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Unga romers skolsituation i Västerås i egenskap av nationell minoritet 

 

Ana Andric och Ulrika Ljung 

 

Syftet med uppsatsen var att utreda romska ungdomars skolsituation i 

Västerås samt att föra en diskussion om studiens resultat i förhållande 

till Europarådets ramkonvention om nationella minoriteter. Syftet 

utreddes dels genom intervjuer med åtta romska elever och tre lärare 

därefter tolkades resultatet utifrån ett intersektionellt perspektiv. 

Vidare diskuterades resultatet med utgångspunkt i relevanta delar av 

ramkonventionen. Studien är kvalitativ och empirin analyserades 

genom en hermeneutisk tolkningsprocess. Vad som framkom i 

resultatet är att majoritetssamhällets etnocentrism påverkar unga 

romers skolsituation i Västerås eftersom romernas särskilda rättigheter 

i egenskap av nationell minoritet inte beaktas. Skolsituationen 

försätter de romska ungdomarna i en marginaliseringssituation där de 

pendlar mellan majoritetssamhällets krav och familjens förväntningar. 
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Förord 

Vi vill tacka Tiina Kiveliö för möjligheten att få genomföra uppdraget som examensarbete. Vi 

vill också tacka Karin Tilly på Livsmiljöenheten på Länsstyrelsen i Västmanland och Ami 

Netzler, integrationsstrateg i Västerås kommun för deras goda råd. Ett stort tack också till 

deltagarna för att ni tog er tid, utan er hade inte uppsatsen varit möjlig. Slutligen vill vi tacka 

våra mammor för att ni underlättade uppsatsskrivandet.   
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1. Inledning 

Under hösten 2008 fördes en nationell debatt i media om en hög frånvaro i skolan för romska 

skolelever. I en rapport från Malmö kommun framgår det att mer än hälften av de romska 

grundskoleleverna inte deltar i undervisningen trots skolplikt.1 Liknande resultat om frånvaro 

i skolan bland romska elever rapporteras av Barnombudsmannen2 samt Skolverket3.  

”… många elever har stor frånvaro, inte avslutar grundskolan med fullständiga betyg och att 

få går vidare till ett nationellt program i gymnasieskolan”.4 För att ta reda på hur 

skolsituationen ser ut för romska ungdomar i Västerås fick vi i uppdrag från 

Romadelegationen att utreda detta. Romadelegationen är en av regeringen tillsatt utredning 

som ska utreda och förbättra romers situation i Sverige.  

 

Uppdraget fick vi efter en konferens i Örebro där vi träffade representanter för 

Romadelegationen, romska företrädare och företrädare från kommuner i Mälardalens region. 

Vi fick en inbjudan till konferensen då vi har en kontakt som har ett nära samarbete med 

delegationen. Konferensens ändamål var att representanterna från de olika kommunerna 

skulle presentera hur implementeringen av Europarådets ramkonvention som Sverige 

undertecknade år 2000 om skyddet för nationella minoriteter, i det här fallet romer, hade 

förverkligats. I Västerås kommun ansågs romerna vara en vit fläck på kartan och som en följd 

av detta fick vi uppdraget att undersöka de romska ungdomarnas situation.  

 

Romska ungdomars skolsituation är på många sätt sociologiskt relevant av den anledningen 

att de är en av fem nu erkända nationella minoriteter. Detta innebär att romerna har särskilda 

rättigheter för att kunna bevara sin kulturella identitet och traditioner. Avspeglar den rådande 

politiken romska ungdomars vardag och livsvillkor eller upplever ungdomarna något annat? 

Hur kombinerar de sin kulturella identitet i förhållande till majoritetens krav i skolan? Ser 

förväntningarna likadana ut på skolan från föräldrarnas håll som från skolans sida? Dessa 

frågor är i högsta grad relevanta då de beskriver minoritetsgruppers villkor i relation till 

samhället i detta fall utifrån ungdomarnas perspektiv.  

 

 

 
                                                 
1 Malmö Stadskontor, 2008 
2 Barnombudsmannen BR, 2005:07 
3 Skolverket, 292:2007 
4 Skolverket, 292:2007 
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1.1 Syfte och problemformulering 

Syftet i uppsatsen är tvådelat, dels utreder vi romska ungdomars skolsituation i Västerås. 

Detta ska på ett konkret sätt studeras genom både romska ungdomars och lärares upplevelser 

av romernas skolsituation. Den andra delen av syftet går ut på att i uppsatsens diskussionsdel 

diskutera studiens resultat i förhållande till relevanta delar av Sveriges ratificering av 

Europarådets ramkonvention om nationella minoriteter. Detta för att få en uppfattning om hur 

implementering av ovan nämnda konvention har berört situationen i skolan för unga romer i 

Västerås. Problemformuleringen blir därmed:  

 

- Hur ser romska ungdomars skolsituation ut i Västerås? 

 

1.2 Operationalisering och avgränsningar 

I uppsatsen omfattar begreppet romer flera olika grupper, det innebär svenska romer, finska 

romer, utomnordiska romer från östra delarna av Europa samt den nyanlända gruppen av 

romer som kommer från före detta Jugoslavien. Romerna är med andra ord ingen homogen 

grupp utan en grupp med olika bakgrund och olika trosuppfattningar.5 De resande som anser 

sig tillhöra romerna då de talar en varietet av romani chib råder det en diskussion kring 

huruvida de tillhör gruppen romer eller inte.6 Vi har emellertid inte för avsikt att presentera 

hela debatten kring detta då det inte är relevant för uppsatsen.  

 

Med begreppet skolsituation menar vi hur de romska ungdomarna uppfattar sin situation i 

skolan. För att få en djupare förståelse tas också lärares erfarenheter upp av att undervisa 

romska ungdomar för att få deras upplevelse av unga romers skolsituation. Detta inbegriper 

frånvaro, betyg, modersmålsundervisning, diskriminering, traditionens betydelse och 

skillnader i valmöjligheter mellan könen. Begreppet makt kommer i uppsatsen att definieras 

utifrån Giddens definition om makt som ”En förmåga hos individer och grupper att uppnå 

egna mål eller främja egna intressen. Makt är något som gäller alla former av mänskliga 

relationer.”7 

 

 

                                                 
5 Regeringens proposition 1998/99:143 
6 Enligt regeringens proposition 1998/99:143 tillhör de resande romerna. Arnstberg 1998:110-111 däremot 
skriver att forskare anser att de är en social grupp trots att representanter för de resande menar att de är en romsk 
undergrupp, en etnisk grupp.  
7 Giddens, 2003:560 
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1.3 Disposition  

I inledningen beskriver vi uppdraget från Romadelegationen samt uppsatsens syfte och 

problemformulering. Där skriver vi också varför ämnet är sociologiskt relevant och dessutom 

finns operationalisering och avgränsningar med under rubriken inledning. 

 

I avsnittet bakgrund presenteras Europarådets ramkonvention och minoritets-

språkkonventionen som Sverige ratificerade år 2000. Under rubriken bakgrund bearbetas 

också de statliga utredningar som är relevanta för uppsatsen.  

 

Avsnittet tidigare forskning innehåller väsentlig vetenskaplig forskning om romer som 

publicerats både inom och utanför Sverige.  

 

Under rubriken teoretisk anknytning presenteras de för den här uppsatsen relevanta teorier. 

Först en övergripande teori och därefter de underteorier som valts fram.  

 

I metoddelen redovisas hur undersökningen genomfördes. Bland annat hur urvalet utfördes, 

hur empirin bearbetades, vissa metodologiska överväganden som författarna var tvungna att ta 

ställning till.  

 

Resultatet presenteras i tre delar, först en analys av intervjuerna med de romska ungdomarna, 

därefter en analys av lärarnas intervjuer samt en huvudtolkning som knyter samman 

analyserna till en helhet. 

 

Diskussionsavsnittet är tvådelat, dels förs en diskussion kring resultatet och sedan en 

återkoppling av resultatet till den tidigare forskningen. Diskussionen kopplas här också till 

minoritetspolitiken som förs i Sverige. En återkoppling till de statliga utredningarna som var 

aktuella för undersökningen finns även här. 

 

2. Bakgrund 

Sverige ratificerade år 2000 Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter, 

samtidigt ratificerades också den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk, 

minoritetsspråkskonventionen. Minoritetspolitik blev i samband med nämnda ratificering ett 

eget politikområde i Sverige. De nationella minoriteter som är erkända i Sverige i dag är 
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romer, judar, sverigefinnar, samer och tornedalingar, dessa minoriteter är en del av det 

svenska kulturarvet då de funnits länge i Sverige.8 De första romerna uppges ha kommit till 

Sverige 29 september 1512 från Skottland och England.9 I Sverige finns det uppskattningsvis 

40 000 – 50 000 romer med olika bakgrunder. Siffran är osäker då etnisk registrering inte 

förekommer i Sverige.10 Assimilering som tidigare varit ett sätt att försöka integrera de 

nationella minoriteterna blev i samband med ratificeringen inaktuellt. Sverige har i och med 

ratificeringen en skyldighet att ta hänsyn till de nationella minoriteternas intresse på alla 

nivåer i alla delar av landet. Vad gäller minoritetsspråken har Sverige ett ansvar att hålla dem 

levande, minoritetsspråken är romani chib, jiddisch, finska, samiska och meänkieli.11  

 

Sveriges undertecknande av Europarådets minoritetskonventioner innebär att rapporter ska 

skickas in vart tredje år till Europarådet med frågor angående implementeringen. 

Expertkommittén som granskar dessa rapporter framställer dem till Europarådets 

ministerkommitté som därefter kommer med rekommendationer. Hittills har Sverige lämnat 

in två rapporter och Europarådet har påtalat brister vad gäller minoriteternas möjlighet till 

utbildning. Enligt Europarådet finns ett underskott av information i läroböckerna om 

minoriteternas kultur och historia. Det saknas också lärare som undervisar i minoritetsspråken 

som modersmålsundervisning, detta är ett utbrett fenomen då det gäller romani chib och 

sydsamiska.12 Fraurud & Hyltenstam13 skriver att romani chib har ett 60-tal dialekter och 

menar att romerna för att klara sig i de olika nationerna där de är bosatta har ett behov av att 

lära sig majoritetssamhällets språk för att klara av ett vardagsliv. Romerna är därför ofta 

tvåspråkiga och de är inne i en språkbytesprocess, det vill säga att de är på väg att överge sitt 

eget minoritetsspråk till förmån för majoritetssamhällets språk. Detta bidrar till att även romer 

sinsemellan talar majoritetssamhällets språk .14 Den här problematiken har enligt DO skapats 

då det förts en politik i Sverige som inte gynnat minoriteternas möjligheter till ett bevarande 

av sin kultur och sitt språk.15 Regeringen har nu som åtgärd för denna brist planer på en 

universitetsutbildning i minoritetsspråken. Något som expertkommittén fokuserat på är 

romska barns förutsättningar i skolan, de trycker på vikten av en möjlighet till utbildning som 

är respektfull och utan trakasserier. Enligt DO väljer många föräldrar till romska barn att inte 
                                                 
8 Regeringskansliet IJ07.07 
9 Fraser, A. 1995:121 
10 Romadelegationen.se 
11 Regeringskansliet IJ07.07 
12 DO, ombudsmannen mot etnisk diskriminering, 2008:2:27-28 
13 Fraurud & Hyltemstam i Hyltenstam, K. 1999:244-245 
14 Ibid. 1999:251 
15 DO, ombudsmannen mot etnisk diskriminering, 2008:2:38 
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informera skolan om att de är romer då de är rädda för att barnen ska bli utsatta för 

diskriminering.16  

 

2.1 Statliga utredningar 

På uppdrag av regeringen har Skolverket genomfört en fallstudie om situationen för romer i 

skolan där man besökt 18 skolor i fem städer i Sverige. Skolpersonal, lärare, representanter 

för romer, elever och föräldrar deltog i studien.17 Sammantaget innebar uppdraget att 

kartlägga kommunernas insatser i skolan för romska elever samt att informera kommunerna 

om de nationella minoriteternas rättigheter.18 Utgångspunkten i utredningen har varit att ta 

hänsyn till de nationella minoriteternas särställning, minoriteternas språk och undersöka om 

det förekommit diskriminering.  

 

Sammanfattningsvis har Skolverkets fallstudie konstaterat att det råder en hög frånvaro bland 

de romska eleverna och att många av dem inte uppnår godkända resultat. Några av skolorna 

anger att de romska eleverna utgör över 50 % av frånvaron på skolan. Det framgår av 

fallstudien att i en av skolorna försöker personalen finna särskilt riktade åtgärder för att lösa 

frånvaron bland romska elever. En av lärarna i undersökningen berättar att om eleverna inte 

befinner sig i undervisningen när den börjar så ringer skolan hem.19 Kartläggningen om 

kommunernas insatser för romer har visat att vissa kommuner har anställt romska 

lärarassistenter vars uppgift är att arbeta med de romska eleverna samt att förbättra relationen 

mellan skolan och föräldrarna. Den romska lärarassistenten är också ett initiativ till att skapa 

förebilder för de romska eleverna. Närvaro anses vara bättre bland eleverna där det finns en 

romsk lärarassistent.20 Orsaken till frånvaron i skolan skiljer sig åt när elever, lärare och 

föräldrar blivit tillfrågade i fallstudien, de uppger med andra ord olika anledningar till varför 

man inte är i skolan. Vilka dessa orsaker är presenteras inte i utredningen.21  

 

Vidare konstaterar Skolverket i fallstudien att viss diskriminering förekommer i skolorna som 

medverkar i Skolverkets undersökning. I en av skolorna uppges det ske kränkningar 

dagligen.22 I en annan skola beskrivs det hur kränkningar kan komma i uttryck i form av 

                                                 
16 DO, ombudsmannen mot etnisk diskriminering, 2008:2:30-33 
17 Skolverket rapport 292, 2007:8 
18 Ibid. 2007:11 
19 Ibid. 2007:47 
20 Ibid. 2007: 47 
21 Ibid. 2007:48 
22 Ibid. 2007:31 
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glåpord.23 Eleverna på den sistnämnda skolan menar att de inte alltid är lärare på skolan som 

bryr sig om mobbningen. På en av skolorna i undersökningen har man använt sig av ett 

antimobbningsteam för att lösa mobbning och diskriminering. Samtliga skolor informerades 

om lagen mot diskriminering och annan kränkande behandling.  Den exkludering som 

uppmärksammats i studien, tar sig i uttryck genom bristande läromedel och undervisning om 

romerna.24 Slutligen bedöms skolorna inte ta hänsyn till de romska elevernas särställning med 

särskilda rättigheter som romer har i egenskap av nationell minoritet.25  

 

Vidare rapporterar Skolverket att få romska elever läser sitt modersmål i skolan, romani chib.  

Orsakerna till det låga antalet som läser modersmål varierar men en av anledningarna som 

uppges är att eleverna inte talar om sin bakgrund.26 Detta kan vara relaterat till tidigare 

förföljelser i hemlandet eller av rädsla för diskriminering. Andra orsaker som nämns är att de 

romska eleverna väljer svensk undervisning istället för modersmålsundervisning. Dock menar 

skolverket att modersmålet romani chib har varit problematiskt för kommunerna att 

organisera.27 Eftersom de olika dialekterna på romani chib varierar är det svårt att finna 

behöriga lärare som undervisar. Bristen på lärare är relaterat till romers socioekonomiska 

ställning i övrigt, få romer lyckas ta sig vidare till högskolan och på lärarutbildningar. En 

annan orsak är att många romer har dubbla identiteter i och med att de också har en tidigare 

nationell tillhörighet.28 Några väljer att läsa det nationella ursprungsspråket. Enligt Skolverket 

finns det i Västerås kommun 23 elever som är berättigade modersmålsundervisning på romani 

chib varav ingen av dessa deltar.29 Enligt Västerås kommuns modersmålsamordnare och 

rektor för Centrum för tvåspråkighet Karin Brobäck, gjordes ett försök hösten 2008 att 

organisera modersmål på romani chib och en pedagog fanns att anställas, dock anmälde sig 

endast tre ungdomar. Anledningen till att modersmålet av dessa tre ungdomar senare valdes 

bort var att de deltagande inte ville känna sig utpekade.30  

 

Samma problematik som fanns i rapporten från 1999 finns fortfarande kvar i rapporten från 

2007, detta blir tydligt då rapporterna jämförs. Rapporten från 1999 baseras på intervjuer med 

romer, romska företrädare, skolpersonal, tjänstemän med ansvar för utbildningsfrågor inom 
                                                 
23 Skolverket rapport 292,  2007:34 
24 Ibid.2007:59 
25 Ibid.2007:59 
26 Ibid.2007:8 
27 Ibid.2007:43 
28 Ibid.2007:45 
29 Ibid. 2007:76 
30 Inkommet mejl till aac06001@student.mdh.se, den 10 december kl.11.25 
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kommunen, annan personal inom kommunen med ansvar för romer samt skriftliga källor. 

