gruppen har för behov, arbeta med oss 

inte för oss, sa många av dem. Detta liknar det som beskrivs i artikeln The silenced dialogue 

av Lisa Delpit (2004, s.225) där man kan läsa om afroamerikanernas utbildning i USA och 

hur man ansåg de vitas utbildningssystem bättre än de afroamerikanernas, tankegångar levt 

kvar och överförts från generation till generation. 
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Romerna är alltså en sådan grupp som hittills alltid har varit ojämlika inom många områden 

(DO, 2011, s.60). Idag år 2012 lyssnar majoritetssamhället på romerna men man hör 

fortfarande inte enligt min mening vad de säger. Vissa personer i majoritetssamhället stöder 

sig på lagar och regelverk för att ibland medvetet eller omedvetet marginalisera romerna och 

deras önskemål om hur deras barns utbildning ska se ut. På myndighetsnivå hävdar man att 

utbildning är nyckeln till jämlikhet med majoritetssamhället. Skola och utbildning gör dock 

inte romerna jämställda. Romerna vill ha utbildning, men det leder oftast inte till ett arbete p g 

a deras etniska bakgrund. Den dolda diskrimineringen som förekommer i samhället talar sitt 

eget tysta språk som nu många romer börjar nu lära sig att tolka. Det innebär att romer som 

har ett arbete i de flesta fall valt att dölja sin identitet (SOU 2010:55; DO, 2011). 

Romers skolsituation igår och idag 
Romerna har sedan 1930 och 1940-talet försökt att få sina rättigheter som svenska 

medborgare med tillgång till skola och utbildning. Johan Dimitri-Taikon (Miloch) var en av 

dem som med hjälp av skrivkunniga personer lämnade in skrivelser och kontaktade 

myndigheter för att ”zigenarna”, som man sa på den tiden,
2
 skulle få utbildning och skola till 

zigenska ungdomar och barn (Tillhagen, 1965, s.41). Taikon var också medlem i dåtida 

Stiftelsen svensk zigenarmission som bildades på 1940-talet. Han var drivkraften till de 

tältskolor som stiftelsen kom att anordna. Den första tältskolan startade i hans eget läger i 

Stockholm, i Sköndal 1944. År 1943 kontaktades Taikon av Carl-Herman Tillhagen, som var 

etnolog och anställd på Nordiska museet, med en förfrågan om Taikon ville medverka som 

sagesman i en undersökning rörande zigenare i Sverige. I sju år arbetade de tillsammans, då 

Taikon dagligen kom till hans kontor på Nordiska museet för att berätta om romsk kultur, 

historia och tradition. Deras gemensamma arbete slutade hastigt på 1950 när Taikon plötsligt 

avled (Tillhagen, 1965).   

Även Katarina Taikon skildrar i sin bok sin fars kamp för sina barns rätt till utbildning och 

skola. Den som hade störst förståelse för dem var kommunalmännen i Sundsvall 1933 som 

gav tillåtelse till Katarina Taikons äldre bror och syster, Paul och Rosa, att gå i vanlig skola 

under en termin.  Det var många romer som ville in i skolan men man fick inte tillträde till 

den svenska skolan. En av motiveringarna var att de övriga föräldrarna hotade med att ta sina 

                                                        
2 När romerna fick sin minoritetsstatus år 2000 började man använda det officiella ordet ”romer” istället 
för zigenare som man tidigare gjort.  
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barn ur skolan (Rodell Olgaç, 2006). Ett annat exempel kommer från Monica Caldaras som i 

boken  Jävla zigenarunge (2007/1973) beskriver sin skolgång. 

”Hon skojar så klart. Hon är ju svensk, och alla svenska barn fick gå i skolan. 

Jag skojar inte. Det är bara femton år sedan de zigenska barnen fick börja i 

vanlig skola. Inga rektorer ville ha zigenska barn i skolorna. De sade alltid: Det 

förstår väl Kaldaras, det går ju inte. Vad skulle de andra barnens föräldrar säga, 

om de visste att det gick zigenska barn i skolan. De skulle ta sina barn härifrån” 

(Caldaras, 2007, s 20 ). 

Det fanns många lärare och pedagoger, en del pensionerade, på den tiden som tyckte synd om 

zigenarna och brukade komma ner till zigenarlägren för att undervisa barnen i några veckor 

(Caldaras, 2007). Deras skolgång var alltså sporadisk utan någon kontinuitet.  

Zigenarna bodde i läger runt om i Sverige och de ambulerande skolverksamheterna lades ner 

1958 med förslag om att de zigenska barnen skulle få utbildning i respektive skoldistrikt där 

familjerna vistades (Rodell Olgaç, 2006). Zigenarna skulle integreras genom att de skulle få 

flytta in i bostäder och därmed skulle skolfrågan automatiskt lösa sig. Fastställandet 1960, att 

barnen skulle integreras i vanlig skola med extra stöd vid behov eller specialundervisning, var 

en början på en ny tid i zigenarnas liv. Utbildning skulle nu också ges till de vuxna zigenarna 

och till ungdomar över 16 år, 70% av dessa ungdomar var analfabeter (Tillhagen, 1965). Utan 

grundläggande kunskaper i folkskolans grundämnen skulle inte dessa ungdomar klara av att 

komma in i arbetsmarknadslivet. Vuxenundervisning påbörjades på 1960-talet i regi av 

arbetsmarknadsverket och 1963 fanns det vuxenundervisning för zigenare på 15 platser runt 

om i landet (Tillhagen, 1965). 

Romska barn som går i skolan i dag har det fortfarande väldigt besvärligt. De är i en miljö 

som de inte känner sig hemma i. Skoltraditionen är inte lång och föräldrarna har ofta överfört 

sina egna negativa skolerfarenheter till sina barn och många hoppar av skolan i förtid. I DO:s 

rapport Romers rättigheter kan man läsa att ”romska barns frånvaro i skolan har förklarats 

utifrån majoritetssamhällets uppfattning om kulturella förhållanden inom den romska 

gruppen” (DO, 2011, s.59). Men utbildningsväsendet verkar dock blunda för den strukturella 

diskriminering som romerna under så lång tid har varit utsatta för av samhället. Skolan är en 

myndighet som fortfarande utövar sin makt över minoritetsgruppen romer. Den har svårt att 

möta de behov som finns bland romska barn och familjer. Tilliten till skolan hos minoriteten 

är därför många gånger liten. Precis som Ladson-Billings (2004, s. 570) beskriver hur 
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klädseln bland de afro-amerikanska eleverna inte passar in i skolans värld med hattar och 

tröjor som är in- och utåtvända, passar romska ungdomar oftast inte riktigt heller in i skolan p 

g a sin klädsel. Man skulle kunna säga att de har fel klädkod. Den romska klädtraditionen 

påbörjas i tonåren då inträdet i vuxenlivet sker.  Romska flickor som går i högstadiet byter då 

klädsel från byxor till långa kjolar och högklackade skor. De romska pojkarna går nu i 

finbyxor och lackskor. Att flickorna byter från byxor till kjol, sker eftersom byxor anses 

tillhöra det manliga könet. Det är just i skolan som romska elever för första gången förstår att 

de är ojämlika sina andra skolkamrater. Det resulterar i att de antingen självmant blir 

transparenta eller så ignoreras de av läraren (jfr Ryther, 2010) 

Roma Kulturklass 
Under 1960-talet bodde romerna i s.k. zigenarläger runt om i Sverige. I södra Stor-Stockholm 

fanns det två större läger, den ena var Hammarbytäppan där nuvarande bostadsområdet 

Skarabacken ligger i dag och det andra lägret Ekstubben som låg vid Flatenbadet. När 

romerna sedan skulle integreras in i bostäder under mitten av 1960-talet fick de bostäder i 

närbelägna områden intill de tidigare zigenarlägren och barnen placerades i skolor i 

närområdet. En av dessa skolor var Nytorpsskolan som tog emot en del av de romska barnen. 

I början av 1990-talet startade skolledningen gemensamt med två romska modersmålslärare 

och med de romska familjerna vars barn gick i den skolan ett samarbete för att motverka 

skolavhopp av romska tonårselever och för att stödja de romska elevernas skolutbildning. Det 

blev starten för en romsk profilklass som fick namnet Roma Kulturklass.  Klassens syfte från 

början var att arbeta med de äldre eleverna och där med också göra den svenska skolan 

attraktiv för romska elever och föräldrar. Men med åren fanns det olika behov och önskemål 

hos de romska familjerna att även de yngre eleverna skulle få möjlighet att gå i Roma 

Kulturklass. I klassen bedrev man all undervisning på svenska och eleverna fick 

modersmålundervisning och studiehandledning på romani chib, men man fick inte bedriva 

undervisning på romani chib.  När romerna blev en erkänd nationell minoritet år 2000 och 

fick minoritetsstatus övergick klassen från att ha varit enspråkig klass till en klass med 

tvåspråkig undervisning.   

I dag ligger klassen i ett fristående annex nära huvudskolan och antalet elever som går där 

varierar mellan 25-30 elev per läsår. I annexbyggnaden finns det ett kök i mitten av 

samlingssalen som gör att miljön känns väldigt lik den man har hemma. Det är klassens 

samlingspunkt under rasterna och det är här som man äter gemensam romsk lunch under 

skoldagarna. Lunchen tillagas av en romsk husmor, där ofta de äldre eleverna hjälper till i 
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köket. Detta är ett sätt att bevara och att ta hänsyn till de romska renlighetsreglerna, men 

också ett sätt att överföra den romska mattraditionen. Klassen är åldersintegrerad från 

förskoleklass till högstadiet, de yngsta eleverna är från fem år och de äldsta sexton år. I 

klassen arbetar tre romska lärare och en romsk elevassistent. Arbetet i klassen har en 

interkulturell inriktning och ett stort revitaliseringsarbete pågår i klassen när det gäller det 

romska språket och kulturen. Många skoltermer och andra ord finns exempelvis inte ännu inte 

på romani chib. Föräldrarna i klassen är delaktiga i revitaliseringsprocessen men också i 

elevernas skolarbete, det finns alltid många föräldrar som deltar på utflykter och studiebesök 

och för att hjälpa till.  I och med det får också föräldrarna en indirekt utbildning. Föräldrarnas 

delaktighet gör också att övergången mellan hemmet och skolan inte längre känns så 

skrämmande för de romska familjerna utan de känner en trygghet i att deras barn går just där. 

Under alla de år som klassen har funnits har den romska lärargruppen också fungerat som 

rådgivare och diskussionspart i olika slags frågor, också i kontakten med olika myndigheter 

(Rodell Olgaç, Demetri & Dimiter-Taikon, 2010).       

Under hösten 2011 fick lärarna i Roma Kulturklass en förfrågan av Stockholmsstadsmuseum 

om medverkan i ett projekt inför romernas firande av 500-års jubileum. Projektets syfte var 

att låta romska elever och två lärare gå en utbildning på Kulturskolan i Stockholm för att lära 

sig arbeta med digitala berättelser. Berättelserna var tänkta att visas på en större utställning på 

Stockholms stadsmuseum under hösten 2012. Lärarna tog upp frågan med föräldrarna och 

eleverna och bestämde sig för att delta i projektet, med motiveringen att nu skulle man få en 

chans att berätta om sig själv med sina egna ord och inte via andra betraktares syn på romer, 

med oftast en stereotyp bild som mystisk och romantisk. Efter detta kom Stockholms 

stadsmuseum till Roma Kulturklass och förklarade upplägget på utbildningen. Deltagarna 

skulle få en tredagars intensivkurs, där de den första dagen skulle få lära sig fototeknik av 

museets fotograf. De andra två dagarna skulle deltagarna utbildas i datahantering på 

Kulturskolan i Stockholm för att sedan själva kunna göra sina egna digitala berättelser. När 

allt var klart fick eleverna och lärarna materialet till skolan. Det är dessa digitala berättelser 

som utgör som material till den här forskningsstudien.  

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna studie är att belysa några unga romska elevers och en ung 

lärares berättelser om sin syn på sig själva och på skola och utbildning i Sverige.  
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De frågeställningar som studien försöker besvara är följande: 

- Vad väljer några romska ungdomar att berätta om, när de själva får erbjudandet? 

- Hur ser de på sin kulturella identitet idag? 

- Hur kommer denna till uttryck i de digitala berättelserna? 

- Vilken syn på skola och utbildning framkommer i berättelserna?  

