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Abstract: 
Då romerna har varit en marginaliserad, exkluderad och diskriminerad minoritet i 

majoritetssamhället Sverige, är studiens syfte att få en bild av hur romerna, 

beskrivs i den svenska skolan över tid. Studien utgör två olika undersökningar 

utifrån fenomenologi som teori och metodansats. I den läromedelsanalys som 

genomförts, visar resultatet att romerna som objekt knappt varit synliga, och i den 

mån de synts, har bilden varit statisk och homogen. I undervisningen i skolan idag, 

visar resultatet av de intervjuer som genomförts, att bilden av romerna till viss del 

har förändrats, men att de lärare som tillfrågats är osäkra på vad de ska undervisa 

om då information om romernas historia saknas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: Romer, nationella minoriteter, samhälle, skola, objekt, fenomen, 

läromedel, undervisning. 
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1.Inledning  
Romerna är en av fem folkgrupper som har status som nationell minoritet i Sverige. 

Trots det är de knappt synliga i samhälle och skola och det finns väldigt lite 

information och tidigare forskning om folkgruppens historia. Den 

problemformulering som ligger till grund för den här studien handlar om samhällets 

och skolans syn på romerna och hur skolan ska kunna bedriva undervisning när det 

saknas information. Jag har i den här studien valt att utifrån romerna som objekt, 

analysera läromedel och intervjua lärare för att få en bild av fenomenet, om och hur 

den här gruppen är synliga i läromedel och undervisning. Enligt de mänskliga 

rättigheterna som grundar sig i att alla människor har lika värde oavsett 

könstillhörighet, kultur, etnicitet eller sexuell läggning, har alla människor också rätt 

till sitt eget språk, sin kultur och religion (Regeringskansliet, 2008). 

 

Katarina Taikon, författare och medborgarrättsaktivist, berättar i självbiografin 

Zigenerska (1963, s. 31), om sin fars kamp att låta barnen gå i skolan under 1940–

50 talet. Inga zigenarbarn hade tidigare fått gå i svensk skola och även Katarina och 

hennes syskon fick en bristfällig skolgång under deras uppväxt. I boken skriver hon 

bland annat om den zigenarundersökning som pågick under hennes författande av 

biografin, men som hon löpande fick ta del av (Taikon, 1963, s. 49–51). 

 

Romerna är en av de nationella minoriteterna som har varit utsatta för förtryck och 

diskriminering i Sverige under flera hundra år. På regeringens hemsida kan man läsa 

att romerna länge har varit en marginaliserad och exkluderad minoritet i det svenska 

samhället och att situationen har hanterats på ett överlägset sätt av staten. År 2000 

godkände Sverige Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter 

och europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk, vilket ledde till att 

romerna tillsammans med judar, samer, sverigefinnar och tornedalingar fick 

nationell minoritetsstatus (Indzic Dujso, 2015, s. 2) Romerna är som minoritet också 

skyddade enligt skollagen men hur ser det ut i praktiken? Är romerna integrerade i 

skolan och räcker det som framgår av läroplanen och skollagen kan man undra. 

 

Mycket har hänt sedan Katarina Taikon växte upp och sedan några år tillbaka pågår 

ett projekt, där skolverket bland flera myndigheter ingår, med syfte att inkludera 

romerna i samhället långsiktigt på alla plan (Skolverket, 2019b). Med hjälp av 

tidigare forskning, analys av läromedel samt intervjuer med verksamma lärare vill 

jag ge läsaren en bild av hur romerna har synts och på vilket sätt de tar plats i skolan 

över tid.  

 

Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om 

samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både 

våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider 

skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin 
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omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra 

vår egen tid. (Skolverket, 2019a, s.199) 

 

2. Syfte  
Syftet med studien är att få en bild av hur romerna beskrivs i den svenska skolan 

över tid i årskurserna 1–6.  

 

2.1 Frågeställning 

• Hur återspeglas romerna i läromedel i So – ämnen över tid? 

• Hur synliggörs romernas historia, kultur och språk i undervisningen idag? 

 

3. Bakgrund  
I det här avsnittet presenteras de styrdokument som valts ut för ändamålet med fokus 

på värdegrunden och kursmålen i So-ämnena, för att synliggöra riktlinjerna för so-

undervisningen. Därefter redogörs för några delar ur skollagen med relevans för 

studien och avslutningsvis presenteras ett regeringsuppdrag med syfte att öka 

inkludering av romska individer i samhället. 

 

3.1 Rådande styrdokument 

För att få syn på eventuella förändringar i undervisningen har jag valt att titta på två 

styrdokument, Lgr69 och Lgr11.  

 

3.1.1 Lgr69 

Finns det några tendenser till nationella minoriteter i Lgr69 från 1969?  

 

I läroplanen för grundskolan (Lgr69) kan man under mål och riktlinjer läsa följande: 

Den enskilda människan är medlem av skilda gemenskapskretsar. Dessutom 

är hon samhällsmedlem såväl i den nationella som i den internationella 

gemenskapen. För att hon skall kunna finna sig tillrätta i tillvaron, måste hon 

redan under skoltiden få öva sig att leva och verka i gemenskap med andra 

och förbereda sig för sin roll som aktiv medborgare i morgondagens 

samhälle, som betydligt mer än det nuvarande kommer att kräva samverkan 

och solidaritet mellan människorna (Lgr69, s. 10).  

 

Under riktlinjer för orienteringsämnena kan man i Lgr69 läsa att syftet med 

samhällsorienteringen är att stärka eleverna i det demokratiska tänkandet och att på 

sikt öka sin förståelse för både sig själv, sina medmänniskor och att som 

samhällsmedborgare bidra till en bättre värld (Lgr69, s. 170).  

 

I grundskolans tidigare år, 1–3 (även kallat lågstadiet), finns kursplaner för So-

ämnena religionskunskap och hembygdskunskap. Målet med religionskunskapen 

var i första hand att eleverna skulle orientera sig i kristendomen med dess historia 

och dess heliga skrift. Undervisningen skulle även innehålla andra religioner och 
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trosuppfattningar och ”ge en inblick i nutidens etiska och livsåskådningsmässiga 

grundfrågor och tankeströmningar.” (Lgr69, s. 175).  

 

I hembygdskunskap var målen att ge eleverna en god grund och kunskap om deras 

omgivning baserat på det som intresserade eleverna för att skapa så bra 

förutsättningar som möjligt för kommande samhälls- och naturorienterande ämnen. 

Några helg- och flaggdagar skulle uppmärksammas, andra nationella och 

internationella traditioner samt FN-dagen och nordens dag. Det framgår även att 

undervisningen skulle belysa människors levnadssätt från förr och nu (Lgr69, s. 

178).  

 

I mellanstadiet, årskurs 4–6, finns So-ämnena religionskunskap, samhällskunskap, 

historia, och geografi med kursplaner. Här var målet med religionskunskap 

densamma som för de lägre åldrarna där kristendomen var den centrala delen. Även 

målen i hembygdskunskap var samma som för de lägre åldrarna. I 

samhällskunskapsämnet var målet bland annat att eleverna skulle orientera sig i 

samhällsläget i både Sverige som utanför nationen. Meningen med undervisningen 

var också att sprida det demokratiska budskapet och stimulera eleverna till egna 

insatser och ett samhällsengagemang. Vidare kan man läsa att eleverna skulle 

undervisas om människors olika levnadssätt och hur de samverkar, detta utifrån 

aktuella händelser och frågor i elevens närhet samt i övriga världen (Lgr69, s. 182). 

 

Historieämnets mål i Lgr69 var, för elever i årskurs 4–6, bland annat att ge dem 

insikt i tidigare, framförallt nordiska, men också allmänna historiska händelser, 

personer och hur deras levnadsvillkor såg ut, ”som gångna generationer levat och 

om det arv, som de efterlämnat.” (Lgr69, s. 184). Eleverna skulle genom 

undervisningen och i samband med Sveriges historia, med utgångspunkt från 

hembygdens historia tillägna sig dessa kunskaper. Samhällsutvecklingen kulturellt, 

politiskt, socialt, vetenskapligt och ekonomiskt skulle belysas med tonvikt på det 

som var aktuellt för de problem som var rådande i världen. Undervisningen skulle 

också bidra till ökad förståelse för människans olika förutsättningar under olika 

tider. Eleverna skulle även undervisas om minoritetsförtryck och rasförföljelser, 

belyst utifrån deras historiska ursprung (Lgr69, s. 184–185). 

 

Huvudmomentet i geografiundervisningen för mellanstadiet var bland annat att 

eleverna skulle få kunskap om landets natur- och kulturgeografiska miljöer. 

Undervisningen skulle belysa hur människor utifrån varierande förutsättningar 

utformade sina levnadsvanor samt hur man utnyttjade och utvecklade jordens 

resurser för ekonomiska, sociala och kulturella behov. Huvudmomentet var att 

genom bilder av natur- och levnadsförhållanden och bebyggelse få kunskap om 

svenska län och landskap. Det framgår vidare att undervisningen skulle bidra till att 

eleverna själva skulle komma att känna ansvar och lust till eget engagemang och 
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insatser i samhällslivet. Med ett elevansvar i klass- och elevråd menade man att den 

demokratiska grundsynen skulle levandegöras (Lgr69, s. 182–183). 

 

3.1.2 Sammanfattning Lgr69 

I Lgr69 kan man inledningsvis skönja att skolan ska jobba utifrån ett demokratiskt 

synsätt i övergripande mål och riktlinjer. Det framgår också att de 

samhällsorienterade ämnena ska stärka eleverna i det demokratiska tänkandet och 

på så sätt ska det bidra till en bättre värld. I årskurserna 1–3 är det mycket fokus på 

hembygden och kristendomen, men andra religioner samt dåtidens livsåskådning 

och tankeströmningar innefattar en undervisning om ett rådande demokratiskt 

synsätt, skola och samhälle. I kursplanen för historia i åldrarna 4–6 står det explicit 

att eleverna ska undervisas om minoritets- och rasförtryck men om just romerna och 

att de skulle tillhöra en minoritet nämns ingenstans.  

 

3.1.3 Lgr11 

Grundskolans nuvarande läroplan Lgr11, reviderad 2019, är skriven drygt fyrtio år 

senare, och frågan är på vilket sätt de nationella minoriteterna nu syns? 

 

”Skolväsendet vilar på demokratins grund.” (Skolverket, 2019a, s. 5) står det att läsa 

inledningsvis i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, i 

kapitlet om skolans värdegrund och uppdrag. Den utbildning och kunskap som 

eleverna har rätt till i skolan har med andra ord sin grund i de mänskliga rättigheterna 

och det är skolan och med den lärarna som ska se till att så sker (Skolverket, 2015). 