Kommunerna det rör sig om är Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Lund och 

Helsingborg. Fokus i undersökningen var att många romska ungdomar inte klarar av 

grundskolan och därmed inte läser vidare på de nationella programmen på gymnasiet. 31 I 

rapporten menar man att inga framsteg i närvaro eller resultat utvecklats sen 1980-talet, 

medianvärdet på frånvaron låg fortfarande på 28 % för romer i årskurs 7 – 9. Enligt 

medverkande i undersökningen beror frånvaron på sjukdom, familjeproblem, kulturrelaterade 

orsaker. Vilka dessa kulturrelaterade orsaker är anges inte.  

 

Det framkommer också att drygt en tredjedel av de romska eleverna har en frånvaro på 40 

%.32 Den främsta orsaken till misslyckandet i grundskolan och i förlängningen till att så få 

romska ungdomar läser vidare är enligt Skolverket den höga frånvaron som resulterar i ett 

stort kunskapsgap vilket är svår att hantera under sista året i grundskolan. De romska 

föräldrarnas attityd mot skolan, att det inte lönar sig, gör det också svårt för skolan att hantera 

frånvaron.33 Förslag på åtgärder som Skolverket lade fram var att skolnärvaron måste 

prioriteras för att de romska elevernas kunskapsutveckling skulle kunna gynnas.34 Det har 

skett få framsteg från 1999 till 2007 i svårigheten vad gäller att få de romska eleverna att 

närvara i skolan. Där det finns romska lärarassistenter anställda tycks frånvaron minskat en 

del, där fungerar också föräldrakontakten bättre. Det har med andra ord hittills inte blivit 

några bättre förutsättningar för de romska barnen i skolan efter ratificeringen 2000 enligt 

Skolverket.  

 

Barnombudsmannen undersökte 2005 och 2007 i Göteborg och Malmö hur det är att vara 

romskt barn och ungdom i dagens Sverige, studien baserades på samtal med romska barn och 

ungdomar samt på samtal med de romska ungdomsförbunden Ungdomsförbundet Romska 

spår och Romska ungdomsförbundet (Ruf). Samtal fördes också med vuxna romer och med 

vuxna som har erfarenhet av att arbeta med romska barn och ungdomar. Information 

inhämtades också från olika publikationer från regeringen, kommuner och andra 

myndigheter.35  

 

                                                 
31 Skolverket Dnr 98:2652, 1999:2 
32 Ibid. 1999:5 
33 Ibid. 1999:6 
34 Ibid. 1999:13 
35 Barnombudsmannen, BR2005:07, s.9 
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Genom dessa samtal upptäcktes vissa områden som de medverkande tycker att fokus ska 

läggas på i arbetet med att förbättra de romska barnen och ungdomarnas livsvillkor. Dessa 

områden är bland annat skolan där de medverkande barnen och ungdomarna menar att de blir 

behandlade annorlunda än sina klasskompisar, en flicka berättar i undersökningen om att 

hennes lärare hela tiden vill att hon ska arbeta med en annan romsk flicka trots att de inte är 

vänner.36 Vidare menar de att mer undervisning i romsk kultur skulle motverka 

diskriminering. Också mer arbete då det gäller modersmålsundervisning på romani chib så att 

barnen får tillgång till det enligt ramkonventionen om minoritetsspråk. De påtalar också en 

diskriminering i både samhället och i massmedia som de menar skulle kunna motverkas med 

hjälp av mer kunskap om romernas kultur.37 De medverkande anser också att kontakten 

mellan skolan och familjen är viktig och att någon form av samråd dem emellan bör 

utvecklas. Det råder en särbehandling mellan pojkar och flickor av föräldrarna som de 

medverkande tycker är orättvis. Denna särbehandling handlar främst om hur pojkarna och 

flickorna får utnyttja sin fritid och att pojkar i större utsträckning själva får besluta om hur de 

vill spendera sin fritid.38 Även i den här rapporten uppmärksammas att de romska barn och 

ungdomarna har en hög frånvaro i skolan.39 

 

År 2001 fick ombudsmannen för etnisk diskriminering i uppdrag av regeringen att undersöka 

omfattningen av diskriminering mot romer i Sverige. Utredningen skedde i projektform och 

syftet var att informera och kartlägga den etniska diskrimineringen, att skapa metoder och 

strategier för att förebygga diskriminering, att öka kunskapen om romer och skyddet mot 

etnisk kränkning samt att skapa en relation som bygger på förtroende mellan romer och 

myndigheter.40 Karläggningen skedde i två steg, för det första studerade man romernas 

anmälningar till DO och för det andra genomfördes en enkätundersökning om romernas 

upplevelse av diskrimineringen. Anmälningarna till DO ansågs vara få. Förklaringar som 

angavs till detta var att romerna har en dålig kunskap om skydd mot etnisk diskriminering 

samt ett bristande förtroende till myndigheterna.41 I utredningen beskrivs att de flesta 

anmälningar som romer gjort har varit akuta och att behandlingen av anmälningarna upplevs 

ta långt tid. Av de anmälningar som gjorts handlade många om diskriminering vid ansökan 

                                                 
36 Barnombudsmannen BR, 2007:19 
37 Ibid. 2007:24-25 
38 Ibid. 2007:26 
39 Ibid. 2007:18 & 28 
40 Diskriminering av romer (DO), 2003:5 
41 Ibid. 2003:16 
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om bostad, att inte få tillträde till affärer eller restauranger och i mötet med myndigheter.42 

Från 1986 till 2002 har 50 anmälningar om etnisk diskriminering gjorts av romer till olika 

myndigheter. Enligt DO:s utredning förekommer diskriminering i större utsträckning än vad 

som anmäls.43  

 

I enkätundersökningen som utfördes på uppdrag av DO år 2003 där 150 romer deltog så 

uppger 90 % att de anser att Sverige i hög grad är ett rasistiskt land.44 55 % menar att det finns 

fientliga attityder mot romer och 25 % känner sig inte accepterade i landet. 

Enkätundersökningen genomfördes av två studenter vid Socialhögskolan i Stockholm på 

uppdrag av diskrimineringsombudsmannen. Av enkätundersökningen framgår det också att 

många av romerna döljer sin identitet i kontakten med myndigheter.  

 

Sammanfattningsvis tar tre av fyra statliga utredningar upp att frånvaron anses vara ett 

problem bland många romska elever. I Skolverkets rapporter från 1999 och 2007 har 

situationen inte förändrats märkbart, fortfarande klarar inte många romer grundskolan och få 

går vidare till ett nationellt gymnasieprogram. Modersmålet är en återkommande diskussion i 

dessa tre rapporter, där bristen i resurser och få anmälningar till modersmålsundervisning på 

romani chib förblir ett hinder till att många romer inte utövar sitt språk enligt 

Barnombudsmannen. Anledningen till det låga antalet anmälningar uppges enligt Skolverkets 

utredning från 2007 vara bland annat att många romska elever väljer att dölja sin identitet. 

 

Kommunernas insatser för att förbättra romernas situation och för att implementera 

ramkonventionen om skydd för nationella minoriteters rättigheter, anses vara bristfällig enligt 

Skolverkets rapport från 2007. Samtliga fyra rapporter konstaterar att det förekommer 

diskriminering mot romer, såväl inom skolan som i allmänhet. I DO:s rapport från år 2003 

anges att 99 % av de tillfrågade romerna anser att Sverige är ett rasistiskt och intolerant land. 

Det sker dessutom få anmälningar av romer om diskriminering.  

 

3. Tidigare forskning 

Det är inte mycket forskning som genomförts om romer i Sverige, det mesta som finns är 

forskning på uppdrag av staten därav det föregående avsnittet. Övrig forskning som används i 

                                                 
42 Diskriminering av romer (DO), 2003:17 
43 Ibid.2003:17 
44 Ibid.2003:19 
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den här uppsatsen är dels en undersökning från Storbritannien som tar upp romers 

skolsituation och problemet med att romer oftast ses som en homogen grupp. Vidare en 

magisteruppsats från högskolan i Halmstad som handlar om finska romer i Finland och 

Sverige och deras balansgång mellan stolthet och skam. Magisteruppsatsens syfte var att 

uppmärksamma och förstå hur diskriminering och utanförskap kan kombineras med stolthet. 

Sedan behandlas en doktorsavhandling som tar upp romernas skolsituation under tre 

tidsperioder utifrån ett interkulturellt perspektiv. Avhandlingens syfte var att från mitten av 

1900-talet och framåt undersöka relationen mellan den romska minoriteten och den svenska 

majoriteten. I en undersökning från Serbien studeras den etniska relationen mellan 

majoritetens förhållningssätt och attityder mot minoriteten på Balkan. Det vanligast 

förekommande enligt den studien var exkluderingsattityder mot romer.  

 

En inventering av forskningen om romer i Sverige har genomförts av Centrum för multietnisk 

forskning vid Uppsala universitet på uppdrag av Romadelegationen. Inventeringen tar upp 

vilken litteratur som finns, både forskning och skönlitterär sådan samt inom vilka områden det 

bör forskas mer i. Dessutom innehåller inventeringen en källförteckning över den litteratur 

som finns, källförteckningen har varit till hjälp i den här uppsatsen för att finna relevant 

forskning i ämnet. Något som poängteras i inventeringen är att det är sällan romerna själva 

som kommer till tals i forskningen.45  

 

I en artikel från Storbritannien tas romers skolsituation upp, Lloyd och McCluskey undersöker 

hur främlingsskapandet kring romer upprättas och vidmakthålls i skolmiljöer. Artikeln tar 

också upp problemet med att många uppfattar romerna som en homogen grupp trots deras 

olika bakgrunder och religioner.46 Då etnisk registrering inte förkommer i Storbritannien är 

siffrorna osäkra men författarna hänvisar till Save the Children som uppskattar att det finns 10 

000 barn i skolåldern som inte går i skolan. Artikelförfattarna menar att orsakerna till den låga 

närvaron var flera, i olika familjer men även inom samma familj skiljer sig synen åt på skolan 

och dess betydelse. Vissa har dåliga erfarenheter av skolan på grund av diskriminering i form 

av institutionell rasism medan andra anser att skolan är irrelevant och skulle föredra att 

undervisa barnen i hemmet. Enligt undersökningen är mobbning av romer ett utbrett fenomen 

i den brittiska skolan och det är både elever och lärare som mobbar. Detta gör de romska 

föräldrarna reserverade till skolan trots att de skulle vilja att barnen deltar. I årskurserna på 

                                                 
45 En inventering av forskningen om romer i Sverige, 2008-11-06 
46 Lloyd, G. & McCluskey, G., 2008:334 
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högstadiet är mobbning mest frekvent och därmed är också frånvaron högst bland romer i 

skolan.47 På senare år har politikerna i Storbritannien ändrat strategi för en ökad inkludering 

av romerna i skolan och vidare på sikt en bättre relation mellan romer och icke-romer. 

Diskrimineringen av romer i Storbritannien är enligt Lloyd & McCluskey utbrett i hela 

samhället och de jämlikhetskampanjer som arrangerats anses av gemene man inte gälla 

romerna.48  

 

Slutsatsen som dras i artikeln är att det förekommer ett förnekande av olikheter och att detta 

påverkar romernas upplevelse av skolan på ett negativt sätt. Att lärare och annan skolpersonal 

medverkar till skapandet av olikheterna genom att de saknar förståelse för romernas kultur. 

Detta med avsaknaden av förståelse för skillnader gör enligt Lloyd & McCluskey att de 

romska föräldrarna blir rädda för att deras barn ska assimileras, det leder i förlängningen till 

att skolans betydelse blir mindre. Sammanfattningsvis måste en ökad förståelse för i vilken 

social- och ekonomisk kontext romernas olikhet skapas för att en förbättring i skolans relation 

med den samme ska bli bättre.49 En nackdel med artikeln är att det inte tydligt framkommer 

hur undersökningen är genomförd, inga klara förklaringar finns om vilka som medverkat. Det 

som dock är uttalat är att det är politiker i England och Skottland vilkas politik och riktlinjer 

som ifrågasätts då det gäller social jämlikhet.  

 

En magisteruppsats tar upp de finska romerna och deras klädtradition, som skiljer sig åt från 

de andra romska grupperna. Syftet med undersökningen var att förstå och belysa hur 

diskriminering och ett bibehållet utanförskap kan förenas med stolthet.50 Genom intervjuer 

med två finska romer, en man och en kvinna, och en gruppintervju med svenska män 

analyserar Bondesson materialet utifrån Goffmans teori om stigma, Simmels teori om 

främling samt Roths teori om närhet och distans.51 Bondesson visar på 

stigmatiseringskonsekvenser i en cirkelrörelse där dessa förstärks. I sociala möten 

kategoriseras individer som normal eller avvikande, främlingskap och avvikelse skapar 

stigma, rollbemötande påverkar självbilden, kategorier förstärks, distansen ökar till den andre, 

stereotyper och främlingskap ökar.52 Slutsatsen som dras i uppsatsen är att stigmatiseringen av 

romer ökar avståndstagandet och genom att de finska romerna klär sig traditionellt bibehåller 

                                                 
47 Lloyd, G. & McCluskey, G., 2008:336 
48 Ibid. 2008:338 
49 Ibid. 2008:342 
50 Bondesson, 2006:2 
51 Ibid. 2006:11-15 
52 Ibid. 2006:46 
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de distansen till majoritetssamhället och visar därigenom upp sin stolthet samt de starka 

banden till den egna gruppen.53 Nackdelen med Bondessons undersökning är att antalet 

respondenter endast är två. Hon skriver att hon vill att ”… berättelsen skulle vara deras.”54 

Dock hade uppsatsen haft en större validitet om antalet respondenter varit fler, detta hade gett 

en bredare bild av svaret på syftet. Bondesson generaliserar alla finska romer utifrån endast 

två respondenters svar. Kan verkligen intervjuer med två respondenter ge generella svar på 

fenomenet som undersöks? 

 

I en avhandling av Rodell Olgac studeras romernas skolsituation i tre olika tidsperioder. Innan 

1970, mellan 1970 och 2000 samt det året då romerna tillkännagavs rätt som nationell 

minoritet det vill säga år 2000.55 Syftet med studien var att undersöka, beskriva och analysera 

hur relationen mellan den romska minoriteten och den svenska majoriteten utvecklats från 

mitten av 1900 – talet.56 Rodell Olgac har i undersökningen använt sig av teorier om etnicitet 

och kultur för att angripa definitioner av och litteratur om romer. Hon liksom flera forskare 

har betonat att mycket av den litteratur som har skrivits om romer är upprepningar och bygger 

på empiri där romerna själva inte kommer till tals.57 Rodell Olgacs egna definition av romer 

är att ”… samtliga romska grupper inklusive de resande”.58 I en historisk sammanfattning 

beskriver Rodell Olgac hur romerna skildrats och definierats i svensk litteratur. Rodell Olgac 

tar upp ett exempel på en text av Lo-Johansson där det går att avläsa i avhandlingen om 

”zigenarkäftar” och där romer definieras utifrån biologiska särdrag.59 Dessutom studeras 

begreppen etnicitet och kultur i relation till makt. Rodell Olgac använder sig bland annat av 

Young60 som beskriver förtryckets fem ansikten där marginalisering är den 

exkluderingsmetod som störst påverkar individers deltagande i produktionen av samhället.61 

Detta kopplar Rodell Olgac till socialisationsprocessen och teorin om produktion och 

reproduktion som påverkar barnens inlärningsprocess. Kortfattat innebär det att den som har 

makten och kontrollen över produktionen av inlärningsprocessen har rätten att avgöra vad 

som är giltig och ogiltig kunskap.62  

                                                 
53 Bondesson, 2006:54 
54 Ibid. 2006:18 
55 Rodell Olgac, 2006:81 
56 Ibid. 2006:4 
57 Ibid. 2006:37 
58 Ibid. 2006:17 
59 Ibid. 2006:29 
60 Young, 2002 
61 Rodell Olgac, 2006:53 
62 Ibid. 2006:51 
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Tre typer av data har används i undersökningen dessa är texter, intervjuer och observationer. 

Samtliga data avspeglar olika perioder som undersöks. Textmaterialet bygger på tre 

självbiografier av romska författare som skriver om skoltiden under 1970 talet.63 Samtliga 

författare skildrar kampen om rätten till utbildning. Ytterligare data berör två avhandlingar 

skrivna av två svenska författare som under 1960- 70 talet arbetade i projektform med romska 

barn och vuxnas utbildning. 64 Intervjuerna genomfördes både enskilt och i grupp. Hälften av 

de intervjuade var födda under 1980-talet och resterande under 1950-talet, på så sätt 

omfattade intervjuerna också tidsepoken mellan 1970- och 2000-talet som analyseras i 

förhållande till minoritetens och majoritetens relation över tid.65 Det genomfördes två 

gruppintervjuer och tolv enskilda intervjuer. Sammanlagt deltog 34 romska respondenter, 

varav arton var kvinnor och sexton var män.66  

 

I intervjuerna berör Rodell Olgac flera frågor angående skolan, bland annat frånvaron, 

diskriminering, relationen mellan familjen och skolan samt föreställningar om romska elever. 