 

Teoretiska perspektiv och tidigare forskning 

Om identitet 

Alla människor har olika identiteter, det kan vara språkliga, religiösa, kulturella eller enbart 

att man känner tillhörighet till en viss grupp. Inom dessa olika grupper finns något slag av 

gemensam nämnare som gör att man utvecklar en identitet. Katrin Goldstein-Kyaga & María 

Borgström skriver i inledningen till boken Den interkulturella blicken i pedagogiken (2012) 

om bland annat identitetsbegreppet. De talar om identitet som en process mellan två begrepp 

idem och ipse, ordet idem står för ”sammahet” och ordet ipse för ”självskap”. Identitet blir i 

den här processen något som både är beständigt och föränderligt. Enligt Borgström (1998) 

finns det vidare två grundläggande aspekter för identitet: en subjektiv och en objektiv. Den 

subjektiva visar hur man definierar och identifierar sig själv. Den i sin tur kan delas in i 

jagidentitet och självuppfattning. Kärnan i jagidentiteten är att individen har en stark 

självkänsla oavsett utvecklingar och förändringar. Pirjo Lahdenperä (2004) talar i sin tur om 

interkulturella identitetsformeringar i dagens globaliserade samhälle där individen kan ”inta” 

en tredje och mer okänd position, ett ’mellanläge’, varifrån dessa olika kulturer kan betraktas 

och värderas” (Lahdenperä, 2004, s. 19).  Även Goldstein-Kyaga & Borgström beskriver en ” 

tredje identitet”, som en typ av ny gränsöverskridande identitet som kan uppkomma i 

mångkulturella miljöer och ”som är ’både-och’ snarare än ett uttryck för den ena eller andra 

identiteten” (Goldstein-Kyaga & Borgström, 2009, s. 11). De menar också att nya kulturer 

kan uppstå i dessa möten och att det påverkar identiteten. 

Språklig identitet 

 

Språk och kultur är delar av socialisationsprocessen, där språket påverkar barnets utveckling 

(Borgström, 1998). Margaret Obondo definierar språksocialisation som ”den process som 

innebär att ett barn lär sig ett språk, en familjs och en grupps normer och värderingar samt hur 
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man använder språket för att inhämta kunskap” (Obondo, 1999, s. 36). Hon menar vidare att 

barn genom språket lär sig sin grupps normer, värderingar och seder. När det gäller 

tvåspråkigas språkanvändning framhåller Borgström att den ger individen en särskild 

medvetenhet om sina olika språk och deras innebörd som i sin tur leder till en sociokulturell 

identitet, där tvåspråkigheten får stor betydelse. Ungdomar som växer upp i två kulturer lär 

sig att hantera olika situationer i de båda kulturerna genom att de kan tala både sitt modersmål 

och majoritetssamhällets språk. Deras tvåspråkighet gör det också möjligt för dem att delta i 

skiftande kulturella situationer. Att behärska två språk betyder också att man kan se på 

världen på olika sätt. ”Språket är också viktigt för individens sociokulturella identitet därför 

att det utgör ’den medierande handling’ som individen använder för att skapa mening genom 

att agera med andra i olika sociala situationer” (Borgström, 1998, s. 42). 

Det är genom språket som den sociala differentieringen startar menar René Leon Rosales 

(2010). Hur vi talar, vilket språk som talas, ger olika status.”Genom att säga ’jag’ tar 

individen plats i språket och blir ett subjekt – exempelvis tysk, svensk eller tillhörandes en 

etnisk minoritet” (Månsson, 2010, s. 50). Borgström (1998) pekar på hur särskilt viktigt 

språket är för identiteten inom minoritetsgrupper.  Hon talar också om hur angeläget det är att 

bevara språket för att stärka identiteten för medlemmarna i gruppen. Minoriteter kämpar för 

rätten till sitt språk medan majoritetssamhället värnar om sitt språk, i detta fall det svenska 

språket. ”Nationalspråket har en stark ställning i Sverige och svenskan som majoritetsspråk 

har stått emot all påverkan utifrån på grund av Sveriges medvetna språkpolitik, som till 

syvende och sist strävar efter assimilation” (Borgström, 1998, s. 17). Trots förtryck och 

diskriminering har romerna lyckats att bevara det romska språket genom århundraden. 

Romerna har överfört språket muntligt inom familjen eller den närmsta gruppen (Rodell 

Olgaç, 2012).  

Kultur 
Öhlander (2005) beskriver begreppet kultur som ett tillstånd eller företeelse som kan 

separeras från andra företeelser. Kultur är som en egen entitet med klara gränser i en social 

eller med en geografisk lokalisering. Kultur kan också ses som något homogent med en egen 

logik, en egen historia och utveckling, som kontrollerar och dirigerar människor att agera på 

ett visst sätt. ”Termen närmar sig biologiska kategorier som ”ras” och ger en statisk syn på 

mångfald vilken dessutom baseras på social dominans (Ibid., s.16). Denna statiska syn på 

kultur har sedan 1960-talet fått en ny vändning.  Man börjar nu se kultur som något som är i 

förändring via människor i ett globalt kulturellt flöde. I dag brukar man dela in 
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kulturbegreppet i tre delar, att vara kultiverad, estetisk kultur och i kultur i antropologisk 

mening. 

Termen kultiverad används oftast om en person som är bildad, världsvan och som har ett fint 

uppförande i umgänge med andra. Ordets betydelse är att odla och kultivera själen eller sin 

person. Ordet kan också ha ett värderande och hierarkiserande inslag, då man ibland använder 

uttrycket ”vissa är mer kultiverade än andra”. Den andra delen är estetisk kultur som 

betecknar konstformer och utövande av konst. Den estetiska kulturen är mycket 

omdebatterad, vad som ska räknas till kultur respektive populärkultur, finkultur eller 

skräpkultur. Det här är ett sätt att urskilja vad som är god konst och utesluta det som inte 

räknas till de goda. Den tredje är den antropologiska betydelsen av kultur som kan 

sammanfattas med orden livsstil, traditioner, normer man lever efter, beteenden, ideal och 

värderingar eller hur något gestaltas och förmedlas till exempel glädje eller ilska.  Öhlander 

visar på skillnader i kulturer som kan användas som en förståelse mellan olika människor men 

också som kan användas i utövande av makt. Han beskriver också att ibland talar man om 

olika sorters kultur som kan vara kopplade till en viss åldergrupp, yrkeskår, kön eller till ett 

speciellt göromål. Här några exempel: cafékultur, ungdomskultur, finkultur, minoritetskultur, 

främmande kulturer m.m. (Ibid., s. 20-21). 

Romanipe – den romska värdegrunden  
När det gäller romanipe, den romska värdegrunden, finns det väldigt lite forskning med 

tonvikt på den romska identiteten, men frågan har stor betydelse för romer. Här måste jag 

utgå från det som finns skrivet men också från min egen erfarenhet inom området som romsk 

person och sakkunnig på området. Som tidigare nämnts har romerna genom tiderna varit en 

utsatt folkgrupp och varit förföljda och diskriminerade under sin vandring genom olika länder 

och kontinenter. Man har också i Sverige varit utestängda från Svenska kyrkan som gick ut 

med en offentlig ursäkt till romerna först år 2000 i Göteborg via press och TV. Dessa skäl kan 

vara faktorer som har gjort att den romska värdegrunden än i dag spelar en avgörande roll i 

romska sammanhang. I den romska värdegrunden är första regeln artighet och gästfrihet, en 

annan viktig regel är respekt till de äldre och olika renlighets regler. 

Gästfrihet 

Gästfrihet är högt värderat i den romska gruppen. Får man besök bjuder man på te, kaffe eller 

mat som dukas fram utan att man frågar om de är hungriga. Att fråga gäster om de vill äta 

eller om de är hungriga är oartigt. Men det är också oartigt att inte smaka på det som bjuds. 
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Även om man är mätt så bör man dricka eller smaka lite på maten. Inom vissa romska grupper 

är man känd för att vara en person som alltid dukar upp ett bord och har stor gästfrihet en 

sådan man kallas Skafidajko rom, ”Roma of the table” (Bakker & Kyuchukov, 2000, s 46).  

Artighet 

Artighet har ett universellt kulturellt värde. Som barn lär man sig inte bara hur man talar det 

romska språket man lär sig också de dolda artigheternas koder i språket (jfr Obondo 1999).  

Det är viktigt att kunna dessa för att man ska veta hur man talar och uppför sig i olika 

sammanhang och inom de olika romska grupperna så att man inte hamnar i konflikt eller 

missförstånd med andra romer i livet (Bakker & Kyuchukov, 2000). Det finns många sätt att 

lära sig dessa koder, via informellt lärande men också via ordspråk eller ibland i vissa sagor.  

Exempelvis brukar man säga: ”Häst vill du ha havre?” Det betyder att man aldrig frågar en 

häst om han/hon är hungrig, utan man sätter bara fram havren till hästen som äter den. Samma 

sak gäller enligt romanipe för gäster. Man frågar inte om de är hungriga, utan bjuder på vad 

huset haver och gästen låter sig väl smaka (Demetri & Dimiter-Taikon, 2002). 

Välsignelser 

Romer som möter varandra säger oftast inte ”Hej” till varandra, de ger varandra en 

välsignelse som till exempel: - Din dag ska vara välsignad, eller -Du ska ha en tursam dag. 

Detta är mycket viktigt för romerna, som inte alltid hade kyrkans välsignelse, att man istället 

välsignade varandra. Om man är gäst hos en familj och ska gå hem säger husvärden: - Gå med 

Gud, varpå den som går svarar husvärden: - Stanna med Gud (Bakker & Kyuchukov, 2000). 

Dessa olika delar i den romska värdegrunden romanipe kan också ses som ett slags språk, 

signal eller tecken inom den romska kulturen. 

Semiotiska tecken 

Det finns många språk eller tecken som människor använder sig av, de talade ordet, 

kroppsspråket, symboler, siffror m m. Enligt författarna Carlsson och Koppfeldt (2008) är 

tecken uppbyggda av en materiell uttryckssida och en immatriell innehållssida som betecknar 

uttryckets betydelse och tecknets innehåll. Men till tecken kan också kulturföremål räknas t ex 

midsommarstång, samovar eller en bukett rosor. Tecken kan man tolka men man måste se 

skillnaden på ”vad man ser och hur man ser det, eller hur det är framställt” (Carlsson & 

Koppfeldt, 2008, s.32). Tecken skapas utifrån intressen eller olika sociala situationer. 
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Selander & Kress beskriver i boken Design för lärande- ett multimodalt perspektiv (2008) hur 

olika saker har en viss innebörd för användaren, det kan vara saker som finns runt omkring 

dem som är som en symbolisk markör för dem. T ex papper och penna ger signal om att man 

kan skriva eller rita något. Genom transformation kan man bearbeta och omgestalta 

information till en film, bild eller teaterpjäs, eller som de romska eleverna i den här aktuella 

studien fick tillgång till digitala resurser, där de genom ljud, bild, tal och kroppsspråk kunde 

kommunicera sin berättelse till andra (transformation). Carlsson och Koppfeldt skriver vidare 

om tre olika tecknen: ikon, index och symbol. De menar att ikonen representerar eller 

motsvarar något i verkligheten genom att återge eller avbilda det. Ett index i sin tur kan ses 

som ett tecken som formas ur ett orsakssamband mellan två fenomen. Symboler kan ses som 

överenskommelser mellan människor om att något representerar en viss betydelse till exempel 

bokstäver, ord och siffror. ”Ikonen kan ses, ett index kan räknas ut och symbolen lärs in” 

(Carlsson & Koppfeldt, 2008, s.33).    

Socialsemiotik 

Inom socialsemiotik är det den teckenskapande kommunikationen och den sociala betydelsen 

som är det viktigaste. Socialsemiotik intresserar sig för hur text, tal och bilder samverkar 

multimodalt till exempel i en film, hur de resurser och dess mening kan bidra till ett 

utvecklande sätt att tolka och skapa mening i en specifik situation (Öhman – Gullberg 2008). 

Enskilda tecken och symboler har oftast ingen betydelse om det inte läggs in i en kontext. 

Olika tecken och symboler väcker olika minnen och associationer beroende på vem eller vilka 

som ser dem. Vad finns i bilden som ger betydelse eller associationer (konnotation)? De som 

använder sig av tecken eller symboler har en viss medvetenhet eller omedvetenhet om 

innebörden av att vissa tecken ibland kan vara kulturellt känsloladdade (Selander & Kress 

2010). Det talade ordet får en viss position i olika situationer, genom till exempel vem som 

talar först eller vem som talar sist. Bilder däremot ger större tolkningsmöjligheter. På bilden 

kan man se många saker men här måste man beakta de olika beståndsdelarna och hur bilden 

är komponerad för att förstå bildens betydelse (Öhlander – Gullberg, 2008, s. 33). Tecken 

skapas i olika sammanhang där de är meningsbärande. ”Detta innebär att ett och samma 

uttryck kan vara meningsbärande i en kultur men inte i en annan” (Kress, 2008, s. 67). 