 

I läroplanens kapitel om övergripande mål- och riktlinjer kan man läsa att det är 

skolans skyldighet att se till att eleverna efter avslutad grundskola har tilldelats 

kunskaper kring de nationella minoriteterna (Skolverket, 2019a, s.12). De nationella 

minoriteterna har enligt lagen rätt att få det skydd som behövs för att deras språk, 

historia och kultur ska hållas levande (Skolverket, 2015).  

 

Geografiundervisningen ska leda till att eleverna får de förutsättningar som behövs 

för att utveckla sina kunskaper om hur människan samspelar med samhälle och natur 

”och vilka konsekvenser det får för naturen och människans levnadsvillkor.” 

(Skolverket, 2019a, s. 196). 

 

I ämnet historia ska undervisningen bidra till att eleverna ges förutsättningar att 

utveckla sina kunskaper om både likheter som skillnader i människors 

levnadsvillkor och värderingar. Det ska på så sätt skapa förståelse för eleverna för 

olika kulturella levnadssätt och sammanhang (Skolverket, 2019a, s. 205).  

 

”Undervisningen i ämnet religion ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 

religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i 
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världen.” (Skolverket, 2019a, s. 209). Syftet är också att undervisningen ska bidra 

till att eleverna utvecklar förutsättningen att reflektera över sin identitet och andra 

etiska livsfrågor, med förhoppningar om att detta ska leda till en ökad tolerans kring 

såväl sitt eget som andra människors sätt att leva och tänka (Skolverket, 2019a, s. 

209). 

 

Samhällskunskapsundervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se på 

samhällsfrågor ur mer än ett perspektiv. Eleverna ska på detta sätt utveckla en 

förståelse för betydelsen av jämställdhet samt sina egna och andra människors 

levnadsvillkor (Skolverket, 2019a, s. 224).  

 

3.1.4 Sammanfattning Lgr11 

I Lgr11 kan man trots inledningen om skolans skyldighet att undervisa om de 

nationella minoriteterna, inte finna något under årskurserna 1–3 om att 

undervisningen ska beröra romer eller nationella minoriteter generellt. I ämnet 

historia är det först på högstadiet som skolan ska behandla nationella minoriteter 

och därmed romernas situation i Sverige. Begreppet nationella minoriteter dyker 

dock upp i ämnet samhällskunskap för årskurserna 4–6. Demokratibegreppet 

förekommer däremot vid flera tillfällen, inte minst inledningsvis i värdegrundsdelen 

där det framkommer tydligt att den svenska skolan är grundad i det demokratiska 

tänkandet. I alla So-ämnena finns ett mål med en undervisning om demokratiska 

värden som en röd tråd genom de centrala innehållen. 

 

3.2 Vad säger skollagen? 

Alla barn bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till kostnadsfri 

grundskoleutbildning (SFS, 2010:800, 2§). I första hand är det vårdnadshavaren som 

är skyldig att se till att barnet deltar i skolundervisningen i andra hand kommunen 

där eleven bor, och i tredje hand skolans huvudman (SFS, 2010:800, 20§, 21§, 22§).  

 

I skollagens första kapitel under 5§ kan man läsa att: 

 

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor (SFS, 

2010:800). 

 

Förändring i skollagen som har gällt sedan den 1 juli 2015: 

 

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas 

modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk. Det innebär 

för modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk att kravet på att 

elevens vårdnadshavare har språket som modersmål tas bort för elever som 
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tillhör en nationell minoritet. Elever som går i grundskola, grundsärskola, 

sameskola eller specialskola behöver heller inte längre ha grundläggande 

kunskaper i språket för att få modersmålsundervisning (Skolverket, 2015). 

 

Sammanfattningsvis innebär det som står i skollagen att de nationella minoriteterna 

har rätt enligt lag att behandlas som alla andra barn, vilket får konsekvenserna att 

alla är lika mycket värda och jämställda oavsett grupptillhörighet. Att de erbjuds 

modersmålsundervisning oavsett vårdnadshavares språk, betyder att språket och 

därmed dess kultur och historia är skyddat och lättare kan bevaras.  

 

3.3 Ett regeringsuppdrag 

År 2016 fick skolverket i samarbete med Socialstyrelsen i uppdrag från regeringen 

att ta fram en utbildning för brobryggare med romsk språk- och kulturkompetens. 

Brobyggarna ska agera länk mellan enskilda personer och offentlig verksamhet och 

behöver vara anställda inom skola, förskola, sjukvård och socialtjänst. En 

förutsättning för att delta är att man arbetar i någon av ovan nämnd verksamhet 

parallellt med utbildningen, och har en kommunal anställning. Utbildningen 

motsvarar 30 högskolepoäng och deltagarna följer en gemensam utbildningsplan 

fördelat på fyra olika kurser. De brobyggare som är anställda på skolor har i sitt 

uppdrag fått arbeta som modersmålslärare, studiehandledare, elev- eller lärarresurs 

och kontaktperson för elevers familjer och skolan (Skolverket, 2019b). I den 

redovisning som görs till regeringen årligen, kan man på skolverkets hemsida ta del 

av både deltagandet och studieresultat för brobyggarna, samt kommunernas 

redogörelse för utfallet av själva projektet. 

 

I avsnittet Slutsatser och bedömningar (Skolverket, 2019b) i redovisningen av 

uppdraget, kan man bland annat läsa att brobyggarverksamheten, oavsett område, 

behöver tid för att hitta formen och att man på många ställen kan se att arbetet nu 

efter tre år har kommit igång på allvar. Många kommuner beskriver att det är svårt 

att mäta resultatet av arbetet men att mycket med projektet ändå har förbättrats. Man 

nämner att nya kontaktnät skapats, information om romers situation har spridits och 

kunskap har på så sätt ökat, kontakt mellan hem- och skola har förbättrats, frånvaro 

i skolan har minskat, personal- och målgruppen har nått större insikter och man 

upplever att tilliten till olika myndigheter har förbättrats. Skolverkets bedömning är 

att projektet behöver fortsatt ekonomiskt stöd och att informationen till 

kommunerna behöver förtydligas vad gäller uppdraget (Skolverket, 2019b).  

Att projektet med regeringen leder integrationen framåt är uppenbart och än mer 

tydligt blir det att ett integrationsarbete med romerna inte på allvar skett tidigare.  

 

4. Tidigare forskning 

Då forskning om romer i läromedel och undervisning är väldigt begränsad, har jag 

valt att inleda tidigare forskning med romer i Sverige över tid som följs av romer i 
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skolan över tid. Detta för att läsaren ska få en bild av hur romerna har beskrivits i 

forskning av samhälle och skola över tid. Avslutningsvis görs en presentation av två 

olika studier om nationella minoriteter i läromedel samt en sammanfattning av den 

tidigare forskningen.  

 

4.1 Romer i Sverige över tid 

Romerna, som kom till Sverige redan på 1500-talet, är den största etniska gruppen i 

Sverige och gick under den nedsättande benämning tattare under lång tid. Hazell 

skriver i sin bok Resandefolket- från tattare till traveller (2011), att forskare under 

1950–60 talet inte ville erkänna romer som en etnisk grupp men att det kom att 

ändras då nya forskare och resande hävdade annat. Hazell (2011) menar att romerna, 

trots sina 500 år i landet, lyckats bibehålla sin kultur och sina traditioner men smälter 

ändå in i majoritetssamhället då de tagit till sig de svenska traditionerna (Hazell, 

2011). 

 

I en artikel skriver Ericsson (2017) om exkluderingar av tattare och zigenare i form 

av kollektiva våldshandlingar från slutet av 1800-talet fram till 1955 runtom i 

Sverige. Myndigheterna hade fattat en territoriell exkludering av romerna, vilket 

innebar att man inte fick ta emot utländska romer, man fick inte heller ha kontakt 

med eller hjälpa romerna med bostad. I början av 1900-talet förändrades debatten 

och istället tvångsassimilerades romerna genom att man tvångsomhändertog deras 

barn. Med assimilering ville man att folkgruppen skulle utplåna sin kultur och göras 

om till svenskar för att passa in i samhället. I förslaget om tvångsassimilering ingick 

även tvångssteriliseringar. Efter andra världskriget ville man få bort 

exkluderingspolitiken och ge romerna medborgerliga rättigheter, men fortfarande 

utifrån ett assimileringsperspektiv. Ericsson (2017, s. 39) tar bland annat upp frågan 

om hur våldsaktionerna förhöll sig till det rådande politiska klimat och den debatt 

som fördes kring ”zigenarfrågan” under denna period. Trots nationella förändringar 

där debatten gick från exkludering till assimilering och inkludering så levde den 

territoriella exkluderingsfrågan kvar på det lokala planet, vilket utgjorde fortsatt 

förföljelse och kollektivt våld gentemot romerna (Ericsson, 2017, s. 60). 

 

De romer som levde i Sverige fick svenskt medborgarskap först 1952 och det var i 

och med det som de sociala myndigheterna genom olika åtgärder kom att arbeta med 

Zigenarutredningen (SOU 1956:43), där zigenarundersökningen som pågick mellan 

1962–1965 ingick. Tanken här var att få den avvikande gruppen människor att bli 

svenska medborgare i praktiken, med jobb, utbildning och bostäder. Zigenarna hade 

blivit klassade som socialt handikappade och det vetenskapliga underlaget skulle ge 

myndigheterna en ökad kunskap kring romerna och dess leverne och kunna leda till 

en form av omvandling. Undersökningen gick i stort ut på att de som stod utanför 

välfärdssamhället genom rehabilitering skulle bli tillgängliga för arbete och på så 

sätt normaliseras. Socialmedicinska undersökningar skulle kunna reda ut de 
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frågetecken som fanns kring denna grupp för att på så sätt förstå hur de skulle kunna 

bli arbetsföra och projektet zigenarfrågan kom att ingå som en 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Undersökningen innebar att deltagarna registrerades, 

uppgifter dokumenterades och allteftersom kunskap samlades in uppstod nya frågor 

och ytterligare romer registrerades och undersöktes i vetenskapens namn. (Ohlsson 

Al Fakir, 2015, s. 288–304). Ohlsson Al Fakir (2015) menar att myndigheter än i 

dag använder sig av vetenskaplig kunskap för att lösa sociala problem och att det 

kan vara problematiskt ur ett integritetsperspektiv men att forskare menar att 

underlaget är viktigt för det demokratiska och inkluderande samhällets skull 

(Ohlsson Al Fakir, 2015, s. 304).  

 

År 2000 fick romerna tillsammans med samerna, tornedalingarna, judarna och 

sverigefinnarna erkännandet och skydd som nationella minoriteter med 

minoritetsspråken romani chib, samiska, meänkieli, jiddisch och finska (Rodell 

Olgac, 2006, s.13). För att kunna definieras som nationell minoritet krävs det att det 

är en mindre folkgrupp som har en viss samhörighet såsom språk, kultur eller 

religion som gruppen värnar om och som är i minoritet i förhållande till 

majoritetssamhället. Det krävs dessutom att gruppen har en längre historisk relation 

till landet den lever i (Rodell Olgac, 2006, s.13). I en proposition från regeringen till 

riksdagen 1999 (Prop. 1998/99:143) lämnades förslag på åtgärder som Sverige 

behövde göra för att kunna ge de nationella minoriteterna det skydd som krävdes. 

