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Abstract: 

Swedish titel: Romska barn och ungdomars syn på utbildning – En intervjustudie 

English title: Romani children’s attitude to school and education – An interview study 

Author: Håkan Ekström  

Mentor: Matts Mosesson  

Examiners: Kerstin Gynnerstedt, Anders Lundberg 
 

The purpose of this study is to understand how roman children and young people’s relations 
are to school and education from a family point of view. 

I have used a qualitative method and by means of that studied different information sources.  

 I have proceeded from two different theories: culture conception and categorizing. My first 
theory choice - Culture conception - represents a value of how we see the culture and the 
prospective of it. 

My second theory choice – categorizing – represents that we humans classify consciously or 
unconscious ourselves and others into categories, with the consequence that we understand 
the world by categorizing. 
 

Question I have proceeded from are: 
 - Which roll does the family has for children and young persons from roman society? 
 - Which expectations do children and young persons from roman society have from the 
family when it comes to education? 
 

 Throughout my study I have come to the conclusion that roman culture looks differently upon 
boys and girls. Boys should learn how to get an income to the family. When it comes to the 
girls they should learn how to take care of a household to be a good wife. However it 
appeared that children and young persons from roman society want to go to school and get 
an education. This is ok for their parents and a relative as long as it doesn’t interfere with 
family’s doing. 

 Keywords: roman people, school, culture conception, categorizing  

 Nyckelord: romer, skola, kulturbegreppet, kategorisering 
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1. Inledning 

I Sverige har vi skolplikt vilket innebär att alla barn skall gå i grundskolan från höstterminen 

det kalender år de fyller 7 år. Detta kan man utläsa från skollagen (SFS.1985:1 100) där det 

står i 3 kap 1§ att barn som är bosatta i landet har skolplikt enligt föreskrifterna i detta kapitel, 

samt vidare i 7§ att skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. 

Man går i grundskolan fram tills man är 16 år. Detta kan man också utläsa från skollagen 

(SFS. 1985:1 100) där det står i 10 § att skolplikten upphör vid utgången av vårterminen det 

kalenderår då barnet fyller 16 år. 

Det är kommunens uppgift att se till att skolpliktiga elever i grundskolan och särskolan fullgör 

sin skolgång. ”Kommunen skall också se till att skolpliktiga barn, som är bosatta i kommunen 

men inte går i dess grundskola eller särskola, på annat sätt får föreskriven utbildning.” 

(SFS.1985:1 100 4kap 13§) Men det är barnens föräldrar som skall se till att barnen kommer 

till skolan.” Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn skall se till att barnet fullgör sin 

skolplikt” (SFS.1985:1 100 4kap 15§). 

Tyvärr är det inte alla barn som går i grundskolan som förväntat, utan det finns barn som av 

olika anledningar inte går ut grundskolan. Detta är oberoende om man kommer från Sverige 

eller har flyttat hit från ett annat land. Enligt skolverkets hemsida kan de dåliga 

studieresultaten bero på att det brister i relationen med skolans personal och ibland till och 

med regelrätta konflikter med lärare är en viktig orsak till att elever misslyckas i skolan.  

2. Problemformulering  

Vi har i Sverige fem erkända nationella minoritetsgrupper. Dessa är samer som även är ett 

urfolk, judar, romer, sverigefinnar samt tornedalingar. Gemensamt för minoritetsgrupperna är 

att de har befolkat Sverige under lång tid och att de är grupper med uttalad samhörighet. De 

har också en religiös, språklig samt kulturell tillhörighet tillsammans med en vilja att behålla 

sin identitet. De nationella minoriteterna har aktivt värnat den egna gruppens kultur och språk. 

Dess kultur utgör en levande del av det svenska samhället och vårt gemensamma kulturarv 

(SOU 2010:55 s.81). 

Av de 5 minoritetsgrupperna i vårt land är jag speciellt intresserad av romerna. Enligt 

EuRoma:s hemsida (http://www.euromanet.eu/facts/se/index.html) är antalet romer som bor i 
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Sverige uppskattningsvis mellan 40 000 och 50 000, vilket gör att de anses som en etnisk 

minoritetsgrupp. Med definitionen minoritetsgrupp menas en folkgrupp som till antal är 

underlägsna resten av ett samhälles befolkning och som återskapas som en etnisk kategori.  

Men det kan finnas en risk att minoritetsgrupperna ses som annorlunda av övriga samhället, 

då de värnar om sin samhörighet på ett uttalat sätt och på så sätt distanserar sig.  

Goffman (1963) skriver att inom varje samhälle kommer det att finnas kategoriseringar av 

människor utifrån någon egenskap som nedvärderar individen eller gruppen. För att en 

egenskap skall nedvärdera en individ eller grupp krävs det att egenskapen i fråga avviker på 

ett icke önskvärt sätt från normstandarden i samhället (Goffman 1963s.11). 

I romernas fall är det familjen som är den viktigaste delen. ”För många romer har familj och 

släkt utgjort den trygghet som man främst har kunnat förlita sig på i ett majoritetssamhälle 

som många gånger varit fientligt inställt” (Rodell Olgac 2006 s. 114). Rodell Olgac skriver 

vidare att hela kulturen är byggd på att man håller ihop familjen. Det är familjen som är 

tryggheten och inte vilket land man befinner sig i.  

Inställningen till utbildning inom de olika minoritetsgrupperna är inte helt känd för 

forskningen, vilket gör att informationen om hur man ser på skolutbildning mm är väldigt 

liten. I skolverkets rapport från 2005 med namnet De nationella minoriteternas 

utbildningssituation, kan man läsa att enligt skollagen får samiska barn fullgöra sin skolplikt i 

en speciell sameskola där undervisningen sker på samiska, och man lär sig även de samiska 

traditionerna samt hantverk. Men det finns även skolor för de övriga minoritetsgruppen där 

undervisningen sker på det egna språket mm. Denna skolgång är dock inte som i samernas fall 

lagstadgad, utan tillhandahålls frivilligt utav skolor eller kyrkor. 

En grupp som nämns när det gäller ofullständig skolgång är romerna där olika utredningar, 

exempelvis från skolverket samt regeringen, kommer fram till att barn med romerskt ursprung 

ofta inte går färdigt grundskolan av olika anledningar. 

Detta är något som jag själv har erfarenhet av, då jag under några år innan jag började studera 

på socionomutbildningen arbetade på en skola med 90 % elever från olika kulturer. Ett av 

skolans problem var att många av de romska eleverna av olika anledningar inte gick klart 

grundskolan. Följden blev att många av dem inte hade några fullständiga betyg att söka vidare 

till gymnasiet på. Min egen erfarenhet när det gäller romer sträcker sig också utanför skolans 

värld då jag kommer i kontakt med denna kultur dagligen.  
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Det finns forskning om den romska kulturen och dess levnadsvillkor. I denna forskning 

framkommer att det finns motsättningar mellan majoritetssamhället och romerna. Det 

framkommer däremot väldigt lite vad det gäller situationen för barnen med allt från fritid till 

förskolan och vidare till skolan. Den forskning som finns om barn och ungdomar med romsk 

bakgrund berör oftast vilka problem skolan m.fl. myndigheter upplever. Det finns lite 

forskning om hur de romska barnen själva upplever sin situation i skolan, eller vad 

skolundervisningen ger dem. Jag har för avsikt att i min studie låta några romska barn och 

ungdomar komma till tals hur de ser på skolan och utbildning. Syftet är att lyfta fram deras 

åsikter, samt att se utbildning med deras ögon. Jag finner att det är en viktig fråga att studera 

så att majoritetssamhället kan få en förståelse för hur romska barn ser på skolan och 

utbildning.  

3. Syfte samt frågeställning 

Syftet med denna kandidatuppsats är att få en förståelse för hur romska barn och ungdomars 

relation till skolan och utbildning ser ut med utgångspunkt från familjen. De frågeställningar 

jag utgår ifrån är: 

Vilken roll spelar familjen för barn och ungdomar med romskt ursprung när det gäller skola 

och utbildning? 

Vilka krav har barn och ungdomar med romskt ursprung från familjen när det gäller skola och 

utbildning?   

4. Teori 

De begrepp som jag har för avsikt att använda mig av i min uppsats är kulturbegreppet samt 

kategorisering. Dessa begrepp är valda med tanke på att jag har för avsikt att få en bättre 

förståelse för en kulturs syn på skola och utbildning. 