Tidigare forskning om romer 
 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO, 2004) beskriver hur den akademiska 

forskningen har påverkat statens förhållningssätt till och åtgärder gentemot romer under olika 

perioder. ”Under 1930- och 1940-talen genomfördes åtskilliga studier med rasbiologiskt 
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perspektiv. Sociologin var under 1950- och 1960- talen idégivaren och under 1970- talet 

pedagogiken” (Ibid., s.10). Ett exempel på pedagogisk forskning är Inga Gustavssons 

avhandling Studier i en minoritetsgrupps strävan att bevara sin kulturella autonomi (1971) 

där hon beskriver det projekt som hon gjorde på den zigenska vuxenutbildningen i Årsta 

(Stockholm) höstterminen 1967- 1969. Författaren ledde då föräldracirklar i 

barnuppfostringsfrågor. En av hennes uppgifter var att ge zigenarna råd och stöd om deras 

barns skolgång i den svenska skolan. Hon berättade för dem vilka förväntningar skolan har på 

skolelever och vilka fritidssysslor och aktiviteter det finns för barn och ungdomar i samhället t 

ex bibliotek, ungdomsgårdar, sportklubbar m m. Zigenarna tyckte att det var viktigt med skola 

och många stödåtgärder sattes in för att hjälpa dem in i skolsystemet. Men efter ett tag 

upptäckte man att de zigenska barnen inte längre gick i skolan trots alla resurser och åtgärder. 

Gustavsson skriver i sin avhandling att det pågår ett krig mellan två kulturer; ”Där den starka 

parten visserligen inte längre försöker att förgöra den svagare, men där den starkare trots sin 

”numera ömsinta attityd” kräver att motparten ska avsvärja sig sina tidigare värderingar” 

(Gustavsson, 1971, s. 9). När zigenarna ville integrera sig i samhället på 1960-talet kunde det 

bara ske enligt majoritetssamhället genom assimilering. Men författaren såg andra saker som 

även i dag har stor betydelse för den zigenska gruppen.   

 Elevernas frånvaro från skolan kunde vara ett tecken på att det erbjudna innehållet i 

skolan inte kändes relevant för eleverna. 

 Det zigenska språket hade ingen naturlig plats på skolschemat. 

 Tvåspråkig undervisning skulle vara att föredra för elever som är tvåspråkiga. 

 En annan undervisningsmetod för de två språken för att höja elevernas kompetens i de 

båda språken.  

 Men det viktigaste som Gustavsson observerade var zigenarnas isolering och frivilliga 

segregation som ett sätt att bevara sin kultur och identitet (Gustavsson, 1971). 

DO (2004) framhåller vidare att när det gäller forskningen så var det under 1980- och 1990- 

talen ”främst etnologin som formulerade tidsperiodens frågeställningar kring romer” (Ibid.,s. 

10). Ett exempel på mycket omdebatterad etnologisk forskning var Karl-Olov Arnstbergs bok 

Svenskar och zigenare- en etnologisk studie av samspelet över en kulturell gräns (1998). 

Bland romerna så väckte boken starka negativa känslor till forskning om romer i stort, därför 

att man upptäckte att anonymitetskravet inte hade respekterats tillfullo. Många romer kunde 

identifiera deltagarna från studien trots att materialet var sekretessbelagt. DO (2004) 
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ifrågasätter forskningens förhållningssätt till romer och att forskningens egen roll inte har 

diskuterats.    

Den senaste avhandlingen i pedagogik är Den romska minoriteten i majoritetssamhällets 

skola: Från hot till möjlighet av Christina Rodell Olgaç, (2006). Avhandlingen är en studie av 

den romska minoritetens skolsituation och majoritetssamhällets möte från 1940-talet till 2005. 

I den beskrivs hur romska barn och familjer diskriminerats i samhället och i skolan. Denna 

diskriminering har gjort att romerna ansätt skolan som ett hot som försöker ta barnen ifrån 

dem. I och med romernas erkännande som nationell minoritet år 2000 har dock bilden av 

skolan enligt avhandlingen förändrats. Samhällets kunskap om minoritetsgruppen romer är 

fortfarande begränsad. Det finns därför enligt avhandlingen ett behov av interkulturellt 

förhållningssätt till bilden av Sverige, så att romernas och de övriga nationella minoriteternas 

historiska erfarenheter finns inkluderade. 

Internationell forskning 

 

Travellers i Storbritannien 

I Storbritannien har man gjort flera studier om sitt mångåriga arbete i skolan med Travellers 

en grupp, där det finns vissa likheter med resande romer i Sverige. Travellers är indelade i 

olika grupper t ex Gypsy Travellers, Irish and Scottish Travellers, Circus Travellers, New 

Travellers and Roma. De här familjerna är oftast mobila och reser från plats till plats. Detta 

gör att deras barn ibland bara går några dagar i en skola innan det reser vidare till nästa plats, 

där de kanske stannar några veckor eller månader. Christine O´Hanlon & Pat Holmes (2004) 

beskriver hur familjerna är vana vid att lära sig tillsammans i familjerna och att en viss 

oroskänsla uppstår i familjerna när man i skolan delar upp syskon i respektive klass utifrån 

ålder. Familjerna ber ofta om att få ha barnen tillsammans i samma klass, därför att man som 

förälderförväntar sig att de äldre syskonen hjälper de yngre i skolan. Flexibla lösningar inom 

olika områden som tar hänsyn till de olika familjetraditionerna är också en framgångsfaktor 

som författarna framhåller när det kommer till barnens skolgång och utbildning. Dessa 

flexibla lösningar gör att frånvaron minskar hos barnen. Även bemötandet av barnen, oavsett 

hur lång tid de kommer att stanna i skolan, har stor betydelse för barnens vilja att delta i 

skolarbetet. ”En annan aspekt som kan ha stor betydelse är en särskild plats, ”a sanctuary 

territory a Traveller friendly space” (Tyler, 2005 s.102), en fristad i skolan där eleverna kan 

få den hjälp och det stöd de behöver. På detta sätt kan man undvika mobbing eller andra 

svårigheter som kan dyka upp på rasterna eller under skoldagen. I skolor där man aktivt 
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arbetar mot diskriminering har man ett högre elevantal som stannar kvar. I de brittiska 

studierna betonas också vikten av modersmålet och all den kulturella kompetensen som 

barnen har med sig från hemmen och att läraren tar tillvara detta i undervisningen och visar 

förståelse för deras bakgrund. O´Hanlon & Holmes (2004) lyfter också upp de multimodala 

uttrycksformerna som ett steg att förbättra elevernas läs- och skrivutveckling. För att stilla 

föräldrarnas oro så är man i behov av att bygga upp en nära relation av förtroende mellan 

lärarna och hemmet. Många gånger blir denna kontakt långt utöver den vanliga lärarrollen. 

Lärarna som arbetar med barn från Traveller-familjer gör ibland uppsökande verksamhet eller 

reser också då och då runt med familjerna. Dessa lärare stöter även själva på samma 

diskriminering som Traveller-familjerna och -eleverna. Lärarna har lägre status i det brittiska 

skolsystemet även fast deras ämneskompetens är stor och deras flexibla lösningar är att 

föredra. På senare år har man sett i litteratur och i forskning att det har skett vissa förändringar 

i synsättet på Travellers. ”From deficit and disadvantage to difference to diversity” (Danaher, 

Coombes & Kiddle, 2007, s. xvi) 

 

Romer i Ungern 

I södra Ungern i universitetsstaden Pécs startade man Europas första gymnasium för romer år 

1994. Initiativtagare var bland andra János Bogdan, skolans första rektor, som själv var rom. 

Gandhigymnasiet är ett internatgymnasium, det första i sitt slag, som inte bara riktar sig till 

romska högstadie- och gymnasieungdomar utan är öppen för alla. Skolutbildningen är sexårig 

och man börjar på gymnasiet när man är cirka 12 år. För att rekrytera elever till skolan åker 

lärarna runt i hela Ungern och intervjuar och talar med barnens lärare för att finna potentiella 

romska elever. Eleverna bor i skolan under veckodagarna och reser hem under helgerna. 

Lärarna bor också i skolan och har en nära kontakt med eleverna och föräldrarna som då och 

då deltar i skolans verksamheter. Av alla lärare i skolan är en tredjedel romer. I 

Gandhigymnasiet läser man efter den ordinarie läroplanen, men man har också på schemat 

romsk historia, kultur, musik och mytologi. Utöver det så studerar eleverna två varieteter av 

romani chib. Efter gymnasietiden går cirka 70 procent av eleverna vidare till högre 

utbildningar. På universitetet i Pésc finns institutionen för romanologi (Romani Studies) där 

många av Gandhigymnasiets ungdomar fortsätter sina studier. Det starka bandet mellan 

Gandhigymnasiet, universitetet och romerna i närområdet utgör skolans styrka, enligt Thomas 

Acton (2002). Många av eleverna som har studerat vidare kommer tillbaka till gymnasiet för 

att undervisa där. Även om det förekommer unga giftermål bland eleverna i gymnasiet så 

känner den nuvarande rektorn på skolan ingen oro, eftersom eleverna som har gått där brukar 
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återvända tillbaka till studierna senare i livet. De första eleverna som gick ut gymnasiet var år 

2000. I en intervjustudie med några av dem som gjordes av Susan Roberta Katz (2005) 

berättar eleverna att det var den goda relationen till lärarna och deras höga förväntningar på 

dem som gjorde att de gick ut hela sin skoltid. I Ungern råder diskriminering och rasism 

gentemot romerna, men eleverna som gick på gymnasiet var skyddade från den verkligheten i 

skolan, något som gjorde att det ibland blev svårt för dem när de slutade skolan. Katz föreslår 

därför att skolan ska införa kritisk analys av strukturell, institutionell och individuell rasism i 

sina kursplaner. Det skulle bättre kunna förbereda eleverna för livet utanför skolan (Rodell 

Olgaç, Demetri & Dimiter-Taikon, 2010, s. 137-138). 

 

Behov av ny forskning om romer 

Laura Palosuo tar i rapporten En inventering av forskningen om romer i Sverige (2009) upp 

romernas situation i Sverige som har genom århundraden präglats av diskriminering, 

förföljelse, okunskapen, fördomar och berättelserna har satt sina spår i såväl i samhället och i 

viss mån även hos romerna, då man bland annat genom forskningen har gjort sig en bild av 

den romska gruppen. Under den senare delen av 1900-talet har man försökt att hjälpa 

romerna, men det har oftast misslyckats på grund av seglivade fördomar och okunskap. En 

annan faktor till de misslyckade försöken att bryta utanförskapet kan bero på bristande 

samarbete med den romska minoritetsgruppen. Delegationen för romska frågor fick i uppgift 

att utreda romernas situation i Sverige år 2007 genom att sammanställa och redovisa kunskap 

som finns på området. Delegationen kontaktade Centrum för multietnisk forskning vid 

Uppsala universitet år 2008 för ett uppdrag att inventera forskning om romer i Sverige. Till 

det här uppdraget bildade man också en romsk referensgrupp som även gav förslag till vidare 

forskning i framtiden om romer. Den rapporten utmynnade i nya förslag till forskning om 

romer där man tar upp områden som bör prioriteras. Ett av dessa områden är antiziganismen, 

där man vill se vilken mekanism styr antiziganismen och hur den påverkar romernas liv än i 

dag. Frågor om ”rashygien” och folkmord på romer är också ett område. Andra förslag som 

ges gäller romsk kultur, språkforskning och identitet. Det finns väldigt lite forskning i de här 

områdena, nästan obefintlig. Ett stort behov finns av positivt laddad kunskap om romer och 

romska förebilder. Palosuo avslutar sin rapport med att tillägga att det finns ett stort behov av 

ny forskning, där romerna själva borde vara med i upplägget av ramarna och målsättningen 

för denna framtida forskning. 
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Metod 

Material och genomförande 
Föreliggande studie bygger på digitala berättelser och min empiri består alltså av fem 

berättelser av unga romska elever och en ung romsk lärare gjorda i samarbete med 

Stockholms stadsmuseum och Roma Kulturklass. Innan projektet inleddes var frågorna 

många: Vem har rätt till materialet och de ungas digitala berättelser? På vilket språk ska 

berättelserna vara? Svenska eller romani chib? Får vi i klassen också dessa berättelser åt oss? 

Eller ska de bara vara på museet? Stadsmuseet förklarade för klassen att alla som medverkar 

skulle få ett exemplar av sin berättelse och att vi också skulle få extra kopior på materialet till 

klassen. De som medverkar i projektet skulle också ha rätten att berätta på valfritt språk, alltså 

att det var upp till var och en vilket språk som kändes mest naturligt för varje individ. 

Materialet är de i studien deltagande unga romernas berättelser som museet i sin tur kommer 

att visa under sin utställning hösten 2012, som sedan arkiverar den för framtiden. Museet 

berättade vidare att de har gjort liknande projekt tidigare med andra ungdomar som har gett 

dem sina livsberättelser. När det gäller urvalet till denna studie består den av samtliga 

berättelser gjorda inom ramen för detta projekt. 

Några av berättelserna i studien är berättade på romani chib och några på svenska. Dessa 

berättelser är transkriberade och översatta till svenska. De transkriberade berättelserna har 

analyserats genom att jag sökte nyckelord, teman och begrepp som utkristalliserade sig i dem. 