Under kategorin frånvaro beskriver Rodell Olgac att många av hennes respondenter berättat 

under intervjuerna att skolan inte ställde lika stora krav på romers närvaro. I ett citat berättar 

en av respondenterna hur denne fick slippa lektioner eftersom de ansågs vara för svåra.67 

Föreställningar om romska elever återberättades av respondenterna genom fördomar som de 

fått uppleva av att vara rom. En av de intervjuade hade blivit konfronterad av rektorn som 

undrade varför personen i fråga vill gå i skolan, personen var ju rom.68 Rodell Olgac använde 

sig av observationer under hösten 2004 och 2005 på en utbildning för romska pedagoger. 

Observationerna genomfördes under vissa lektionstider och skedde sammanlagt under 26 

timmar.69 All data analyserades utifrån en hermeneutisk metod.   

 

Slutligen diskuterar Rodell Olgac utvecklingen mellan minoriteter och majoriteters relation i 

förhållande till det nationella minoritetserkännandet 2000. De slutsatser som dras i uppsatsen 

är att Rodell Olgac föreslår ett interkulturellt tillvägagångssätt i undervisningen samt i de 

svenska skolorna.70 Sammanfattningen av analysen av data är att många av de romska 

eleverna tonar ner sin identitet samt att det fortfarande förekommer strukturell diskriminering 
                                                 
63  Rodell Olgac, 2006:81 
64 Ibid. 2006:82 
65 Ibid. 2006:83 
66 Ibid. 2006:83 
67 Ibid. 2006:110 
68 Ibid. 2006:111 
69 Ibid. 2006:86 
70 Ibid. 2006:4 
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mot romer. Skolan som helhet hade ett avståndstagande förhållningsätt till romer och att 

romerna själva och romernas kultur bar ansvaret för den höga frånvaron och det låga 

skolresultatet.71 

 

Studiens styrka grundar sig i Rodell Olgacs operationalisering av begreppen makt och 

etnicitet samt hur dessa begrepp ställs i relation till varandra och bearbetas genom en röd tråd 

i hela avhandlingen. Utifrån dessa begrepp resonerar Rodell Olgac om relationen mellan 

majoriteten och den romska minoriteten. Svagheter i avhandlingen är delvis urvalet samt 

materialet. Materialet som analyserades från tidsperioden 1950 talet bygger på självbiografier 

av endast tre romska författare, dock är det viktigt att framhålla att materialet utgår från 

romernas egna skildringar av skolan. Urvalet av romska deltagare skiljer sig i antalet 

beroende på vilken tidsperiod som analyseras. Till exempel intervjuades 34 romer om synen 

på skolan vilket berörde åren 1960 till 1970 talet. Det skriftliga materialet var bara två 

avhandlingar om romer samt 26 timmars deltagande observation. Alltså finns det mer eller 

mindre omfattande data under vissa tidsperioder i analysen. Dessutom finns det en svaghet i 

intervjuförfarandet, där Rodell Olgac fört anteckningar vid vissa intervjuer. Detta kan ha 

påverkat intervjusituationen samt att hon kan omedvetet ha sållat i vad hon valt att anteckna 

och därmed missat viktig information. 

 

I en artikel av Bogdan Djurovic studerades de etniska relationerna på Balkan med 

utgångspunkt i majoritetens attityder och förhållningsätt till minoriteterna i regionen. Genom 

Bogardu´s mätningsmetod testades en rad frågor med koppling till attityder gentemot de olika 

minoriteterna. Urvalet som utgjorde tretton nationella minoriteter resulterade i att endast fem 

av dessa var statistiskt signifikanta.72 Exkluderande attityder mot romer visade sig vara de 

mest frekventa i undersökningen. I förhållande till de fem övriga grupperna beskrev data att 

den sociala, etniska och rasistiska distansen mot romer var betydligt högre.73 Syftet var därför 

att studera den sociala och etniska exkluderingen av den romska minoriteten i Serbien. 

Hypotesen som ställdes och bekräftades i undersökningen var att romerna i 

övergångsprocessen till nationen Serbien fortfarande diskrimineras vilket betyder att romernas 

sociala exklusion, segregation och en begränsad assimilering är tydlig.74  

                                                 
71 Rodell Olgac, 2006:4 
72 Djurovic, 2002:667 
72 Ibid. 2002:667 
73 Ibid. 2002:668 
74 Ibid. 2002:668 
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Djurovic för också ett resonemang om att det kan vara romerna själva, genom sin flytande 

identitet, som har svårt att anpassa sig. Detta resonemang förkastas sedan i studien till förmån 

för den generella hypotesen. Djurovic menar att av de tretton etniska minoriteterna i landet 

uppskattas romerna tillhöra den fjärde största.75 Trots den stora numerära andelen av romer i 

befolkningen har gruppen en låg status vad gäller arbete, utbildning och politiskt deltagande. 

Enligt Djurovic är det intressant att studera majoritetens attityder mot romer i en 

övergångsprocess eftersom vissa särskilda problem uppstår i övergången från post-

socialistiska stater, som i fallet Jugoslavien.76 Kriget medförde intolerans mot redan socialt 

och ekonomsikt marginaliserade grupper i samhället. Undersökningen använde sig av en 

funktionell och komparativ analysmetod utifrån ett deduktivt, statistisk förhållningsätt. 

Bogardu´s Likerts skala användes för att analysera intervjuer, frågeformulär och 

observationer. Frågorna som användes i Bogardu´s skala handlade om hur deltagarna förhåller 

sig socialt till vissa grupper, i detta fall etniska grupper. Några exempel på frågor som 

användes var huruvida deltagaren skulle vilja ha en rom som granne, eller om denne skulle 

kunna tänka sig att ingå äktenskap med en rom. Urvalet omfattade Serbiska medborgare och 

andra bosatta inom provinsen som var över arton år. Undersökningen hade 1400 deltagare 

varav 700 var romer (50%), 400 Serber (28.5%), 100 från Ungern (7%) samt 60 muslimer 

(4.3%). Resterande var andra nationella minoriteter bofasta i Serbien och dess provins.77 

 

En kritik som går att rikta mot Djurovic´s studie är valet av Bogardu´s metod i syfte att mäta 

social, etnisk och rasistisk distans mot romer.  Metoden innebär att deltagarna ska svara på en 

rad frågor om en specifik grupp. Dessa frågor rör sociala kontakter och intimitet. Det går att 

ifrågasätta studien vad gäller representativitet och tillförlitlighet eftersom deltagarnas svar kan 

ge uttryck för enskilda erfarenheter de har av medlemmar i gruppen och det blir därmed svårt 

att generalisera svaren till allmänna attityder om en etnisk grupp.  

 

Arnstberg, professor i etnologi, fick i uppdrag av socialförvaltningen i Stockholm att 

utvärdera socialvården i Rinkeby och deras arbete med romer. Detta genom att gå igenom 

socialtjänstens register över romer som varit i kontakt med socialtjänsten. Boken som blev 

resultatet av denna forskning beskriver hur svenskarna har bemött romerna från slutet på 

andra världskriget och framåt. Arnstberg tar upp hur myndigheterna till en början lät romerna 

                                                 
75  Djurovic, 2002:668 
76  Ibid.2002:670 
77   Ibid.2002:670 
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vara för att sedan försöka assimilera dem och till slut pröva att integrera romerna.78 En 

redogörelse av hur romerna i media framställts tas också upp i studien och Arnstberg menar 

att journalister hanterar romer med största försiktighet i media för att inte framstå som 

rasister. Han anser att det finns ett glapp mellan sanningen och det som romerna själv berättar 

i media och kritiserar journalisterna för att ”lägga sig rätt platt” i rapporteringen om romer.79  

 

Vidare skriver han att kulturen hos minoritetsgruppen romer blivit helig och att 

majoritetssamhället inte anses ha någon rätt att kritisera den, han tycker inte att 

majoritetssamhället har någon skyldighet att aktivt stödja romernas kultur utan det är något de 

själva ska ansvara för. Enligt Arnstberg har romerna skapat en motkultur mot svenskarna för 

att kunna bibehålla sin egen kultur.80 Arnstberg fortsätter förklara att det inte är kulturer i 

allmänhet som till exempel sysslar med kvinnlig omskärelse utan att det är männen som 

bestämt att det ska vara så och att det inte är barnen som ber föräldrarna aga dem. Det finns 

enligt Arnstberg en dominans och makt inom kulturer inte bara mellan kulturerna.81 

Avslutningsvis skriver Arnstberg att en överväldigande majoritet av romerna i Sverige är 

bidragsberoende och många är inblandade i kriminalitet samt att Sverige inte lyckats med de 

stödinsatser som genomförts under de senaste 50 åren. Det har bara gjort att romerna lyckats 

behålla sin kultur vilken gjort det svårare för medlemmarna att klara av att försörja sig själva. 

Arnstberg kritiserar Sveriges politiska mål som går ut på en differens, det vill säga ett 

accepterande av olikheter och menar slutligen istället att intolerans vore bättre.82  

 

Arnstberg är kritisk till vissa inslag i romernas kultur liksom Sveriges sätt att hantera 

integrationen av romer. En svaghet i studien är att han bara tar upp de romer som varit i 

kontakt med socialtjänsten som exempel och tycks därefter generalisera alla romer som 

bidragsberoende. Detta kan jämföras med att göra en undersökning om till exempel svenskar 

som är i kontakt med socialtjänsten och sen generalisera alla svenskar som beroende av 

ekonomiskt stöd. Vidare är Arnstbergs sätt att kritisera hela journalistkåren för att inte 

rapportera sanningen aningen grovt.  

 

                                                 
78 Arnstberg, 1998:7-8 
79 Ibid. 1998:111-113 
80 Ibid. 1998:241-242 
81 Ibid 1998: 263-264 
82 Ibid. 1998:425-426 
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Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen att det finns ett avståndstagande både från 

romernas sida och från majoritetssamhällets håll. Att romer är en stigmatiserad och 

marginaliserad grupp som inte deltar i samhället på samma villkor som majoritetssamhällets 

befolkning. I artikeln från Storbritannien framställs situationen för romerna som svår då 

diskriminering i skolan har skapat en situation där romerna och skolan inte har något 

förtroende för varandra. Detta har resulterat i en stor frånvaro i skolan för de romska eleverna. 

Också Bondesson tar upp avståndstagandet mellan finska romer och majoritetssamhället där 

romerna anses som avvikande och därför bibehåller distansen till majoritetssamhället genom 

sin speciella klädsel. Rodell Olgac skriver även hon om relationen mellan minoriteten romer 

och majoritetssamhället där romerna exkluderas från olika delar av samhället. En av delarna 

är skolan, där romerna enligt undersökningen har en hög frånvaro som enligt skolan beror på 

romernas kultur. Djurovic menar likaså att romer exkluderas i olika former och att 

majoritetsbefolkningen i Serbien är avståndstagande mot romer. Arnstberg anser också att 

romer är en grupp som står utanför i majoritetssamhället dock är han av den åsikten att det är 

romerna själva och deras kultur som är ansvariga för detta utanförskap, då han menar att de 

skapat en motkultur för att slå vakt om sin egen kultur.  

 

4. Teoretisk anknytning 

I den här uppsatsen används ett multiteoretiskt angreppssätt. Det övergripande teoretiska 

perspektivet är intersektionalitet som studerar maktrelationer. Darvishpour & Westin förklarar 

begreppet maktrelationer som ”enskilda människors och gruppers över- respektive 

underordning.”83 Denna relation studeras utifrån den postkoloniala diskursen, orientalism en 

del av den postkoloniala diskursen, Goffmans teori om stigma samt etnisk identitetsformning. 

Varför just dessa teorier har valts är då vi under datainsamlingen upplevt förekomsten av 

maktrelationer i olika former. Därför valdes intersektionalitet som huvudteori och de andra 

maktteorierna för att få ett mångfasetterat perspektiv på makt och hur detta påverkar romska 

ungdomars skolsituation. 

 

Etnicitet och etnisk identitet är ett relationellt begrepp, det förutsätter att det ställs i relation 

till något för att få en innebörd. Enligt den postkoloniala teorin använder människor i 

överordnad position etnicitetsbegreppet för att framställa kultur, ursprung och språk hos dem i 

                                                 
83 Darvishpour & Westin, 2008:25 
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underordnad maktställning.84 För att studera människor i minoritetsställning är de intressant 

att lyfta fokus på över – och underordning i samhället och hur detta bevaras genom 

maktstrukturer. Också i den här undersökningen vill vi synliggöra maktstrukturer och 

ojämlikheter, detta kommer analysen i den här uppsatsen att grunda sig på. Några 

maktstrukturer som författarna är intresserade av att studera är etnisk identitet, ålder och kön. 

Enligt Darvishpour & Westin kan definitioner om etnicitet och etniska grupper vara 

avgörande för hur individer utanför men också individer inom gruppen förstår och uppfattar 

sig själva.85 Romernas identitetsskapande har formats utifrån allmänhetens stämpling för att 

skilja majoriteten från minoriteten.86 Maktrelationer är kopplade till människor och gruppers 

identiteter som positionerar dem i samhället.87 Det kräver en flerdimensionell analys av makt 

för att förstå unga romerna situation där identiteten studeras i förhållande till andra 

makstrukturer såsom ålder och kön.  

 

Den postkoloniala teorin som beskriver den överordnade diskursen som har en utgångspunkt i 

ett hegemoniskt normsystem som bygger på dominans och underordning, dessa legitimeras 

historiskt i globala relationer utifrån ett vi och dem tänkande.88 Hegemonin tar sig i uttryck 

genom konstruktionen av språket vilken producerar en normativ modell via litteratur, historia, 

kultur och politik. Att inta ett intersektionellt perspektiv innebär bland annat att förhålla sig 

kritiskt till den kunskap som återfinns i böcker, litteratur och forskning vilket har gjorts under 

bearbetningen av statliga utredningar och tidigare forskning i uppsatsen. Detta har särskilt 

beaktats i uppsatsen då det finns få artiklar och lite forskning skriven om romer av romerna 

själva. Genom språket har förhållandet mellan överordnade och koloniserande grupper 

utjämnats då de överordnade tankegångarna socialiserats in i de underordnades medvetande 

och normaliserats.89 Said visar hur normaliseringen skett enligt västvärldens regler och 

normer i kolonierna, dessa spreds över världen via uttryck och tillämpning inom politiken 

som gjorde anspråk på västerländsk universalism.90  

 

Med sin teori om orienten tar Said upp grundläggande dogmer, accepterade och fasthållna 

uppfattningar som inte har någon tillräcklig grund. Dogmerna är skillnaden mellan 

                                                 
84 Darvishpour & Westin, 2008:25 
85 Ibid. 2008:9 
86 Ibid. 2008:67 
87 Ibid. 2008:70 
88 De los Reyes & Mulinari, 2005:67 
89 Ibid. 2005:63 
90 Said 1978:226 
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västerlandet och orienten, att västerlandet är utvecklat, överlägset och rationellt något som 

inte orienten anses vara. Föreställningar om orienten som historiska, inte längre aktuella. Att 

orienten inte skulle vara kapabel till att definiera sig självt utan behöver västerlandets 

generella och systematiska språk som en utgångspunkt för att göra det. Den sista dogmen som 

Said tar upp är att orienten är något farligt som bör kontrolleras av västerlandet.91 

 

Ytterligare ett perspektiv på intersektionalitet är kön- och generationskonflikter samt 

förändringar inom familjens maktstruktur påverkar romernas inställning till 

majoritetssamhället. Konflikter i familjen förklaras genom förändringar i makstrukturer.92 

Graden av konflikt beror på socioekonomisk bakgrund, kön, ålder, integration och interaktion 

med majoritetssamhället samt upplevelse av diskriminering. Generationskonflikter mellan 

ungdomar och föräldrar förekommer där många ungdomar lever ett dubbelliv mellan 

majoritetens förväntningar och föräldrarnas krav.93 Vidare menar Darvishpour och Westin att 

en starkare patriarkal omgivning i familjen kan vara en bidragande orsak till flickors utsatta 

situation.94   

 

Begreppet stigma innebär att människor tenderar att kategorisera varandra då de möts i den 

sociala miljön. Vid ett första socialt möte sätts individer in i olika kategorier efter det första 

intrycket, detta påverkas av de normativa förväntningar som finns. Lever inte en individ upp 

till de normativa kraven, som oftast inte är medvetna, det vill säga om individen har en 

mindre önskvärd egenskap reduceras han eller hon från en normal människa till en avvikande. 