4.1 Kulturbegreppet   

Kultur är ett diffust begrepp som ofta blandas samman med etnicitet. Kultur är något som 

skapas och förvärvas, det är inget vi föds med. Kultur är normer och värderingar som skapar 

gemenskap och som binder oss samman. Enligt Montesino m.fl.(2006) finns det minst tre 

övergripande perspektiv på kultur och kulturell utveckling som är av betydelse för vårt sätt att 
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se på kultur och etnicitet. De tre olika sätten man brukar prata om är evolutionistisk, 

relativistisk samt kontextuell kulturförståelse. 

Den evolutionistiska kulturförståelsen går från ett primitivt stadium till ett mer modernt och 

utvecklat stadium. Rodell Olgac(2006) skriver att många romska barn ända fram till början på 

1960 – talet hindrades från att gå i skolan. Mot slutet av årtiondet började dock romska barn 

mer allmänt i skolan. Det innebar att det kunde vara romska barn, vars föräldrar själva många 

gånger kanske inte hade gått i skolan i någon större utsträckning eller som hade mycket 

skiftande upplevelser av vad skolgång kunde innebära. Detta var vad man som lärare mellan 

1970 – 2000 – talet mötte i klassrummet. Dessa barn utgjorde kanske den första, andra eller 

tredje generationen i familjen som fick gå i skolan. Medan den relativistiska kulturförståelsen 

är en lära om att alla kulturer har sin egen unika historia och inre logik. Tillhagen (1965) 

skriver att zigenarnas kultur är så okänd att väl de flesta ifrågasätter dess existens. Zigenarna 

själva har också i alla tider förstått att hålla värdfolket okunniga om sina seder och bruk. Det 

har rent av betraktats som ett förräderi att yppa något om vad som ansetts som 

”stamhemlighet” Slutligen den kontextuella kulturförståelsen där de kulturella och etniska 

dragen hos en grupp inte ses som något ursprungligt och oföränderligt. Utan de kulturella 

drag som får betydelse för etnicitet är drag som skiljer grupper från varandra genom att 

människor själva använder dessa drag som tecken på skillnader. Tillhagen (1965) skriver att 

zigenarna är i fråga om umgänge i hög grad hänvisade till sig själva. De kan bo långa tider på 

en ort utan att någon egentlig kontakt kommer till stånd med den svenska befolkningen.  

4.2 Kategorisering  

Vi människor sorterar medvetet eller omedvetet in oss själva och andra i kategorier, vilket får 

till följd att vi förstår världen genom att kategorisera. Vi definierar också oss själva i 

relationer till andra genom deras erfarenhet och position i det aktuella sammanhanget. 

Goffman (1963) skriver att varje samhälle avgör vilka medel som kommer till användning för 

att dela in människor i kategorier, samt vilka egenheter som uppfattas som vanliga och 

naturliga för medlemmarna inom varje kategori. Exempelvis kategoriserar vi rent allmänt våra 

invandrare på grund av att det finns en bild av att de är på ett visst sätt. Tillhagen (1965) 

skriver att vad man i allmänhet får höra eller läsa om zigenare är att de slåss och super, att de 

vållar” sanitär olägenhet” genom att de smutsar ner kring sina lägerplatser och att de har för 

sig allsköns olater. Precis på samma sätt blir vi kategoriserade av våra invandrare exempelvis 

av romerna som anser icke - romer som orena. Johansen (1997) skriver att romerna hyser en 
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nedärvd skepsis mot allt vad icke-romer står för. Vilket får till följd att kontakter mellan 

romer och icke-romer inte uppmuntras. Johansen (1997)  skriver vidare att romer anser att 

icke-romer är orenliga. De tror att icke-romer skadar sin hälsa med orenlighet och dålig 

hygien, trots att miljoner romer lever under mycket värre förhållande. Ytterligare exempel på 

kategorisering är de som sker på olika välfärdsinstitutioner, exempelvis inom skolan där 

elever kategoriseras exempelvis på grund av sina studieresultat, eller ibland även efter sin 

etnicitet. Rodell Olgac (2006) skriver att ofta placeras romer i ett fack. Särskilt av de lärare 

som har haft romska elever länge, finns det fasta föreställningar om hur romer är. 

5. Metod  

I min studie har jag för avsikt att använda mig av en kvalitativ metod i form av 

gruppintervjuer. Enligt Bryman (2006) rymmer den kvalitativa forskningen en bild av den 

sociala verkligheten som en ständigt föränderlig egenskap som hör till individernas skapande 

och konstruerande förmåga. Jacobsen (2007) skriver att den kvalitativa metoden lämpar sig 

även bäst då den är öppnare för information som inte är känd på förhand. Enligt Jacobsen 

(2007) är den kvalitativa metoden också den undersökningsmetod som är bäst på att få fram 

respondenters erfarenheter, tankar och åsikter.  

Mitt val av att använda mig av gruppintervju beror på att denna typ av intervjuform lämpar 

sig bäst när man som i mitt fall skall samtala med flera personer samtidigt. Holme m.fl. 

(1997) skriver att i en gruppintervju sker en diskussion mellan människor som i ett socialt 

samspel med likasinnade former och utvecklar uppfattningar och åsikter. Holme m.fl. (1997) 

skriver vidare att en sådan situation liknar mer det sätt som vi normalt skaffar oss våra åsikter 

och uppfattningar på, nämligen genom ömsesidig påverkan och grupptryck.  

Syftet med gruppintervju är också att få fram så många olika vinklar av klargörande som det 

är möjligt för att jag som forskare skall få en större förståelse för mitt forskningsämne 

(Grønmo 2006).  

I mitt fall är det också enklare att göra denna typ av intervju då mina intervjusamtal är med 

både vuxna, barn samt ungdomar och intervjuformen fodrar att jag som forskare har 

förutbestämt mina olika teman att föra samtalet runt. Enligt Grønmo (2006) skall man som 

forskare bestämma sig vilka teman som skall ingå i samtalen vid en gruppintervju. I min 

undersökning valde jag att föra samtalet runt skola, utbildning samt familj. 
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När det kommer till hur intervjuerna genomfördes så har jag träffat mina respondenter två åt 

gången vilket är det minsta antal man kan ha i en gruppintervju.  När det gäller den äldre 

kvinnan då har jag träffat henne ensam och där med gjort en enskild intervju. 

 Vid mina intervjuer har jag använt mig av semistrukturerade intervjuer. Bryman (2002) 

skriver att vid en semistrukturerad intervju använder sig intervjuaren av en lista eller en 

uppsättning teman eller mer allmänna frågeställningar. Bryman skriver vidare att 

semistrukturerade intervjuer kan liknas i sin natur vid ett vanligt samtal. I mitt fall är 

semistrukturerade intervjuer det bästa intervjualternativet då jag skall föra mina 

intervjusamtal med både vuxna, barn samt ungdomar och intervjuformen fodrar att jag som 

forskare har förutbestämt mina olika teman att föra samtalet runt. I min undersökning har jag 

valt att föra samtalen runt skola, utbildning och familj.  

5.1 Förförståelse   

Grønmo (2006) menar att avsikten med förståelseskapande studier är att utveckla en 

helhetssyn av det förhållande som studeras. Dessa studier förutsätter att de aktörer eller 

förhållanden, som utforskas, studeras som delar av en större historisk, kulturell och social 

kontext och att de analyseras i sammanhang med denna specifika kontext.  För mig innebär 

detta att försöka förstå de romska barnens relation till skolan samt utbildning. Enligt Grønmo 

kan man tolka förståelseskapande studier i en hermeneutisk analys, vilket då inte baseras på 

den specifika förståelse som etableras under själva studien, utan även på den generella 

förståelsen man som forskare har redan före studien. Min generella förståelse innefattas av att 

jag har arbetat med romska barn och ungdomar inom skolan under en period. Under min tid 

inom skolan upplevde jag att det fanns ett glapp mellan skolan och de romska barnen och 

ungdomarna. I detta glapp kändes det som att skolan och de romska barnen och ungdomarna 

pratade förbi varandra när diskussionen kom in på hur viktigt det är med utbildning. Det 

kändes som att det fanns något utanför skolan som var viktigare. Jag har även under en period 

varit familjehem åt romska barn tillsammans med min fru, och vi har där igenom kommit i 

kontakt med frågor runt skola och utbildning. Vi upplevde även här att det fanns någonting 

utanför som var viktigare än skolan och utbildning. Förutom den förförståelse som jag har fått 

genom att arbeta med romska barn på olika sätt har jag också läst böcker om den romska 

gruppen. Givetvis har jag har också pratat med romer och icke romer, som har arbetat med 

romer under en lång tid, om hur de ser på frågan om skola och utbildning. Jag har gjort detta 
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för att sätta in mitt forskningsproblem i sin helhet, vilken är en förutsättning vid en 

hermeneutisk analys.   