De åtgärder som redovisades är bland annat frågor inom utbildning, äldreomsorg, 

massmedia, översättning av några författare samt samarbete mellan olika nationer 

(Dahlstedt, 2016, s. 289). 

 

2006 fattade regeringen ett nytt beslut om att skapa delegation med syftet att 

förbättra romernas situation. Romerna har utpekats som offer för omständigheterna 

och staten, det så kallade majoritetssamhället har kommit med lösningar och i stället 

för att lyssna på berättelser om romer så skulle man låta romerna själva få göra sin 

röst hörd. Verksamheter och projekt runt om i landet med avsikt att stötta romers 

situation skulle nu stödjas och information om deras situation skulle spridas till 

kommuner runt om i landet, i syfte att inte skapa en stereotyp bild av minoriteten. 

Detta för att undvika den generella bilden av misstro som gruppen är utsatt för (SOU 

2010:55). Trots erkännandet som en nationell minoritet och fortsatt arbete för att 

förbättra romernas situation, utsätts romer än i dag för diskriminering i det svenska 

samhället. År 2013 kartlades och registrerades cirka 4700 romer runtom i landet av 

skånepolisen, av dessa var drygt 1000 barn. Romer har fortfarande svårt att få 

bostäder och många upplever Sverige som rasistiskt inställt gentemot romer 

(Dahlstedt, 2016, s. 290). 
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4.2 Romer i skolan över tid 

Sommaren 1943 gick svenska staten in med stöd för sommarundervisning för 

romska barn under knappt två månader, dessa sommarkurser pågick fram till 1958 

(Rodell Olgaç, 2006, s. 93). Under 1960 - talet kom Zigenarutredningen att 

uppmärksamma romernas situation i Sverige och den socialmedicinska 

undersökningen resulterade i en avhandling, The Gypsies in Sweden. A Socio-

Medical Study (1976). Avhandlingen sammanfattade romernas situation som en 

konsekvens av samhällets diskriminering, där romerna blivit behandlade som en 

grupp skild från majoritetssamhället, trots det svenska medborgarskapet, som i sig 

skulle stå för lika rättigheter (Ohlsson, Al Fakir, 2013). Det svenska 

medborgarskapet ledde dock till att den romska befolkningen blev bofast och i och 

med det förväntades de romska barnen närvara i skolan (SOU 1956:43). Istället för 

ökad närvaro minskades den och zigenardelegationen i Stockholm kom därför att i 

samarbete med Pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet inleda ett 

projekt som sträckte sig mellan 1965–1968, med syftet att underlätta för 

zigenarbarnens skolgång (Rodell Olgaç, 2006, s.46). Trots de statliga satsningarna, 

medborgarskap, fast bostad och en tanke om att barnen skulle integreras i 

majoritetssamhällets skola, fanns länge ett stort motstånd hos både skola och andra 

samhällsmedborgare till att romska barn skulle gå i svensk skola (Rodell Olgaç, 

2006, s. 105–106). 

 

4.2.1 Romers beskrivningar av skolan 

I Rodell Olgaç (2006) avhandling om romska minoriteteter i det svenska 

majoritetssamhällets skola, gjordes intervjuer med romer födda mellan 1950 – 1980 

- talet med erfarenheter från skolan under perioden 1970–2000. Alla deltagare har 

gått i grundskolan, några har bara några skolår medan andra har tagit studentexamen, 

en del har egna barn som vid intervjutillfället går i skolan. Även pedagoger som har 

jobbat med romer, både romska och icke-romska, intervjuades (Rodell Olgaç, 2006, 

s. 83–84). 

 

De före detta eleverna vittnar om hög frånvaro och kort tid i skolan. I en intervju 

berättar en kvinna om sin skoltid på 1980-talet som bara varade i sex år, att hon 

kunde vara borta från skolan flera veckor i sträck utan att någon ringde hem och 

frågade var hon var eller kommenterade frånvaron när hon kom tillbaka. Hennes 

föräldrar, som aldrig hade gått i skolan, visste inte vad som förväntades och hade 

inte heller insikt i eller kunskap om vad skolplikt innebar (Rodell Olgaç, 2006, 

s.110).  

Flera tidigare elever vittnar om en okunskap om romernas historia i skolan och om 

deras situation, trots att några av deltagarna gått i skolan så sent som på 1990-talet. 

  

De enda gångerna man stötte på ordet zigenare, det var när bokstaven Z i 

alfabetet förekom. Det var en stor kvinna med zigenarkjol, alltså det var det 
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enda jag kommer ihåg, men annars så tänkte man inte så mycket på att man 

var rom, utan man var en i mängden (Rodell Olgaç, 2006, s.111). 

 

När en av de intervjuade började högstadiet, på en ny skola, blev han kraftigt 

ifrågasatt av skolans rektor som undrade vad han gjorde där då han var zigenare och 

vad hon visste så gick inte zigenare i skolan. Han kom förövrigt från en familj där 

det var självklart att man skulle gå i skolan och där de flesta fortsatte på gymnasiet 

efter grundskolan. (Rodell Olgaç, 2006, s.111–112).  

 

Många av de intervjuade vittnar om diskriminering och rasism i skolan. De icke-

romska pedagogerna kan bekräfta den bild som ges av hur romerna behandlades i 

skolan. En av pedagogerna berättar om en flicka som under sin pryo-tid fick sluta 

då man på arbetsplatsen fick reda på att hon var rom. Familjen ville inte anmäla 

saken då de var rädda för att det skulle uppfattas som att de bråkade och menade att 

det bara skulle göra saken värre och slå tillbaka på romerna på ett negativt sätt. En 

annan av pedagogerna menar att det är frågan om bristande kunskap om romer 

snarare än rasism. Flera vidhåller dock att det är och varit frågan om diskriminering 

då många skolor och lärare haft låga förväntningar på de romska eleverna och inte 

förstått varför de varit i skolan över huvud taget, då inställningen varit att romer inte 

går i skolan. I en av intervjuerna med pedagogerna beskriver man att det under deras 

tid som pedagoger varit vanligt med så kallade ”slaskgrupper” där man ofta placerat 

de romska eleverna i brist på tro och förväntningar kring elevernas kapacitet (Rodell 

Olgaç, 2006, s.113–114). En av de före detta eleverna berättar att hen aldrig blev 

mobbad i skolan, för hen berättade aldrig att hen var rom (Rodell Olgaç, 2006, 

s.123).  

 

En före detta elev berättar hur viktig familjen är för romerna, att det är utifrån hur 

man uppför sig som man bedöms och värderas hur man är som människa. Familjen 

har också varit den enda grupp som man som rom kunnat få ett erkännande av, då 

majoritetssamhället inte har varit något alternativ. Själv gick hon i skolan i sex år 

men slutade för att hjälpa sin mamma i hemmet och för att familjen ansåg att hon 

inte behövde gå i skolan. Hon berättar vidare om hur det var att växa upp i ett 

samhälle som tyckte att det var något fel på henne bara för att hon var rom, att det 

var något fult. Hon skämdes ofta som barn och framförallt de gånger hennes mamma 

kom till skolan, då hon såg annorlunda ut jämfört med de andra barnens mammor 

(Rodell Olgaç, 2006, s.115). 

 

De flesta var överens om att det under deras skolgång inte hade funnits några som 

helst inslag av romsk kultur eller historia i undervisningen. De menar att de fått ta 

del av andras ursprung och kulturer i skolan, och att en ökad kunskap om romernas 

ursprung hade varit, och är nödvändigt, både för att skapa förståelse och förmedla 

kunskap, men också för att minska risken för assimilation. När man läser om andra 
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världskriget är det ingen som nämner romerna och läroböckerna är fortfarande 

gamla, menar de intervjuade. De berättar vidare att många romska elever som är 

födda i Sverige och som bott i landet i generationer får frågan var de kommer ifrån 

och blir betraktade som invandrare. De icke-romska pedagogerna bekräftar att det 

saknas läromedel som beskriver romernas historia, språk och kultur. Det enda som 

finns skrivet om romer är fördomar menar de (Rodell Olgaç, 2006, s.118). 

 

I sin analys av perioden 1970–2000 genom bland annat intervjuerna, menar Rodell 

Olgaç (2006) att den svenska skolan fått konsekvenser för eleverna som vuxna. 

Skolgången hade för de flesta varit mycket splittrad, några hade enbart gått några 

år, andra som hade haft läs- och skrivsvårigheter fick gå i särskola. Endast ett fåtal 

hade påbörjat gymnasiestudier och bara en hade en studentexamen. Allt detta tyder 

på enligt Rodell Olgaç (2006) att det svenska utbildningssystemet misslyckats med 

bemötandet av en minoritet (Rodell Olgaç, 2006, s.119). 

 

4.2.2 Kategorisering av romska elever 

I studien När skolan gör skillnad. Skola etnicitet och institutionell praktik (2007) 

gör författaren en fältstudie i en skola med utgångspunkt för skolans mångkulturella 

uppdrag, för att studera hur eleverna kategoriseras utifrån kultur och etnicitet. I 

intervjuer och observationer berättar flera av lärarna om svårigheterna med de 

romska eleverna. De menar att många har låg motivation, hög frånvaro och att det i 

princip är omöjligt att nå fram till föräldrarna. De romska eleverna beskrivs av 

skolan som annorlunda, vilket lärarna också menar är problemet till att många inte 

fungerar i skolan Därför fattas beslut om att det behövs någon som har kunskap om 

romsk kultur genom etnisk tillhörighet. Till skillnad från de ”svenska” lärarna som 

undervisar i svenska som andraspråk, som genom kurser får lära sig om ”andra 

kulturer”, beslutar skolan att anställa en romsk lärarassistent som ska fungerar som 

”romsk expert”. Assistenten förväntas genom sin etnicitet och identitet, förstå både 

de romska eleverna och föräldrarna bättre än någon annan. När elevassistenten 

tillträder får hon, förutom uppdraget att stötta de elever som hon var anställd att 

stötta från början, även i uppdrag att upprätta en lista på skolans övriga romer för att 

på sikt stötta dem alla (Gruber, 2007, s. 67–69). 