Enligt Goffman innebär att klassas på det sättet kallas ett stigma.95 Det finns två varianter av 

stigma, dels den misskrediterade där stigmat är uppenbart och dels den misskreditabla där 

människor inte känner till stigmat eller lägger märke till det. Den typ av stigma som är 

intressant i den här uppsatsen är framförallt det tribala stigmat som innebär ras, nation och 

religion. Detta stigma kan drabba alla i familjen och går från generation till generation. 

Stigma minskar den drabbades valmöjligheter i livet då en stigmateori oftast skapas av de 

normala kring den stigmatiserade vilken gör att en teori bildas för att förklara dennes 

underlägsenhet.96 Normala människor som bor i eller i närheten av ett tribalt stigmatiserat 

                                                 
91 Said 1978:300 
92 Darvishpour & Westin, 2008:370 
93 Ibid. 2008:366 
94 Ibid. 2008:375 
95 Goffman, 1972:11 & 12 
96 Goffman, 1972:14 
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bostadsområde kan enligt Goffman visa överseende med de avvikande men samtidigt inte ha 

några svårigheter med att behålla sina fördomar.97  

 

Då Goffman talar om normala och stigmatiserade i samma sociala situation kallar han det 

blandade kontakter.98 I de blandade kontakterna framkommer social information genom 

kroppsliga uttryck eller yttringar som av omgivningen uppfattas, informationen förmedlas av 

personen det rör sig om och kan vara till exempel hudfärg.99 När stigmat är uppenbart och 

individen kanske inte blir accepterad finns det sympatiskt inställda människor i den egna 

gruppen som har samma stigma själv, det kan också finnas normala människor som kan bli 

hedersmedlemmar i gruppen.100 Vissa stigmatiserade människor väljer öppet att visa sitt 

stigma genom stigmasymboler, det kan vara att till exempel att judar har davidsstjärnan på sig 

eller att finska romer har sina traditionella kläder på sig.101 Anpassningstekniker används 

också av vissa stigmatiserade, det kan vara för att minska spänningen och avleda 

uppmärksamheten från stigmat. Vidare menar Goffman att anpassningstekniken ofta används 

av minoritetsgrupper i assimilationssyfte, det kan vara att byta namn för att enklare passera 

utan upptäckt och för att hålla uppmärksamheten från stigmat.102 

 

En stigmagrupp är en grupp individer som i interaktion med normala får underkasta sig 

samma saker, detta har med gruppens placering i den sociala strukturen.103 Inom 

stigmagruppen förekommer det skämt om stigmat, dessa brukar vara tabu i blandade 

kontakter. Skämten beror inte på distans till stigmat utan enligt Goffman om att de 

stigmatiserade oftast vet om vad de normala anser om den egna gruppen får i dessa uttryck 

möjlighet att framföra sitt förakt om de normala då de inte är närvarande.104  

 

5. Metod 

Metoden som används i den här uppsatsen är den hermeneutiska metoden. Vi är med andra 

ord ute efter att tolka och förstå romers skolsituation i Västerås med hänsyn till den 

förförståelse vi hade från början.  

                                                 
97 Goffman, 1972:60 
98 Ibid. 1972:21 
99 Ibid. 1972:51 & 54 
100 Ibid. 1972:28 & 37 
101 Ibid. 1972:107 - 108 
102 Ibid. 1972:109 - 110 
103 Ibid. 1972:131 
104 Ibid. 1972:139 
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5.1 Urval 

Studiens urval består dels av åtta ungdomar i grundskoleåldern samt tre lärare på olika 

grundskolor som har erfarenhet av att undervisa romska elever i Västerås. Ett strategiskt urval 

har genomförts då vi ville ha med olika grupper av romer, de medverkande grupperna är 

finska, polska samt bosniska romer. Då det finns en svårighet i att finna romer som är villiga 

att ställa upp i intervjusammanhang med personer som de inte känner användes ett 

tillgänglighetsurval, det vill säga de romska ungdomar som deltog i studien var de som var 

tillgängliga. För att komma i kontakt med ungdomarna tog vi hjälp av snöbollseffekten, med 

andra ord användes det kontaktnät som vi har.105 I detta kontaktnät finns två kvinnor som har 

erfarenhet av att arbeta med romer, de bistod med hjälp på varsitt håll med kommunikationen 

med föräldrarna till vissa av respondenterna. Vi fick också hjälp av en av lärarna med 

kontakten med en av respondenternas föräldrar. Vi anser att urvalet är representativt då 

respondenterna har olika bakgrunder, trosuppfattningar och de bor i olika stadsdelar i 

Västerås.  

 

Urvalet då det gäller lärarna var en blandning av strategiskt urval och tillgänglighetsurval. För 

att få kontakt med lärare som undervisar romska ungdomar mejlades rektorer på 

högstadieskolor. I mejlen fanns en presentation av studien samt kontaktuppgifter till oss och 

lärarna tog kontakt och därefter bokades intervjutid.  

 

En pilotundersökning genomfördes först och där var urvalet tre romska ungdomar. 

Pilotundersökningen förklaras mer ingående under rubriken procedur. De övriga fem 

intervjuerna av ungdomarna genomfördes enskilt. I pilotundersökningen var respondenterna i 

övre tonåren och de övriga respondenterna var mellan 11 och 16 år. Könsfördelningen i 

undersökningen av de romska ungdomarna var jämt fördelad, fyra pojkar och fyra flickor 

deltog. Lärarnas könsfördelning var en man och två kvinnor, då åldern på lärarna inte var 

intressant i den här undersökningen ställdes inte frågan om ålder till dem. Detta också då 

lärarnas anonymitet inte kan säkras om åldern anges.  

 

 

 

 

                                                 
105 Johannessen & Tufte, 2003:85 
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5.2 Material 

Materialet som användes i undersökningen är frågor som vi själva har skrivit med hjälp av 

Skolverkets intervjuguide.106 För att få en ökad reliabilitet togs tips från detta redan använda 

frågeformulär vid utformandet av frågorna.107 Detta gjordes vid både frågorna till de romska 

eleverna och lärarna, då Skolverket också hade intervjuat både lärare och elever. Vid 

intervjuerna med de romska ungdomarna användes olika intervjuteman, dessa var skolan, 

traditionen, fritiden och framtiden. Lärarnas intervjuteman var skolan, föräldrakontakt, 

diskriminering och framtiden.108 Intervjuerna spelades in på band och transkriberades och det 

är de transkriberade intervjuerna som ligger till grund för analysen.  

 

5.3 Procedur 

Studien började med en pilotundersökning för att vi skulle få övning i dels att intervjua 

ungdomar samt att få ett tillfälle att testa intervjufrågornas kvalitet. Med pilotundersökning 

menar vi att vi gjorde en försöksintervju för att bli varma i kläderna till de enskilda 

intervjuerna. I pilotundersökningen intervjuades tre romska ungdomar i ett hem. Anledningen 

till att intervjun genomfördes i hemmet var att det var ett krav från ungdomarnas föräldrar. Vi 

satt i ett separat rum och spelade in intervjun på band efter överenskommelse med föräldrarna, 

bandet transkriberades därefter. Vi upplevde att det var svårt att intervjua ungdomar då svaren 

var begränsade och att frågorna inte var riktigt anpassade för respondenter i tonårsåldern. I 

boken Att intervjua barn beskrivs svårigheten i att intervjua barn och ungdomar, boken gav 

tips på sätt att formulera frågor och sätt att uttrycka sig på för att få utförligare svar. 109 För att 

konkret skildra hur vi använt oss av boken under de resterande intervjuerna ställdes frågan till 

samtliga unga romer om det visste varför de deltog i undersökningen. Enligt Cederborg kan 

intervjuaren avgöra om barnet för det första är införstådd i vad som ska ske samt på vilket 

mandat barnet närvarar i intervjun, det vill säga barnets eller föräldrarnas.110 Vuxna kan 

fungera som ”gatekeepers” genom att inte låta barnet få medverka i intervjun.111 I detta fall 

var föräldrarna ”gatekeepers” då vi var tvungna att intervjua ungdomarna i hemmet.  

 

                                                 
106 Skolverket rapport 292, 2007:69 & 72 
107 Se bilaga 1 & 2 
108 Se bilaga med intervjufrågorna till elever och lärare. 
109 Cederborg, 2005:1 
110 Ibid. 2005:48 
111 Ibid. 2005:48 
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Efter pilotundersökningen intervjuades två ungdomar på en fritidsgård i Västerås, dessa 

intervjuer spelades också in på band med föräldrarnas samtycke. Vi satt då i ett avskilt rum 

med dörren stängd. Därefter intervjuades två ungdomar i den ena respondentens hem, dock 

var för sig i ett avskilt rum också de intervjuerna bandades enligt överenskommelse. Den 

femte och sista intervjun genomfördes på respondentens skola efter skoltid i ett avskilt rum 

och spelades in på band med föräldrarnas samtycke.  

 

Då det gäller lärarna intervjuades de på sina respektive arbetsplatser med andra ord skolan där 

de arbetar. Intervjuerna utfördes i enskilda rum. Samtliga intervjuer spelades in efter 

överenskommelse med respondenterna. Samtliga intervjuer transkriberades direkt efter 

sammanträffandet för att så många nyanser och kroppsspråk skulle finnas kvar i minnet och 

kunna överföras på papper då viktig information finns även i dem.  Vi förklarade att 

medverkan var frivillig samt att de hade rätt att avbryta intervjun om de så ville. Till 

ungdomarna hade vi med en tidigare studie genomförd av Barnombudsmannen112 i vilken de 

presenterar citat av sina respondenter och skriver under med till exempel flicka 10 år och 

förklarade för ungdomarna att i den här uppsatsen kommer deras svar att presenteras på ett 

liknande sätt. Detta för att deras anonymitet skulle förklaras på ett tydligt sätt så att svaren 

skulle bli ärliga och utförliga.  

 

5.4 Validitet och reliabilitet 

Viss problematik kan finnas då det gäller uppsatsens reliabilitet, med andra ord vilken 

tillförlitlighet i datan har som insamlats.113 Vid pilotundersökningen, som genomfördes i 

ungdomarnas hem, så var en yngre syster med i rummet och ritade och sjöng lite. Detta kan ha 

stört respondenterna i deras svar och kanske gjort svaren begränsade. Mamman i familjen vars 

hem vi var i kom in i rummet vid ett tillfälle, detta kan också ha påverkat ungdomarnas svar. 

För att ytterligare öka reliabiliteten tog vi hjälp av Skolverkets intervjuguide för att formulera 

frågorna så bra som möjligt och för att ställa rätt frågor. Vid de övriga intervjuerna var 

kontexten annorlunda då den var ostörd. I övrigt anser vi att studien har en hög reliabilitet då 

intervjuer är det mest lämpade sättet att få svar på, information om och en förståelse för 

studiens syfte.  

 

                                                 
112 Barnombudsmannen, BR2005:07 
113 Johannessen & Tufte, 2003:28 
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Vad gäller studiens validitet, hur pass bra datan representerar det undersökta fenomenet menar 

vi att den är hög. Detta genom att vi intervjuat romska ungdomar i skolåldern om deras 

skolsituation i Västerås, dessutom har lärare med erfarenhet av romska skolungdomar 

intervjuats för att öka förståelsen om skolsituationen. Operationaliseringen var dock inte helt 

bra vid pilotundersökningen men det var något vi blev medvetna om och därför motarbetades 

den då låga validiteten med hjälp av tidigare nämnda bok om hur barn och ungdomar 

intervjuas på bästa sätt.  

 

5.5 Etik 

Ett grundläggande krav inom forskning är individskyddskravet som innebär att forskaren inte 

får utsätta individer för psykiska eller fysiska påfrestningar.114 Detta skall tas till hänsyn och 

övervägas under hela forskningsprocessen. Vetenskapsrådet rekommenderar fyra 

forskningsetiska principer, därav informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. Dessa är ett konkret uttryck för individskyddskravet.115 

 

Informationskravet innebär att deltagarna är medvetna om undersökningens syfte samt att 

deltagandet är frivilligt.116 Vi anser att vi uppfyllt informationskravet då samtliga 

respondenter informerats om sitt deltagande och uppsatsens syfte. Varje deltagare har 

upplysts om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta intervjun när de så vill. 

Vid ett tillfälle under intervjuerna har en utomstående person används för att översätta 

informationen till föräldrarna.  

 

Samtyckeskravet betyder att respondenterna godkänner sitt deltagande i undersökningen.117 

Principen om samtycke ställer också krav på att forskarna erhåller samtycke av föräldrar om 

de rör sig om minderåringar eller andra omyndiga personer som deltar i undersökningen. 118 

Vetenskapsrådet rekommenderar föräldrarnas samtycke om den deltagande är under femton 

år. Eftersom vår målgrupp var delvis barn och ungdomar i grundskoleåldern har detta krav 

tagits hänsyn till. Deltagarnas föräldrar har fått ett brev om undersökningens syfte samt en 

förfrågan om barnens deltagande. Samtliga föräldrar har muntligt uttryckt sitt samtycke till 

oss.  

                                                 
114 Vetenskapsrådet forskningsetiska principer inom humanistiska – samhällsvetenskaplig forskning, 1999:5 
115 Ibid. 1999:6 
116 Ibid. 1999: 7 
117 Ibid. 1999:9 
118 Ibid. 1999:9 
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Konfidentialitetskravet ställer krav på att alla uppgifter som berör respondenterna i 

undersökningen ska behandlas konfidentiellt och att materialet från undersökningarna ska 

bevaras på ett sådant sätt att ingen annan än vi kan ta del av dem.119 Deltagarna i 

undersökningen samt deras föräldrar har blivit informerade om att deras personuppgifter 

kommer att förbli konfidentiella. I uppsatsen har namnen kodats om så att utomstående inte 

kan identifiera eller avgöra deltagarnas identitet. De bandade intervjuerna kommer att 

omintetgöras så fort uppsatsen är klar, tillsvidare bevaras den på en säker plats. Slutligen 

innebär nyttjandekravet att uppgifterna som framkommit i undersökningen endast får 

användas i forskningssyfte.120 Detta har vi muntligt och skriftligt försäkrat till deltagarna och 

deras föräldrar.  

 

5.6 Förförståelse 

Vår förförståelse om romernas situation var i det inledande stadiet av uppsatsarbetet svagt. 

Dock växte den i och med litteraturbearbetning av statliga utredningar och tidigare forskning 

om romernas förhållanden i allmänhet och skolan i synnerhet. Innan uppsatsskrivningen 

påbörjades blev vi inbjudna till en konferens i Örebro av Romadelegationen där kommuner 

runt om regionen Mälardalen samlades för att diskutera hur romernas situation såg ut i 

respektive kommun. Där framgick också att i Västerås hade inga särskilda åtgärder 

genomförts för romer. Med dessa utgångspunkter fick vi vårt uppdrag formulerat av 

Romadelegationen att utreda romska ungdomars skolsituation i Västerås.  

 

5.7 Databearbetning  

I denna studie används en hermeneutisk analysmetod för att bearbeta empirin. Hermeneutik är 

en kvalitativ metod där förståelse om ett fenomen uppnås genom tolkning. Inom 

hermeneutiken betonas förförståelsen och den ses som en del av tolkningsprocessen. 

Forskaren kan inte undvika sin förförståelse eftersom den är en del av människans egna 

erfarenheter och livsvärld, däremot bör forskaren reflektera över sin förförståelse och begripa 

innebörden av den.121  

 

                                                 
119 Vetenskapsrådet forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning, 1999: 12 
120 Ibid. 1999:14 
121 Dahlberg, 2001:120 
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Tolkningsprocessen inom hermeneutiken sker utifrån ett samspel mellan delar och helhet, 

detta är ett uttryck för den så kallade hermeneutiska cirkeln.122 Vi har pendlat mellan del och 

helhet genom att vi parallellt arbetat med vår förförståelse om unga romers skolsituation 

tillsammans med det empiriska materialet och de teorier som lett till en ny förståelse om 

fenomenet som studerats. Analysen utgår dels från en första tolkning som omfattar unga 

romers upplevelse av sin skolsituation följt av lärarnas erfarenheter av de romska elevernas 

skolsituation. Den första tolkningen utgick från vår förförståelse och forskningssituation, i 

denna del redovisas originaldata genom citat som valts ut av oss utifrån de teman som 

analyserats.123  

 

Materialet som samlats in transkriberades så snart möjligheten fanns för att inga viktiga 

nyanser skulle missas. Efter genomförd transkribering av intervjuerna, tre respondenter i 

pilotundersökningen och fem separata intervjuer samt de tre intervjuerna med lärarna började 

analysen. Först läste vi igenom intervjuerna och gjorde mindmaps av dem för att kunna 

urskilja viktiga kategorier och mönster och på ett enkelt sätt få en överblick. Vi bearbetade 

den insamlade datan från de romska eleverna först och tog oss därefter an lärarna.  Utifrån 

kategoriseringen valdes väsentliga citat ut för att spegla kategorierna. Efter kategoriseringen 

valde vi att avidentifiera respondenterna genom att koda om dem. Ungdomarna kodades som 

R för respondent och sedan ett till fyra för flickorna och fem till åtta för pojkarna. Lärarna 

kodades som L för lärare, sedan från ett till tre.  