Leon Rosales skriver i sin avhandling Bortom hitersta gränsen hur ”övergången från muntligt 

till skriftligt språk i grunden alltid innebär en tolkning ”från ett språk till ett annat” en 

övergång från ett nyansrikt, levande samtal till ett fixerad statisk text” (Rosales, 2010, s. 44). 

Här kan jag samtycka med författaren då jag är medveten om elevernas och lärarens nyansrika 

och muntliga berättartradition omöjligt kan fångas i skrift. 

I erbjudandet från Stockholms stadsmuseum ingick en tredagars utbildning på heltid. Den 

första dagen skulle de lära sig fototeknik av en fotograf, som skulle komma till klassen för att 

arbeta med eleverna. Efter det skulle eleverna åka till Kulturskolan på en två dagars kurs i hur 

man genomför en digital berättelse. Fotografen som skulle utbilda eleverna i fototeknik fick 

dock plötsligt privata förhinder och kunde inte genomföra det planerade arbetet. Eleverna åkte 

ändå iväg till Kulturskolan med två lärare från Roma Kulturklass, en av dem var klassens IT-

lärare. Den första dagen på Kulturskolan fick alla som skulle medverka inledningsvis ett 

varmt välkomnande och man satte sig ner i en cirkel för att var och en från klassen skulle 

presentera sig. Sedan presenterades Stockholms stadsmuseum och verksamheten där och man 
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frågade deltagarna vad de hade för förväntningar på de här dagarna. De svarade att de inte 

hade några utan ville se vad museet hade att ge dem. De fick då se filmsekvenser och 

kortfilmer av förra årets deltagare, som också hade gjort digitala berättelser om sig själva, om 

reklam och andra saker. Efter filmerna fick alla en uppgift att skriva ner allt som de tycker 

bäst om, man bad dem att skriva allt de kunde komma på. Sedan fick de en ny uppgift 

nämligen att plocka ut tio saker som låg dem närmast ur den listan. Utifrån dessa skulle de 

sedan välja ett ämne/tema att göra en digital berättelse om. Av dessa listor fanns tre kvar efter 

kursens slut. Vad som stod på listorna kommer jag nu att lista upp utan inbördes ordning.   

 Gemenskap med vänner i kyrkan  

 skola  

 NK  

 kultur och tradition  

 romska livet  

 internetcafé 

 bio  

 lagar och traditioner  

 arbetsplatsen  

 hemmet och familjen   

Nu när de hade valt ett ämne, så skulle de börja skriva ett manus till sin berättelse. Sedan fick 

de ett papper som såg ut som filmrutor, där de skulle skriva ner manuset igen och börja 

fundera över att det skulle in bilder till manuset. När allt detta var klart fick de gå in i en 

studio och läsa in sitt manus som då blev inspelat på band. Innan de gick hem den första 

dagen fick de av Kulturskolan låna varsin digitalkamera. Nu var deras uppgift att ta egna 

bilder som skulle passa in i deras manus. Men vad eleverna upptäckte när de åkte hem var att 

alla kameror inte fungerade, så därför tog deras fotografering längre tid än planerat, då de var 

tvungna att låna av varandra de tre av fem kameror som fungerade. Eleverna lyckades ändå ta 

många bilder till påföljande dag. Dag två på Kulturskolan fick alla som tagit bilder tanka ner 

sina bilder på sin respektive arbetsdator. Sedan arbetade eleverna och lärarna på Kulturskolan 

med att sätta ihop bilderna med texten som de hade bandat in dagen innan. Lärarna på 

Kulturskolan gav alla beröm för att de hade varit så duktiga och effektiva i sitt arbete med 

berättelserna.  Men med tanke på att dessa personer kommer från en muntlig berättarkultur så 

kändes det här som en optimal miljö för dem att arbeta i (jfr Ong, 2003).    
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Kvalitativ forskningsmetod 
Min studie har en kvalitativ forskningsansats. De datainsamlingsmetoder som använts består 

av visuell etnografi och multimodala texter genom de tidigare nämnda digitala berättelserna. 

Kvalitativ forskning är en metod inom samhällsvetenskaplig forskning. I metoden ligger 

tyngdpunkten i ordet och inte i kvantifiering av analyserade data som har blivit insamlat som 

man gör i kvantitativ forskning. Enligt Bryman (2011) är kvalitativ forskning en 

kunskapsteori där man tolkar avbilder utifrån sin egen erfarenhet, kunskap och normer för att 

ge en helhetsbild av ett forskningsområde och en förståelse av den sociala verkligheten. 

Forskare som använder sig av kvalitativ forskning använder ofta flera forskningsmetoder 

samtidigt i en och samma undersökning. 

Bryman tar upp Gubrins & Holsteins (1997) mening om att det finns fyra olika traditioner 

inom kvalitativ forskning. Den första är naturalism, där man söker en förståelse av den 

”sociala verkligheten”, vilket betyder att man sätter ord på hur det egentligen är. Sådana här 

studier har beskrivit människors och deras samspel i naturliga situationer. Den andra är 

etnometodologi där syftet är att få en förståelse om hur den sociala ordningen formas och 

skapas via samtal och samspel. Den tredje är emotionalism där man strävar efter att fånga 

subjektets insida av erfarenheter och upplevelser alltså en inriktning på människors inre 

verklighet. Den fjärde är postmodernism där tonvikten är ”metodprat” som är öppet på olika 

sätt för att se hur den sociala verkligheten kan konstrueras. I mitt fall finns inslag från 

samtliga fyra traditioner i studien. 

Etnografi 

Etno betyder folk eller nation och grafien, skriva, tillsammans blir det folk(be)skrivning 

(Kullberg, 2004, s.11). För att bearbeta och analysera dessa digitala berättelser har jag valt att 

använda mig av kvalitativ forskningsmetod. Etnologer som är intresserade av det vardagliga 

livet eller det kulturella sammanhanget använder sig oftast av kvalitativ forskningsmetod. Ett 

viktigt moment i etnologiska studier är att se: ”Vilken typ av nedslag i verkligheten 

representerar det här materialet?” (Kaijser & Öhlander,  1999, s 26). Därför är det viktigt att 

de digitala berättelserna kontextualiseras, vilket betyder att man kan relatera till 

sammanhanget där det är giltigt. I Etnologiskt fältarbete (Kaijser & Öhlander, 1999)kan man 

läsa att etnologer som forskar beskriver människorna i sina studier som hyggliga och goda. I 

en nära relation är det lätt att blunda för de obehagliga. För mig som forskare och samtidigt 

rom är det en fråga som är aktuell och som jag kommer att återkomma till senare i texten. I 

etnografiska undersökningar är man i behov av fingertoppskänsla för det ämne som 
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undersöks. Tidigare forskning kan ligga till grund för att söka nya kunskapsmål som kan ge 

mig som forskare en tankeställare: Vad har jag som är nytt att berätta i min studie? 

Visuell etnografi 

Inom kvalitativ forskning har användandet av visuellt material ökat de senaste åren. 

Användandet av sådant material är inget nytt, inom samhällsforskning har socialantropologer 

använt fotografier i sina studier i decennier. Bryman (2011) tar upp att det finns två olika 

sorter av visuellt material, det som redan finns och det som är gjort för en speciell studie, 

vilket betyder att befintligt material kan vara till exempel privata fotoalbum eller andra bilder. 

Den andra sorten av material är det material som forskaren själv samlar in eller deltagarna 

som medverkar i datainsamlingen, av exempelvis bilder. Dessa bilder kan användas som 

diskussionsunderlag om bildernas betydelse eller deras innebörd. Det här kan med ett annat 

kallas för foto-elicitering. Bryman refererar till Pink (2001, 2004) som tar upp två viktiga 

punkter om visuellt material. Den ena punkten är av realistiskt slag där fotografen eller 

videobandaren bandar in ett skeende eller en miljö som sedan blir ett ”faktum” som 

etnografen kan tolka och komplettera till insamlade data. Dessa bilder kan fungera som ett 

fönster mot verkligheten. Den andra punkten är reflexiv som betyder att forskaren måste ha en 

medvetenhet och sensitivitet hur han/hon som forskare har påverkat det som har blivit 

fotograferat, vad det står för och vad det säger. Sensitiviteten står för insikt om hur ålder, kön, 

social bakgrund påverkar vad som avbildas, tillsammans med information om att 

informanterna påverkar resultatet av bilden. En annan sak som Bryman (2011) tar upp om 

Pink är att Pink menar att visuell forskningsmetod inte alltid är visuell. Det finns två sidor av 

saken. Den ena är att traditionella forskningsmetoder består av intervjuer, observationer och 

visuellt material. Den andra saken är att det visuella alltid finns med i de icke-visuella, vilket 

betyder att ordet i slutänden är uttrycksmedlet för forskaren och deltagaren i undersökningen. 

Bryman poängterar också trots den ökade populariteten av visuellt material och metod, är det 

inte ett måste att använda det i sina undersökningar, ”utan användningen av visuellt material 

ska vara relevant för forskningsfrågorna” (Bryman, 2011, s. 406).   

 

Multimodiala texter 
Människor har genom tiderna kommunicerat med varandra på olika sätt genom, tal, gester 

ljud och kroppsspråk. Det har fyllt en social funktion i deras vardagsliv. Via tal och tecken har 

de kommunicerat vad som är meningsfullt för individen i ljust det speciella sammanhanget. 

Den narrativa berättelse metoden som man använde förr i tiden har bytts ut, först genom det 
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tryckta ordet, sedan med olika uttryckssätt som film och data spel (Selander & Kress, 2010). I 

dag kommunicerar folk på olika sätt via multimodal teknik, sms, chattar, bloggar m m. De 

tekniska verktygen ger oss möjligheter att kommunicera med hela världen. Det här öppnar 

nya dörrar som gör att världen bildligt talat krymper. ”Detta multimodala språk ger oss 

verktyg att förstå oss själva och vår omvärld” (Carlsson & Koppfeld, 2008, s. 6). Genom 

multimodal kommunikation har unga romer i denna studie berättat om sig själva för att 

förmedla vad som är meningsfyllt i deras liv. Med de nya tekniska redskapen har också 

förutsättningarna ökat för dem att förmedla sina budskap. Dessa redskap ger också möjlighet 

för individer med olika funktionsnedsättningar att förmedla eller kommunicera ett budskap 

via olika tecken, symboler och bilder i mediaformat (vidgat textbegrepp).”Övergången från 

skriftbaserad informationsförmedling till en utpräglad multimodal informationshantering kan 

karakteriseras av skiftet från textsidan till bildskärmen” (Selander & Kress, 2008, s. 30). 

Bildskärmen ger dessutom individen möjlighet att producera och sprida information utan 

stora ekonomiska kostnader, vilket i sin tur ger individen ”makten över” sin representations- 

och kommunikationsform.   

Bildanalys och textanalys (multimodal analys) 
För att tolka och analysera bilder är man i behov av att se bilder med kritiska glasögon. Enligt 

Carlsson & Koppfeldt tolkar vi bilder dagligen genom att se på TV, tidningar, prata med 

människor där vi sätter ihop de olika delarna till en meningsfull del. ”Att kunna peka på hur 

delar och uttryck i bilder bidrar till en viss uppfattning innebär också att motivera varför man 

tolkar på ett visst sätt” (Carlsson & Koppfeldt, 2008, s. 14). Som forskare måste jag tolka och 

analysera de digitala berättelserna både från ett inifrån perspektiv och från ett utifrån 

perspektiv. I det här fallet blir mitt inifrånperspektiv ganska naturligt, eftersom jag själv är 

rom. Mitt utifrånperspektiv innebär att jag måste betrakta berättelserna utifrån och kunna 

distansera mig till dem. Det handlar alltså om att pendla mellan de båda perspektiven. Alla 

individer har egna värderingar när man ser på olika bilder m m som gör att man antingen 

skiljer sig eller delar samma uppfattning.”Med hjälp av media kan vi ta ställning och skaffa 

oss en position i gruppen både genom att identifiera oss och att utmärka oss” (Carlsson & 

Koppfeldt, 2008, s. 12).  

Etik 

Inom forskning finns det vissa etikregler som man måste vara medveten om. Kaijser & 

Öhlander (1999) skriver om hur viktigt det är att informera dem som deltar i en 

forskningsstudie vad syftet är med studien, att man ger en bra förklaring till dem som deltar 
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och inte bara säger att nu får ni eller du en chans att få er röst hörd. Detta är extra viktigt när 

det gäller minderåriga barn, då man behöver tala med målsman och få målsmans medgivande 

om att barnet får medverka. Man ska även ta upp med deltagarna att de är garanterade 

anonymitet och att de skyddas så att man inte kan identifiera enskilda deltagare. Även 

Bryman (2011) talar om hur viktigt det är att ge korrekt information till dem som medverkar i 

en forskningsstudie, han tar upp de olika etikdelarna om de rättigheter som deltagarna har. 