5.2 Källkritik 

Med tanke på mitt syfte och mina frågeställningar är det självklart att mina primära 

informationskällor är intervjuer med respondenter. Mina intervjuer är det prioriterade 

informationsmaterial som min uppsats vilar på, men jag har också använt mig av sekundära 

och tertiära informationskällor i mitt arbete. Med sekundära källor menar jag avhandlingar, 

vetenskapliga artiklar samt olika typer av litteratur i socialt arbete. De tertiära källor som jag 

använder mig av är Internetsidor samt tidningsartiklar, som är av mindre vetenskapligt värde.  

5.3 Urval   

Enligt Grønmo (2006) bildar problemställningen underlag för att reda ut vilka typer av 

enheter som skall ingå i en studie och vilka nivåer dessa tillhör. I mitt fall har jag har delat in 

mina respondenter i tre olika grupper vilka jag kategoriserar som vuxna, ungdomar samt barn. 

I gruppen vuxna är åldersspannet 35 – 43 år, I ungdomsgruppen är åldersspannet 20 – 25 år 

samt i barngruppen är åldersspannet 12 – 15 år. Könsindelningen för mina respondenter är tre 

kvinnor/flickor samt två män/pojkar.  

Grønmo (2006) menar att analysenheten i en samhällsvetenskaplig studie är den sociala 

enheten eller det element i samhället som studien tar sin utgångspunkt i. För att kunna fungera 

som analysenheter måste sådana element identifieras och avgränsas på ett entydigt sätt. Man 

kan skilja mellan olika typer av analysenheter. Den vanligaste är aktörer. I min studie är 

aktören en grupp, vilket jag klargör i min problemformulering samt även i mitt syfte där jag 

skriver att jag har för avsikt att försöka förstå hur de romska barnens relation till skolan och 

familjen ser ut. 

 För att nå aktörer kommer jag att använda mig av ett strategiskt urval, närmare bestämt ett 

bekvämlighetsurval. I min studie kontaktade jag personer som för mig redan var kända, då jag 

förstod att jag skulle få god och relevant information till min studie genom dem.  

5.4 Etiska överväganden  

Jacobsen (2007) menar att när man utför en undersökning innebär det på något sätt att man 

gör intrång i individers privatliv och i sin ambition att undersöka kan man ibland riskera att 



12 

kränka någon som man undersöker. Vetenskapsrådet (2009) tar upp fyra grundläggande etiska 

krav som man skall vara medveten om vid forskning. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Detta är vad man brukar kalla 

individskyddet.  

När det gäller informationskravet har jag informerat alla mina respondenter om vad min 

studie syftar till samt att alla är med av egen fri vilja. Jag har också informerat respondenterna 

om att efter att uppsatsen är färdig och examinerad kommer jag att förstöra mitt 

intervjumaterial. Mina respondenter har också fått information om att jag kommer att 

avidentifiera samtliga av respondenterna samt att jag kommer att kalla respondenterna vid 

andra namn. 

På liknande sätt har jag informerat om samtyckeskravet, där respondenterna kan avbryta 

deltagande i undersökningen när som helst. Samtliga respondenter har gett sitt medgivande att 

medverka i undersökningen. I min undersökning finns det en aspekt som jag måste vara 

speciellt noggrann med. Eftersom vissa av mina respondenter är minderåriga behöver jag 

vårdnadshavarens medgivande, vilket jag också har såväl muntligt som skriftligt (Bilaga 1). 

Angående konfidentialitetskravet har jag som nämnt tidigare informerat mina respondenter 

om att alla kommer att avidentifieras så att det inte går att utläsa vem som har sagt vad, vilket 

också är gjort.  

Det finns dock tre särskilda aspekter som bör diskuteras i detta sammanhang. För det första 

om mina respondenter har medverkat i min studie av egen fri vilja. För det andra om 

respondenterna har haft möjlighet att avbryta intervjun, samt slutligen att intervjuerna med 

barnen genomfördes hemma i mitt kök. Orsaken till att dessa tre aspekter bör diskuteras är att 

jag känner mina respondenter sedan tidigare. Dessutom finns det en risk att respondenterna 

känner ett tvång att medverka i min studie då de är i beroendeställning till mig. Men det finns 

ytterligare aspekter med att intervjua respondenter som man känner sedan tidigare. En sådan 

är att jag som forskare inte vet om jag får svar som är tillrättalagda. Jag är också medveten om 

att min förförståelse kräver att jag skall hålla mig så objektiv som möjligt.  Jag har också 

kommit fram till att det är jag forskare som tar det fulla ansvaret för min forskning och 

aspekterna runt den 

Mina intervjuer med barnen har skett hemma i mitt kök vilket man kan diskutera lämpligheten 

med. Men det finns två anledningar till detta för det första om jag hade gjort barnens 

intervjuer i deras hem finns det en risk att deras äldre syskon som inte är med i mitt arbete 
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hade tystat dem. För det andra eftersom barnen känner sig hemma i mitt kök sedan tidigare så 

finns det inget för dem att oroa sig för varken när det gäller vårt samtal eller sina äldre 

syskon.  

5.5 Genomförande   

Jag tog kontakt med mina respondenter och förklarade vad avsikten med min studie var. Jag 

frågade också vårdnadshavaren till de minderåriga av mina respondenter om lov att medverka 

i min studie.  Mina respondenter fick inte reda på i förväg vilka teman som jag hade valt att 

föra mina intervjuer runt. Anledningen till detta var att de inte skulle få någon möjlighet att 

diskutera sina svar med varandra. Intervjun med mamman har skett hemma i hennes kök när 

barnen har varit i skolan. 

Intervjuerna med de minderåriga genomfördes hemma i mitt kök. Intervjun med det yngre 

paret har genomfördes hemma i respondenternas eget kök. När jag började intervjuerna 

förklarade jag återigen syftet med min undersökning. Jag hade redan när jag tog kontakt 

respondenterna första gången kontrollerat att jag fick spela in vårt samtal. För att förtydliga 

detta frågade jag igen vid varje intervju om det gick bra att spela in vårt samtal. Under 

intervjuerna använde jag mig av en mp3- spelare, för att förvisa mina respondenter att det de 

svarade skulle bli korrekt återgivet, samt för att jag själv skulle kunna hålla ögonkontakt med 

respondenterna och inte behöva titta på mina anteckningar hela tiden.  

5.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet visar hur pålitligt mitt material är. Begreppet definieras generellt som grader av 

samstämmighet mellan olika insamlingar av data om samma fenomen (Grønmo 2006). Jag 

har själv skrivit ner det inspelade materialet. Jag gjorde anteckningar under intervjun som jag 

kan jämföra med mitt nedskrivna material. Jag anser att det utskrivna datamaterialet stämmer 

så pass väl överens med anteckningarna att reliabiliteten stärks.  

Med validitet menas datamaterialets giltighet i förhållande till de problemställningar som 

skall belysas. Det kan alltså vara som så att den data man har  samlat in  inte är relevant för 

det man har för  avsikt att studera (Grønmo 2006). Jag anser att majoriteten av min 

insamlande data är relevant för mitt syfte. 

Man bör även ha i åtanke att detta var första gången jag använde mig utav gruppintervju och 

det kan påverka den data jag fick. Jag var lite nervös, vilket mina respondenter kan ha märkt 
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och kanske omedvetet tagit över situationen. Frågan är hur mycket av det som mina 

respondenter har svarat som stämmer överens med hur de ser på mitt forsknings ämne, eller 

om de gav mig de svar som jag ville höra. För att befästa den bild som gå att läsa om ämnet i 

litteraturen. 

6. Bakgrund och tidigare forskning 

För att få en förståelse för hur romerna resonerar när det gäller utbildning och familjens 

betydelse behöver man känna till en del om den romska historien. Jag kommer därför att i 

korta drag gå igenom den med sin början i Indien för att gå vidare till dess svenska historia. 