 

Gruber (2007) menar att när elevassistentens arbete på skolan kommer att begränsas 

till att enbart arbeta med de romska eleverna leder det till att det blir en isolerad 

grupp för sig, utanför den övriga verksamheten. Författaren hävdar att konsekvensen 

av en sådan konstruktion, som endast utgörs av en minoritet, leder till att de 

ansvariga lärarna släpper ansvaret om dessa elever helt. Istället för skolutveckling 

och att jobba med förändringar i undervisningen, hanterar skolan problemen genom 

att hänvisa till en specifik grupps kultur. Gruber (2008) menar att detta leder endast 

till att vidmakthålla problemen och att konstruktionen normaliseras (Gruber, 2007, 

69–72).  
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4.2.3 Roma kulturklass 

I Nytorpsskolan söder om Stockholm har Roma Kulturklass funnits sedan början av 

1990-talet. Den startades av romer för romer i samarbete med skolan för att fånga 

upp de elever som hade hög frånvaro i skolan. Då många romska läger har funnits i 

närheten har skolan haft romska elever sedan 1950 - talet. Klassen är 

åldersintegrerad och storleken varierar från termin till termin. Två lärare, en IT- 

lärare samt en lärarassistent jobbar i klassen och de är alla romer. Åldersblandningen 

ses som en tillgång då de äldre eleverna får chansen att agera förebilder för de yngre. 

Även barn med funktionsvariationer finns representerade i klassen och integreras på 

ett naturligt sätt. Man har dockteater i undervisningen som används för att sprida 

kunskap om romernas historia i andra skolor. Målningar finns med romer i 

traditionella kläder som också dom berättar folkgruppens traditionella historia som 

vandrarfolk, och man använder språket romani chib som muntlig litteratur. 

Föräldrarna till eleverna har valt att placera sina barn i Roma Kulturklass och 

samarbetet mellan pedagogerna och föräldrarna är viktigt och engagemanget från 

föräldrarna stort. Skolan kommunicerar med föräldrarna genom text och samtal men 

också via bilder så att de kan följa elevernas arbete i skolan, då många föräldrar 

själva har haft en bristfällig skolgång och svårt med skriven text. Sedan 2005 har 

lärarna i klassen i samarbete med skolverket arbetat på ett pilotprojekt som går ut på 

att vidareutveckla och stärka modersmålsundervisningen på romani, enligt den 

europeiska ramkursplanen (Rodell Olgaç mfl. 210). 

 

4.3 Nationella minoriteter i läromedel 

1975 började utbildningsradion med en programserie som ett komplement till 

läromedel i historie- och samhällskunskapsundervisningen. Syftet med programmen 

är att de ska spegla den romska kulturen och historia. Indzic Dujso (2015, s. 109) 

skriver i sin studie där hon analyserarat bilden av romer i UR:s program mellan 

1975–2013, att de inledande tre programmen i mitten på 1970-talet täcker den 

kunskap som behövde förmedlas om romerna på ett bra sätt. På 1990-talet ökar 

antalet program och innehållet speglar nu även romer ur ett internationellt 

perspektiv. Det här är också en aktiv period i Sverige ur ett minoritetspolitiskt 

perspektiv och det är 1999 som Sverige skriver på Europarådets ramkonvention för 

nationella minoriteter. Dessa politiska förändringar menar författaren syns i 

läroplanstexter men också i UR:s program. Mellan år 2000–2013 ökar kvantiteten 

med ännu fler program (Indzic Dujso 2015, s. 110). Indzic Dujso (2015, s. 116) 

menar att bilden som beskrivs av romerna går från statisk och oföränderlig till att 

vara en del av det gemensamma svenska kulturarvet och får på så sätt ett erkännande, 

Sverige har gått från diskriminering och homogenitet till ett land som förespråkar 

mångfald och heterogenitet.   

 

I tidningen Vägval i skolans historia (2011), skriver Jörgen Mattlar en artikel om en 

läromedelsanalys han har gjort för grund- och gymnasieskolan. I sin analys har han, 
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efter år 2000 då de nationella minoriteterna ingår i läroplanens och historieämnets 

kursuppdrag, tittat på vilket sätt de får plats i de svenska läromedlen i historia i 

grund- och gymnasieskolan. I sin analys av 21 läroböcker kommer han fram till att 

samerna är den grupp av minoriteterna som ges mest plats och det är också den 

grupp han fokuserar mest på i sin artikel. Själva erkännandet av de nationella 

minoriteterna, vilka de är, när det skedde och vad det innebär, finns bara beskrivet i 

en av dessa böcker. Mattlar (2011, s. 7) drar slutsatsen utifrån resultatet av sin analys 

att det ligger helt i händerna på verksamma lärare om och hur de nationella 

minoriteternas historia och kultur undervisas då de granskade läromedlen inte 

sprider dess väsentliga historia. 

 

4.4 Sammanfattning tidigare forskning 

Då romerna har en lång historia av exkludering, diskriminering och marginalisering 

i majoritetssamhället skiljer sig deras förutsättningar att få en bra skolgång från 

andra samhällsinvånares markant. Trots att de har samma rättigheter som alla andra 

barn, hanterar skolan de romska eleverna som ett problem vilket bekräftar det 

utanförskap som romerna som folkgrupp delvis fortfarande upplever. De låga 

förväntningarna och många föräldrars brist på skolgång utgör minst sagt en 

utmaning för dessa elever att lyckas i skolan. Skolans uppgift att sprida kunskap om 

dess kultur och historia är föga märkbar och i allra högsta grad godtycklig, enligt 

den forskning som finns kring nationella minoriteter i läromedel (Mattlar 2011, s. 

7). 

 

5. Teoretiskt perspektiv 
I alla vetenskapliga undersökningar behövs en teori att bygga studien på och stödja 

inriktningen med. De olika teorierna kan användas som redskap för att utveckla 

djupare förståelse eller insikt i det påtalade problemet (Dimenäs, 2007, s.14–15). 

I denna studie har jag valt att utgå från fenomenologin som teori. Fenomenologin 

har sina rötter i filosofin och det var den tysk-tjeckiske filosofen och matematikern 

Edmund Husserl (1859–1938) som med ett nytt tanke- och synsätt myntade 

fenomenologin. Husserl ansåg att psykologerna och historikerna var på väg att ta 

över filosofin och att den höll på att relativiseras. Inom den vetenskapliga 

psykologin var den subjektiva kunskapen lika viktig som den objektiva och Husserl 

själv ville ha ren vetenskap som byggde på fakta och han ville återskapa den rena 

filosofin. Fenomenologin bidrog till en omorientering av filosofin och gav 

vetenskapen konsekvenser för det vetenskapliga arbetssättet (Bjurwill 1995, s.6–7). 

 

Edmund Husserl menade att fenomenologi är en teori om internationalt medvetande. 

Med det menade han att medvetandet både är riktat och meningsskapande, att det 

alltid finns ett objekt som medvetandet betraktar. Objektet är i fenomenologin det 

som tanken riktas mot eller sättet man gör beskrivningar på. Vid till exempel 

observationer, analyser och beskrivningar är objektet själva metoden. Här innebär 
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observationen att man tittar tillbaka, rekapitulerar det man läst och noggrant läser 

igenom det man skrivit. I analysen söker man efter det som är väsentligt och 

utmärkande och själva grundstommen för fenomenet. Begreppet objekt kan vara vad 

som helst och kan, genom ett samspel med det mänskliga medvetandet, skapa en 

bild av verkligheten så som vi upplever den, med andra ord en fenomenologisk 

verklighetsbild (Bjurwill 1995, s.125). I den här studien är romerna som nationell 

minoritet i skolan objektet eller och omgivningen som samhälle och skola det 

mänskliga medvetandet. Den bild som genom århundraden presenterats om 

romerna, och till viss del fortfarande presenteras, är också den bild som är sann för 

mig.  

 

Fenomenologi som metodologi riktar in sig på essensen i mänskliga upplevelser. 

Med essensen menas, i det här sammanhanget, det som utgör fenomenet till vad det 

är, det oföränderliga, sakens väsen, till skillnad från det existentiella som är 

föränderligt. Essensen kan beskrivas som en kärna med beståndsdelar som behöver 

finnas där för att fenomenet ska existera, tas någon av beståndsdelarna bort upphör 

fenomenet att existera (Szklarski, 2015, s.132–134). Mina förhoppningar med den 

här studien är att få fram det utforskade fenomenets essens för att förstå vilka 

beståndsdelarna är för att romerna får ta plats i skolan. 

 

6. Metod 
För att en studie ska vara vetenskaplig ställs krav på validitet och reliabilitet och 

därför inleds detta avsnitt med en beskrivning av dessa begrepp samt vad 

generaliserbarhet i en vetenskaplig studie innebär. Vidare presenteras mina val av 

metoder för den aktuella studien.  

 

6.1 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Det är viktigt att använda rätt verktyg för att mäta det man vill ha svar på. Validitet 

innebär att man har mätt det som man verkligen avser att mäta för att studien ska bli 

giltig. För att öka validiteten i en studie kan man göra en förstudie. Genom att göra 

en förstudie undviker man de problem som kan uppstå i huvudstudien. Studien 

behöver också vara utförd så att läsaren förstår resultaten (Kihlström, 2007, s. 231). 

Då den här studien är ett begränsat arbete har jag valt att inte göra någon förstudie.   

Reliabilitet bygger på att mätningarna har blivit korrekt utförda, att det finns en 

pålitlighet i dessa och att mätningarna tål att upprepas under liknande förhållanden 

och ge samma resultat. Ju bättre resultat, desto högre reliabilitet har studien. Om så 

inte är fallet kan de slutsatser som studien kommit fram till ifrågasättas. Det spelar 

ingen roll om undersökning utgår från en kvalitativ eller kvantitativ studie, det 

viktiga är hur de gjorts (Eliasson, 2018, s. 14–15). 

 

En viktig aspekt i en vetenskaplig studie är om undersökningen går att generalisera 

utifrån studiens utfall. När det kommer till undersökningar som berör människor kan 
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det vara svårt, då det dels kan vara problematiskt att få tillgång till en tillräckligt stor 

mängd människor att tillfråga, samt det faktum att människor inte är statiska. De 

som ingår i en studie får därför representera övrig population (Fejes & Thornberg, 

2015, s. 270–271) 

 

6.2 Val av metod 

För kunna svara på studiens frågeställningar så kommer jag att använda mig av 

fenomenologi som forskningsmetod. För att ett kunskapsintresse ska kunna utredas 

med hjälp av en fenomenologisk metod, krävs två kriterier. Det första är att 

kunskapsintresset måste gälla ett fenomen, det andra kriteriet är att själva 

kunskapsintresset ska inrikta sig på det mest grundläggande i den granskade 

händelsen (Szklarski, 2015, s. 135–136). Med hjälp av olika läromedel i So-ämnen, 

kommer jag att bearbeta och analysera innehållet gällande romer i skolan som objekt 

utifrån Giorgis analysmetod (metoden kommer att presenteras närmare i kapitlet 

genomförande), som omfattar fem steg: Bestämning av helhetsbetydelsen, 

avgränsning av meningsbärande enheter, transformering av vardagliga 

beskrivningar, framställning av fenomenets situerade struktur samt framställning av 

fenomenets generella struktur (Szklarski, 2015, s. 138).  