 

Vidare fortsatte vi med en huvudtolkning som inrymmer både ungdomarnas och lärarnas 

analyser som är kopplade till bland annat ett intersektionellt teoretiskt perspektiv. I 

huvudtolkningen knyts alla deltolkningar samman och utgör en analys av helheten.  

 

5.8 Metodologiska övervägande 

Under uppsatsarbetets gång har vi stött på situationer där metodologiska överväganden har 

gjorts. Till exempel har vi behövt tagit hänsyn till föräldrarnas önskemål om att genomföra 

vissa intervjuer i hemmet. Detta är inte en idealisk forskningssituation vid intervjuer, dock 

gjordes ett övervägande att göra intervjun på föräldrarnas premisser då det finns en svårighet 

att få kontakt med romska ungdomar. Även andra överväganden vid intervjuer har gjort för att 

anpassa situationen till barnen för att de skulle känna sig trygga, därav de olika 

                                                 
122 Wedin & Sandell, 2004:16 
123 Dahlberg, 2001: 185 
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intervjukontexterna. Pilotundersökningen var till en början bara en övning, men efter 

intervjun togs ändå beslutet att även ha med respondenterna från gruppintervjun i analysen då 

svaren var av betydelse.  

 

Ett annat metodologiskt övervägande som gjordes var att dela ut biobiljetter till samtliga 

romska ungdomar. Vår intention med biobiljetterna var att tacka för deltagandet och för 

respondenternas tid. Biobiljetterna gavs först efter att intervjuerna var klara. Länsstyrelsen i 

Västmanland finansierade biobiljetterna.  

 

Att forska på uppdrag innebär att man som forskare måste reflektera över olika dilemman. Det 

kan röra sig om styrd forskning i form av påtryckningar av uppdragsgivaren om att vissa 

forskningsresultat skall uppnås. Andra dilemman kan vara att forskaren får ekonomiskt 

ersättning och att forskaren därigenom kan blir styrd, vi vill framhålla att vi inte fick någon 

ekonomiskt ersättning. Vi har inte upplevt någon påverkan från uppdragsgivarens håll. 

Relationen mellan oss och uppdragsgivaren har präglats av sakkunskap och tips från 

uppdragsgivaren vad gäller litteratur och annan information.  Samarbete har även funnits med 

Västerås kommun och Länsstyrelsen i Västmanland.  

 

6. Resultat 

Det bearbetade materialet presenteras enligt följande. Först redogörs analysen av intervjuerna 

av de romska ungdomarna följt av analysen med lärarna. Det kallas första tolkningen och där 

presenteras förklaringar till de citat som valts ut. Kategorierna som vi funnit i materialet står 

som en överskrift och vissa har underrubriker. Efter första tolkningen kommer 

huvudtolkningen där både de romska ungdomarnas och lärarnas intervjuer samtolkas.  

  

6.1 Första tolkningen 
 
6.1.1 Analys av intervjuer med romska ungdomar 
Flickorna benämns ett till fyra det vill säga R1 till R4 och pojkarna från fem till åtta, R5 till 
R8. 
 
Förhållandet i skolan 
Samtliga respondenter som intervjuades hade en omfattande frånvaro i skolan. Vi ställde 

frågor om frånvaro och anledningen till frånvaron. Något som också framkom under 

intervjuerna var att samtliga respondenter förutom en hade fått upprepa ett skolår på grund av 
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otillräckliga betyg. En av flickorna berättade att hennes frånvaro i skolan berodde på att hon 

hade svårigheter att gå upp på morgonen detta som en konsekvens till att hon går och lägger 

sig sent på kvällarna.  

 
”Nej men det är ju typ på morgonen och sånt dära, kommer hem sent ibland och går och lägger 
mig sent och såhär.” R1 

 
En annan anledning som framkom var att synen på skolk och annan frånvaro skiljer sig. En av 

respondenterna menar att vara hemma inte är att skolka. Flickan förklarar att hon varit hemma 

och därmed inte klassar det som skolk. 

 
”Alltså jag har ju varit mest hemma, det är ju inte så att jag skolkat från lektioner utan jag har 
vart hemma.” R2 

 
Längden på frånvaron skiljer sig också åt mellan respondenterna. En pojke berättar att han var 

frånvarande från skolan under tre års tid för att han inte tyckte om att gå dit. Också han 

uppgav att han hade svårt att komma upp på morgonen. 

 
” … jag gick inte bara i skolan jag gillade inte skolan när jag var liten förut mellan sexan och 
åttan då gick jag inte i skolan.” R5 

 
En av flickorna blev mobbad i skolan och var frånvarande från skolan av den anledningen. 

Hon förklarade att hon låtsades vara sjuk för att slippa gå till skolan. Vi tolkar det som att hon 

kände obehag över att gå till skolan på grund av mobbningen och försökte därför få vara 

hemma. 

 
”… jag vågar inte gå till skolan och det är ska jag vara ärligt jag försökte leka sjuk att jag var 
sjuk och slippa gå i skolan.” R4 

 
 
Extra stöd 
Som en konsekvens av omfattande frånvaro får samtliga respondenter någon form av extra 

stöd i skolan för att klara av sina betyg. Stödet respondenterna får i skolan varierar. Pojken 

förklarar att han får stöd på lektionerna av en resurslärare som är med på undervisningen. 

 
”… hon brukar komma in på mina lektioner och vara extra lärare sådär bara att jag är där” R5 

 
Flickan berättar hur hon fått stöd av ett resursteam på skolan där hon får gå i mindre 

undervisningsgrupper för att höja sina betyg. Detta upplever flickan vara enklare än i helklass. 

 
”Typ, det är resurs heter det. Det är typ man går dit om man har IG i alla ämnen, man bygger 
upp dom. Och det är såhär man är inte så många heller. Det blir enklare och så.” R1 
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En annan form av extra stöd som framkommit är att en pojke har en lärare för sig själv. 

Pojken har mer eller mindre under hela sin skoltid haft behov av en egen extra lärare.   

 
”Det är som jag har nu eller har nästan alltid haft är en lärare som jag har för mig själv liksom.” 
R7 
 

Skolans insatser vid frånvaro 
Skolans insatser vid frånvaro varierar. Respondenterna beskriver olika insatser som gjorts när 

de varit frånvarande. En flicka berättar att hennes lärare brukar ringa hem till föräldrarna då 

hon inte varit i skolan. 

 
”Vissa brukar ringa hem”. R3 

 
Ytterligare en insats som blir uppenbarad är att frånvarovarningar skickas hem eller att 

studiebidraget blir indraget vid hög frånvaro.  

 
”Jag brukar få en sånhär varning. Frånvarovarning. Typ att dom drar ifrån mig studiebidraget 
om jag inte sköter mig.” R2 

 
Pojken som varit frånvarande under tre år beskriver att lärarna försökte få kontakt med honom 

vid upprepade tillfällen men inte lyckades att få honom att komma till skolan.  

 
”Dom försökte få kontakt mig så mycket som möjligt men jag sket i allt jag brydde mig inte.” 
R5 

 
Vidare berättar han att uppmaningen om att han skulle få repetera ett år i skolan gjorde att han 

till slut valde att gå till skolan.  

 
”Jag vet inte dom säger det här är det sista året klarar du inte nu skolan så får du gå om, jag vill 
inte gå om.” R5 

 
Andra åtgärder som genomförts är att eleven fått byta skola samt att rektorn kopplats in. 

Dessutom kontaktades mamman för ett samtal tillsammans med berörd personal. Pojken 

menar att beslutet att byta skola var frivilligt.  

 
”Dom började snacka, jag fick prata med rektorn två tre gånger sen vart det lite seriöst sen 
snacka med mamma och vi kom överens att jag skulle byta skola alltså lärarna sa att jag kunde 
om jag vill.” R6 
 

 
Diskriminering 
Diskriminering i form av kränkning på grund av etnicitet har två av respondenterna upplevt 

sig blivit utsatta för. De övriga respondenterna har också upplevt diskriminering men menar 
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att det är vänner som skämtar och anser inte att det är diskriminerade. Därför har kategorin 

diskrimineringen en underrubrik som heter skämt. En pojke upplever att han blir förföljd när 

han går in i vissa butiker, han säger att det känns som att han håller vakterna i handen. Vi 

tolkar det som att detta får honom att känna sig kränkt. 

 
”Typ om jag går in i en affär så är det två stycken som måste hålla, så måste jag hålla hand i 
dom och gå och titta det som jag behöver eller villa köpa.” R7 

 
Flickan som har blivit utsatt för mobbning i skolan känner sig, upplever vi, uppgiven då hon 

tycker att alla ska bli behandlade lika oavsett etnisk bakgrund. Vi tolkar citatet som att flickan 

blivit mobbad på grund av sin etniska identitet, därför tolkas mobbningen som diskriminering.  

 
”Dom som kommer från ett annat land eller dom som är zigenska vi skulle vilja att dom skulle 
behandla andra barn lika mycket värd som dom som dom själva. Man är ändå så en människa 
precis som dom fast man kommer från ett annat land.” R4 

 
 
Skämt 
Några av respondenterna berättar hur det brukar skämtas om romer. Skämten accepteras om 

de kommer från vänner. Vidare säger respondenterna att dem vänner emellan brukar tilltala 

varandra utifrån etnisk bakgrund. 

 
”Man kanske driver man säger kanske ibland aa din kurd jävel, aa din zigenarjävel sådär du 
vet.” R6 
 
”Dom säger typ aa din jävla zigenare och sånt där, men alltså det är bara på skoj, mina 
kompisar.” R1 

 

Vi tolkar det som att om det är fel person som säger något om den etniska bakgrunden så är 

det inte skämt längre. En flicka beskriver en situation där det blivit bråk på grund av att fel 

person sagt något och att det då inte tolkas som ett skämt.  

 
”Han säger åt och jag säger aoä vem bryr sig. Ja men det beror på också vem som säger det. 
Alltså om det är min bästa bästa kompisar då säger ja skit samma, vem fan är hon. Eller om det 
är typ nån såhära ingen nära kompis eller som jag känner ens då blir jag mmm.” (Respondenten 
ser arg ut). R1 

 
Modersmål  
Ingen av respondenterna har haft eller har modersmålsundervisning på romani chib. Inte 

heller har någon av dem blivit tillfrågade om de önskar ha modersmålsundervisning på romani 

chib. Alla åtta fick frågan om de skulle vilja ha det och samtliga svarade ja. 

 
”Ja det skulle vara kul faktiskt. Jag kan bara jättenåra ord.” R7 
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”Ja, då skulle jag jättegärna vilja det.” R4 
 
Alla utom en av respondenterna har haft modersmålsundervisning på sitt ursprungliga 

nationella majoritetsspråk. Det vill säga bosniska, polska och finska. 

 
”… vi har haft hemspråk på bosniska.” R3 
 
Samtliga respondenter är flerspråkiga, de kan svenska, har skiftande kunskap i romani chib 

samt att de kan det ursprungliga majoritetsspråket. Vissa kan också ytterligare ett par språk. 

Vad som framkommit i intervjuerna är att många av ungdomarna inte behärskar romani chib 

utan att de pratar svenska hemma. Två av respondenterna uppger dock att de pratar romani 

chib i hemmet. De skiftande kunskaperna i romani chib skildras i citaten nedan.  

 
”Aa det finns men vi använder det inte så mycket, det har gått ut.” R7 
 
”Alltså… när jag åker ner till Bosnien då fick jag skämmas verkligen för jag kan inte det där 
språket romani så bra bara lite så dära, för det är ju… man snackar ju svenska hela tiden man är 
ju halvtid i skolan och när man kommer hem så blir man van då snackar man svenska så jag 
snackar mest svenska då hemma med mina föräldrar” R6 
 
”… jag har tänkt på det för jag har glömt en del, jag har glömt att prata.” R1 

 

Respondenterna är flerspråkiga, de flesta pratar svenska hemma men då de får gäster pratas 

det ursprungliga majoritetsspråket eller romani chib. 

 
”Det beror på när gäster kommer pratar vi, om bosniska gäster kommer pratar vi bosniska om 
kusiner kommer pratar vi zigenska, hur man säger, sen om svenskar kommer pratar vi svenska” 
R6 

 
Traditionernas betydelse för ungdomarna 
Respondenternas berättelser om vilka traditioner som är viktiga för dem skiljer sig åt mellan 

de olika romska nationella grupperna. Vi tolkar det som att begreppet tradition har olika 

innebörder också mellan grupperna. För en pojke med bosniskt ursprung är äktenskap det han 

kommer att tänka på då han får frågan om tradition. Killar bor enligt pojken kvar hemma hos 

föräldrarna medan tjejer flyttar till mannen som de gift sig med.  

 
”… alltså för mig säger dom så här, du kommer stanna med oss men tjejerna dom kommer flytta 
till en annan man. Du vet i zigensk tradition dom gifter sig och bor i det andra huset… sen dom 
bor inte här längre, det är därför.” R5 

 

Andra traditioner som respondenterna tycker är viktiga är att vara stolt för den man är, för de 

finska romerna är kläderna viktiga, vidare anser de att det är viktigt att ha respekt för äldre. 
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”… man ska ha respekt för gamla människor och sen har man typ, man blir lite äldre så typ man 
har som min brorsa har sån där kläder.” R4 

 
”Att vara stolt över den man är.” R7 

 

Något annat som en respondent ansåg vara viktigt var de ceremoniella traditionerna vid 

bröllop och begravning. Flickan menade också att sättet som städningen hanteras på är viktigt. 

 
”Alltså bröllop och begravning typ det sättet man sköter städningen.” R2 

 
På frågan om vad respondenterna vill föra vidare till sina barn av de romska traditionerna 

svarade en av de medverkande att hålla familjen samman var viktigt. En annan svarade att 

språket var betydelsefullt. Dock fanns traditioner som en av respondenterna inte ville föra 

vidare till sina barn. Pojken tyckte att vissa traditioner var orättvisa, särskilt mot tjejer. Han 

tycker att tjejer ska ha lika mycket att säga till om som killar oavsett etnisk bakgrund. 

 
”Traditionen är så, men jag tycker de alltså de är inte rätt tradition som dom säger för alla tjejer 
ska ha lika mycket rätt som alla andra man titta idag svenskar, det är inte bara svenskar det är 
massor med andra.” R6 
 
”Allt det där att hålla familjen samman och allt det där.” R2 
 
”Och språket också” R3 

 
Olika valmöjligheter 
När vi frågade om viktiga traditioner framkom det att finns olika förväntningar mellan pojkar 

och flickor. Dessa förväntningar tar sig i uttryck genom skillnader i grad av frihet, fördelning 

av hushållssysslor och möjlighet att påverka sitt eget liv. Samtliga deltagare upplever dessa 

förväntningar mellan pojkar och flickor som orättvist. En flicka berättar att hon som tjej är 

begränsad vad gäller frihet att förvalta sin fritid som hon vill. Enligt henne får pojkarna 

bestämma i större utsträckning.  Hon menar också att man som flicka förväntas vara hemma 

och lära sig städa och laga mat, något som pojkarna inte behöver. En av pojkarna upplever 

samma sak.  

 
”Ja och, som en tjej får inte ens alltså. Man får gå ut och sånt där men inte så ofta, inte komma 
sent och man får inte ha kille förräns man gifter sig sånt där. Jag tycker det är dåligt, man måste 
vara hemma lära sig att städa och laga och sånt där som tjej medans killarna får göra vad dom 
vill.” R1 
 
”… systrarna blir inte behandlade, alltså dom blir typ alltså, när dom kommer hem från skolan 
dom diskar, dammsuga… och hemma och sådär men vi killar vi behöver inte göra ett piss. Eh 
jag tycker det är fel, jag skulle kunna dammsuga och sånt där jag tycker bara det är orättvist. Jag 
vill att dom ska öppna sitt liv kolla vad som finns och vad som inte finns… jag vill inte att dom 
ska vara efter.” R6 
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En annan pojke berättar också hur flickornas handlingsmöjligheter är begränsade i och med 

att deras frihet inte är lika stor som pojkarnas. Vi tolkar det som att pojken menar att flickorna 

inte har möjlighet att delta på lika villkor när det gäller gemensamma beslut. Dessutom säger 

pojken att flickorna är underkastade i den romska kulturen, vilket vi tolkar som att 

livssituationen ser olika ut för flickor och pojkar.  