Man har rätt att delta i en studie men man har också rätt att hoppa av en studie om man så 

önskar. Bryman diskuterar vikten av att informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet respekteras. För att skydda de ungas integritet har 

jag i min studie valt att kalla ungdomarna för A, B 1, B 2, C, D, E, F . En av dem har gjort två 

digitala berättelser, den personen kallar jag för B 1, B 2. 

 

Validitet och reliabilitet 

Från det latinska ordet validitas kommer termen validitet, som betyder styrka (Kullberg 

2008). Inom kvalitativ forskning är validitet ett av de viktigaste kriterierna, som går ut på att 

mäta om forskaren har undersökt det som avsikten är (jfr Kullberg, 2008; Bryman, 2011). 

Inom kvalitativ forskning är det viktigt att kunna mäta rimlighet och trovärdighet med hänsyn 

till det empiriska stöd som finns. I en naturalistisk kvalitativ studie bör forskaren samla in 

data i en naturlig förekommande situation och miljö, inte under konstlade former. Den här 

formen passar utmärkt när det gäller etnografisk forskning, där forskaren oftast är 

(deltagande) observatör i naturliga miljöer under sina datainsamlingar (Bryman 2011). 

Kullberg (2008) skriver om den kvalitativa forskaren som ett mätinstrument, det är forskaren 

själv, som tolkar sina data men utan mätning. När det gäller reliabilitet handlar det mestadels 

om ”i vilken utsträckning ett instrument eller tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika 

tillfällen under i övrigt lika omständigheter” (Bell, 2006, s. 89), något som är centralt i 

kvantitativa studier. Enligt Bryman (2011, s. 352-354) anser vissa att kvalitativa studier ska 

bedömas utifrån andra kriterier än kvantitativa och föreslår exempelvis begrepp som 

tillförlitlighet och äkthet som kriterier att värdera en studie med. 

Forskarens roll 

Min personliga roll till dessa elever och till läraren är att jag är lärare till dessa elever och 

arbetskollega till läraren. Jag måste tolka det de berättar utifrån deras perspektiv och deras sätt 

att illustrera sina berättelser. Min roll som forskare är att distansera mig och försöka bortse 
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från alla informell kunskap om personerna i studien som jag har, för att kunna analysera och 

tolka deras berättelser och belysa deras vardagserfarenheter. Jag har ett inifrånperspektiv och 

en förförståelse, eftersom jag är deras lärare som känner eleverna sedan några år tillbaka. Till 

saken hör också att jag som forskare är själv rom precis som eleverna och läraren i studien 

och därför innehar jag en stor kunskap om elevernas och lärarens historiska och kulturella 

bakgrund. Vi delar samma flerspråkighet och traditioner som gör mig själv till en del av 

materialet. Jag kan också i själva berättelserna och bilderna vända linsen mot mig själv och se 

mig själv i berättelserna. Därför känns det relevant när jag analyserar materialet, att det är 

elevernas och lärarens värderingar som i första hand synliggörs och inte mina egna 

värderingar. Borgström (1998, s. 69) talar också om fördelarna att ha kompetens i den kultur 

man utforskar, men hon tar även upp att det i vissa fall kan förblinda en. Det är en faktor som 

man bör väga in i analysen, så att man tolkar det som är viktigt för eleverna och läraren och 

inte utgår från det som är naturligt utifrån min egen erfarenhet.   

Resultatpresentation och analys 

I detta avsnitt kommer jag att presentera ljud och bild i varje digital berättelse följt av en 

analys och tolkning av berättelsen. 

De digitala berättelserna 

Berättelse A 

Person A är en ung romsk person i tonåren. A bor i en förort norr om Stockholm där A 

tidigare också har gått i skola.  När A skulle börja i högstadiet bytte A skola och började i 

Roma Kulturklass. A:s familj är flerspråkig men det är romani chib och svenska som används 

mest i hemmet, på fritiden och med släktingar. A:s digitala berättelse inleds med ett 

sirenliknande ljud och överskriften är: E romani skola 2 språkig.  Här berättar A om sin skola 

och vilket ämne A är mest intresserad av på svenska. A tar upp att A undervisas på romani 

chib och att det ger A stort stöd i A:s skolarbete. A berättar om klassens tvåspråkiga 

undervisning och hur A under rasterna dricker te och hjälper till med de yngre eleverna i 

klassen. Ämnet matematik är A:s viktigaste ämne. A:s berättelse slutar med sirenljud. 

Bilderna som är tagna av A själv föreställer A:s skolmiljö, läromedel, matematikstenciler, 

lärarna i klassen och undervisningssituationer. A:s klädstil på bilderna visar en ung romsk 

person i moderna europeiska kläder. 
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Analys och tolkning av berättelse A 

Att ha en sirenliknande ljud får mig att tänka på uppmärksamhet. Att man vill göra någon 

medveten om att här är det något viktigt. Överskriften visar också på en position, en 

tillhörighet till en grupp. Ämnet som A tar upp i sin berättelse är viktigt för A. A identifierar 

sig med den tvåspråkiga undervisningen som också visar på att A kan båda 

undervisningsspråken eller att det inte är något främmande för A. Det är tydligt att utbildning 

är viktigt för A, eftersom berättelsen mestadels koncentreras sig kring skolans undervisning. I 

texten tar A upp att A hjälper de yngre barnen. Det är ett tecken på en naturlig socialiserings 

process som finns i A:s skolmiljö och kanske i A:s fritidsmiljö. Att dricka te på rasten kan 

vara vanligt i en del skolor, men det kan också vara en kulturell signal. Vad jag ser i texten är 

frågor som rör identitet, språklig tillhörighet, vikten av utbildning, stark självkänsla, kultur, 

socialisering och vikten av tvåspråkig undervisning. A:s bilder visar positiva 

undervisningssituationer där kroppsspråket uttrycker glädje och värme. Skolmiljön som syns 

på bilderna visar två miljöer i en. Den ena är skolbänkar och läromedel och den andra är en 

annan sorts miljö i bakgrunden med skinnsoffor och ett kök. Den andra miljön i bilderna ger 

en slags bild av en hemmiljö, som kunde ha varit tagen i vilken bostad som helst. De flesta 

bilderna är tagna i olika undervisningssituationer, på lärare och andra unga romer. Det är 

tydligt att A trivs i skolan, valet av bilder visar att A känner sig hemma i skolan, då A inte har 

valt några bilder från den egna hemmiljön. Valet av vänner på bilderna är A:s klasskamrater.  

Berättelse B1 

Personen är en ung romsk person som arbetar i Roma Kulturklass. B1 är en romsk lärare och 

aktivist som också driver en ungdomstidning som riktar sig till unga romer i Sverige och 

Europa. B1 är tvåspråkig och undervisar i sina två modersmål romani chib och svenska. B1:s 

berättelse inleds med en romsk välsignelse. Personen har valt att berätta sin berättelse på 

romani chib. B1 presenterar sig som lärare och fackligt ombud i Lärarförbundet och berättar 

också om sina olika utbildningar. B1 ger även information om skolan, eleverna och 

undervisningsmetoderna och tar vidare tar upp tvåspråkig undervisning och syftet med 

tvåspråkig undervisning och ger även en presentation av personalen som arbetar i klassen. 

B1:s bilder är från olika miljöer som B1 brukar vistas i. Det är bilder från arbetsplatser t ex 

skolan, från Lärarförbundet. Det finns också en del självporträtt, medarbetarporträtt, bilder av 

elever i lärande miljö och en festbild från Lärarförbundet.  
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Analys och tolkning av berättelse B1 

Att B1 inleder berättelsen med en romsk välsignelse visar för mig att B1 följer en romsk 

kulturell värdegrund, romanipe. Valet av språk i B1:s berättelse visar tillhörighet i en 

minoritetsgrupp. B1 har en position i två kulturer, en i den romska men också en i 

majoritetssamhällets kultur genom att säga att B1 är fackligt ombud. B1:s redovisning av 

utbildning och tvåspråkig undervisning ger också signaler om en medvetenhet om vikten av 

utbildning som har gett personen i berättelsen egenmakt och styrka i två kulturer. Personen 

uppvisar också en stolthet att inneha kunskap och utbildning, eftersom personen börjar sin 

berättelse genom att tala om alla sina utbildningar. Man kan nog säga att B1 är en modern 

romsk person som är utbildad och satsar på en karriär. B1:s medvetenhet om tvåspråkig 

undervisning gör att B1 är en person som förespråkar interkulturell undervisning, eftersom 

personen talar om vikten av tvåspråkig undervisning och vikten av att förmedla den romska 

kulturen till eleverna. Alla signaler som B1 berättar kan sammanfattas i utbildning, stark 

identitet, mångkulturalitet, stolthet, grupptillhörighet, tvåspråkighet, med andra ord en person 

som står stadigt med en fot i vardera kultur, den romska och den svenska. Personen kan enligt 

min mening i framtiden mycket väl bli en förebild i två kulturer. B1:s bilder är från olika 

miljöer som B1 brukar vistas i. Det är bilder från arbetsplatser t ex skolan, från 

Lärarförbundet. Det finns också som tidigare nämnts en del självporträtt, medarbetarporträtt, 

bilder av elever i lärande miljö och en festbild från Lärarförbundet. Vad jag tänker när jag ser 

bilderna är att det är en ung person som visar stolthet och glädje. Det finns dock inga tecken 

på att personen har romsk tillhörighet genom personens klädsel eller utseende. Bilden på det 

dukade bordet ger mig en signal om glädje och fest. Bord i olika sammanhang kan ha många 

olika funktioner. Bordet är en plats där man samlas och äter, bordet är en plats där många kan 

vara runt för att fira eller för att prata. Bordet för mig ger signaler om gemenskap av olika 

slag. Bord kan också vara en samlingsplats för flera kulturer att mötas samtidigt. Även i B1:s 

bakgrundsbilder från skolmiljön kan man skymta ett kök. Mat, kök och bord är det värme? 

Gemenskap? Hemmiljö? Trygghet? Träffpunkt? Kulturmöte? Gränsöverskridande? Frågorna 

som kan ställas blir många. 

Berättelse B2 
Personen som berättar den här berättelsen är den samma som i B1 men gör här en annan 

berättelse än den första. B2 har även i den här berättelsen valt att berätta på romani chib. 

Överskriften till B2 berättelse är Romer i Sverige 500 år. Samarbete med Roma Kulturklass 

och Stadsmuseet. Här tar B2 upp hur de medverkande i projektet är på Kulturskolan för att få 
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en utbildning i digitala berättelser. B2:s berättelse ger information om utbildningen, de som 

medverkar i utbildningen och de olika personernas roll i detta arbete, genom porträtt av dessa. 

B2 förklarar också hur viktigt det är för B2 personligen att medverka i det här projektet, 

vikten av att ge kunskap till de andra som medverkar och vikten av att förmedla dessa 

självberättelser till majoritetssamhället. Bilderna är från en ny lärmiljö med olika tekniska 

föremål som datorer, hörlurar, olika slags av sladdar och kablar som går till elektroniska 

utrustningar, kameror m m. Man kan se personer på bilderna som alla tittar i datorer. Men det 

finns också gamla romska foton och tidningsutklipp med på bilderna.  Allt avslutat med ett 

fyrverkeri och Kulturskolans namn.  

Analys och tolkning av berättelse B2  

Bilderna som finns till berättelsen visar värme, medkänsla och glädje mellan olika människor, 

vuxna och unga genom deras kroppsspråk, gester och ansiktsuttryck. Berättelsen har stor 

tonvikt på kunskapsförmedling, då B2 vill visa på vikten att lära sig ny kunskap via datorer. 

Tonvikten ligger på att utbilda och stärka den egna kulturella gruppen, men också att 

informera samhället om sin egen kultur och identitet. Vad jag ser är nytänkande och 

nyskapande i en gammal kultur som har muntlig berättartradition. Jag kan också tolka att det 

här är ett optimalt redskap för personer som har berättande som en naturlig del i sitt sätt att 

kommunicera, där det talade ordet har en mer naturlig förmedlande karaktär än den skrivna 

berättelsen. Av dessa bilder tolkar jag ny kunskap mellan två olika kulturer som möts i ett nytt 

forum för lärande. Den gamla kulturella kunskapen i den muntliga berättartraditionen i ett nytt 

perspektiv, där berättandet kan bevaras genom modern teknik. Här framkommer också vikten 

av att bli utbildad i teknik som finns i dagens samhälle, som även kan ge en gammal kultur 

lika möjligheter som andra i samhället har, bevarande och förmedlande kunskap av en 

gammal kultur i nya dimensioner, kulturstärkande för gruppen och kulturen. Detta kan bidra 

till en ny syn för majoritetsbefolkningen på en nationell minoritet. Historiska inblickar i två 

kulturer men också ett historiskt möte och samarbeten. Den moderna kulturen och den gamla 

romska kulturen. En läroprocess från två håll. Att medverkande har valt att avsluta bilderna 

med ett fyrverkeri förknippar jag med fest, glädje men också med att något gammalt är slut 

och något nytt ligger bakom nästa dörr. Fyrverkerier har man på nyår då man avslutar det 

gamla året och firar det nya året. Men fyrverkerier kan man också ha när man firar ett 

jubileum som romernas 500-årsjubileum i år 2012. 
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Berättelse C 

Denna berättelse handlar om en ung romsk person som bor i en av de västra förorterna till 

Stockholm. Personen går i Roma Kulturklass och är tvåspråkig. I familjen talar man mer än 

två språk men personen själv behärskar romani chib och svenska bäst. C har valt att berätta 

sin berättelse på romani chib, men ibland finns det vissa inslag av svenska ord i berättelsen. C 

har läs- och skrivsvårigheter. C berättar om romskt kaffe och te. C tar upp i vilken skola C går 

i och vad C brukar dricka i skolan. C:s berättelse är kort och handlar om hur man lagar romskt 

te och kaffe på gammalt romskt vis. Kaffet och teet det ska vara på ett speciellt sätt och helst 

ska det vara tillagat av en speciell person. C har endast en bild ifrån olika vinklar som 

föreställer ett bord med en grön broderad duk som är dukat med te, med frukter i glas, kaffe, 

med mjölk i glas, en samovar, en sockerskål, gräddsnäcka och ett fat med skorpor. 