 

För att kunna svara på syftet med studien kommer jag att behöva göra två olika 

undersökningar som undersöker olika delar. Jag har därför valt att som en andra 

metod göra intervjuer. Fyra verksamma lärare i årskurserna 1–6, har intervjuats om 

deras undervisning av nationella minoriteter med fokus på romerna. Szklarski 

(2004, s. 281) beskriver fenomenologiska intervjuer som öppna, samtalsliknande 

och fokuserade till sin karaktär och att de ska syfta till att informanterna delar med 

sig av sina erfarenheter på ett uttömmande sätt.  

 

Det är vanligt att intervjuaren använder trattekniken och börjar samtalet med 

en vid fråga för att därefter följa upp informantens svar med alltmer 

detaljerade och fokuserade följdfrågor.  (Szklarski, 2004, s. 281) 

 

Då det saknas en hel del information och tidigare forskning inom ämnesområdet, 

har jag därför valt att använda mig av två metoder som bygger på olika material. Att 

använda sig av två olika undersökningar parallellt i en och samma studie kallas för 

metodtriangulering. Fördelen med att kombinera två metoder är att de kompletterar 

varandras styrkor och svagheter (Larsen, 2018, s. 37-38). I en fenomenologisk studie 

kan tillförlitligheten vara lätt att ifrågasätta och en kompletterande undersökning, 

som i det här fallet ökar därför tillförlitligheten (Szklarski, 2015, s.144).  

 

 

6.3 Empiriskt urval av läromedel 
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Vissa krav har ställts vid urval av läromedel. I första hand har det varit läromedel 

som har varit utgivna mellan 1970 och 2020, så läromedel utgivna innan 1970 har 

valts bort. Minst två böcker från varje årtionde har valts för att få en så rättvis bild 

som möjligt. De utvalda böckerna har dessutom varit skrivna för något av de fyra 

So-ämnena för grundskolans årskurser 1–6. Böckerna har valts ut tillsammans med 

en bibliotekarie vid Högskolan Dalarna och är slumpmässigt utvalda av de 

läromedel som fanns att tillgå.  

 

6.5 Forskningsetiska principer 

När man gör en vetenskaplig studie är det av yttersta vikt att följa vissa etiska 

principer. På www.vr.se kan man i läsa mer i skriften Forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning om de etiska 

forskningsprinciperna som vetenskapsrådet har formulerat. Där kan man bland 

annat läsa om att all forskning som görs ska vara relevant och vara av betydelse för 

samhällets utveckling. I skriften kan man också läsa om individskyddskravet, som 

är till för att skydda individen och som delas upp i fyra olika krav: 

 

• Informationskravet - där forskaren är skyldiga att informera alla 

inblandade om syftet med forskningen. 

• Samtyckeskravet - som innebär att deltagarna själva bestämmer om de 

ska delta eller inte. 

• Konfidentialitetskravet - betyder att de som deltar i studien ska skyddas 

och alla uppgifter behandlas konfidentiellt. 

• Nyttjandekravet – de uppgifter som samlats in får endast användas i 

forskningssyfte (Björkdahl Ordell, 2007, s. 26–27). 

Jag har i den här studien gjort forskningsetiska överväganden genom att informera 

deltagarna om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt och att forskningsetiska 

riktlinjer följs. Inför intervjuerna informerades rektor med ett brev som beskrev 

ändamålet med intervjun. Jag har låtit skolor och lärare varit anonyma och även 

informerat om att allt insamlat material endast kommer att vara tillgängligt för mig, 

min handledare och examinatorn på Högskolan Dalarna och att efter avslutat arbete 

kommer inspelningar raderas och anteckningar att förstöras.  

 

När det kommer till läromedelsanalysen behövs ingen hänsyn till etiska 

ställningstaganden tas då analysen enbart riktar sig till skriven text. Mina 

beskrivningar av nationella minoriteter utifrån de olika läromedlen har varit 

baserade på fakta och inte personliga åsikter eller förutfattade meningar. Larsen 

(2009, s. 15) menar att objektivitet innebär att vara fri från personliga värderingar 

men skriver i samma andetag att det är omöjligt att som människa vara helt objektiv 

då vi är påverkade av våra värderingar och förutfattade meningar. 

http://www.vr.se/
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Då våra förutfattade meningar leder våra tankar i en viss riktning har jag enligt 

Thurén (2019, s.113–114) medvetandegjort min egen förförståelse kring dessa för 

att studien ska få en så hög objektivitet som möjligt. 

 

6.5 Genomförande 

Vid läromedelsanalysen har jag utgått från Giorgios fenomenologiska analysmetod 

(Szklarski, 2015, s. 137), vilken är den mest vanliga inom fenomenologiska studier 

när det kommer till mindre omfattande empiriska data. Frågorna jag ställde inför 

litteraturanalysen delades därför upp utifrån de olika stegen:  

 

• Steg 1: ”Har jag användning av boken för den fortsatta analysen?”.  

• Steg 2, ”Vad skiljer sig åt i de olika texterna?”.  

• Steg 3, ”Vad säger texten explicit och implicit om romerna?”.  

• Steg 4, ”Vilka likheter går att urskilja i texterna?”.  

• Steg 5, ”Vilka är de återkommande beskrivningarna av romerna i 

texterna?” 

 

I steg tre har jag, när jag tittat på vad texten säger implicit, tolkat begreppet som 

något som, i kontrast till explicit, inte står direkt. För att kunna göra den tolkningen 

har jag utgått från Giorgis beskrivning av analys av meningsbärande enheter. 

Szklarski, (2015, s.140) beskriver den implicita meningen som extra-lingvistisk. 

Man kan med andra ord läsa ut något mer än vad den säger och det kallas även för 

indirekta språkuttryck. 

 

Inför intervjuerna mejlades ett brev till de olika lärarna med en förfrågan om och 

information kring den kommande intervjun (se bilaga 1). De som tillfrågats är lärare 

som jobbar på olika skolor och i olika kommuner. Intervjuerna genomfördes enskilt 

med de tillfrågade lärarna via appen messanger och spelades in med min telefon för 

att senare transkriberas. Samtalen och intervjuerna startade med att jag utifrån en 

intervjuguide (se bilaga 2) upplyste informanterna, enligt samtyckeskravet, om 

syftet med studien och att informanterna skulle förbli anonyma och att all data skulle 

avidentifieras. Jag upplyste också informanterna om att de när som helst kunde 

avsluta intervjun. De inledande frågorna rörde sig om generella frågor som, antal år 

i yrket och vilken behörighet lärarna hade. Detta för att enligt Khilström (2007, s.52) 

värma upp informanterna inför huvudfrågorna. Därefter följde frågor som hade med 

studiens syfte och frågeställningar att göra, nämligen att undersöka hur de nationella 

minoriteterna, med fokus på romerna beskrivs i den svenska skolan över tid, i 

årskurserna 1–6 och framförallt hur undervisningen ser ut kring detta för just de här 

lärarna. De frågor som använts är öppna frågor, som ledde till en del följdfrågor som 

kan beskrivas som samtal (bilaga 2). 
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7. Resultat 

För att få reda på hur romerna beskrivs i den svenska skolan idag har jag använt två 

empiriska utgångspunkter: läromedel och intervjuer. Jag kommer inledningsvis att 

redogöra för hur läromedel i so återspeglar romerna över tid och senare redogöra för 

de hur de lärare jag intervjuat undervisar om romerna. Del 1 beskriver därför 

läromedel och del 2 bygger på resultat från intervjuerna.  

 

 

7.1 Del 1: Hur återspeglas romerna i läromedel i so – ämnen över tid? 

Inledningsvis kommer jag att redogöra för vilka läromedel som jag anser att jag har 

fortsatt användning av för studien. Därefter kommer analysen att börja med att 

belysa vad läromedlen säger explicit och implicit om romerna. Efter det analyseras 

olikheter och likheter och slutligen presenteras återkommande beskrivningar av 

romerna i de olika texterna. 

 

7.2 Kvantitativ data utifrån kvalitativt material 

De läromedel som levde upp till kraven för studien inkluderar historia, religion, 

geografi samt samhällskunskapsböcker och presenteras i en tabell. Nedan kan man 

i tabellen ta del av de olika läromedlens titlar samt antal sidor som berör någon av 

de fem folkgrupperna som räknas som nationell minoritet, samt enbart romerna som 

nationell minoritet. Böckernas totala antal sidor finns redovisade för att läsaren ska 

kunna få en bild av hur mycket eller lite som finns skrivet om fenomenen/t i relation 

till hela innehållet.  

 

Lärobok Antal sidor 

om nationella 

minoriteter 

Antal 

sidor om 

romer 

Totalt 

antal 

sidor 

Andel 

nm i 

procent 

Andel 

romer i 

procent 

Ögonvittnen 

berättar (Åk 5, 

1972) 

0 0 220 0% 0% 

Religionskunskap 

Klassens bok. 

Årskurs 6 (1978) 

5 0 101 4,95% 0% 

Vida världen 1 

Geografi, 

Historia, 

Samhällskunskap 

(1981) 

2 0 192 1,04% 0% 

Vida världen 

Historia 2 (1982) 

0 0 96 0% 0% 
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7.3 Har jag användning av boken för den fortsatta analysen? 

Av de elva böckerna som finns representerade finns någon eller några av de 

nationella minoriteterna beskrivna i åtta. Av dessa är två religionsböcker där 

judendomen är ett eget kapitel där judarna beskrivs som en folkgrupp utifrån dess 

religion. Samerna finns beskrivna under kapitlet med naturreligioner och ägnas tre 

sidor. Romerna finns endast med i tre av dessa åtta böcker, där en bok är skriven 

1982 och de andra två 2015 

 

7.4 Vad säger texten explicit och implicit om romerna? 

De explicita beskrivningarna av fenomenet i Ut i samhället samhällskunskap för 

mellanstadiet (1982) är att de tillhör en folkgrupp och att de själva kallar sig för 

romer och har funnits i Sverige sedan 1500-talet. Många vuxna romer är analfabeter 

då de inte har gått i skolan. Det har varit vanligt att man livnärt sig som hantverkare 

och då främst som kopparslagare. Det står också uttryckligen att de finns utspridda 

över hela världen och att många fortfarande flyttar runt, vilket innebär svårigheter 

för barnen i skolan. De har ett gemensamt språk men de saknar ett skriftspråk. 