 
”Aa puh, det finns vänta, vad är det mer, man får inte, tjejer får inte göra mycket, tjejer får inte 
gå ut sådär på kvällarna, killarna lite ibland. Killarna får göra mycket, killarna har stor frihet i 
det här zigenska kulturen, fast inte tjejer, tjejerna är lite underkastade typ dom bestämmer inte 
lika mycket som killarna, killarna bestämmer allt i huset och allt.” R5 

 
I förväntningar vad gäller studier berättar en pojke att det inte finns någon skillnad mellan 

pojkar och flickor utan att alla föräldrar vill att de ska gå ut skolan och få ett bra liv.  

 
”Alla föräldrars mål är att deras barn går ut studenten och får ett bra liv och så där. Det är det 
första alla föräldrar tänker på.” R7 

 
Framtiden 
De flesta av respondenterna ser ljust på framtiden när det gäller studier och arbete. Många av 

dem vill läsa vidare på gymnasiet. En av pojkarna har planer på att läsa vidare på högskolan 

efter att han läst klart på gymnasiet. En annan flicka vill arbeta några år innan hon bestämmer 

sig för vad hon vill läsa vidare till.  

 
”… sen tänkte ja gå på högskolan som ni går två tre år.” R6 
 
”Fast jag vet inte. Fast jag ska i alla fall jobba ett par år efter studenten.” R2 
 

Två av respondenterna oroar sig för framtiden. Detta i samband med att de får dåliga betyg i 

grundskolan och därför inte kan läsa vidare på gymnasiet. En av dessa respondenter berättar 

att han inte vill vara tjugofem år när han tar studenten.  

 
”Eh, jag vet faktiskt inte, jag tror inte det. Det kommer bli för jobbigt. För jag vet att om jag 
skulle vilja ha studenthatt eller någonting sånt dära och ta studenten då kommer jag vara 
tjugofem nånting när jag går ut.” R7 
 
”Nej, jag vet inte ens vad jag vill bli… jag är orolig jag vet inte hur det kommer gå.” R1 

 

Sammanfattningsvis visar intervjuerna att frånvaron i skolan bland de romska ungdomarna är 

utbredd och detta resulterar i ett behov av extra stöd och att majoriteten fått repetera ett år i 

skolan på grund av dåliga betyg. Det visar sig också att inga av respondenterna har 

modersmålsundervisning på romani chib trots en önskan om detta. Valmöjligheterna mellan 

flickor och pojkar skiljer sig åt då det gäller sysselsättning på fritiden. Vad gäller 
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respondenternas syn på framtiden skiljer sig tankarna åt, vissa har en positiv syn medan andra 

känner en oro. 

 

6.1.2 Analys av intervjuer med lärare 

För att avidentifiera lärarna samt i vilken skola de arbetar i kodad deras yrkestitlar om till L1, 
L2 och L3 vilket betyder lärare 1 till 3. Lärarna benämns inte utifrån kön.  
 
Förhållandet i skolan 
Som framkommit i tidigare analys av de romska ungdomarnas intervjuer berättar lärarna 

också att frånvaron är hög bland de romska eleverna. En av lärarna har erfarenhet av att det 

förekommer hög frånvaro bland romer även på andra skolor där hon har arbetat.  

 
”De har lite mer frånvaro. Det kan jag säga överlag. Det tycker jag.” L3 
 
”… aa, det kan jag säga i alla fall här på den här skolan och det kan ja nog säga på dom andra 
skolorna också…” L2 

 

Den omfattande frånvaron bland romska elever gör det svårt att i förlängningen uppnå dem av 

skolan givna målen. En annan lärare berättar att många av dessa elever har behov av extra 

undervisning och särskilda insatser för att minska frånvaron.  

 
”… om vi säger att vi har, vi kanske har tiotal elever med romsk bakgrund så är det säkert fem 
av dom som ja är eller som resursteamet är på något sätt inkopplad i vad gäller skolkning…” L1 

 

Det framgår även av intervjuerna att pojkar har högre frånvaro än flickor.  

 
”… eh, generellt sätt kan jag väl säga att flickorna är mer i skolan än pojkarna…” L2 
 
”Ja, dom två killarna som jag hade förra året hade ännu större frånvaro än dom här tjejerna som 
jag har nu.” L3 

 

Skolket anses vara ett faktum bland många romska elever. En lärare upplever att det är 

någonting i mötet med eleverna och skolan som inte fungerar. Enligt denna lärare befinner sig 

eleverna på skolan men de deltar inte i undervisningen.  För att lösa skolkproblematiken har 

läraren arbetar med familjen i form av förhandlingar. Dessa har inneburit besök i hemmet.   

 
”Någonting är det ju i mötet med skolan som inte klickar som inte fungerar. Så är det ju och vad 
det är har jag väldigt svårt att ringa in, vi jobbar ju så, vi har haft mycket och det tycker jag är 
lite generellt för romska ungdom att dom har en skolkproblematik, dom finns i skolan men att 
dom kanske inte finns på lektionerna. Dom kan också gå hem när de passar eller så och då har 
vi, eller jag har jobbat mycket med familjen och det har varit mycket förhandling alltså mycket 
åka hem och mycket hembesök mycket kaffe och saft och kakor.” L1 
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Lärarens åtgärder vid frånvaro 
Lärarnas åtgärder har betytt hembesök och hemringningar. Lärarna berättar att de genom 

dessa metoder fått väcka eleverna för att fråga vart de befinner sig och för att få dem tillbaka 

till skolan. En av lärarna uttrycker ett visst problem vid sjukanmälning av elever, läraren 

uppfattar att det är föräldrarna som har glömt att ringa och sjukanmäla ibland.  

 
”Försöka få eleven på banan igen att åka hem och försöka få upp dom ur sängen, soffan och få 
hit dom…” L1 
 
”Eh, ringer hem gör jag och tjatar och tjatar om att dom måste sjukanmäla barnen, för att när jag 
ringer hem så säger dom att ja men just det hon eller han är sjuk idag, ja men ni måste ringa till 
skolan och tala om det för att annars blir det skolk.” L3 

 

En annan lärare berättar att hon gav sig sjutton på att pojken skulle vara i skolan och började 

ringa honom varje morgon för att väcka honom. Hon uppfattade det som att det inte var något 

föräldrarna gjorde i hemmet. Pojken går mer i skolan nu, efter att läraren ringer och väcker 

honom.  

 
” … så då så jag gick hem till honom och fråga varför och då hade han ju nyss vaknat och lite så 
där då, men sen gav jag mig sjutton på att han ska va i skolan alltså så jag har ju ringt varje 
morgon och väckt honom för det gör man inte där hemma utan man sover och sen när man 
vaknar så kanske man går en timme till skolan, ungefär så. Så jag har ju hållit på å ringt till 
honom och väckt honom och ibland har jag hämtat honom och ja så här va, så han har varit 
väldigt mycket i skolan…” L2 

 
 
De romska elevernas behov av extra stöd 
Då vi ställde frågor om de romska ungdomarnas skolsituation framkom det att majoriteten 

behöver extra stöd i någon form av undervisning för att klara av sina betyg. En respondent 

berättar att på den skolan är det sex av tio romska elever som är i behov att särskilda resurser, 

vilket anses av läraren vara en hög siffra eftersom de romska eleverna är få. Vi tolkar det som 

att lärarna menar att det verkar vara ett genomgående fenomen i vissa familjer.   

 
” … jag kan inte säga om det är fem eller fyra eller sex. Det är det jag menar det är en hög siffra 
för så få elever och att det är väldigt många som behövt det stödet och oftast ser vi ju att det är 
samma familjer, syskonen som kommer som behöver det här … och det är väl det som vi skapar 
kontakt…” L1 

 

En lärare berättar att på skolan har eleverna extra stöd i form av studiehandledning på det 

ursprungliga nationella språket, i detta fall finska. Då kommer det en lärare till skolan som är 

med på lektionerna och förklarar på till exempel finska. Studiehandledningen som ges sker 

bara några timmar i veckan.  
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”Då kan dom till exempel framförallt kanske i so och no då att då kommer dom ut tre eller fyra 
timmar i veckan och sen så förklarar ibland så sitter dom men det beror på hur dom gör upp med 
den läraren, så sitter den studiehandledaren med och förklarar då aa det här och det här på deras 
språk då, och ibland så går dom ju ut och jobbar liksom med nånting inför ett prov kanske eller 
nånting sånt där eller läsa talena i matten till exempel eller så där så att dom får det på sitt språk 
och då förstår dom kanske sammanhanget på ett annat sätt.” L2 

 
Betyg 
Samtliga lärare påpekar att frånvaron och betygen hör samman. Hög frånvaro ger låga betyg 

eftersom lärarna inte kan göra en kunskapsmässig bedömning när eleverna inte är på 

undervisningen och presterar. En av respondenterna berättar att eleverna har mycket 

ströfrånvaro, detta resulterar i att eleverna blir svaga kunskapsmässigt.   

 
”Både och, både och dels så är dom svaga och dels så är dom borta alltså ganska mycket, så här 
ströfrånvaro inte att dom är sjuka en vecka utan borta nån dag här och där.” L3 

 
Lärarna kan redan nu konstatera att vissa elever inte kommer få fullständiga betyg under 

terminen.  En lärare berättar att romska elever har svårt i skolan. Läraren kan inte avgöra 

vad deras situation beror på, de tror att de flesta av eleverna trivs i skolan men inte med 

skolarbetet.  

 
”… kommer inte klara sig den här terminen för förra terminen var det streck i allting då…” L2 

 
”Måste ju säga rent generellt att dom flesta romska eleverna går det ju inte bra för, sen om det är 
att dom inte trivs i skolan eller inte… det har jag lite svårt att fråga eller svara på jag tycker ändå  
att dom verkar trivas men dom kanske inte trivs med skolarbetet.” L1 

 
Återkoppling från socialtjänsten 
Av intervjuerna framkommer att det finns brister i kontakten och kommunikationen med 

socialtjänsten. De tre lärarna upplever att de saknar återkoppling vid anmälningar. Enligt en 

lärare kan en av bristerna bero på personalomsättningen på personalkontoret.  

 
”Aa, det gör vi ehm inte så mycket som ja skulle vilja dock men det är ju också det här med 
resurser och tider och så, men ja skulle ju vilja ha mera den kontakten kring vissa familjer sen är 
det så att på vår socialsekreterare dom blir gravida eller sjukskrivna eller utbrända eller byter 
jobb ganska ofta då är det svårt att få kontaktnät…” L1 

 

En respondent upplever att det inte sker något med anmälningarna och därför blir lärarnas 

roll inte bara kunskapsmässig utan också i större utsträckning av social art. Läraren menar 

också att det skulle behövas mer hjälp när det händer något som skolan inte kan hantera.  

 
”Det är ju vi som gör en anmälning om det är nånting som ja vi inte kan hantera längre och vi 
behöver ha mer hjälp med, för jag tycker att det som är min huvuduppgift här i skolan är ju ändå 
det här med kunskap.” L3 
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Vi tolkar det som att läraren känner sig uppgiven när läraren inte får någon återkoppling 

från socialtjänsten om dels vidtagna återgärder samt tips på hur läraren ska hantera 

problemet. Anmälningar till socialtjänsten kan i det här fallet handla om frånvaro, enligt 

läraren. Vidare berättar läraren att dåliga betyg kan vara en konsekvens av skolkningen 

därför tolkar vi att läraren anser det vara viktigt att socialtjänsten hanterar problemen och 

ger skolan en respons på anmälningarna. 

 
”Jag tycker att just det här samarbetet med socialen och hur man ska komma ihåg, vi har ju som 
policy här på skolan att är inte barnet, har dom mer än tre frånvarotimmar då ska man soc-
anmäla det för att skolk är oftast en bidragande orsak till att man får sämre betyg och att man får 
ännu större anledning till att skolka och sådär och då försöker vi göra det på allvar, men sen när 
man inte får någon återkoppling och sådär då… aa det är lätt att man blir sådär, ok… och så vet 
man inte vart man ska ta vägen med problemet själv och sen när man inte riktigt får stöd från 
föräldrarna heller så är det jättesvårt att komma åt problemet.” L3 

 

En annan av respondenterna känner frustration över hur socialtjänsten hanterar 

anmälningar som kommer från skolorna. Läraren berättar hur skolan vid upprepad frånvaro 

har anmälningsplikt som skolan tar på allvar. Dock sker det ingen återkoppling från 

socialtjänsten och problemen fortsätter.  

 
”Sen visar det sig att, det är inte säkert att man får hit föräldrarna då och äsch dom bryr sig inte 
eller vad det nu är för någonting då går ju vi vidare med anmäler till socialtjänsten, men det talar 
vi oftast om till föräldrarna att fixar inte ni hit er dotter eller son till skolan det är faktiskt 
skolplikt då kommer vi anmäla till socialförvaltningen och så gör vi det, tyvärr har man ju inte 
sådär väldigt positivt tanke på socialförvaltningen, för dom gör en utredning sen lägger dom ner 
den så står vi där i alla fall.” L2 

 
Bristande kommunikation 
Samarbete mellan skola och föräldrar tycks vara komplicerat i och med bristande 

kommunikation med föräldrarna och bristande språkkunskap i svenska hos föräldrarna. Att 

föräldrarna är frånvarande vid möten med skolan, upplever lärarna som att skolan anses vara 

av låg prioritet, tolkar vi det som. Rektorn blir ofta indragen när föräldrakontakten brister. Vid 

ett utvecklingssamtal, då föräldrarna inte dyker upp, berättar läraren att rektorn kontaktades 

och en elevvårdkonferens sammankallades.  

 
”Och sen ja kontaktar rektorerna för att det är ju just hem och skola som inte fungerar, alltså 
föräldrakontakten som inte fungerar så jättebra. Dels när man kallar dom till utvecklingssamtal 
och så där så kommer dom inte utan då får jag nästan alltid dra in rektorn och ha evk-samtal 
elevvårdskonferens.” L3 
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Vi upplever en viss uppgivenhet hos en av lärarna vad gäller föräldrarnas prioritering av 

skolan. Dock hoppas läraren att föräldrarna känner att de strävar efter ett gemensamt mål 

det vill säga att eleverna klarar sina betyg.  

 
”… jag tror dom har ett ganska gott öga till den här skolan för att dom känner att… jag hoppas 
att dom känner det också att vi arbetar mot samma sak, men eh att vi är vänliga och att vi vill 
väl och så vidare men dom kanske inte alltid ser det som det viktigaste här i livet att deras 
ungdom, barn ska få en full skolgång” L1 

 

Problemet med samarbetet mellan skola och föräldrar är inte specifikt för bara romer, 

menar en av lärarna. Läraren påpekar att även kontakten med svenska föräldrar kan vara 

bristande.  

 
”… inte liksom hjälper till att släppa in barna i skolan så att säga och har det här samspelet som 
man vill ha då fungerar ju inte svenska barn heller.” L2 

 
Som ovan beskrivet i kontakten med föräldrarna brister kommunikationen på språkmässiga 

grunder. Många av föräldrarna behärskar inte svenska och är i behov av tolk i kontakt med 

skolan. I vissa fall får vi beskrivet för oss att eleven själv får tolka meddelande eller lappar 

som skickat från skolan men också översätta konversationer mellan lärare och föräldrar. En av 

lärarna beskriver just detta, hur eleven fått tolka till sina föräldrar. Sådana situationer upplevs 

av lärarna som mycket olämpliga.   

 
”Så har de ju varit, när jag har varit är de då eleven, ungdomen själv som har fått tolkat och så 
men de är klart att det inte är optimalt.” L1 

 

Fenomenet med kommunikationssvårigheter på grund av språk är inte unikt för endast 

romer utan förekommer också bland föräldrar med annat etniskt ursprung. Vidare menar 

läraren att tolkinsatser är nödvändiga vid kontakt med vissa föräldrar.  

 
”nej men det är ju generellt bland invandrare … så det är ju inget specifikt för romerna, det 
tycker inte jag.” L2 
 
”Det är nog till och från ja vet inte om det är någon större skillnad om det är en annan elev som 
man har mycket jobb med, där kan det också vara föräldrar som inte kommer när man kallar 
dom och sådär då, eller invandrarföräldrar som inte kan språket måste vi ändå ha tolk till det är 
likadant med finska romerna då måste vi ha en finsk tolk och …” L2 

 
Umgänget i skolan 
Umgänget i skolan präglas enligt lärarna av gruppering och kategorisering. Lärarna beskriver 

att romer umgås med ungdomar med utländsk bakgrund. Enligt en del av lärarna umgås inte 
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romer med andra romer. Dock menar en lärare att de förde ihop romska skolbarn i en och 

samma klass för att skapa någon form av samhörighetskänsla. 