 

Analys och tolkning av berättelse C 

Berättelsen är inte lång men den visar tecken på något som är viktigt och gott för C, nämligen 

te på riktigt romskt vis i teglas och såsom man kokade det när man bodde i husvagn förr i 

tiden. Här finns det en medvetenhet hos C om de historiska levnadsförhållanden som släkten, 

gruppen och romerna hade förr. C talar om husvagnen från förr och hur man inom den romska 

gruppen serverar te i glas med frukt. C visar med detta starkt att C tillhör en minoritetsgrupp. 

C är medveten om sin rätt att tala på sitt modersmål romani chib. C har också trots sin unga 

ålder en historisk medvetenhet om levnadsförhållanden både då och nu. För C är det bordet 

som är det viktigaste i den romska värdegrunden, där man alltid när man får gäster ska duka 

fram romskt te eller kaffe. C har vidare en medvetenhet om den romska värdegrunden 

romanipe. C har en kunskap om romernas historia och levnadsstil. C får trots allt en 

möjlighet, när C gör den här berättelsen i projektet, att medverka på lika villkor som resten av 

deltagarna, trots sina läs- och skrivsvårigheter. Enligt min mening har C utvecklat en 

fantastisk berättaregenskap, kanske för att kompensera sina läs- och skrivsvårigheter men 

också i enlighet med romsk berättartradition. C kan här använda sin berättarförmåga, sin 

visuella förmåga med hjälp av ett nytt modernt redskap som förhoppningsvis kan ge C en ny 

öppning i C:s kunskapsutveckling. 
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Berättelse D 

Personen i berättelsen är trespråkig, D talar romani chib och två nordiska språk. D är 

uppvuxen i ett grannland till Sverige, där D också har gått i skola. D:s familj flyttade till 

Sverige och valde att D skulle gå i Roma Kulturklass. Valet av klassen berodde på familjen 

ville att D skulle få det lättare med skolarbetet genom att få tvåspråkig undervisning direkt i 

skolan.  

D:s berättelse börjar med modern rappmusik och D har därmed valt att berätta om ett 

fritidsintresse nämligen Internetcafé. Här berättar D att D går på internetcafé 1-3 gånger i 

veckan med sina kusiner. D ger information om var internetcaféet ligger och förklarar tydligt 

vilka spel som är roligast att spela. D gillar spänning och tycker om att spela fyra personer 

samtidigt i ett spel som heter Zombie. D berättar också om ett spel som heter Counter-strike, 

där D är bäst och säger att ingen kan slå D i det här spelet. D inleder sin berättelse med 

överskriften: Den historiska legenden och sen personens alla förnamn och efternamn. D:s 

berättelse börjar som tidigare nämnts med modern rappmusik och sedan ser man ett skakigt 

eller hoppande porträtt av berättaren. D har valt bilder från den plats som D brukas vistas i 

med sina kusiner på fritiden.  Här ser man en dörrskylt och en öppen dörr. D visar upp olika 

spel som D spelar. På en av bilderna kan man se en bild på ett spel som D spelar, som 

föreställer två maskerade krigare med gevär i händerna. D visar också upp hur spelhallen ser 

ut. I bakgrunden kan man se en fondvägg med eldröd himmel och svarta berg eller vulkaner 

som pekar upp mot skyn. E har också en bild på en kiosk eller ett kök som finns i caféet.  

 

Analys och tolkning av berättelse D 

När jag hör på D:s berättelse ser jag en ung person med ett för mig modernt intresse. D har 

valt att berätta om sin fritid som han delar med olika vänner, men också med sina kusiner. 

Valet att vara med kusinerna gör att D delar en grupptillhörighet. Att de väljer att vara med 

sina kusiner kan också bero på språklig förståelse av varandra. Tydligen måste de, skulle jag 

tro, ha ett gemensamt språk och intresse. Språket behöver inte vara romani chib. Det kan 

också vara ett internetspråk eller spelspråk som de delar gemensamt. D proklamerar att D är 

oslagbar i ett speciellt spel som gör D till den bästa spelaren. För mig är det en tydlig vink om 

att D vill visa styrka och självkänsla, en bekräftelse på att det är något som D behärskar och 

känner sig duktig på. D:s berättelse innehåller mycket information om moderna dataspel som 

många unga personer känner igen. Jag kan nog även tro att kanske D också känner en 
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grupptillhörighet till de andra unga spelarna som går på just det här internetcaféet.  De ord 

som är markörer i den här berättelsen är: grupptillhörighet, hobby, intresse, självkänsla, 

språktillhörighet, dominans, självbekräftelse, identitet och släktskap. Mina tankar för mig till 

en plats där man kan drömma sig bort från verkligheten. En plats med öppna dörrar som 

hälsar dig välkommen till en egen värld, en värld där unga människor med samma intresse 

delar samma gemenskap, en grupptillhörighet till i en egen kultur, spelkulturen, en plats där D 

känner sig som en legend eller kung, där D kan härska eller vara härskare. Bilden på de två 

maskerade krigarna i spelet får mig också att tänka på manlighet, dominans och bilden av en 

matchotyp. Bilden på kiosken eller caféets kök kan även kopplas till paus och vila, en oas där 

man kan prata om sina framgångar eller förluster i spelet eller bara prata med varandra 

allmänt om vad som helst. Köket utgör en mötesplats för många av spelarna som finns i denna 

spelhall. D är en ung person som lever i det moderna samhället. Det verkar som att D har 

kunskap om de olika tekniska verktygen som finns i dag. För D är det de verktyg från 

vardagen in i fantasins förtrollade värld. En plats som D för tillfället trivs med. Har D behov 

av att fly verkligheten? Eller gör D det för att D finner det spännande, eller gör D det här för 

där är han bäst? Är han inte alltid bäst i sin vardag eller i livet? Frågorna är många men man 

kan inte alltid få svar på allt. Men en fråga var jag tvungen att fråga D. – Varför hoppade 

bilden på D:s berättelse? Till svar fick jag att den skulle symbolisera rörelsen i rappmusik 

eller dans och D ville därför att bilden skulle vara just rörlig. 

 

Berättelse E 

Personen E är en ung romsk person ifrån norra delen av Stockholm. E kommer från ett 

flerspråkigt hem, men det är romani chib och svenska som används mest i E:s hem och på 

fritiden. E har gått sex år i skola i närområdet intill sitt hem. E valde att byta skola när E 

skulle börja högstadiet. E valde då att gå i profilklassen Roma Kulturklass. E:s berättelse är 

den längsta av alla elevberättelser i denna studie. E:s berättelse handlar om E:s romska 

vardagsliv. E berättar hur E pendlar till skolan varje dag på tunnelbanan. E har en lång resväg 

men säger i berättelsen att det är värt besväret. E tar upp att E lär sig om romsk kultur i skolan 

och andra allmänna saker. E förklarar vidare den tvåspråkiga undervisningen som E får i 

skolan och att E har lärt sig skoltermer både på romani chib och på svenska. E förklarar att det 

är bra att ha romska lärare i klassen. E berättar att det är som bäst i klassen är när man samlas 

runt bordet och pratar om allt möjligt. När E kommer hem från skolan tittar E på TV, dricker 

romskt te, gör läxor, städar och hjälper familjen i köket med middagen.  E gör också en 
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redovisning av vad romskt te är för något, hur det serveras, när det serveras och vilken 

värdegrund som finns kopplat till det romska teet. På en av bilderna i berättelsen ser jag en 

ung romsk person som sitter i tunnelbanan. E är vinter- eller höstklädd, svart skinnjacka, 

polotröja och jeans. E har vidare en mobil i knäet. E har också en MP3-spelare i handen som 

E tittar ner på. Det finns andra människor med på bilden, bland annat två personer som sitter 

bakom E. Personen i bakgrunden till höger leker eller tittar på sin mobil. E har många bilder 

från skolan där man kan se skolans kök, klassfoto och en gruppbild. E har också en lång 

sekvens av ett dukat bord med romskt te i glas med frukter i. Ibland står text och bild i 

motsättning till varandra, något som jag återkommer till senare. E har bild på en lärare vid en 

dörr. E:s berättelse börjar och avslutas med ett sagoklingande nästan mystiskt ljud. 

 

Analys och tolkning av berättelse E 

E visar tydligt att E tillhör en etnisk minoritet genom sin överskrift Mitt romska vardagsliv.  

Om E inte själv hade identifierat sig som rom kunde den här berättelsen handla om vilken 

tonåring som helst. E beskriver skola och utbildning som något viktigt och att E:s resväg är 

lång, men det gör E inget eftersom E vill ha utbildning. Det finns en värdering här i 

betydelsen av utbildning och skola, som visar att E är medveten om sitt eget behov, sin vilja 

till egenmakt och sina värderingar.  Man kan också se i E:s berättelse att det finns en slags 

balansgång mellan två kulturer hos personen. Den ena är den svenska kulturen med skola, 

utbildning och läxor och den andra kulturen är den romska där E berättar om värdet av 

tvåspråkig utbildning, att lära sig mera om det romska livet och hur viktigt det är med romska 

lärare och E:s värderingar om romskt te och tradition. E tar upp bordet som en samlingspunkt 

för att mötas och prata, bordet som en plats för gemenskap. Mina personliga tankar när det 

gäller den här berättelsen är att vi har en person som är stark i sin identitet, som värnar om de 

två kulturer som tillhör personens vardagsliv och vikten av värderingar inom såväl den 

svenska som den romska kulturen som personen vet hur den ska vistas i. Men också 

betydelsen av gemenskap, grupptillhörighet både språkligt och kulturellt, gör att man kan se 

personen som en ung modern rom som lever i nuet och i Sverige. Att det är möjligt att 

balansera mellan två kulturer samtidigt utan att förlora fotfästet till någon av kulturer är också 

något som enligt min mening framkommer. I många av E:s bilder kan man också se värme, 

ömhet och tillit. Kopplar man ihop text och bilder så får man fram den här tryggheten som jag 

uppfattar så stark i vissa dem. Är trygghet så stark och påtaglig att bilder av hemmet inte är 
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nödvändiga? Klassen har kanske enligt E allt som behövs av hemmiljö, värme, trygghet, 

gemenskap och värdegrund. Om jag börjar med överskriften Mitt romska vardagsliv, var i 

bilden kan man se att E är romsk? E:s klädsel ser ut som höstens mode från Hennes & 

Mauritz eller Kappahl. Det kanske är så att man enligt E inte behöver ha romska accessoarer 

för att tala om att man tillhör en minoritetsgrupp. E är klädd i skinnjacka och jeans som vilken 

tonåring som helst i världen och E tycks vara medveten om dagens teknik som de flesta 

ungdomar i E:s ålder. E har mobil i knäet och MP3-spelare i handen, men de andra 

människorna på tunnelbanan har också mobiler i sina händer. E:s vardagsliv är att åka 

tunnelbana som de flesta människor gör i storstäder. E lyssnar på musik och verkar gilla 

underhållning under sin resa på tunnelbanan. E reser med tunnelbana men man genom 

bilderna i berättelsen vet man inte vart E är på väg. Kanske hem från skolan eller på väg till 

skolan. E är en romsk person, det är något som jag kan tolka av överskriften. E är  europeiskt 

klädd och har inget i klädväg som visar på romsk folkdräkt, smycken eller dylikt som skulle 

kunna kopplas till E:s romska identitet. E har ett vardagsliv som består av att åka tunnelbana 

som de allra flesta människor gör i storstäder. Tydligen är E för ung för att köra bil. Men resa 

kan också tyda på att E är på väg någonstans in i framtiden.  E:s klädsel och E:s tekniska 

saker ger signal om att E är medveten om mode och teknik. E är inte en typisk stereotyp bild 

av romska personer i färggranna kläder och stora smycken. E:s identitet och romskhet syns 

inte på ytan utan E bär detta inom sig. E är en ung modern romsk person som är integrerad i 

samhället, men som samtidigt vill bekänna sin grupptillhörighet genom att sätta en överskrift 

som avslöjar sin identitet. Enligt min tolkning måste E vara mycket stark i sin identitet, då E 

markerar sin tillhörighet redan i överskriften till sin berättelse. Om E inte hade markerat 

identiteten i överskriften, så kunde E vara vem som helst som åker tunnelbana varje dag. 