Explicit beskrivs romerna som annorlunda, vilket förstärks med de färgglada 

bilderna på kvinnorna i de traditionella kläderna. Man kan läsa om några av deras 

seder, till exempel att de har stränga regler vad gäller renlighet, att släkten är väldigt 

viktig, om någon blir sjuk ska den inte vara ensam och att de har egna lagar. I en 

liten ruta finns några romska ord som man kallar för svenska slanguttryck som 

Ut i samhället 

Samhällskunskap 

för mellanstadiet 

(1982) 

6 6 221 2,71% 2,71% 

Puls 

Samhällskunskap 

4–6 (1995) 

0 0 62 0 0 

Puls Historia 4–6 

(1999) 

7 0 191 3,66% 0% 

Puls Geografi  

1–3 (2001) 

 

2 0 60 3,33% 0% 

Puls Religion 

4–6 (2005) 

17 0 168 10,12% 0% 

Utkik 

Samhällskunskap 

4–6 (2015) 

6 4 132 4,55% 3,03% 

Utkik Geografi  

4–6 (2015)  

3 2 156 1,92% 1,28% 
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kommer från det zigenska språket. Implicit säger samma text att det är en folkgrupp 

som är obildad, att de inte tar ansvar för sina barns utbildning då många fortfarande 

inte är bofasta och att det leder till att barnen får en problematisk skolgång. Texten 

säger också underförstått att det finns en slags heder i att värna om sin familj. Att 

avsnittet zigenare i boken ingår i kapitlet ny i Sverige, indikerar på att de ses som 

invandrare.  

 

I läromedlet Utkik Ge geografi 4–6 (2015) står det explicit om romerna som en 

nationell minoritet och vad det innebär. Implicit kan man läsa in att romerna tillhör 

en grupp som behöver mer skydd än majoritetsbefolkningen. I den tredje boken 

Utkik Sh samhällskunskap 4–6 (2015) står det explicit även här om att romerna är 

en av fem nationella minoriteter i Sverige och att dessa har ett skydd som värnar om 

dess språk, religion och kultur. Vidare står det klart uttalat hur länge romerna har 

funnits i Sverige, att de finns spridda i Europa och att de varit förföljda.  

 

I Europa lever mellan 8 och 12 miljoner romer. Romerna är Europas största 

folkgrupp utan eget land. De första romerna kom till Sverige på 1500-talet. 

Då sade man ”zigenare” eller ”tattare”. De var ofta förföljda och mobbade 

och år 1914 bestämdes att inga ”zigenare fick komma in i Sverige. Det 

förbudet gällde fram till 1954 och betydde bland annat att romer som 

förföljdes i Nazityskland mellan åren 1933 och 1945 inte kunde fly till sina 

anhöriga i Sverige. Mellan 200 000 och 500 000 romer mördades av 

nazisterna i Förintelsen under andra världskriget. (Almgren, 2015, s. 92)  

 

Man kan också läsa explicit om en ökad invandring av romer till Sverige efter 1954, 

att man inte vet exakt hur många som lever i Sverige då ingen registrering finns och 

att många av de tiggare som finns i Sverige är romer som kommer från Rumänien 

och Bulgarien där de är väldigt fattiga och marginaliserade. 

 

Hur många romer som bor i Sverige idag vet vi inte exakt eftersom det inte 

finns någon registrering. Man får själv bestämma om man tillhör någon 

etnisk grupp, till exempel romer eller samer. Romernas språk kallas romani. 

Diskriminering och mobbning av romer, liksom av alla andra minoriteter av 

alla slag, är sedan länge förbjudet i Sverige. Ändå diskrimineras romer varje 

dag i Sverige. (Almgren, 2015, s. 92) 

 

I slutet av avsnittet om romer finns en ruta med låneord från romanin. Det implicita 

i den senare texten är att romerna alltid har varit och fortfarande är ett  

utsatt och exkluderat folk, inte bara i Sverige utan i hela Europa. 

 

7.5 Vad skiljer de olika texterna åt? 

När jag undersöker vad som skiljer sig åt i de texterna där romerna beskrivs är 

skillnaden mellan boken från 1982 och de övriga två från 2015 markant. I boken Ut 
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i samhället samhällskunskap för mellanstadiet (1982) finns en ganska detaljerad 

beskrivning av zigenare som folkgrupp och att de utvandrat från Indien. Man 

beskriver också var ordet Zigenare kommer ifrån: 

 

när zigenarna kom vandrande från Indien till Grekland förväxlade grekerna 

dem med ett annat folk, atsinganoi. Ordet zigenare är en förvrängning av 

ordet atsinganoi. (Helsing mfl, 1982, s. 45). 

 

Det står lite kort om deras seder, bruk och regler och att familjesammanhållningen 

är viktig.  

När någon blir svårt sjuk och man fruktar att han ska dö försöker man samla 

så många släktingar som möjligt. De närmaste vakar hos den sjuke. Han får 

absolut inte lämnas ensam. Andra släktingar och vänner finns i närheten. Den 

här vackra seden kan förstås föra med sig stora problem om den sjuke ligger 

i en trång sjuksal på ett sjukhus. (Helsing mfl, 1982, s. 48). 

 

Det som också skiljer den här texten ifrån de andra texterna är att man kan läsa om 

att många romer livnärt sig som hantverkare, framförallt då inom kopparslageri. Att 

de flesta saknar yrkesutbildning och är analfabeter finns bara beskrivet i denna bok. 

Man kan läsa att många romer av olika anledningar fortfarande inte är bofasta utan 

flyttar från plats till plats och att skolgången därför blir oregelbunden och svår för 

barnen. Det står också att de har rätt till hemspråksundervisning men att det har varit 

svårt att ge zigenarna det.  

 

Som invandrare har de naturligtvis rätt till sådan. Men det zigenska språket 

saknar ett gemensamt skriftspråk. Man kan helt enkelt inte få tag på böcker 

och tidningar på deras eget språk. (Helsing mfl, 1982, s. 47). 

 

Det här läromedlet är också ensam om bilderna på de traditionella kläderna.  

 

Läromedlet Utkik Sh samhällskunskap 4–6 (2015) är ensamt om att beskriva hur 

diskriminerade romerna varit i Sverige genom tiderna och till viss del fortfarande 

är. Det är också den enda boken som skriver om att de utsatts för förföljelse från 

Sverige till Nazityskland och att diskriminering av romer idag är förbjudet. Detta 

står skrivet under två olika avsnitt men finns båda under kapitlet om mänskliga 

rättigheter. Under kapitlet världen och vi kan man läsa om de romer som sitter och 

tigger på gatorna i Sverige, att de oftast kommer från Rumänien och Bulgarien, att 

de diskrimineras öppet i deras hemländer och att de helt saknar stöd.  

 

I både Utkik Ge geografi 4–6 (2015) samt Utkik Sh samhällskunskap 4–6 (2015), 

finns romerna med som en del av de fem beskrivna nationella minoriteterna i kapitlet 

Sverige. En kort beskrivning av vilka dessa är, att de har sina egna språk, vad de har 
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gemensamt och att Sverige ska skydda dessa folkgrupper som en del i arbetet med 

mänskliga rättigheter.  

 

7.6 Vilka likheter går att urskilja i texterna? 

De likheter som de olika läromedlen och texterna har om romerna är framförallt 

beskrivningen av romer som folkgrupp och nationell minoritet. Detta finns som 

tidigare nämnts beskrivet i de båda böckerna Utkik Sh samhällskunskap 4–6 (2015) 

och Utkik Ge geografi 4–6 (2015). I Ut i samhället samhällskunskap för 

mellanstadiet (1982) samt i Utkik Sh samhällskunskap 4–6 (2015) kan man läsa att 

romerna har funnits i Sverige sedan 1500-talet och att de kallats för zigenare. Dessa 

två läromedel har även gemensamt att man beskriver de låneord eller ”slanguttryck” 

som kommer från romanin och som har letat sig in i det svenska språket. Man kan 

också läsa i dessa båda böcker att romerna finns utspridda över hela världen. Det 

alla tre böckerna har gemensamt är att det står att folkgruppen kallas sig för romer 

och att de har ett eget språk som kallas för romani eller romanès.  

 

7.7 Återkommande beskrivningar i texterna 

Det som är återkommande i de olika texterna om romerna och som utgör en slags 

generell struktur av objektet, är framförallt följande ord och begrepp: zigenare, rom, 

levt i Sverige sedan 1500-talet, invandrare, resandefolk, nationella minoritet, 

folkgrupp, finns över hela världen, inget eget land, diskriminering, mobbning, 

förföljelse av nazityskland, ett eget språk, romani, romanès, slanguttryk eller 

låneord, analfabeter, svårt att få arbeten, egna seder, egna lagar, familjen, 

annorlunda och fattigdom. 

 

7.8 Del 2: Hur synliggörs romernas historia, kultur och språk i undervisningen idag, 

enligt lärare i årskurs 1–6? 

Som ett komplement till läromedelsanalysen och för att få svar på syftet, kommer 

intervjuerna att redovisa andra delar än de som lyfts i den tidigare undersökningen. 

Jag har valt två lärare som arbetar med elever i F-3 och två lärare som jobbar med 

elever i årskurserna 4–6. Lärarnas yrkesverksamma år varierar från 7–25 år och de 

arbetar som mentorer och ämneslärare. Informanterna har fått fingerade namn, vilka 

framgår i tabellen nedan. 

 

Namn Årskurs Behörighet Antal år i yrket 

Liselotte 4 1–7 sv/so 25 
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Claudia 6 F–6 so 7 

Maria 3 1–7 sv/bild 18 

Magnus 1 F-6, 

ma/sv/bild/slöjd/ 

Musik 

15 

 

 

 

7.9 Tolkning av riktlinjer 

Tre av fyra lärare tolkar läroplanens övergripande mål och riktlinjer om de nationella 

minoriteterna i undervisningen, som att de ska undervisa om vilka folkgrupper som 

finns som nationella minoriteter i Sverige och vad det innebär att tillhöra en nationell 

minoritet. Magnus, som undervisar i de lägre åldrarna tolkar det som att det endast 

berör årskurserna 4–6 och menar att det inte blir så mycket i de lägre åldrarna då 

mångfalden på den skolan han jobbar på inte är så stor, och att han tänker att det då 

inte behövs i samma utsträckning som annars. I samma andetag säger han att det 

helt enkelt inte är något han jobbat aktivt med, att han kan bli bättre på det. Claudia, 

som undervisar i So-ämnena för en årskurs 6, är den som mest utförligt beskriver 

sin tolkning. Hon tycker att eleverna ska ha kunskap om vad det innebär att tillhöra 

en minoritet och hur det kommer sig att vi har nationella minoriteter i Sverige. 

Liselotte tolkar riktlinjerna som att eleverna ska ha kännedom om de olika 

minoriteterna, kunna beskriva deras kulturarv, var de kommer från och vad det är 

som gör att de tillhör den nationella minoriteten i vårt land. Hon vill också att 

eleverna ska vetat att minoriteterna har varit utsatta och förföljda och inte 

accepterade av majoritetssamhället.  