Jag har också för avsikt att dela upp denna del av mitt arbete i två olika punkter där den ena är 

bakgrund d.v.s. den romska historien och den andra är den tidigare forskningen om romerna. 

6.1 Bakgrund   

Den folkgrupp som vi idag kallar för romer utgörs av många olika grupper som tydligt skiljer 

sig från varandra vad gäller språk, seder och levnadsmönster. ”Olika zigenarfolks och 

stammars identitet avgörs av familjeband, språk, yrken och om de är nomader eller 

bofasta”(Johansen 1997 s.18). En stor betydelse har också om de har varit bofasta en kortare 

eller längre tid. ”En del av dessa grupper känner varandra som zigenare, medan andra helt och 

hållet tar avstånd från sina resefränder. Det är inte ovanligt att en klan tycker så illa om en 

annan att de inte vill erkänna den som zigensk (Johansen 1997 s.18).  

  Oavsett om det rör sig om många olika grupper med tydliga skillnader har romerna sitt 

ursprung ifrån Indien men riktigt när de började sin vandring är forskningen inte riktigt 

överens om. Rodell Olgacs (2006) skriver att man börjar anse att utvandringen av romska 

grupper från Indien i västlig riktning skett i olika perioder med början på 900– talet. Många 

har ägnat sig åt att kartlägga zigenarnas vandring från Indien. Enligt Johansen (1997) står det 

klart att zigenarna lämnade det indiska hemlandet i olika etapper. De drog väster ut via 

Persien, Armenien och det bysantinska riket och nådde Europa första gången omkring 1250.  

 Till Sverige kom romerna under början av 1500– talet. Montesino Parra (2002) skriver att det 

första svenska dokument som knyts till zigenare skildrar en grupp som år 1512 togs emot i 

Stockholm.  
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I februari 2000 ratificerade Sverige den europeiska ram konventionen om skydd för nationella 

minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. 

Ratificeringen innebar inte enbart att Sverige åtog sig att värna om sina nationella minoriteter. 

Den fick också till följd att regeringen 2007 inrättade en delegation för romska frågor. 

Delegationen har till uppdrag att vara nationellt pådrivande i arbetet med att förbättra 

romernas situation i Sverige, vilket är utgångspunkten i Sveriges internationella åtaganden om 

att skydda och främja de mänskliga rättigheterna. 

Detta i sin tur har gjort enligt Rodell Olgac (2006) att romerna numera också själva ställer 

krav på att få skriva om och erövra sin historia och utmanar de ramar och antaganden som det 

västerländska majoritetssamhället och nationalstaterna vanligen bygger sina 

historieskrivningar på 

6.2. Tidigare forskning  

 Det finns forskning runt romerna och deras levnadsvillkor, levnadssituation samt historia. 

2008 gjordes en inventering av den romska forskningen i Sverige på uppdrag av Delegationen 

för romska frågor. Inventeringen genomfördes av Laura Palosuo (2008) som arbetar på 

Uppsala universitet, centrum för multietnisk forskning. Inventeringen visar ”att det råder brist 

på nyanserad och aktuell forskning kring den nationella minoriteten romer.” 

Två av de avhandlingar som har blivit omtalade när det gäller romer och dess historia är 

Norma Montesino Parras ”Zigenarfrågan Intervention och romantik” (2002) där hon 

analyserar svensk zigenarpolitik under perioden 1880 – 1970. Nästa avhandling som kanske 

inte är lika omtalad är Christina Rodell Olgac´” Den romska minoriteten i 

majoritetssamhällets skola” (2006) syftet med denna avhandling är att analysera hur 

relationen mellan den romska minoriteten och majoritetssamhällets skola i Sverige gestaltar 

sig sedan mitten av1900 – talet fram till idag. I Sverige började man under 40 – 50- talet få 

upp ögonen för zigenarna. Enligt Montesino Parra (2002) fick myndigheterna under 1940 – 

talet ett tydligare intresse för zigenarna som en separat grupp. 1954 skede en inventering av 

den romska befolkningen för att de skulle kunna anpassa sig till vårt land. Detta gjordes 

genom att man tog fram uppgifter i vilka del av landet de befann sig, hur många de var samt 

vilken ålderskategori de tillhörde. ”Utredningens första uppgift var att verkställa en 

inventering av alla zigenare som uppehåller sig inom landets gränser. Utredning var avsedd 

att erhålla ett utförligt register över zigenarna. Registret skulle innehålla namn, yrke, 
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födelsedatum, civilstånd, bostads- och mantalsskrivning samt läs- och skrivkunnigheter" 

(Montesino Parra 2002 s.131). 

Under 1956– års zigenarutredning var nyckelfrågan för romernas integrering i samhället deras 

bosättning. Avsaknaden av fasta bostäder har fört med sig att olika samhällsorgan inte känt 

sig ha samma ansvar för romerna som för andra. I utredningen fastslogs även att fast bostad 

var en förutsättning för regelbunden skolgång. Rodell Olgac (2006) skriver att exempelvis 

barnavårdslagen samt bestämmelserna om skolplikt mera sällan åberopats gentemot romerna. 

Barnen har växt upp under uppenbarat olämpliga förhållanden och deras fostran och 

utbildning har till följd av detta blivit starkt försummad, På grund av sitt kringflackande liv 

samt att de inte var integrerade i vårt samhälle.  

När det gällde barnen skulle de integreras genom vanlig skolgång. Montesino Parra (2002) 

skriver att genom projekt som pedagogiska institutionen i Stockholm genomförde blev de 

romska barnen målgrupp för de statliga insatserna och fick i praktiken också status som 

romerfrågans målgrupp. Barnens skolgång skulle följas mycket noga och utvärderas och 

särskilda åtgärder skulle sättas in för att de skulle gå till skolan. Montesino Parra (2002) 

skriver vidare att man kom fram till att barnens skolsituation skulle behandlas som en helhet.  

Samtidigt som detta enligt Montesino Parra (2002) skulle deras familjesituation studeras och 

utvärderas men också relationen mellan föräldrar och barn. Hemmet, föräldrar samt skola 

skulle studeras för att finna orsaken till barnens misslyckade resultat i skolan. För att hjälpa 

barnen skulle man söka kunskap om föräldrarnas uppfattning och föreställningar om 

barnuppfostran och barnens framtid.  

Enligt Rodell Olgac m.fl. (2006) lades den ambulerande skolverksamheten som reste runt 

med romerna under sommarhalvåret ner 1958, då man föreslog att barnen skulle få 

undervisning i det skoldistrikt där familjen vistades. Tanken var med detta att fasta bostäder 

skulle innebära att också barnens skolgång automatiskt skulle lösas. 1960 fastslogs att barnen 

skulle integreras i den vanliga skolan och att de skulle få den hjälp de behövde genom särskild 

undervisning eller stödundervisning för att klara grundskolan.  

Det som nämns i olika avhandlingar och forskningsrapporter är att barn och ungdomar med 

romskt ursprung inte är i skolan i tillräckligt stor utsträckning för att få ett slutbetyg. En annan 

synpunkt som brukar föras fram är att barnen inte kan få hjälp hemma med sitt skolarbete pga. 

att deras föräldrar inte själva gått i skolan.  
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1997 presenterade regeringen en rapport med namnet Romer i Sverige – tillsammans i 

förändring, där man kommer fram till att genom att möta och tillgodose de ungas behov 

skapar förutsättningar för dem att i framtiden bli delaktiga i det svenska samhället. Vidare 

skriver man att genom att satsa på barnen och sätta deras behov i främsta rummet kan vi 

motverka att nya generationer av romer i utanförskap kommer till. Man menar vidare i 

rapporten att i omsorgen om barnen och ungdomen finns ett gemensamt intresse som kan 

skapa ett möte mellan romer och samhällsaktörer. 

För att lyckas med detta måste insatser och stöd anpassas till romers kulturella och sociala 

bakgrund. 

Det förutsätter en grundläggande kunskap om romsk kultur och tradition samt förmåga att 

möta barnens föräldrar. Värdet av att det finns vuxna romer som arbetar med och i barnens 

omgivning är stort. Det för med sig att barnen och ungdomarna får förebilder och samtidigt 

trygghet. Att prioritera romska barn och ungdomar innebär enligt rapportens syn även att 

romsk kultur erkänns, respekteras och blir sedd. Barnen och ungdomarnas särskilda behov 

måste tillgodoses samtidigt som deras förmågor tas till vara och uppskattas. 