Även E har med i sina bilder ett dukat bord med te och frukter som presenterar romskt te och 

ger en förklaring till teet och de värderingar som finns knutna till det romska teet. Mycket av 

den värdegrunden ligger i romanipe. E har heller inga bilder från sin egen hemmiljö som E 

talar om i texten. Kan det vara så att E ser skolans miljö som en trygg hemmiljö? Om skolan 

är lika trygg som en ”hemmiljö” då måste personen i fråga sannolikt känna sig väldigt 

hemma, välkommen och trygg samt känna stor gemenskap med skolan, skolans personal och 

klasskamrater.  
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Berättelse F 

F är en tvåspråkig person som bor i en förort i södra Stockholm. F började i Roma Kulturklass 

som sexåring och gick där i några år. Familjen flyttade efter några år till en annan förort och F 

valde att börja i en skola i sitt närområde. F gick där i två år men valde att komma tillbaka till 

Roma Kulturklass, där eleven nu går i högstadiet. F valde att berätta en och samma berättelse 

på två språk, svenska och romani chib. F har inte tagit några bilder till sin berättelse, då 

personen i fråga inte kunde delta i den avslutande dagen på kursen, när man skulle sätta in 

sina bilder i sin berättelse. Personen F berättar därför enbart via ljud och beskriver att F tycker 

om att gå i skolan och träffa sina kompisar. F tar upp att klassen är tvåspråkig, var skolan 

ligger och namnen på lärarna i klassen.  F berättar vidare att undervisningen före lunch sker 

på romani chib och efter lunch på svenska.  F tar upp att matematik är det skolämne som F 

tycker bäst om och talar om att det ibland är svårt att förstå. Då kan F kalla på sina lärare som 

ger F stöd och hjälp på romani chib. 

 

Analys och tolkning av berättelse F 

F är en ung romsk person som visar sin tillhörighet i två kulturer genom att berätta sin 

berättelse på två språk. Är det så att F vill visa att F kan två språk eller gör F det här för att nå 

ut till olika grupper i samhället, romer och majoritetsbefolkningen, med tanke på att dessa 

berättelser ska vara med på en utställning till hösten 2012? F talar om att F tycker om att 

komma till skolan och träffa sina kompisar, alltså har F vänner i skolan. Har man kompisar då 

är man sannolikt omtyckt, men också själv en bra kompis. F känner samhörighet med sina 

kompisar i klassen som är romer, alltså också en grupptillhörighet. F talar även om vikten av 

tvåspråkig undervisning och nämner att när det är svårt i skolarbetet kan F kalla på sina lärare 

och då få hjälp. Kan det vara så att F känner att klassens personal ger det stöd och den hjälp 

som F behöver i sitt skolarbete genom att hjälpa F på romani chib? Kan det vara en orsak till 

att eleven flyttade tillbaka till Roma Kulturklass efter två år i en annan skola? Eller kan det 

vara så att F saknade sina kompisar och gemenskapen i klassen, som F hade tidigare när F 

gick i Roma Kulturklass. Jag kan i texten av den transkriberade berättelsen se att F visar 

grupptillhörighet i två språk. F markerar även att F har en annan kultur än den svenska och att 

F har en identitet i den kulturen. F finner stöd och tillit i klassens personal. F är medveten om 

att F har en plats i klassen och att F:s önskemål tas på allvar.  
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Sammanfattning av resultatet 
När de sju digitala berättelserna analyserades kunde jag finna många gemensamma nämnare i 

både text och bild. I sex berättelser tar personerna upp vikten av skola och utbildning. De 

berättar om sin egen skolgång och hur de uppfattar att deras eget vardagliga liv ser ut, med 

resor till skolan, undervisning och tvåspråkig undervisning. Det känns angeläget enligt min 

mening för de här personerna att tala om att de undervisas på sitt modersmål, romani chib, 

och därför har vissa av dem valt att berätta sina berättelser på romani chib. Valet av språk gör 

att de ställer sig i en position som visar att de har en grupptillhörighet i en annan språkkultur.  

Jag tolkar det som att de visar starka tecken på att de är starka i sin identitet och att de inte 

döljer att de tillhör minoritetsgruppen romer. I sina berättelser talar de om lärarna som arbetar 

i deras klass, hur de får stöd och hjälp i sin undervisning på romani chib. De påpekar också att 

tvåspråkig undervisning ger dem stöd i deras skolarbete. En av dem tar upp den 

socialiseringsprocess som finns i skolmiljön, där de äldre eleverna hjälper de yngre eleverna 

med deras skolarbete ibland. Den här processen känns naturlig hos eleverna i Roma 

Kulturklass. Romernas skolgång tidigare ägde ofta rum i läger, där det informella lärandet 

från gammal till ung var en naturlig del av vardagen.  Man kan tydligt se och höra att lärarna 

som är romska har stor betydelse för personerna i studien. De talar också om vikten av att lära 

sig nya saker som datahantering, som gör det möjlig för den romska berättarkulturen att 

utrycka sig på ett modernt sätt genom digital teknik. Den digitala tekniken blir ett sätt att 

överbrygga mellan gammal berättartradition och modern kultur. De visar också en 

medvetenhet om balansgången mellan två kulturer, den romska och den svenska och man 

märker tydligt att de är personer som är integrerade i båda kulturerna. Ytterligare så berättar 

de om vikten av att känna till gammal romsk historia, romska traditioner och den romska 

värdegrunden (romanipe).  Den romska värdegrunden speglas särskilt i att de talar om romskt 

te, hur det serveras och att det är ett måste i romska hem. De tar även upp betydelsen av att ha 

romskt te hemma och servera gästerna på romskt vis enligt romanipe.  

Personen D har valt att berätta om en annan kultur, internetkulturen, där personen vistas 

tillsammans med sina vänner och kusiner. Även det ger signaler om grupptillhörighet i den 

romska kulturen men också i en ny kultur, IT- kulturen. D verkar söka en annan värld där 

personen kanske känner sig som kung eller legend. Personen talar om de olika spel som spelas 

just på den här platsen och som D är bäst på. Men av D:s berättelse kan man också tyda att det 

finns ett behov av bekräftelse på att vara bäst på något, något som personen kanske inte finner 

överallt i sin vardag. När det gäller ljudet har vissa personer i studien valt olika ljudslingor till 
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sina berättelser. En av dem är ett sirenliknande ljud som får en att tänka på alarm eller något 

som är akut. Kanske vill berättaren signalera att här är det något viktigt. Lyssna! Se upp! Hör! 

En annan person väljer att ha ett klingande magiskt sagoljud. Romerna kommer från en 

muntlig berättartradition med sagor och berättelser. Kanske är det den berättarkulturen som 

just en av personen vill väcka till liv. I nästa ljudslinga hörs rappmusik som verkar signalera 

att man är modern och lever i nutiden.  

På vissa ställen stämmer ibland inte bilderna i berättelserna överens med texten. En förklaring 

till det kan som jag också nämnt tidigare att utbildningstillfället med fotografen uteblev och 

att alla kameror inte fungerade, så deltagarna var tvungna att låna kamerorna av varandra. De 

hade därför inte mer än en dag på sig att fotografera. Några exempel på bilder som inte 

stämde till texten var en bild där en elev berättade om hur trevligt det var när man satt runt 

bordet och pratade med varandra, medan man på bilden kan se ett bord dukat med romskt te i 

glas, men där man i bakgrunden ser en klasskamrat på en stol som ser uttråkad ut. 

Anledningen till den uttråkande klasskamraten var väntan på sin tur att få använda kameran. 

Om jag själv inte hade varit en del av studien, skulle jag inte ha kunnat tolka denna bild 

korrekt. Mitt inifrånperspektiv gjorde att min tolkning av bilden blev elevens fokus på bordet. 

Eleven hade inte en tanke på sin klasskamrat, för det var ju bordets gemenskap som eleven 

ville förmedla i sin bild. Ett annat exempel är då en elev berättar om sin långa resväg som 

ibland känns väldigt tråkig för eleven, men eleven hade fotograferat klassens ytterdörr där en 

lärare kommer in. Hur kan man då tolka vad som är tråkigt med skolan just genom dessa 

bilder? Läraren som kommer in, eller är det just den läraren? Vad vill eleven säga med 

ytterdörren, där läraren kommer in? Min tolkning av den bilden är att läraren kanske har 

kommit långväga ifrån, precis som eleven gör varje dag, eller att läraren är på väg att göra en 

lång resa. Men som jag tolkade bilden var det själva dörren som stod i fokus för eleven. De 

övriga bilder som eleverna tog är från deras skola, tunnelbanan, Lärarförbundet, olika 

undervisningssituationer i Roma Kulturklass, Kulturskolan och Internetcaféet.  

Bilderna på internetcaféet visar för mig personligen en ny värld med datorer och spel i en som 

jag uppfattar det sunkig miljö. På bilderna från caféet är stolarna, väggarna och draperierna 

svarta, allt ser väldigt mörkt ut. Det finns många olika affischer på spel och banderoller med 

namn på olika spel. Det är bilder på en miljö som är gjord för många personer med rader av 

datorer och stolar. En tanke som slog mig var vilken ljudnivå kan det finns i detta lokala 

utrymme, när det är fullt med spelare som är där samtidigt? Kan man kommunicera med 
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varandra eller sker kommunikationen endast via dator om man exempelvis är fyra personer i 

ett spel, som eleven nämnde?  

I nästan alla berättelser och bilder ser man kök och bord såväl dukade som odukade. Man 

pratar i berättelserna om bord, om hur viktigt det är att sitta runt bordet och prata, äta eller 

dricka. Vad vill man förmedla med detta? Är det kanske så att bordet symboliserar 

gemenskap, tradition och välsignelse. Förr i tiden bjöd romerna till fest för en hatt eller någon 

annan inköpt vara eller när ett barn blev fött för att få en välsignelse och för att skydda sig 

från det onda ögat. Bordet var platsen där man samlades för att välsigna, fira och för att vara 

tillsammans. Gemenskapen var så viktig, kanske just på grund av den utsatthet som romerna 

har levt under. Bordet är också till vardags viktigt, eftersom där samlas man än idag för att 

dela med sig av dagens händelser eller livets händelser och berättelser. Kök med eller utan 

bord är med i allas berättelse där den gemensamma nämnaren verkar vara mötet med varandra 

eller med andra kulturer. På samtliga bilder där det finns ett bord dukat med te, finns det 

också en samovar med på bilderna. Samovaren för romerna syftar tillbaka på den gamla tiden 

då romerna drack te ur samovarer. Eleverna i klassen tillhör den ryska kelderashgruppen 

romer som kom till Sverige på slutet av 1800-talet. Då hade romerna med sig sina samovarer 

för att koka te som de tidigare hade gjort i Ryssland. Samovarerna användes i de romska 

hemmen framtill 1980-talet. Jag kan nog tolka det som att deltagarna i studien genom valet av 

samovar på bordet vill visa sin grupptillhörighet, också som romer från den ryska stammen. 

De övriga bilderna uttrycker med de olika kroppsspråken värme, kärlek, gemenskap, tillit och 

glädje.  

Diskussion 
 

Syftet med den här studien är att belysa vad romska ungdomar och en lärare berättar när de 

får ett erbjudande om detta, genom i det här fallet digitala berättelser. Vad vill de förmedla 

om sig själva, sin kulturella identitet samt om skola och utbildning idag? 

 Multimodala texter 
Människor har alltid kommunicerat med varandra genom tal, gester och uttryck. Den nya 

tekniken har gett människan idag ett nytt verktyg att kommunicera med nämligen digitala 

verktyg (Selander & Kress, 2008). Bilderna som ingår i de digitala berättelserna visar att 

dessa ungdomar har en viss kunskap om den moderna tekniken som man använder av i 
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dagens samhälle, som MP3-spelare, mobiltelefoner och dataspel. Genom bilderna förmedlar 

deltagarna i studien till andra ett budskap om att de är medvetna om det moderna samhälle 

som de lever i idag. Även bakgrundsbilderna i en av berättelserna visar folk som sitter i 

tunnelbanan med mobiler i sina händer.  

Ungdomarna i studien är väl medvetna om sin muntliga berättartradition som gör att de har en 

vilja att lära sig detta nya redskap för att förmedla saker och ting, både om sig själva och sina 

egna intressen, men också om sin romska kultur, något som kan liknas vid ett vidgat 

textbegrepp (jfr. Ibid.). Kanske skulle man kunna se digitala verktyg som en bro mellan den 

romska muntliga berättartraditionen och det skrivna ordet, det som Ong (1990) kallar för 

sekundär talspråklighet. Vissa av ungdomarna i studien väljer att berätta på romani chib. 