 

7.10 Informanternas undervisning om romerna 

Claudia berättar att olika delar tas upp i de olika So-ämnena, som samisk religion 

och naturreligion i religionsundervisningen, men främst ser hon ämnet som ett 

samhällskunskapsämne. Initialt presenterar hon alla minoriteter i sin undervisning 

och går sedan in på var och en, hur de förhåller sig till samhället och 

samhällsutvecklingen och gör sen djupdykningar i det som är intressant och relevant 

för eleverna idag, och då handlar det i första hand om samerna. Claudia tar även upp 

minoriteter runtom i världen och gör jämförelser med de svenska minoriteterna. De 

olika språken för de nationella minoriteterna är något de pratar om på 

svensklektionerna, och då handlar det mest om att eleverna ska känna till de språk 

som finns. Hon menar att i slutändan blir det generellt mest fokus på samerna. När 
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det kommer till frågan varför det är viktigt att undervisa om romerna säger hon att 

det är viktigt ur ett demokratiskt syfte. Hon säger att eleverna då lär sig om alla 

människor som finns i samhället och att det är viktigt för att få förståelse för 

människovärden, olika kulturer samt för att utveckla tänkandet kring ett 

demokratiskt förhållningssätt gentemot alla medborgare. 

 

Liselotte som undervisar i årskurs 4–6 säger samma sak om att det är fokus på 

samerna, framförallt i fyran då de jobbar med landskapen. 

 

I årskurs fyra blir det mest om samerna, vilket har sin naturliga förklaring i 

och med att vi jobbar med landskap och då kommer man in på det här med 

sapmi och vi jobbar med Sverige och vad som hände när inte svenskarna 

kunde bruka jorden så bra.. och flyttade norrut och stötte på samerna. Så det 

är ju mer i samband med det som man kommer i kontakt med samerna. 

(Liselotte) 

 

Maria som jobbar med de yngre åldrarna, menar att de nationella minoriteterna inte 

ingår i kursplanen för dessa, och att det därför egentligen inte lyfts fram i årskurserna 

1–3. Trots det har hon, i samband med att de pratat om immigration, berättat om 

romerna som ett vandrande folk. När de uppmärksammade förintelsen på årsdagen, 

lyftes de grupper som var utsatta och att romerna är en av dessa grupper, vilka de är 

och vad de utsatts för. Magnus säger följande när han får frågan om varför det är 

viktigt att undervisa om romerna: 

 

Med tanke på hur landet ligger så är det något som vi behöver jobba med. Vi 

är lite av en skyddad verkstad här. När vi såg en film om en invandrarfamilj 

upplevde eleverna det som ett väldigt exotiskt inslag, då det knappt finns 

några invandrare på vår skola. (Magnus) 

 

Claudia säger att undervisningen om de nationella minoriteterna till viss del har 

ändrats med Lgr 11 (2011) då undervisning av minoriteterna infördes men att det 

fortfarande är fokus på samerna, som man även undervisade en del om innan. 

Liselotte berättar vidare att när hon började jobba som lärare var det bara fokus på 

samerna, det var först med Lgr11 (2011) som de nationella minoriteterna, och med 

de romerna, kom in i undervisningen. Liselotte tycker att vikten av undervisningen 

av romerna ligger vid att det är en folkgrupp som har funnits i Sverige väldigt länge 

och har varit och fortfarande är förbisedda samt det faktum att de inte har något eget 

land.  

 

7.11 Vilka läromedel använder skolorna? 

På frågan vad de olika lärarna använder för läromedel berättar Claudia att hon mest 

utgår från egna kunskaper när det kommer till undervisningen av nationella 

minoriteter. Hon sammanställer material från olika hemsidor, muséer och 
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utbildningsradion till ett paket som hon sedan använder som en bas i sin 

undervisning.  

 

Till viss del kan man hitta material på internet, men det finns två saker på 

UR som har att göra med det.. det är en programledare som besöker barn som 

tillhör olika nationella minoriteter, jag tror att den heter Andrea hälsar på. 

Reportern hälsar på barn från olika nationella minoriteter och lyfter fram lite 

saker därifrån, men sen finns det ett annat program som jag var med att ta 

fram, där de rådfrågade mig om hur de skulle jobba med att ta fram det här 

programmet som skulle handla om nationella minoriteter, då de upptäckte att 

det inte fanns så mycket. Programmet heter min judiska historia. (Claudia) 

 

Claudia berättar att hon alltid inleder undervisningen om nationella minoriteter med 

en powerpoint där eleverna får ta del av den sammanställning som finns. Deras jobb 

är sedan att reflektera enskilt eller i grupp över de frågor som dyker upp. En fråga 

kan vara hur samhället förhåller sig till deras verklighet idag. Vidare berättar hon att 

hon upplever att det är mycket upp till var och en som undervisar att bestämma i 

vilken grad man undervisar om ämnet. Hon tror att mycket prioriteras bort på grund 

av ointresse och okunskap hos många pedagoger.  

 

Även Liselotte använder sig av material som hon hittar på internet, bland annat sidan 

minoritet.se där det finns olika flikar för de olika minoriteterna men också filmer på 

UR och SLI och då främst för att spela upp de olika språken så att eleverna får höra 

hur dessa låter. Puls är det läromedel som skolan använder sig av, men där står det 

övervägande om samerna och inte så mycket om romerna menar Liselotte.  

Varken Magnus eller Maria har något fast läromedel för So-ämnena, då de menar 

att fokus ligger på svenska och matematik för de lägre åldrarna, men Magnus 

använder sig av ett ordlexikon, Ordfinnaren, där han menar att många so - ämnen 

tas upp som till exempel samerna. Romerna har han aldrig pratat med sina elever 

om. Det mesta av so - materialet plockas dock ihop på internet och i årskurs tre börja 

de att titta på lilla Aktuellt, berättar både Maria och Magnus.  

 

7.8 Sammanfattning av resultat 

Av de elva läromedel mellan 1972–2015 finns romerna beskrivna i tre, två av dessa 

är från 2015 och en från 1982. I boken från 1982 finns en beskrivning av romers 

historia och traditioner som den är ensam om. Det är också det enda läromedel som 

går in på var ordet zigenare kommer ifrån samt att romerna har haft och har en 

problematisk skolgång. Det är bara här som romerna beskrivs som invandrare. 

Samhällskunskapsboken från 2015 är ensam om att skriva om romer i andra länder, 

det är också kopplat till fattigdom och utsatthet bland folkgruppen. Det här 

läromedlet är också det enda som tar upp diskriminering och förföljelse av romer. 

Det som skiljer läromedlet från 1982 från de båda från 2015, är framförallt att de 

senare båda beskriver romerna som en av de fem nationella minoriteterna. 
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Likheter som läromedlet från 1982 har med samhällskunskapsboken från 2015 är de 

båda tar upp låneord och slanguttryck, när de första romerna kom till Sverige och 

att de tidigare kallades för zigenare. Alla tre böckerna nämner gruppen vid romer 

och att de har ett eget språk. Återkommande beskrivningar finns i de olika texterna 

både explicit som implicit. Bland annat följande; rom, zigenare, resandefolk, 

nationell minoritet, diskriminering, förföljelse, romani, låneord, analfabeter, 

traditioner, familj och annorlunda. 

  

I intervjuerna framgår det att majoriteten av de tillfrågade är av samma uppfattning 

kring uppdraget i undervisningen om de nationella minoriteterna. I huvudsak kan 

det sammanfattas med att eleverna ska få kunskap om vilka fem minoriteter som 

finns, lite kring deras historia och de olika språken. De två lärarna som undervisar i 

årskurserna 4–6 tycker att det är viktigt att eleverna får veta vad som krävs för att 

man ska kunna räkna sig till en minoritet som folkgrupp och vad det innebär. Tre 

lärare tar upp att det är viktigt att eleverna får ta del av romernas utsatthet och 

förföljelse och en lärare poängterar vikten av undervisningen ur ett demokratiskt 

syfte. En av lärarna i de yngre åldrarna tar inte in romerna i sin undervisning alls. 

Alla lärare har olika läromedel men plockar ihop eget material när det kommer till 

so – undervisningen. Gällande undervisningen av romerna, är bristen på information 

av objektet i läromedlen som skolan tillhandahåller en av orsakerna till att lärarna 

söker information via andra kanaler.  

 

8. Diskussion 

Diskussionsdelen består av två delar, metoddiskussionen och resultatdiskussionen. 

I metoddiskussionen utvärderas och diskuteras de metoder som använts i studien 

och i resultatdiskussionen tolkar jag analysen och intervjuernas resultat och kopplar 

det till den bakgrund och tidigare forskning som presenterats. Teorivalet Teorin 

används som ett slags redskap för att strukturera upp mitt resultat. 

 

8.1 Metoddiskussion 

Som jag tidigare nämnt har jag, för att kunna svara på frågeställningarna, valt att 

göra två olika undersökningar. För att försäkra mig om studiens reliabilitet gällande 

intervjuerna spelade jag in intervjuerna så att jag kunde gå tillbaka och lyssna på 

svaren flera gånger. Syftet med studien är att få en bild av hur de nationella 

minoriteterna, med fokus på romerna, beskrivs i den svenska skolan över tid i 

årskurserna 1–6. De lärare jag intervjuade var alla verksamma i de åldrarna studien 

gäller och kunde ge mig en bild av hur deras undervisning om romerna ser ut. Att 

använda intervjuerna som metodtriangulering var ett bra komplement till studien 

och bidrog till ett starkare resultat än om jag enbart utgått från läromedelsanalysen. 

För att få ett mer rättvist resultat, skulle jag ha kunnat valt att intervjua romska elever 

om undervisningen. Jag skulle också ha kunnat utöka undersökningen med fler 
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informanter samt gjort observationer av lektioner om nationella minoriteter i 

klassrummet.  

 

När det gäller läromedelsanalysen utgick jag från Giorgis metodanalys och de 

tillhörande fem stegen (Szklarski, 2015). Utifrån de olika stegen som jag tolkade, 

formulerade jag frågor som jag sedan letade svar på i texterna. För att få en tydligare 

bild av hur romerna återspeglas i läromedel över tid, valde jag att ta stegen i en 

annan ordning än den som föreslogs. Genom att ta ett steg i taget försäkrade jag mig 

om att ringa in essensen i objektet som metoden avser i läromedelstexterna.  

 

Då detta är en liten kvalitativ studie med få informanter och ett tunt underlag av 

läromedel som utgör empirin är en generalisering inte möjlig. Studiens resultat är 

dock kunskap om enstaka sammanhang och situationer  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i min studie visar att bland de nationella minoriteterna är det samerna som 

syns mest i både undervisning och läromedel. Utifrån de läromedel som undersökts, 

är det först i ett läromedel från 1982 som romerna beskrivs, och då under 

benämningen zigenare. Precis som Mattlar (2011) konstaterar i sin 

läromedelsanalys, så sprider inte läromedlen de nationella minoriteternas väsentliga 

historia och det är, som min intervjustudie tydligt visar, upp till de verksamma 

lärarna, om och hur minoriteternas kultur, språk och historia undervisas.  