 
”… i ettan då hade vi ju fyra romer som gick i samma klass då, för vi satte ihop romerna i 
samma då för att dom skulle ha lite social kompetens med varandra.” L2 
 
”… hon umgås ju inte med andra romer i skolan så utan hon har ju liksom sina vänner…” L3 

 

Samma lärare beskriver grupperingar i skolan genom att eleverna själva kategoriserar 

varandra och bildar grupper utifrån åsikter. Grupptillhörigheten överskrider den etniska 

betydelsen. Vi tolkar det som att just den romska tillhörigheten inte spelar någon roll i 

gruppindelningen.  

 
”Nej det tycker jag nog inte, inte på den här skolan som det är nu i alla fall dom romer vi har nu 
dom är i vissa gäng så att säga och där får dom vara, så att nej. Sen kan ju då liksom om man 
har ett gäng så att säga då har man kurder, turkar och romer och sen är det några gänget med 
svenskar och någonting annat vad de nu kan vara då turkar där också då, men så är det liksom 
mera att det är att, vi tycker så här och ni tycker här, men den där romen är det inget speciellt 
med och så va, det tycker jag.” L2 
 

Läraren berättar här om en kontakt med en förälder som vill begränsa flickans umgänge och 

ber läraren hålla koll på flickan.  

 
”Det han har sagt direkt så där det han säger ju att han inte vill att hon ska ha någon kontakt 
med eh killar och frågar mig om jag ser nåra såna kontakter…” L3 

 
Diskriminering  
Det som framkom i analysen av elevernas intervjuer framkommer även i intervjuerna med 

lärarna att många av glåporden om romer ses som skämt av eleverna själva. Dock anser 

några av lärarna att det inte rör sig om skämt, utan kränkningar. En lärare får ofta höra hur 

eleverna säger glåpord men till läraren säger de att det är på skoj. Läraren menar dock att 

eleverna som utsätts för dessa kommentarer kan ta illa vid sig, därför tar läraren det på 

allvar.  

 
”Men ja men eleverna själva skulle inte tycka att det var kränkande så förutom kanske dom som 
får höra det men dom som säger det tycker att det bara är på skämt men jag, nej jag anser att det 
är mobbning och kränkningar.” L3 

 

En annan lärare säger att eftersom de som anspelar på etnisk bakgrund själva är av en 

annan etnicitet, tolkar vi det som att läraren menar att de inte rör sig om diskriminering. 

Dock tar läraren kränkningarna på allvar och pratar med berörda elever.  
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”… man hör ju eleverna när dom diskuterar sinsemellan och visst har ja hört någon att man 
säger att den är zigenare eller på det sättet och att man då stökar till lite efteråt men då är man 
alltså själv somalier eller kurd eller syrian som säger…” L1 

 

Vi upptäcker under en av intervjuerna att begreppen mobbning och diskriminering inte är 

tydliga, lärarna är inte medvetna om ordens skillnader. En av lärarna förklarar begreppen, 

som nedan: 

 
”Mobbning det är väl när en person blir utsatt för en kränkning och en diskriminering är väl när 
nån inte får någonting som den borde ha fått på grund av sitt ursprung.” L1 

 

I en av intervjuerna visar det sig att det även förekommer diskriminering bland lärare mot 

romska elever. Förutfattade meningar tycks styra uppfattning om att det kommer bli 

problematiskt med romska elever, enligt en av lärarna.  

 
”Fast jag tror att många gånger så blir det lite så här om man ska va lite elak mot sin egen 
lärarkår, så är det lite så här att jaha nu kommer han här det är en romsk kille han får du ta. 
Alltså han vill inte jag ha, han får du ta.” L2 

 
Upplevelse av olika valmöjligheter 
Lärarna skildrar vad de upplever för olika förväntningar på de romska ungdomarna från 

föräldrarnas sida. Så som i intervjuerna med ungdomarna berättar lärarna att de finns 

skillnader i förväntningar på flickor respektive pojkar. Flickor förväntas hjälpa sin 

mamma, föda barn och bilda familj, tvätta och städa medan pojkarna har större 

valmöjligheter. Det skiljer sig också åt mellan familjerna och de ursprungliga nationella 

grupperna. En lärare berättar hur en av eleverna på skolan inte förväntas läsa vidare på 

gymnasiet kontra en annan tjej som får välja själv om hon vill gå på gymnasiet. 

 

”Jag upplever när jag har pratat med föräldrarna att killarna har lite större valmöjligheter medan 
tjejerna aa där är det, den ena pappan säger att nej hon ska inte gå i skolan hon ska bli bortgift 
och sådär medan den andra tjejen, aa där får hon gå gymnasiet om hon vill.” L3 

 
Vi tolkar nedanstående citat som att valet om att fortsätta studera på gymnasiet är av stor 

betydelse för romska ungdomar eftersom det som i detta fall kan innebära att bli utfryst av 

familjen som en av lärarna berättade.  

 
”… han har ju nu efteråt sagt att han mer eller mindre har blivit lite utstött av familjen för att 
han har valt att läsa vidare och det är inte vanligt i den här familjen…” L3 

 
En annan lärare betonar traditionen som orsak för de olika förväntningarna mellan pojkar 

och flickor. Vidare menar läraren att flickornas roll är generell på grund av deras etniska 
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ursprung. Läraren kopplar flickornas roll till hur hon anser att det var i Sverige för många 

år sedan.  

 
”… alltså det är klart att det har väl med traditionen att göra precis som så många invandrartjejer 
också att deras roll hemma det är ju liksom att hjälpa mamma med maten tvätt och alla 
syskonen och såna alltså, det är den här gamla rollen då som vi har haft i Sverige också för 
många år…” L2 

 
Modersmål 
På frågan om de romska eleverna har romani chib som modersmålsundervisning svarar 

lärarna att de inte har det. Två av lärarna vet inte heller om eleverna skulle vilja ha romani 

chib på modersmålsundervisning. Den ena läraren vet inte om det finns.  

 
”Menar ni då romska liksom inte polska. Aa, romani heter det, just det. Ja, ja det kan jag inte 
svara på. Om det skulle finnas om de skulle vilja läsa det.” L3 
 
”Nej. Det har jag aldrig hört nån som har velat haft.” L2 

 

En annan lärare är av åsikten att många romska elever inte behärskar modersmålet.  

 
”Ska ja vara helt ärlig så tror ja dom är lite halvt dåliga själva på romanes eller romani.” L1 

 
Romsk kultur och historia i skolan  
Enligt EU:s ratificering bör mer undervisning ske om nationella minoriteter och deras kultur 

och historia. Däribland romers kultur och historia. Därför ställdes frågan om det förekommer 

undervisning om detta. Samtliga lärare säger att det inte förekommer något i läroböckerna om 

detta. En av respondenterna menar att de är upp till lärarna själva att finna material i ämnet. 

Läraren upplever att det är ett viktigt ämne också för att minska fördomar mot 

minoritetsgrupper.  

 
”Alldeles för lite i sånt fall tycker jag… mmm och det är, ja jo det är min uppfattning … alldeles 
för lite just för att kanske lära eleverna och slå hål på många myter och sådär så borde det 
kanske finnas med ännu mer om det och så… och då blir det ju liksom att man får göra sitt eget 
material på något sätt att… att ja men nu ska vi prata om, ja minoritets grupper i samhället och 
brott mot mänskliga rättigheter hur har det sett ut genom tiderna.” L3 

 

En annan lärare tar upp problematiken med att kulturen och traditionen skiljer sig åt mellan de 

romska grupperna men att läraren ändå försöker uppmuntra eleverna till att lära sig mer om 

sitt ursprung. Detta genom att använda sig av internet som källa för undervisningsmaterial. 

 
” … jag brukar visa lite internet sidor och så att dom får gå in och kika lite, brukar tycka det är 
intressant i alla fall och så, men det verkar va så olika i olika familjer hur man upplever 
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traditioner och hur dom hålls i liv och så det som gäller hos den ena behöver inte alls gälla hos 
den andra.” L1 

 

Den tredje läraren har aldrig hört att det förekommit undervisning om nationella minoriteter 

på lektioner. Läraren säger också att man får finna eget materiel utanför läroböckerna.  

 

”Generellt sett så kan jag säga att det förekommer inte alls … jag har aldrig liksom varit med 
om det att, och här på högstadiet har jag aldrig hört att so-lärarna pratar om det.” L2 
 
”… men det får man nog söka utanför läroböckerna i så fall.” L2 

 
Framtid  
Det är långt ifrån en självklarhet att de romska ungdomarna läser vidare på gymnasiet. 

Samtliga lärare säger att vissa kommer läsa vidare andra inte. Anledningarna till att välja bort 

gymnasiet ser olika ut, enligt lärarna. Vissa elever har inte tillräckligt bra betyg medan andra 

förväntas gifta sig eller arbeta inom ett familjeföretag.  

 
”Em, jaa, vissa och vissa inte.” L3 
 
”Ja alltså nåra som jag har haft tidigare nåra dom har ju inte gått vidare om man säger på 
gymnasiet och så där, utan dom har ju börjat jobba då oftast i nåt form av familjeföretag, för 
många har ju egna företag av dom här som dom då jobbar då.” L2 

 

En lärare berättar att en flicka har andra förväntningar på sin framtid hemifrån än vad hennes 

klasskompisar har. Något som för hennes vänner är givet är inte möjligt för henne. Läraren 

menar att hennes framtid ser ovis ut.  

 
”Öh, för sin framtid för att hon kommer få en man som hon inte vill ha och hon umgås ju inte 
med andra romer i skolan, så utan hon har ju liksom sina vänner som en självklarhet för att 
fortsätta på gymnasiet och hon vet inte vad som kommer hända med henne.” L3 

 

Varken de romska föräldrarna eller barnen har någon förebild eller bevis på att de lönar sig att 

gå i skolan, enligt en lärare. Vi tolkar det som att en av orsakerna till att föräldrarna inte 

prioriterar barnens skolgång och att eleverna blir svåra motivera.   

 
”… väldigt svårt att motivera eleverna till, till varför man ska gå i skolan och att man inte har 
någon förebild eller någon romsk förebild…” L1 

 

Som svar på frågan hur de romska ungdomarnas framtid ser ut svarade en lärare att den ser 

mörk ut. Läraren har erfarenhet av att elever hamnat i kriminalitet av olika slag samt att vissa 

flickor blir gravida vid tidig ålder.  
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”Jag ser en ganska mörk framtid för många romska ungdomar… om jag ska vara helt ärlig, det 
är min egen erfarenhet som är drogproblematik, kriminalitet och unga tjejer gravida tidigt så… 
jag ser, det är ett mönster som är ganska mörkt faktiskt.” L1 

 
Sammanfattningsvis är frånvaron i skolan enligt lärarna också ett stort problem hos de romska 

eleverna, detta är en bidragande orsak till att betygen inte räcker till och att de i förlängningen 

kan få problem att komma in på nationella gymnasieprogram. Enligt lärarna har en majoritet 

av de romska eleverna extra undervisning. Vid hög frånvaro kontaktar lärarna socialtjänsten, 

lärarna anser att återkopplingen därifrån är bristande. Kommunikationen med föräldrarna är 

också bristande då inte alla romska föräldrar talar svenska enligt lärarna. Information om 

romers kultur och historia förekommer inte alls i läroböckerna vilket lärarna tycker är synd.  

 
6.2 Huvudtolkning  

Analysen lyfts här till en teoretisk abstraktionsnivå. Den övergripande tolkningen av unga 

romers situation i skolan utgår från ett intersektionellt perspektiv och det genomgående 

fenomenet som upptäckts i materialet är att majoritetssamhällets etnocentrism påverkar unga 

romers skolsituation i Västerås. Skolsituationen försätter de romska ungdomarna i en 

marginaliseringssituation där de pendlar mellan majoritetssamhällets krav och familjen 

förväntningar. 

 

Majoritetssamhällets etnocentrism tar sig på ett sätt i uttryck genom att modersmåls-

undervisning på romani chib inte finns tillgängligt. De romska eleverna som intervjuades har 

samtliga uttryckt en önskan om att få undervisning i romani chib då majoriteten av dem 

upplever att de har tappat mycket av språket. Flera av dem har inte fått information om att de 

har rätt till modersmålet. Istället har de hänvisats till det ursprungliga nationella modersmålet. 

Vi tolkar det som att lärarna också har en bristande kunskap om dels romernas rätt till 

modersmålsundervisning samt om det finns att tillgå. Istället blir de romska ungdomarna av 

skolan tilldelade sitt ursprungliga nationella majoritetsspråk som hos våra respondenter är 

finska, bosniska och polska. Majoritetssamhället försätter de romska ungdomarna i en 

marginaliseringssituation då de inte kan utöva sitt eget språk som är en del av den romska 

kulturen. Eftersom många romer är inne i en språkbytesprocess där modersmålet försvinner 

till förmån för det nationella majoritetsspråket är modersmålsundervisningen viktig.   

 

Enligt lärarna som tillfrågats i den här uppsatsen förekommer det ingenting om romer och 

romernas kultur och historia i läroböckerna. Istället får lärarna själva söka upp material om 
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detta. Lärarna anser dock att detta är viktigt eftersom det kan förebygga fördomar om romer. 

Bristen på information och undervisning om romer i skolan är ytterligare ett uttryck för det 

som den postkoloniala teorin syftar till om överordningen av etnocentriskt perspektiv på 

kunskap. Majoritetssamhället prioriterar inte kunskap om romer i läroböckerna, vi tolkar det 

som att föreställningar om att västerlandet skulle vara mer utvecklat och överlägset 

fortfarande existerar i skolan.  

 

Skolket uppfattas olika bland de unga respondenterna. En av flickorna menar att vara hemma 

är inte samma sak som att skolka. Anledningar till skolk tycks också vara accepterat bland 

föräldrarna menar lärarna. Bristen i hanteringen av sjukanmälningar och frånvaro vid 

föräldramöten och utvecklingssamtal är bland annat ett uttryck för denna acceptans, tolkar vi 

det som. Samtidigt finns det bland de unga romska respondenterna en uppfattning om att 

föräldrarnas mål är att deras ungdomar ska gå ut skolan. Föräldrarnas accepterande inställning 

till ungdomarnas frånvaro kan också bero på bristande språkkunskaper och kommunikation 

med skolan. Det framkommer av första analysen hur kallelser och information till föräldrar 

skrivs på svenska trots en vetskap om att föräldrarna inte behärskar det svenska språket. Det 

förekommer också att elever får översätta dialogen mellan lärare och föräldrar.   

 

Författarna tolkar föräldrarnas situation, då de inte kan svenska, som en form av uteslutning 

från skolans sida eftersom föräldrarna kan förlora eller missa viktig information från skolan 

och kan därför inte delta på lika villkor i barnens skolgång. Lärarna påpekar att 

föräldrakontakten i vissa fall inte fungerar på grund av kommunikationssvårigheter. En 

tolkning ur ett annat perspektiv är det som Goffman kallar blandade kontakter, i mötet mellan 

normala och stigmatiserade känner ofta den stigmatiserade sig osäker på hur de normala 

kommer att bemöta densamme, i detta fall lärarna. Den stigmatiserade kan också få en känsla 

av att bli ifrågasatt, fastän så kanske inte är fallet. Detta bidrar till en obalans i maktrelationen 

dels mellan skola och föräldrar samt mellan föräldrarna och barnen då barnen har möjlighet 

att sålla i informationen från skolan vilket ger dem ett maktövertag.  

 

Det framkommer i intervjuerna med ungdomar och lärare att romska flickor är särskilt utsatta 

vad gäller traditionella könsroller. Majoriteten av ungdomarna har uttryckt att detta är 

orättvist just i fråga om begränsad frihet, ofördelade hushållsysslor mellan flickor och pojkar 

samt framtida valmöjligheter. Lärarnas upplevelse av flickornas situation förklaras utifrån 

kultur och tradition. Vi tolkar att en lärare menar att romernas nuvarande traditioner är som 



48 
 

den som fanns i Sverige för många år sedan när läraren talar om romska flickors roll i 

hemmet. Enligt Said är detta ett uttryck för en av de dogmer som handlar om att västerlandet 

skulle vara mer utvecklat än orienten, i detta fall romernas kultur. De romska flickornas 

utsatthet kan tolkas som ett uttryck för en starkare patriarkal familjesituation. Vidare menar vi 

att det kan vara problematiskt med kultur- och traditionsförklaringar eftersom det ger en 

statisk bild av kulturbegreppet. Å andra sidan kan vi inte utesluta att flickornas roll i familjen 

kan vara relaterad till traditioner. Det är inte endast könsroller som försvårar de romska 

ungdomarnas skolsituation, det är också kraven mellan skola och hem som skapar en situation 

där många lever ett dubbelliv. Ett tydligt exempel som en lärare tar upp handlar om en pojke 

som blev utstött av sin familj för att han valde att gå på gymnasiet. Majoritetens krav och 

minoritetsgruppens förväntningar blir oförenliga för de romska ungdomarna. Ett annat 

exempel som vi får berättat för oss av en lärare är om en flicka som vill gå gymnasiet som 

sina vänner medan pappan i familjen vill gifta bort flickan efter grundskolan. Detta är också 

ett uttryck för generationskonflikter som kan innebära förändrade maktstrukturer inom 

familjen. 