Samma slutsats kommer man fram till i rapporten från Delegationen för romska frågor som 

kom 2009. Även här framhåller man att ungdomars behov av stöd i skolan är stort. Men också 

att det finns brister i hjälpen både från skolan men också från hemmet. Ett annat problem är 

utanförskapet samt ungdomars svårigheter att hitta meningsfull sysselsättning eller lämpliga 

utbildningskanaler. Problemen är också könsrelaterade. När det gäller pojkar ligger i första 

hand kriminalitet och missbruk nära tillhands, medan flickornas problem ligger på för tidigt 

giftermål och tonårsföräldraskap.   

Liknande slutsats finns i rapporten ” De vill att jag skall vara osynlig” från 

Barnombudsmannen som kom 2005. Slutsatsen i denna rapport är att det ofta förekommer 

etnisk diskriminering ute i samhället enligt ungdomarna. Rapporten kommer också fram till 

att ungdomarna tror att det behövs utbildning om romsk kultur i skolorna för att motverka 

diskriminering där. Vidare är det tydligt att en del barn och ungdomar med romskt ursprung 

upplever att de vuxna i skolan, framförallt lärare, behandlar dem annorlunda p.g.a. dess 

etnicitet. När det gäller de mindre barnen, som tillhör en språklig minoritet, anser rapporten 

att man skall ge möjlighet till en förskola som bedrivs på modersmålet. När de romska 

ungdomarna skall ut på prao- eller praktik får de problem p.g.a. sin etnicitet. Detta är inte 

förenligt med barnkonventionens artikel 2 som anger att rättigheterna i konventionen skall 
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tillförsäkras alla barn utan åtskillnad av något slag. Rapportens slutsats slår också fast att 

massmedia spelar en viktig roll. Romska barn och ungdomar är medvetna om medias 

betydelse och anser att bilden av romer, som ges i massmedia, oftast är negativ.  

Denna kunskap till trots finns det fortfarande inte speciellt mycket forskning eller kunskap om 

levnadsvillkoren för barn och ungdomar med romskt ursprung. 

7. Resultat  

Min studie har heller inte ambitionen att ge en helhetsbild av hur romer ser på skola och 

utbildning. För att svara på frågan i sin helhet behöver man en längre studietid samt ett större 

studiematerial än vad jag har. Ambitionen med mitt arbete är att försöka se med barn och 

ungdomar med romskt ursprungs ögon på skola och utbildning, och på så sätt försöka vara en 

röst vad de tycker om detta ämne. Det är också viktigt att framhålla att mina respondenter inte 

är en röst för hela den romska kulturen, utan de resonerar utifrån sina erfarenheter och 

uppfattningar för sin del av kulturen. 

 För att analyserar mitt resultat göra detta har jag använder jag mig av kulturbegreppet och 

kategoriseringsbegreppet. Under mina intervjuer resonerade vi runt olika ämnen. Dessa var 

familj utbildning och skola, jag har för avsikt att i min resultat del gå igenom dessa teman 

varför sig.  

Det är också viktigt att framhålla att jag har avidentifierat mina respondenter och namnger 

dem istället som intervju 1, intervju 2 samt intervju 3. 

 7.1 Familjen 

Alla studier om romer och alla människor som har jobbat med romer under lång tid samt 

romerna själva skriver eller berättar att familjen är det absolut viktigaste för den romska 

kulturen. Enligt Rodell Olgac (2006) har familjen och släkt utgjort den trygghet som romerna 

främst har kunnat förlita sig på då samhällets inställning många gånger har varit fientligt mot 

dem. I och med att familjen är så pass viktig för romerna blir barnen också berörda på ett 

speciellt sätt. Rodell Olgac (2006) skriver att vad som händer i familjen och släkten påverkar 

romska barns skolgång. Händer det familjen något blir barnen alltid berörda. 

När farfar som bodde i Serbien dog fick vi stora barn vara hemma från skolan. Medan 

de små barnen fick gå till skolan (Intervju2) 
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 Rodell Olgac (2006)  skriver vidare att det spelar också stor roll för familjemedlemmar och 

släktingar på vilket sätt man agerar när något inträffar. Ens mänskliga kvaliteter bedöms 

utifrån hur man uppför sig. Men vad är en familj och vad är en släkt? När vi i vår kultur pratar 

om familj så tänker vi närmast på kärnfamiljen d.v.s. mamma, pappa och barn.  Johansson 

(2009) skriver att i sin grundform består kärnfamiljen av två heterosexuella föräldrar och ett 

eller flera barn. Johansson (2009) skriver vidare att oftast går säkert tankarna till den närmaste 

familjen, men familjen kan också, beroende på hur vi själva väljer att ladda begreppet, 

innefattar släkten och där med en större grupp människor, vilket är fallet med romerna som 

inte ser på familjen som vi icke romer utan betraktar alla som är besläktade med varandra som 

familj. 

När ni som svenskar pratar om familjen menar ni mamma, pappa och barn. Hos oss är 

det som så att när vi pratar om familjen är det hela släkten. Om en exempelvis 

familjemedlem får problem med socialtjänsten eller polis för att ens barn är ute och 

bråkar, så samlas hela familjen som finns tillgänglig för tillfället och resonerar både 

innan och efter mötet med socialtjänsten och polis hur man skall göra för att få barnet 

att lugna ned sig. Men man ringer också till andra familjemedlemmar som kanske bor 

på någon annan ort eller land och hör vad de tycker och hur de skulle gjort. (Intervju 

2) 

De romska barnens uppfostran sköts inte enbart av föräldrarna, utan de får sin uppfostran av 

alla vuxna som finns i deras närhet, vilket gör att även besökare kan tala om vad som är rätt 

eller fel. Till skillnad från vår kultur där det nästan enbart är våra föräldrar eller mor -

farföräldrar som talar om hur man uppför sig. Hazell (2002) skriver att barnuppfostran är en 

viktig del av resandekulturen. Ord som respekt och lydnad återkommer ständigt när man 

samtalar om vilka regler som gäller.  

När jag var yngre så var det vanligt att man blev hemskickad till föräldrarnas hemland. 

I mitt fall Serbien till släktingar för att lära sig att sköta sig och att lära sig visa respekt. 

(Intervju 2) 

De romska barnen sitter också med när det kommer besök och får på så sätt en förståelse för 

hur samhället fungerar. Hazell (2002)  skriver att tack vare samvaron med de äldre får 

resandebarn ett socialt försprång när de möter andra vuxna ute i samhället. Men denna 

förståelse är inte bara tillgodo, då de anses rent kulturellt sett var stora nog att vid 12-års ålder 

fatta beslut som är ämnade för en vuxen person. 
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När jag fyllde 12 år fick jag ett större ansvar för mina syskon. Mamma tyckte då att jag 

var vuxen då - Detta tycker jag är jobbigt att när jag är i skolan så är jag ett barn men 

när jag kommer hem skall jag tänka och göra som en vuxen.(Intervju 3) 

Men barnen har också en annan betydelse. Tillhagen (1965) skriver att barnen är romernas 

rikedom utan barn är man olycklig och ett barnlöst äktenskap är ett förbannat äktenskap. 

Tillhagen (1965) skriver vidare att ha många söner ger familjerna makt och anseende. 

Pojkar är viktigare än flickor detta pga. att de oftast stannar hemma och hjälper till att 

försörja familjen. Medan flickorna flyttar för att leva med sin nya familj. Vi har redan 

2 barn som båda är flickor och vi vill hemskt gärna ha en pojke så vi kommer att 

fortsätta att för söka få det (Intervju 2) 

För oss svenskar är barn genomsnittet i kärnfamiljerna 1,85 barn per familj. 

(http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____255884.aspx) Men i romernas fall är 

barnaskaror på 10 -12 barn i en familj inte sällsynta (Tillhagen 1965s.64) 

Det är normalt att man i en romsk familj har från 5 barn och uppåt. – Trots att vi är så 

pass unga så har vi redan två barn som båda är flickor. Så vi kommer att fortsätta att 

försöka få en pojke. – Vi kommer båda från familjer med många barn den ena har 6 

barn och den andra har 7 barn.- Min farbror har 12 barn. Anledningen till att man har 

många barn beror på att man skall känna sig trygg när man blir gammal. (Intervju 2) 

7.2 Utbildning 

Utredningen ”Romer i skolan – en fördjupad studie” (2007)  menar att många utav de romer 

som kom från Balkan under Jugoslaviska krigen 1991 - 1999 har en skolgång på 11 – 12 år, 

vilket gör att de har förväntningar på sina barn, oavsett om de är pojkar eller flickor, att de 

skall gå i skolan men också gå vidare till akademiska yrken. 