Kanske är det så att numera är man stolta över sitt språk, man kanske vill visa att man tillhör 

en minoritetsgrupp, man ger tecken på tillhörighet av något slag och blir ett subjekt (jfr 

Månsson, 2010). 

Berättelserna ger också en chans till de här eleverna att berätta något som ligger dem nära, en 

möjlighet som de kanske inte haft tidigare på grund av hinder som t ex läs- och 

skrivsvårigheter. Den här erfarenheten kan ha öppnat nya dörrar och möjligheter att i 

framtiden förmedla mera på andra sätt än bara genom det skrivna ordet. Denna möjlighet ger 

också en chans att berätta något för släkt och vänner eller till människor runt om på hela 

världen. Man skulle som Selander & Kress (2008) kunna hävda att deltagarna i studien genom 

sina berättelser tagit makt över sin representation. Bilderna som de använder uttrycker och 

förmedlar många budskap. Att eleverna exempelvis valt bilder från olika 

undervisningssituationer och matematikstenciler ger mig signaler om att de vill visa sin 

vardag och den plats, där de vistas en längre period av sitt unga liv. Genom att berätta om ett 

internetcafé visar en av dem kunskap om modern teknik från en annan miljö, som också är ett 

sätt att sprida kunskap om sig själv till andra. Med stolthet visar just den här eleven upp olika 

spel med krigare. Krigare kan väcka laddade känslor hos olika människor (jfr Selander & 

Kress, 2010), men när spelet och krigaren sätts in i ett sammanhang, kan det just i det här 

fallet symbolisera makt för eleven, en makt som eleven har i en ny ungdomskultur eller IT-

kultur. När alla olika bilder och ord i berättelserna i studien sätts in i en kontext, ser man hur 

deltagarna beskriver sitt vardagsliv som moderna unga romer av idag. 
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Semiotiska tecken och socialsemiotik 
Symbolers användning är som tidigare nämnts ibland som signaler om något man vill 

förmedla det kan vara t ex ett kulturföremål, en händelse eller en situation, som har en viss 

innebörd för den som använder det (Carlsson & Koppfeldt, 2008; Öhman-Gullberg, 2008).  

Elevernas val av symboler som de har fotograferat verkar ibland vara noga uttänkta. En 

symbol som återkommer hela tiden är bordet. Deltagarna i studien lägger stort fokus på 

bordets olika innebörder. Bordet verkar för dem vara den centrala platsen där allt händer, 

samtal om skolan, familjen, livet och fritiden. Där finns gemenskapen och kulturutbytet. För 

dem tycks det vara den bästa platsen som har en speciell mening i deras liv. Bordets innebörd 

tolkar jag som att där finns den gemenskap med människor som har betydelse i deltagarnas 

liv. Där finns personer som de känner gemenskap och samhörighet med. Det kan också vara 

så att bordets centrala plats kan tolkas som den trygga plats som de är i stort behov av, 

eftersom dessa elever och läraren fortfarande ibland upplever trakasserier och diskriminering i 

sitt vardagsliv på grund av sin etniska bakgrund. Det finns också ytterligare en betydelse av 

bordet nämligen värderingen i den romska kulturen, som i många andra kulturer, om just 

bordets gemenskap där man äter och samtalar med varandra. Det får mig som forskare i just 

den här studien att tänka på den gamla lägereldens betydelse i romska sammanhang. 

Lägerelden utgjorde förr i tiden den centrala punkten för möten och en samlingsplats för 

romerna. Där arbetade man under dagen med förtenning och på kvällen samlades man kring 

den för att berätta dagens händelser eller sagor för att underhålla varandra. Lägerelden var en 

varm och på kvällen upplyst plats att vara på. Kanske har bordet för de unga romerna i studien 

fått lägereldens betydelse. 

Det finns också förmedlande bilder i berättelserna, som visar tillhörighet i en romsk grupp 

och som deltagarna vill förmedla till betraktaren, t ex bilden på en romsk kvinna, äldre bilder 

på romer, en rysk tesamovar och ett bord dukat med romskt te. Tesamovaren är en historisk 

kultursymbol som vidare visar att deltagarna har en koppling till Ryssland och bordet med te 

visar en romsk värdering om te som ett uttryck för gästfrihet, något som är ett måste i ett 

romskt hem.  Samovaren kan med hjälp av Carsson & Koppfeldt (2008, s. 33) ses som både 

en ikon, d v s något som motsvarar verkligheten, och som en symbol som i detta fall uttrycker 

sambandet med Ryssland. När det gäller det dukande bordet kan man se det som en ikon men 

också som ett index som uttrycker sambandet till gemenskap och romanipe. Bilderna kan ses 

som kulturella bilder som visar att deltagarna också har en position inom minoriteten som 

kulturförmedlare. Med tanke på att de deltar i ett 500-årigt jubileumsprojekt ter det sig kanske 
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naturligt att de visar sitt romska vardagsliv med just dessa symboler. För eleverna och läraren 

är detta kanske det mest romska i deras vardagsliv, som i sin tur visar att de själva sätter stort 

värde på dessa romska föremål och värderingar.  

Kultur och identitet i förändring 
Livsstilar, normer och värderingar kallas ibland för kultur, en kultur är inget statiskt utan 

något i ständig förändring (jfr Öhlander, 2005). Eleverna på bilderna i berättelserna använder 

”traditionella” Hennes & Mauritz kläder. Man talar också ”om sin romska vardag”, men var 

finns de romska accessoarerna? Behöver man romska accessoarer för att visa sin romska 

vardag? Det verkar som att vad eleverna visar är att deras romska kultur i förändring. De har 

valt en klädstil som fungerar i deras vardagsliv, en klädstil som inte hade varit accepterad 

bland romer för 30 år sedan, men som idag är vanlig bland vissa romer. Berättelserna visar 

unga romer som pendlar mellan kulturerna, som klär sig europeiskt, men ändå kallar sin 

vardag för romsk. Den nya generationen romer visar genom sina bilder att de verkar ha gjort 

omvärderingar av kulturen utan att ”skada” den, det vill säga att kulturen följer med 

utvecklingen och förändras, så att den ändå fyller en funktion för dem, också som ett sätt att 

överleva. De är måna om att bevara kulturen, traditionen och den romska värdegrunden, 

romanipe, på samma gång bidrar de till en utveckling av kulturen med de äldre romernas 

välsignelse. De äldre har också insett att tiderna har förändrats och att man inte kan leva kvar i 

det förflutna. När de unga berättar så talar de även om att i skolan, d v s i Roma Kulturklass, 

får de lära sig om romsk kultur, något som känns väldigt angeläget för dem. De talar också 

om de olika traditionerna som finns i deras romska värdegrund.  En annan sida som 

framkommer är deras andra kultur, skolkulturen, som hittills i högre grad har ingått i den 

svenska kulturen (Taikon, 1979; SOU 2010:55). För de unga och läraren verkar det vara 

viktigt i dag att gå i skolan och få en utbildning. Behovet av skolgång ger dem en position i 

det svenska samhället för att få ett arbete, en möjlighet att ta egenmakt också i den svenska 

kulturen. Här uttrycks att en kultur i förändring är också en kultur som man kan överleva i och 

genom. Hos ungdomarna i studien uttrycks något som man skulle med Goldstein-Kyaga & 

Borgströms definition kalla för ”en tredje identitet”, som en typ av gränsöverskridande 

identitet (Goldstein-Kyaga & Borgström, 2009, s. 11), där dessa ungdomar både pendlar 

mellan en romsk, svensk och global kultur, men också skapar något nytt och eget. Det verkar 

som att deltagarna i studien bär sin romskhet, sin romska identitet, inom sig. 
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Skolan- en trygg plats 
I Lärarnas tidning (6/2012) talar man om flyktingbarn som finner en trygg plats i skolan, en 

lugn tillflyktsort för barnen i deras vardag, då de många gånger bor trångbott med flera 

syskon i små lägenheter. På samma sätt finns det romer som än i dag inte har fast bostad, de 

hyr många gånger andrahandsboende eller till och med bor på lägenhetshotell. Under dessa 

villkor blir kanske skolan för en del romska barn också en särskilt trygg plats. I en av 

berättelserna i studien beskriver en elev sitt vardagsliv, hur man hjälper till hemma i köket 

med middagen och att man ser på TV. Men det finns inga bilder från elevens hemmiljö eller 

på elevens rum, i stället finns en bild på eleven i en fåtölj i skolan. Det kan tolkas som att 

skolan känns trygg och som en hemmiljö för eleven, en plats där eleven har trygghet och 

värme. Skolan är ingen skrämmande miljö, utan eleven har i klassen en fristad från mobbing, 

utanförskap m m, något som eleven kanske inte skulle ha i en traditionell svensk skolklass. 

Roma Kulturklass kan mot bakgrund av detta tolkas som ett ställe där eleven har möjlighet att 

kan identifiera sig med gruppen, kulturen och känna samhörigheten. Detta kan jämföras med 

det som Gustavsson (1971) beskriver i sin avhandling om Årsta vuxenskola som blev som en 

kulturbärande institution för romerna på 1960-talet. För romerna i Årsta vuxenskola blev 

skolan en institution där de kunde träffas och ta upp olika kulturella angelägenheter med 

varandra, eftersom man inte bodde i läger längre. Skolan blev därför en ny samlingsplats. 

Kanske är det så att Roma Kulturklass precis som Årsta vuxenskola och som studierna från 

Ungern och Storbritannien beskriver, både är en hemmiljö men också den efterlängtade 

institution där kultur och identitet kan bevaras, den självisolerande och segregerande plats, där 

man som rom kan vara sig själv, utan att behöva vara rädd för diskriminering och förföljelse. 

Det blir en fristad och hemvist för kultur, historia, språk och traditioner i utveckling.  

 

Avslutande reflektioner och fortsatt forskning 
 

Alla romer har självfallet olika syn på vad romskhet innebär. Vissa romska grupper har 

förlorat sitt språk och har då istället tagit den romska klädstilen som den viktigaste 

identitetssymbolen för den romska kulturen.  Detta kan ibland orsaka problem för dem som 

inte vet att romerna inte är en homogen grupp. Många romer blir också uppmanade att byta 

kläder eller klädstil för att få bostad, utbildning och arbete. Myndigheterna säger att romer ska 

integreras i det svenska samhället. Men är priset för integration att avsäga sig hela sin 
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kulturella identitet? Romerna är enligt min mening redan integrerade i det svenska samhället. 

Det man snarare gör nu, är att man som på 1960-talet, för en assimileringspolitik där romerna 

ska fostras och rehabiliteras in i samhället. I dag heter det integration men det är samma 

tankegångar som tidigare, det handlar fortfarande om vi och ”dom”. ”Dom” är den mystiska 

asociala gruppen med mycket kultur som inte passar in i samhället.  

Den här studien har enligt min mening visat att de unga romerna och läraren i dag verkar 

befinna sig i ett förändringsstadium eller ett nytt skede där en ny romsk kultur håller på att 

skapas. De pendlar mellan den gamla romska kulturen och den nya globala kulturen för att 

överleva i dagens svenska samhälle. Genom att stärka sin identitet och kunskap i båda 

kulturerna kommer de sannolikt att ha en god möjlighet att ta egenmakt, genom att inneha de 

båda kulturernas språkliga och kulturella makt eller kunskap, som i sin tur kommer att leda till 

god integrering. När alla dessa bitar faller på plats och kommer i rätt kontext kommer detta att 

påverka många romska ungdomars sociala roll och förhoppningsvis ge dem det romska 

vardagsliv de önskar. Att det finns behov av kunskap om den nationella minoritetsgruppen 

romer är de flesta medvetna om, kanske i framtiden är det just de här unga romerna och 

läraren som har deltagit i studien som kommer att vara den nya generationen romer som för 

kulturarvet vidare till såväl romer som icke-romer.  

I den här studien var materialet redan producerat inom ramen för ett färdigt projekt. För att 

göra någon liknande studie skulle jag istället kunna välja att använda mig av intervjuer och 

deltagande observationer. Att jag själv är rom har i den här studien inneburit att jag redan haft 

en förförståelse för en del av frågorna som undersökts. Jag vill ändå påstå att min förförståelse 

i det här fallet har varit en tillgång, kanske särskilt eftersom tidigare akademiska studier om 

romer oftast gjorts av icke-romer. Det skulle även vara intressant att göra ytterligare en studie, 

där de unga på ett mer fritt sätt fick möjlighet att skapa berättelser runt romsk identitet och 

kultur i multimodala sammanhang, för att se vilka symboler och tecken som de skulle 

använda. Ett område som också inte är utforskat gäller överbryggandet mellan muntlig och 

skriftlig kultur och det vidgade textbegreppets roll i romska sammanhang.    
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