 

I analysen om kategorin diskriminering framkom att två av respondenterna, med finskt 

ursprung upplever sig ha blivit utsatta för kränkande behandling på grund av sitt ursprung. 

Dels i skolan i form av mobbning och dels i offentliga lokaler. Detta tolkar vi kan bero på att 

just finska romer, som väljer att ha stigmasymboler till skillnad från andra romska grupper, 

kanske är mer utsatta. Stigmasymboler innebär att den stigmatiserade individen väljer att 

öppet visa sitt stigma i detta fall i form av traditionella kläderna. På grund av stigmat så blir 

dessa individer stigmatiserade i olika former. Andra resultat av att ha ett stigma är att olika 

teorier bildas av de normala för att förklara den stigmatiserades underlägsenhet, detta kallas 

stigmateorier. I analysen av lärarnas intervjuer uppfattas en stigmateori då läraren berättar att 

det förekommit att man placerat fyra romer i samma klass på grund av deras stigma. Ett annat 

uttryck för stigmateori var när en lärare sa att de inom lärarkåren valde bort romska elever på 

grund av deras stigma. Vi upplever att lärarna begränsar de stigmatiserades valmöjligheter då 

lärarna som i det första exemplet valde att placera samtliga romer i samma klass då de 

förutsatte att de romska barnen bara vill umgås med romska barn. Stigmat, i det här fallet den 

etniska identiteten, tolkas som ett hinder som minskar de stigmatiserades valmöjligheter, som 

i exemplet när de paras ihop med andra romska ungdomar.  
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Som vi tagit upp i analysen förekommer diskriminering i form av skämt. De romska 

ungdomarna menar att dem vänner emellan kan skämta om den etniska bakgrunden i form 

glåpord, däremot om en okänd person skulle säga samma sak, accepteras detta inte av 

ungdomarna. Det är vanligt förekommande inom stigmagruppen att skämta om stigmat, detta 

är enligt Goffman emellertid tabu i blandade kontakter. Dessa skämt är en reflektion över vad 

de normala anser om de stigmatiserade, skämten används som ett uttryck för vad de 

stigmatiserade tror är de normalas definition av gruppen. Enligt Darvishpour och Westin kan 

de normalas definitioner av de stigmatiserade vara avgörande för hur man inom gruppen 

förstår och uppfattar sig själva.  

 

7. Diskussion 

Vi anser att uppsatsens syfte, dels att utreda romska ungdomars skolsituation i Västerås samt 

att utredningens resultatet diskuteras i förhållande till Sveriges ratificering av Europarådets 

ramkonvention om nationella minoriteter, har uppfyllts. Syftet om hur romska ungdomars 

skolsituation ser ut har tolkats utifrån en teorietisk analysram, genom att specifika upplevelser 

från romska elever och lärare av skolsituationen har lyfts fram. Resultatet har sedan i 

diskussionen kopplats till väsentliga delar av Europarådets ramkonvention som rör skolan. Vi 

är medvetna om att materialet kan tolkas på andra sätt, men utifrån de teorier som använts är 

detta det resultat som åstadkommits. Resultatet kan inte generaliseras, men det säger mycket 

om den rådande situationen. Mycket av det som framkommit i andra undersökningar inom 

området har även kommit fram i det här resultatet.  

 

7.1 Diskussion om resultatet  

Den övergripande slutsatsen som dras i uppsatsen är att den postkoloniala teorin om den 

överordnade västerländska diskursen om etnocentrism präglar majoritetssamhällets syn på 

minoriteter. Detta har på ett konkret sätt kommit i uttryck genom olika aspekter av 

marginalisering. Ett exempel på denna marginalisering är bristen i modersmålsundervisning 

på romani chib i skolan, detta trots minoritetskonventionen om minoriteters rätt att utöva och 

bevara sitt eget språk. Som framkommit i undersökningen finns en önskan hos de romska 

respondenterna att få modersmålsundervisning på romani chib, det har ändå inte med 

framgång lyckats anordnats i Västerås kommun. Också i de statliga utredningarna som 

behandlats i uppsatsen visar det sig finnas brister i att organisera modersmålsundervisning 

dels på grund av obehöriga lärare samt att de romska eleverna och föräldrarna väljer att inte 



50 
 

berätta om sin romska bakgrund. Detta bekräftades att så även var fallet i Västerås då man 

försökte samordna undervisning på romani chib men eleverna avstod för att slippa känna sig 

utpekade. Vi menar att denna tendens kan motverkas genom en tydligare information om att 

modersmålsundervisning kan ges på romani chib samt att alla romska elever i Västerås 

tillfrågas om detta. Skolorna behöver också en större kunskap om de romska elevernas 

rättigheter till modersmålsundervisning på minoritetsspråket, detta är också viktigt då en 

språkbytesprocess bland de romska ungdomarna pågår.  

 

Något som stod klart efter intervjuerna var att det inte finns något i läroböckerna om romer 

och deras historia och kultur, detta är ytterligare en aspekt av marginalisering. Något som 

också ingår i ratificeringen om nationella minoriteter i Sverige är att kunskap och information 

om de olika nationella minoriteterna ska ingå i undervisningen i skolan. Trots att Europarådet 

påtalat denna brist på information tycks ingen förändring vara på gång. Båda dessa brister kan 

ses som ett sätt av majoritetssamhället att utöva makt över minoriteterna då deras intressen 

inte tillvaratas. Istället råder det ett etnocentriskt synsätt på kunskap där majoritetssamhället 

gör anspråk på vad som är giltig kunskap. En av lärarna menar att fördomar om romer skulle 

minska om det fanns mer kunskap om deras historia och kultur. Även i barnombudsmannens 

rapport påpekar barnen som intervjuades att mer kunskap om romsk kultur i skolan skulle 

motverka diskriminering. Vi anser att en större kunskap om romers historia och kultur skulle 

minska fientliga attityder mot romer, detta är av största prioritet då det framkommit i en 

undersökning av DO att 99 % av de tillfrågade romerna svarade att Sverige är ett rasistiskt 

land. Det är också av största prioritet då detta är en av romernas rättigheter som erkänd 

minoritet och som en del av det svenska kulturarvet att det ska finnas mer information i 

läroböckerna om dem.  

 

Diskussionen om de romska elevernas frånvaro bör beaktas med hänsyn till romernas 

ställning på arbetsmarknaden och föräldrarnas tidigare erfarenhet av skolan. Majoriteten av 

litteraturen som används i uppsatsen belyser problematiken kring romska elevers frånvaro i 

skolan. Under rubriken huvudtolkning analyserades romska elevers frånvaro samt orsakerna 

till frånvaron, det som framkom var dels att lärarna ansåg att föräldrarna inte prioriterade 

barnens skolgång. Denna tolkning har också gjorts i en undersökning av Skolverket där 

lärarna menade att föräldrarna inte tycker att skolan lönar sig vilket gör det svårt att motivera 

eleverna. Föräldrarnas attityder och majoritetssamhället krav är ofta oförenliga vilket sätter 

unga romer i en marginaliseringssituation då det gäller skolan. De olika kraven kan försätta de 
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romska ungdomarna i en situation med ökade konflikter inom familjen då många ungdomar 

tvingas leva ett dubbelliv mellan familjens och samhället krav. Vissa av ungdomarna menar 

dock att föräldrarna prioriterar skolan.  

 

Sambandet mellan hög frånvaro och låga betyg tas också upp i de övriga statliga 

utredningarna i uppsatsen. Detta är också något som lärarna vi intervjuade påtalar. Denna 

koppling gör att de romska eleverna blir ytterligare marginaliserade eftersom det blir svårt att 

komma in på nationella gymnasieprogram och i förlängningen få jobb. Författarna anser att 

skolan är ett viktigt forum för att utvecklas och inkluderas i samhället, för att hjälpa 

ungdomarna behövs en bättre kommunikation mellan skola och familj. En förbättrad dialog 

mellan socialtjänsten och skolan behövs också för att hantera frånvarosituationen, bristen 

finns i återkopplingen från socialtjänsten enligt lärarna.  

 

Det är inte bara betygen som avgör huruvida de romska ungdomarna läser vidare på 

gymnasiet, det uppmärksammades i undersökningen att valet inte alltid ligger hos ungdomen. 

Det berättades för oss om en pojke som blivit utstött av sin familj då han valt att läsa på 

gymnasiet, en flicka som vill fortsätta på gymnasiet får inte det för sin pappa då han vill gifta 

bort henne efter avslutad grundskola. De romska flickornas situation är särskilt marginaliserad 

då deras valmöjligheter är mer begränsade än pojkarnas både då det gäller vidare studier och 

fritid. Detta har också Barnombudsmannen påtalat i en utredning om romska barn och 

ungdomars vardag. Vi har valt att inte tolka flickornas situation utifrån begreppet kultur då 

romerna inte är en homogen grupp utan har flera olika bakgrunder och trosuppfattningar. 

Dessutom varierar romers vistelsetid i Sverige för mycket för att kunna dra sådana paralleller.    

 

Valmöjligheterna begränsas också på grund av lärares stigmateorier om romska elever. Det 

har framkommit både i vår undersökning samt i en undersökning av Barnombudsmannen att 

lärare särbehandlar romska elever genom att placera dem tillsammans i samma klass i tron om 

att de är vänner och vill umgås. Diskriminering har också uppmärksammats på andra sätt i 

uppsatsen, både vad gäller hur och med vem man skämtar med om sin bakgrund samt tydliga 

kränkningar på grund av den etniska tillhörigheten i exempelvis affärer. Ratificeringen av 

Europarådets ramkonvention gör att Sverige har en skyldighet att beakta de nationella 

minoriteternas intresse, i detta ingår också en skolgång utan trakasserier där de romska 

ungdomarna ska känna en trygghet.  
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Sammanfattningsvis ser majoriteten av de romska ungdomarna ljust på framtiden. Några är 

dock oroliga över sina betyg. Lärarna har däremot en mörk bild av framtiden för ungdomarna. 

Eftersom den här studien utgår främst från de romska ungdomarnas perspektiv så är det 

viktigt att framhålla deras upplevelse av sin egen framtid och vi vill och hoppas att det är 

deras framtidsvision som stämmer.  

 

7.2 Återkoppling till tidigare forskning  

I avsnittet tidigare forskning framkommer det att romerna är en marginaliserad grupp som inte 

har möjlighet att delta i samhället på lika villkor. Det finns ett avståndstagande från både 

romernas och majoritetssamhällets håll. Från romernas håll då de vill bevara sin kultur och 

från majoritetssamhällets håll då det tycks ha svårt att acceptera romernas kultur. Ett exempel 

är Arnstberg som skriver att romerna själva har ett ansvar för att behålla sin kultur, även om 

Sverige skrivit på ramkonventionen som gör att Sverige åtagit sig att hjälpa och stötta de 

etniska minoriteterna att behålla sin kultur. Vidare menar Arnstberg att det är romernas egen 

kultur som gör att de inte kan integreras i samhället. I motsats till Arnstberg menar Rodell 

Olgac att samhället har ett avståndstagande förhållningssätt till romerna och deras kultur, att 

denna ska vara en orsak till frånvaron i skolan och vidare de dåliga betygen.  

 

Det tycks råda en konflikt mellan dels majoritetssamhället och den etniska minoriteten romer, 

detta fenomen finns också i Storbritannien och på Balkan visar den tidigare forskningen. I 

Storbritannien tar sig fenomenet i uttryck i en stor frånvaro i skolan då romerna och skolan 

inte har något förtroende för varandra. På Balkan visar sig konflikten i att romer exkluderas i 

olika former, avståndstagandet från båda håll är ett resultat av långvarig diskriminering i 

provinsen. Likaså beskriver Bondesson ett avståndstagande mellan majoritetssamhället och de 

finska romerna där båda bevarar distansen. Majoritetssamhället för att de finska romernas 

stigma gör att de avviker och romerna för att visa att de är stolta genom att visa sitt stigma i 

form av sin speciella klädsel.  

 

En långtgående slutsats av återkopplingen till tidigare forskning är att relationen mellan 

romerna och majoritetssamhället är konfliktfylld eftersom majoritetssamhället inte accepterar 

romernas kultur. Stigmatiseringen av romer är ett resultat av utanförskapet som i sin tur är ett 

resultat av okunskap. Arnstberg anser dock att det är romerna själva som bidrar till 

utanförskapet. Vi menar att om Sverige skulle implementera Europarådets ramkonvention 
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fullt ut skulle en ökad kunskap om romernas kultur och en större förståelse i längden skapa en 

större acceptans vilket skulle minska konflikten och marginaliseringen.  

 

Vi anser att det finns lite tidigare forskning om romer framförallt forskning skriven av romer 

själva. Vi tog upp statliga utredningar i bakgrunden för att få en ökad kunskap om vad som 

tidigare gjorts i Sverige. För att förbättra kunskapen om romernas situation i Västerås och få 

en helhetsbild tycker vi att forskning bör bedrivas utifrån föräldrarnas perspektiv på skolan 

och dess betydelse. Vi fick intressant information om hur socialtjänsten hanterar anmälningar 

om romer från skolan och den upplevda avsaknaden av återkoppling. Detta skulle vara av 

betydelse att forska om, vad denna brist i återkoppling beror på och hur den kan förbättras.  
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Bilaga 1 
 
Intervju med romska ungdomar angående skolsituationen i Västerås 
 
Bakgrund 
 
● Ålder 
● Kön 
● Hur länge har du bott på i Västerås 
 
Skola 
 
● Vilken årskurs går du i? 
●  Trivs du i skolan? 
●  Hur trivs du med dina klasskompisar?  
●  Hur trivs du med dina lärare? 
●  Hur tycker du att det går i skolan? Får du bra betyg? 
●  Får du mycket hemläxor? Vem hjälper dig med läxorna?  
●  Vet du om det går fler romer på din skola? Om ja, hur många? 
●  Finns det mobbning eller annan diskriminering på din skola? Om ja, vad gör skolan åt det? 
●  Har du någon gång utsatts för mobbning? Om ja, vad gjorde skolpersonalen åt det?  
●  Har du någon gång skolkat från skolan? Om ja, varför? Och vad gjorde skolan åt det? 
●  Går du på modersmålsundervisning i skolan på romani eller något annat språk? 
 
Tradition 
 
●  Kallar du och din familj er själva romer? 
●  Vet dina kompisar om att du är rom?  
●  Vad i den romska traditionen är viktigt för dig? 
●  Vad vill du föra vidare av den romska traditionen till dina egna barn? 
●  Vad tycker du är bra respektive mindre bra med den romska traditionen? 
   
Fritid  
 
● Vad gör du på fritiden? 
●  Har du någon förebild?  
 
Framtiden 
 
● Har du tänkt läsa vidare på gymnasiet eller högskolan? 
● Vill dina föräldrar att du läser vidare? 
● Upplever du att det finns olika förväntningar mellan killar och tjejer när det gäller skola och 
jobb?  
● Vad vill du jobba med när du blir stor? 
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Bilaga 2 

 

Intervju med lärare angående romska ungdomars livssituation i Västerås 
 
Bakgrund 

 
• Hur länge har du varit lärare på skolan? 
• Hur många romska elever finns det på skolan uppskattar du? 
• Hur länge har du undervisat romska skolbarn? 

 
Skolan 
 

• Hur uppfattar du att de romska eleverna trivs på skolan? 
• Uppnår de romska eleverna de av skolan givna målen? 
• Om inte, vad beror det på tror du? 
• Har de romska eleverna högre frånvaro än de andra eleverna? 
• Finns det någon skillnad i frånvaro mellan romska flickor och pojkar? 
• Hur agerar du som lärare vi ogiltig frånvaro? Har skolan någon policy? 

 
Föräldrakontakt 
 

• Hur ser kontakten ut med de romska elevernas föräldrar? 
• Hur har ni arbetat med att etablera kontakterna? 
• Hur uppfattar du att de romska elevernas föräldrar ser på skolan?  

 
Diskriminering 
 

• Förekommer det någon mobbning och diskriminering av de romska eleverna? 
• Hur tar det sig i uttryck? 
• Hur får du som lärare reda på att det förekommit? 
• Vilka åtgärder vidtar ni vid sådana situationer? 
• Får ni tillräckligt med resurser för att kunna hantera diskriminering och mobbning? 

 
Framtiden 
 

• Hur anser du att de romska elevernas framtid ser ut? 
• Har du någon uppfattning om hur många av de romska eleverna som kommer att läsa 

vidare på gymnasiet? 
• Är det någon skillnad mellan pojkar och flickor? 

 