Jag har själv gått i skola i Serbien. Jag är utbildad sömmerska. Jag vill att mina barn 

skall få en utbildning så att de kan försörja sig när de blir stora. Men om de inte vill så 

kan jag inte göra något åt det. (Intervju 1) 

Man kan fråga sig hur respondenten resonerar då hon själv har en utbildning som sömmerska. 

Å ena sidan förväntar sig respondenten att hennes barn skall skaffa sig en utbildning och på så 

sätt bli självförsörjande. Men å andra sidan så menar respondenten att om barnen inte vill 

skaffa sig en utbildning så kan hon inte göra något åt detta. På det sätt som jag tolkar hur min 

respondent resonera så är familjens väl viktigare än att barnen skaffar sig en utbildning för att 
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klara sig själva, vilket går stick i stäv mot hur vi resonerar i vår kultur där man förväntar sig 

att ens barn skall skaffa sig en utbildning för att klara sig själv. Rodell Olgac (2006)  skriver 

att vid en av hennes intervjuer berättar en flicka att hon lämnade skolan efter sex års skolgång 

då hon behövdes hemma och att familjen inte ansåg att skolan skulle tillföra något av 

betydelse för hennes framtid. Rodell Olgac (2006) fortsätter: Du kommer inte att bli något 

genom att gå i skolan, sa min mamma. Därför blev det viktigare att bli någon i familjen 

istället. Man kan i detta sammanhang även diskutera socialisationsprocessen d.v.s. vad barn 

lär sig ligger redan och väntar på dem i dess omgivning och påtvingas dem tillviss del framför 

allt av människor omkring dem. Helt enkelt att familjen har alltid gjort affärer och livnärt sig 

på det, vilket får till följd att man som vuxen visar sina barn att man behöver ingen utbildning 

genom skolan, utan familjen ger barnen den utbildning de anser att man behöver i konsten att 

göra affärer. ”Det vanligaste är att unga män följer en tradition inom den romska gruppen 

d.v.s. att köpa och sälja varor. Killar skolas tidigt in i en tradition där exempelvis familjens 

affärer prioriteras framför skolarbete.”(Unga romers situation en intervjustudie 2009 s.35) 

Hade mina föräldrar haft en utbildning eller varit intresserade av att utbilda sig så 

kanske mitt liv hade sett lite annorlunda ut än det gör idag. Om jag hade fått samma 

förutsättningar som mina syskon när jag var i samma ålder hade jag också haft en 

möjlighet till en utbildning. Men i mitt fall har jag fått göra som min pappa har lärt mig 

d.v.s. att göra affärer.(Intervju 2) 

Till skillnad ifrån vår nordiska kultur där många av oss sätter utbildning i första rummet för 

att komma framåt. De Swaan skriver att barn till högutbildade föräldrar i genomsnitt studerar 

längre än barn till lågutbildade. Skillnaden är med andra ord ”ärftlig”, det vill säga ”socialt 

nedärvd”, överförd via föräldrarnas inflyttande på barnen, vilket gör att sociala skillnader går 

igen i överbringandet av kunskap och socialiseringsprocessen som helhet. Man kan fråga sig 

vad som skulle hända om man som respondenterna i intervju 3 blir förordnade en 

kontaktfamilj, där man tillbringar ett antal dagar per vecka, och genom denna insatts känner 

trygghet. Ändrar de sin inställning till utbildning på grund av socialiseringsprocessen med sin 

kontaktfamilj? Slutar man att se sig som rom där familjen tar hand om utbildningen och 

istället ser sig som svensk? Vilket gör att barnen ser på utbildning på ett annat sätt.  

Vi kanske inte ser på utbildning på samma sätt som andra romska barn gör eftersom vi 

har haft hjälp av en kontaktfamilj sedan vi var 6 och 7 år gamla. De har förklarat för oss 

att man behöver en utbildning för att klara sig själv.  (Intervju 3) 
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Utgångspunkten är dock att man inte slutar se sig som rom för detta är man född till. Men om 

enda kulturella svaret på utbildning är familjens väl. Kan man som barn knyta an till något 

som för barnet verkar vara ett mer realistiskt alternativ, och där det även går att hitta en styrka 

och trygghet att stå upp mot sin egen familj när det kommer till utbildning och där igenom att 

sätta sitt eget bästa i första rummet väljer man detta alternativ. 

Helst av allt vill jag bli polis men min storebror har sagt att om jag blir polis vill han 

inte veta av mig. Men jag bryr mig inte om vad min bror tycker om det för det handlar 

om mitt liv och inte hans.(Intervju 3) 

Men det går inte att glömma bort att respondenten är en pojke som rent kulturellt ses på ett 

annat sätt än flickor, pojkar har en annan möjlighet att vara ute medan flickor inte har något 

annat val än att vara hemma och hjälpa till med olika sysslor, till skillnad mot vår kultur där 

pojkar och flickor har samma värde och även samma möjligheter till utbildning Dessutom 

gifter sig romska ungdomar tidigt, vilket medför som jag har redogjort för tidigare att de 

också skaffar barn tidigt. Detta skiljer sig också från exempelvis vårt svenska sätt där de flesta 

först tänker på att utbilda sig och i nästa skede bilda familj och skaffa barn. 

Jag ville gå i skolan men min pappa sa att det var bättre att jag var hemma och hjälpte 

mamma med hemmet och mina syskon. Helst av allt skulle jag vilja läsa upp mina 

betyg. Så att jag kan läsa till ett yrke där man kan få möjlighet att hjälpa andra romska 

tjejer som på samma sätt som jag inte har fått någon möjlighet att välja vilket liv de vill 

leva. Men nu har jag två små barn vem ska ta hand om dem när jag är i skolan? 

(Intervju 2) 

7.3 Skola 

Ahrne m.fl. (2003) skriver att alla barn måste gå i skolan. Det åligger föräldrarna att se till att 

barnen kommer till skolan, annars kan föräldrarna straffas. Skolplikten innebär i första hand 

ett tvång för barn och ungdomar mellan 7 och 16 år att de skall gå i skolan. Skolan och 

skolgång förknippas med utbildning. Barnen börjar i skolan för att lära sig läsa, skriva och 

räkna, och detta borde väl vara något som alla föräldrar vill att barnen ska lära sig. Därför 

borde skolplikt vara ganska okontroversiellt men det finns barn och ungdomar vars livsvillkor 

ser annorlunda ut. Ahrne m.fl. (2003)  skriver vidare att det är därför viktigt att betona något 

som kan verka självklart, dvs. att skolan är obligatorisk upp till 16 ålder och socialt på tvingad 

i ytterligare två till tre år. 
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Det är bra att barnen går i skolan så att de får lära sig något. Jag bryr mig 

egentligen inte om hur det går för dem då de är stora och skall klara sig själva. 

Jag vet att barnen skall vara i skolan varje dag. Men speciellt flickorna behöver 

vara hemma och hjälpa mig ibland.(Intervju 1) 

Respondenten är medveten om att det finns skolplikt och att den skall följas. Men hon visar 

inte att hon är medveten om att det är hennes skyldighet som förälder att enligt lag se till så 

barnen går i skolan. Det kan vara som så att respondenten anser utifrån sitt kulturella synsätt 

att man är vuxen vid 12 – års ålder och där med skall klara av att ta hand om sig själv. Men 

det kan också vara som så att respondenten inte förstår vad som ingår i hennes föräldraansvar. 

När det gäller flickorna så visar respondenten på ambivalens när det kommer till 

resonemanget vetande och skola, eftersom hon anser att flickorna behöver vara hemma och 

hjälpa henne i stället för att gå i skolan. Som jag tolkar detta behöver flickorna vara hemma 

för att lära sig att sköta ett hem, så att de blir en bra hustru den dagen de skall gifta sig. Detta 

resonemang går dock stick i stäv mot hur vi i Sverige ser på skolarbete men även hur vi 

resonerar när det gäller hur man sköter ett hem, då man i vår kultur lär både flickor och pojkar 

hur man städar och tvättar. 