 

8.2.1 Hur återspeglas romerna i läromedel i so – ämnen över tid?  

När man läser styrdokumenten från 1969 kan man tyda ett demokratiskt synsätt där 

det står explicit att de samhällsorienterade ämnena ska stärka eleverna i ett 

demokratiskt tänkande. Man kan också läsa att skolan ska träna eleverna till ett 

solidariskt tankesätt och att skolans undervisning ska leda till att öka elevernas 

förståelse för sina medmänniskor. Som en röd tråd lyser det demokratiska inslaget 

genom riktlinjerna för so-ämnena. I målen i historia står det uttryckligen att eleverna 

ska undervisas om minoritetsförtryck. Detta kan läsaren tolka som att det inbegriper 

romerna, då de som Hazell (2011) skriver, har funnits i Sverige i 500 år. Trots det 

och det demokratiska fokuset, nämns varken romer eller andra minoriter i 

läromedlen från 1970 – talet. Vad vi däremot kan se är att utbildningsradions 

programserie från 1975, med syfte att spegla den romska kulturen och dess historia, 

förändras innehållsmässigt med tiden. De första programmens beskrivningar av 

romerna, skriver Indzic Dujso (2015), är statiska och oföränderliga. Bilden av 

romerna som presenteras i läromedlet från 1982, bekräftar den bild av utanförskap 

och annorlundahet som vi historiskt fått ta del av. De stämmer även överens med 

utbildningsradions beskrivning av romerna, gruppen presenteras helt enkelt som ett 

eget samhälle i samhället. Beskrivningen av romerna i läromedlet från 1982 

stämmer också överens med den bild Rodell Olgaç (2006) skriver om i sin 
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avhandling om romska minoriteteter i det svenska majoritetssamhällets skola. De är 

inte en självklar del av skolan och förväntas knappt gå i skolan. 

 

Att resultatet av läromedelsanalysen säger att romerna nästan inte finns 

representerade i läromedlen, är en konsekvens av att gruppen har varit diskriminerad 

och skild från majoritetssamhället över tid, de har inte varit en del av Sverige. Det 

stämmer överens med den bild som redovisas i den socialmedicinska avhandlingen 

The Gypsies in Sweden, A socio Medical Study (1976). Variationen i beskrivningen 

av romerna som objekt som finns är inte heller så stor. Romerna nämns som 

zigenare, de är ett resandefolk och väldigt annorlunda med sina typiska kläder. De 

beskrivningar som finns av objektet är smala beskrivningar. Till exempel så kan 

man läsa att de är analfabeter, att de utmålas som en isolerad grupp med ett eget 

språk och egna seder. Ingenstans kan man läsa om deras utbildningsbakgrund, deras 

religiositet eller historia. Enligt den intervjustudie som Rodell Olgaç (2006) gör, 

skildras de romska eleverna som invandrare trots att de bott i Sverige i generationer. 

Denna bild bekräftas av framställningen i 1982 års läromedel, där romerna går in 

under kapitlet Ny i Sverige.  

 

Den bild som de senare läromedlen ger av romerna som objekt, är fortfarande väldigt 

begränsad, men med resultatet av den här studien kan vi se att det ändå har skett en 

viss förändring. Förändringen ligger främst i att beskrivningen sker i samband med 

de fem nationella minoriteterna och deras tillhörande språk. Av det kan man dra 

slutsatsen att det är en konsekvens av gruppens status som nationell minoritet under 

2000 - talet. I samhällskunskapsboken från 2015 står det en del om romernas 

utsatthet. Här målas en bild upp av diskriminering, förföljelse och fattigdom, men 

fortsatt ingenting om gruppens historia, med undantag att man  

kan läsa att de funnits i Sverige sedan 1500-talet. 

 

8.2.2 Hur synliggörs romernas historia, kultur och språk i undervisningen i dag? 

Resultatet i studien om undervisningen i skolan idag visar en osäkerhet kring vad 

det är lärarna ska undervisa om. Man vet egentligen ingenting om romernas historia, 

och det som undervisas är i huvudsak det som lärarna själva hittar utifrån eget 

material. Likt Mattlars (2011) läromedelsanalys, är resultatet av intervjuerna, att det 

mest är samerna man undervisar om när det gäller de nationella minoriteterna. 

Objektet romerna beskrivs av majoriteten av lärarna som en utsatt grupp där fokus 

ligger på att undervisa om dess förföljelse och diskriminering. En av lärarna har i 

samband med undervisning om immigration, tagit romerna som exempel på ett 

vandrande folk, vilket visar på att objektet till viss del fortfarande ses på som 

invandrare. Den lärare i de lägre åldrarna som aldrig har undervisat om romerna, 

refererar också han till att det knappt finns några invandrare på skolan och att det 

ses som något annorlunda och exotiskt.  
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Några av lärarna hävdar att i och med minoriteternas status har undervisningen 

förändrats. Innan år 2000 fanns objektet romerna inte med i undervisningen alls. 

Även om samerna är den grupp som får mest plats, är romerna en självklarhet i 

undervisningen i årskurserna 4–6 för de båda lärarna. Resultatet av lärarnas 

förhållningssätt är, förutom objektets status som nationell minoritet, att 

undervisning om romernas historia ingår som ett uppdrag i styrdokumentet 

(Skolverket, 2015). Även om materialet som skolan tillhandahåller om romerna är 

bristfälligt, indikerar resultatet av intervjuerna att det finns en hel del om man som 

lärare vill och söker. Att fokus på innehållet kring undervisningen sedan handlar om 

att berätta romernas historia, hur de har diskriminerats och förföljts, bekräftar att 

inställningen och bilden av objektet delvis har förändrats. Indzic Dujso (2015) 

undersökning av utbildningsradions programserie bekräftar detta när resultatet visar 

att bilden av objektet har gått från statisk och oföränderlig till att vara en del av det 

gemensamma svenska kulturarvet.  

 

8.2.3 Ett samhälle i förändring? 

Vad gäller problematiken kring inkludering av romerna i samhälle och skola, har 

sedan mitten av 1960 – talet, en rad åtgärder och projekt avlöst varandra, som ett 

försök till förändring. Resultatet av den här studien visar att projekten har bidragit 

till att det finns en förändrad bild av objektet i undervisningen, och att fenomenet, 

samhälle och skola, har fortsatt ansvar för att undervisningen av romerna i skolan 

fortgår. Regeringens projekt med brobyggarna (Skolverket, 2019b) är, av resultatet 

att döma, en väg att gå. Att förändringar tar tid är inget nytt och med tanke på den 

exkludering som romerna varit utsatta för under så lång tid, är det kanske inte 

konstigt att det behövs decennier för att den bild som varit verklig så länge ska kunna 

ändras. Det faktum att romerna inte har hanterat det medborgarskap som 

majoritetssamhället förväntat sig, kan ha sin förklaring i, förutom 

majoritetssamhällets syn på objektet, att de har en annan kultur där andra saker har 

varit viktigare, som till exempel familjen. Det är först när beståndsdelarna som utgör 

själva essensen av fenomenet i skola och samhälle byts ut, som bilden av objektet 

kan förändras. 
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10. Bilaga 1 
  

Intervju om lärares undervisning av nationella minoriteter i So-ämnen. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

Undersökningen riktar sig till lärare som undervisar i de samhällsorienterade 

ämnena.  

 

Syftet är att undersöka hur lärare i årskurs 1–6 undervisar om nationella 

minoriteter med fokus på romerna i de olika So-ämnena. Detta undersöks med 

intervjuer av lärare enligt en intervjuguide. Studien är viktig då det finns relativt 

lite forskning kring detta, och för att romerna genom historien varit, och till viss 

del fortfarande är, en exkluderad och diskriminerad grupp i samhället och skolan. 

Det kommer totalt att ingå 4 lärare i studien. Anledningen till att just du är 

tillfrågad är för att du är en behörig lärare som undervisar i årskurserna 1–6 med 

So som huvudämne.  

 

Insamlad information kommer att behandlas så att ingen obehörig har tillgång till 

den. Informationen kommer förvaras på en lösenordskyddad dator och telefon.  

Allt deltagande sker med hög anonymitet, varken kommun, skola eller informant 

kommer att namnges i studien. Den data som samlats in kommer endast vara 

tillgänglig för mig, min handledare och examinatorn på Högskolan Dalarna. Efter 

avslutat arbete makuleras allt material, inspelningar raderas och anteckningar 

kommer att förstöras. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta 

ditt deltagande utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras 

i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna och finnas tillgänglig via databasen 

DIVA.  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  

 

Charlotta Anjou  Ulrika Norburg 

lotta.anjou@hotmail.com  unb@du.se  

   

 

-------------------------------------------- ------------------------------------------- 

  

Ort/datum    Ort/datum  

  

---------------------------------------------   -------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lotta.anjou@hotmail.com
mailto:unb@du.se
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11. Bilaga 2 
 

Intervjuguide  

Informera att du strax kommer att börja spela in och att frågan om samtycke och 

annan info kommer då. *Starta inspelningen. 

 

Insamlad information kommer att behandlas så att ingen obehörig har tillgång till 

den. Informationen kommer förvaras på en lösenordskyddad dator och telefon.  

Allt deltagande sker med hög anonymitet, varken kommun, skola eller informant 

kommer att namnges i studien. Den data som samlats in kommer endast vara 

tillgänglig för mig, min handledare och examinatorn på Högskolan Dalarna. Efter 

avslutat arbete makuleras allt material, inspelningar raderas och anteckningar 

kommer att förstöras. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta 

ditt deltagande utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras 

i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna och finnas tillgänglig via databasen 

DIVA.  

 

Be om samtycke till intervju och inspelning.  

 

Syftet med studien är att få en bild av hur romerna beskrivs i den svenska skolan 

över tid i årskurserna 1–6.  

 

 Frågor 

• Hur återspeglas romerna i läromedel i So – ämnen över tid? 

• Hur synliggörs romernas historia, kultur och språk i undervisningen idag, 

enligt lärare i årskurs 1–6? 

 

*Nu börjar intervjun 

Lärarens bakgrund  

Vilken utbildning har du och vilket år utexaminerades du? 

Hur många yrkesverksamma år har du som lärare?  

Vilken årskurs undervisar du i just nu?  

 

Intervjufrågor: 

I kapitlet övergripande mål och riktlinjer i läroplanen är en punkt att eleverna efter 

avslutad grundskola ska ha fått kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, 

språk, religion och historia.  

Hur tolkar du det?  

 

Vilka delar lyfter du och på vilket sätt? 



 

38 

 

Vilka läromedel använder du dig av? 

 

Hur hittar du relevant material till din undervisning om romerna? (som 

komplement till de läromedel som finns). 

 

Varför anser du att det är viktigt att undervisa om romerna? 

 

Hur har undervisningen om de romerna förändrats över tid, tycker du? 

 

 

 

 

 