Det är viktigt att sköta skolan för utan slutbetyg i nian kan du inte komma vidare till 

gymnasiet. Jag ångrar idag att jag inte skötte min skolgång bättre än vad jag gjorde på 

grundskolan. Det var ok tills jag gick i årskurs 7. Men då började jag skolka eller så var 

jag på skolan och bara satt för att jag inte hade något att göra. Jag kom in på IV 

programmet på gymnasiet men jag gick aldrig dit. (Intervju 2) 

Sättet som respondenten diskuterar på visar att det finns en medvetenhet att skolan är viktig 

samt att utan betyg kommer man inte vidare. Man kan dock diskutera varför respondenten 

slutar att gå på lektionerna i årskurs 7. Detta kan bero på att studietakten var för hög och att 

det inte fanns någon hjälp hemifrån med skolarbetet. Tidigare forskning visar att romska barn 

inte har någon möjlighet att få den hjälp de behöver hemifrån med sina studier. På grund av 

att deras föräldrar själva inte har gått i skolan och där igenom inte kan hjälpa sina barn. Men 

det finns också den möjligheten att skolan slutar att vara intressant på grund av skoltrötthet 

eller på grund av att familjen förväntar sig att respondenten skall hjälpa till med 

försörjningen.  
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Ibland så säger mamma till mig att i dag så behöver du inte gå i skolan för jag 

behöver hjälp här hemma eller som tolk på något möte. När min bror fick sitt 

första barn så fick jag ta hand om det nyfödda barnet på nätterna så att min bror 

och hans fru fick sova. Då blev det jag som fick se efter barnet eftersom jag var 

äldsta flickan som bodde hemma. Så då orkade jag inte gå i skolan på nästan 4 

veckor. Vilket gjorde att jag kom efter jättemycket och att skolan gjorde en 

anmälan till socialen.(Intervju 3) 

De kulturella kraven på flickorna är stora. Men vad är det egentligen respondenten säger? Jo 

att hon inte får gå i skolan för att mamma behöver hjälp, trots att vi har skolplikt i Sverige. 

Bara för att hon är äldsta flicka skall hon passa sin brors barn på natten så att brodern och 

hans fru kan sova, vilket gjord att flickan inte orkade gå i skolan. Åter igen kommer vi in på 

skolplikten och att det är vårdnadshavarens skyldighet att se till att ens barn går i skolan. Men 

respondenten låter oss också ana att hon tycker att skolan är viktig samt att de kulturella 

kraven är svåra att leva upp till. 

En annan problematik som romska barn får uppleva är att de känner sig otrygga i skolan, 

vilket kan ge sig till känna på lite olika sätt. Ibland så känner sig barnen utanför. Då de kanske 

är ensamma om att vara romer på skolan och bara för att få kompisar så följer man med på 

olika saker efter skolan eller på helgerna som få till följd att man bryter mot de osynliga 

kulturella lagarna som finns. Även om man går på en skola med många olika kulturer kan 

man få olika typer av problem även där bara för att man är rom.  

 

Innan gick jag på en skola med nästan bara barn från andra länder där trivdes jag 

bra och där var jag varje dag i skolan där hade jag också kompisar. Men sedan 

fick jag problem där så jag byte skola till den skolan jag går nu. Där är jag 

kanske en av 15 invandrarbarn. Det är jättejobbigt eftersom här är jag ensam 

rom på hela skolan och då känner jag mig utanför. Så bara för att få kompisar 

följer jag med på en massa fester och sådant på helgerna.  (Intervju 3) 

Men det finns även exempel på romska barn som känner en stolthet över att gå i skolan. Detta 

genom socialiseringsprocessen där man har anammat en annan väg genom att lyssna på 

människor från någon annan kultur och där igenom fått en förförståelse att trots vad familjen 

säger så är skolan den enda vägen till att komma någon vart.  
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Skolan betyder allt för att komma vidare och få en utbildning: Det är inte alltid 

roligt att gå dit men man måste. Alla mina syskon har skolkat eller skolkar hela 

tiden. Jag är den ende av alla mina syskon som aldrig någonsin har skolkat och 

jag hoppas att jag inte börjar med det heller för då förstör jag det bara för mig 

själv. Som det är nu går det jätte bra i skolan jag är en av de tre bästa eleverna i 

min klass. Jag har nästan bara VG och MVG på alla prov. När jag gick i 

femman fick jag pris för att jag var min skolas bästa elev i årskurs fem. Det 

kändes skönt för då fick jag en liten revansch. ( Intervju 3) 

Skolverkets rapport "Attityder i skolan" (2009) – skriver att trots att en överväldigande 

majoritet av eleverna trivs i skolan och känner sig trygga där finns det i alla årskurser och 

skolformer elever som upplever sig mobbade eller på andra sätt kränkta och illa behandlade. 6 

procent av eleverna i årskurs 4 -6, motsvarande ungefär 17 000 elever, känner sig mobbade av 

andra elever minst en gång i månaden. Av dessa känner sig hälften, 3 procent eller ungefär 8 

600 elever, mobbade varje vecka. Mobbning är vanligare i årskurs 7-9 där 6 procent av 

eleverna känner sig mobbade eller trakasserade av andra elever jämfört med 2 procent i 

gymnasieskolan. Tillsammans motsvarar detta cirka 28 000 elever i Sverige. Sammanlagt 

upplever 4 procent av de äldre eleverna att de mobbas av andra elever. Andelen är oförändrad 

sedan 1993 även om andelssiffrorna varierat mellan 2 och 4 procent. 

 

Jag trivs hyfsat bra med skolan och lektionerna men på rasterna är det lite 

jobbigt, ibland för trots att jag går i en skola med nästan bara invandrarbarn så 

har jag blivit utsatt för mobbing på skolan p.g.a. att jag är rom. Men det är inte 

bara från barnen jag har fått höra dumma saker från utan även från vuxna på 

skolan. Så jag har slutat säga att jag är rom. Jag säjer att jag är svensk med 

serbiska föräldrar när någon frågar var jag kommer ifrån. Innan fick jag höra att 

jag skulle bli precis som mina bröder när de gick på skolan d.v.s. slåss och 

skolka. Men jag har bestämt mig för att bevisa för dem som säger dumma saker 

om mig att de har fel genom att jag skall gå ut skolan med höga betyg. Så att jag 

kan bli något som jag drömmer om när jag blir stor bara för att visa att jag duger 

jag också. Men för någon vecka sedan fick jag en liten revansch. Då jag vann en 

tävling om den bästa dikten för min ålder i hela mitt län.(Intervju 3) 
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En annan problematik som man kan se och fundera över i min studie är eftersom kulturen 

verkar vara så stark och barnen skall följa de kulturella osynliga lagarna. De romska barnen 

löper en stor risk att hamna utanför när det gäller kamrater som man behöver för att växa, 

samtidigt som kulturen kräver att man skall finnas tillhands för de sina. 

Jag skulle vilja byta skola för på skolan där jag går nu har jag nästan inga 

kompisar all bara för att jag är rom. Så jag skulle vilja byta till en skola där 

nästan alla mina fotbollskompisar går på. För dem är jag bara en bra och cool 

kompis. Men det får jag inte för mamma för jag måste kontrollera så att min 

lillasyster har det bra i skolan, och eftersom jag är kille är det jag som skall 

försvara min lillasyster om någon är dum mot henne. När jag var mindre tog jag 

detta på stort allvar men nu säger jag faktiskt bara till henne att du får skylla dig 

själv om någon är dum mot dig. Då har du säkert varit dum själv också. Jag 

orkar helt enkelt inte försvara henne för då får jag inte göra något annat och då 

får jag också bara en massa problem och det vill jag inte. (Intervju 3) 

8. Analys 

Mitt examinationsarbete handlar om hur barn och ungdomar med romskt ursprung ser på 

skolan och utbildning. Jag har för avsikt att börja min analys med att återupprepa mitt syfte 

samt min frågeställning. Syftet med denna examensuppsats är att få en förståelse för hur 

romska barn och ungdomars relation till skolan och utbildning ser ut med utgångspunkt från 

familjen. Mina frågeställningar är Vilken roll spelar familjen för barn och ungdomar med 

romskt ursprung när det gäller skola och utbildning? Och Vilka krav har barn och ungdomar 

med romskt ursprung från familjen när det gäller skola och utbildning?  

Jag har i min studie haft som utgångspunkt olika teman vilka är familjen, utbildning och 

skolan. Dessa teman har jag analyserat genom mina valda begrepp som är kultur och 

kategoriseringsbegreppen. I min analys går jag igenom varje tema för sig. För att i min 

slutdiskussion lägga ihop alla temana, för att där igenom komma fram till ett eventuellt svar 

på mina frågeställningar. 

8.1 Familjen 

Att familjen spelar en betydande roll för den romska kulturen talar all tillgänglig forskning 

klart och tydligt om. Rodell Olgac (2006) skriver att hela kulturen är byggd på att man håller 
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ihop familjen. Den står för den trygghet man behövt både historisk men även i nutid. Olsson 

m.fl. (2000) skriver att för många människor är det etniska av central betydelse för både den 

individuella identiteten och grupptillhörigheten. Den utgör en viktig röd tråd som kopplar 

ihop nuet med det förflutna. 

Även mina respondenter pratar om detta i mina olika intervjuer, där de berättar om vilken 

hjälp familjen kan vara.  

Den kan exempelvis hjälpa till att lägga upp strategin både innan och efter att någon 

familjemedlem skall samtala med någon samhällsfunktion, som rådgivare vid någon affär 

eller exempelvis barnpassning mm. 

Om en familjemedlem skall köpa en bil, så ringer man runt och kollar om någon i 

familjen vet något om bil man skall köpa, men man pratar också med de 

familjemedlemmar som finns i närheten. Om hur mycket de skulle råda en att betala för 

bilen etc. (Intervju 2) 

Under mina intervjuer har jag blivit varse att det råder en skillnad mellan pojkar och flickor 

inom den romska kulturen. 

Pojkar behöver inte hjälpa till hemma, flickorna däremot skall hjälpa till att sköta hela 

hushållet. De skall också laga mat och koka kaffe till sina bröder och gäster som 

kommer på besök (Intervju 2). 

I intervjustudien Unga romers situation från ungdomsstyrelsen från 2009 berättar en flicka att 

hos oss romer är det är mycket disciplin, kultur och mycket respekt. Hon berättar vidare att vi 

tjejer som är romer har inte så mycket frihet, vilket är bra för vi sitter mest hemma, städar, 

passar barn, lagar mat, hjälper pappa samt respekterar familjen. 

I samma intervjustudie berättar en pojke att det vanligaste är att unga män följer traditionen 

inom den romska gruppen dvs. att köpa och sälja varor. Killar skolas tidigt in i en tradition 

där exempelvis familjens affärer prioriteras framför skolarbetet. Förr i tiden var det ju 

hästhandel men nu när det är en ny generation så det är bilhandel som gäller. Men även 

telefoner går bra att sälja. 

8.2 Utbildning/skola 

Enligt Tillhagen (1965) går praktisk taget alla barn med romskt ursprung i skolan. Föräldrarna 

visar en anmärkningsvärd förståelse för skolans arbete och gör vad de kan för att barnens 
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skolgång skall bli ordnad. Tillhagen skriver vidare att barn med romskt ursprung börjar i 

vanlig ordning i skolan vid 7 års ålder och här finns inga problem med skolgången. 

Problemen med skolgången börjar först när barnen har blivit något äldre.  Detta är också vad 

en av mina respondenter berättar under en av mina intervjuer. 

Det var ok tills jag gick i årskurs 7. Men då började jag skolka eller så var jag på skolan 

och bara satt för att jag inte hade något att göra. (Intervju 3) 

Men enligt rapporten Unga romers situation (2009) skiljer sig dagens unga från tidigare 

generationer när det gäller utbildning. Tidigare generationer har inte haft möjlighet att gå i 

skolan i lika stor utsträckning som dagens unga och detta har påverkat attityden till skola och 

utbildning.  

”Varför skall du gå i skolan, stanna hemma och passa dina syskon”. (Unga 

romers situation – en intervjustudie s.31)  

På samma sätt har jag tidigare redogjort för en flicka som togs ur skolan i åk 6 för att hjälpa 

till hemma, då skolan inte kunde ge henne de färdigheter som hon behövde. 

Men någonting hände i vissa delar av den romska kulturen i och med de romer som kom från 

Balkan under 1990- talet. För första gången har Sverige en situation där de romska eleverna 

har föräldrar som själva har varit elever. Dessa är första generationen romer med denna 

erfarenhet. ”Det finns relativt nyinflyttade romer från forna Jugoslavien som kommit som 

flyktingar som har en skolgång på 11 – 12 år som har förväntningar på barnen, oavsett om de 

är pojkar eller flickor, skall de gå i skolan och gå vidare till akademiska yrken”. (Romer i 

skolan – en fördjupad studie 2007 s.54) 

Jag har själv gott i skola i Serbien. Jag är utbildad sömmerska. Jag vill att mina barn 

skall få en utbildning så att de kan försörja sig när de blir stora. (Intervju 1) 

Familjens har stor betydelse för romerna vilket får till följd att barnen oavsett om de vill eller 

inte alltid blir berörda på något sätt, som exempel gåt det att titta på utbildningsplaner och 

skolgång där familjen går först och utbildning och skola kommer i andra hand. 

 När min bror fick sitt första barn så fick jag ta hand om det nyfödda barnet på nätterna 

så att min bror och hans fru fick sova. Då blev det jag som fick se efter barnet eftersom 

jag var äldsta flickan som bodde hemma. Så då orkade jag inte gå i skolan på nästan 4 

veckor.(Intervju 3) 
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 Ytterligare ett exempel är när en av mina respondenter berättar att han vill bli polis. Men att 

hans bror då talar om för honom sitt ogillande över hans eventuella yrkesval vilket blir 

familjens ståndpunkt. På detta sätt kan man visa att barnens eventuella utbildning och 

yrkesval är familjens angelägenhet.  

Helst av allt vill jag bli polis men min storebror har sagt att om jag blir polis vill han 

inte veta av mig. Men jag bryr mig inte om vad min bror tycker om det för det handlar 

om mitt liv och inte hans.(Intervju 3) 

I en av mina intervjuer pratade respondenterna om att de kände sig både utanför, otrygga och 

ibland till och med utsatta för diskriminering i skolan. I Skolverket rapport Romer i skolan – 

en fördjupad studie från 2007 skriver man att det finns barn med romskt ursprung som känner 

sig förföljda eller diskriminerade just pga. att de är romer.  

Innan gick jag på en skola med nästan bara barn från andra länder där trivdes jag bra. 

Där fanns fler romska tjejer jag var kompis med.  Men sedan fick jag problem där så jag 

byte skola till den skolan jag går nu. Där är jag kanske en av 15 invandrarbarn. Det är 

jättejobbigt efter som här är jag ensam rom på hela skolan och då känner jag mig 

utanför. Vilket gör att jag ibland inte går på mina lektioner. Så bara för att få kompisar 

följer jag med på en massa fester och sådant på helgerna.  (Intervju 3) 

Eftersom respondenten väljer att inte vara på lektionerna för att hon inte trivs i skolan och 

bara för att få kompisar följer med på fester under helgen, slår detta tillbaka på henne på två 

sätt. Dels att hon har svårare att få godkända betyg så att hon kommer in på gymnasiet, dels 

bryter hon mot romska seder och bruk genom att gå emot sin mamma och inte vara hemma på 

kvällarna utan istället väljer att följa med kompisar på helgerna på olika fester. 

Min andra respondent löser sitt problem på ett annat sätt genom att bestämma sig för att få 

höga betyg i skolan för att komma vidare bara för att visa att han duger som han är.  

Men jag har bestämt mig för att bevisa för dem som säger dumma saker om mig att de 

har fel genom att jag skall gå ut skolan med höga betyg. Så att jag kan bli något som jag 

drömmer om när jag blir stor bara för att visa att jag duger jag också.  
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9. Slutdiskussion  

I min studie har jag har använda mig av en kvalitativ metod i form av gruppintervjuer. Den 

kvalitativa forskningen rymmer bilder av den sociala verkligheten som en ständigt föränderlig 

egenskap vilken hör till individernas skapande och konstruerande förmåga. Men det är också 

den metod som lämpar sig bäst då den är öppnare för den typ av information som man som 

forskare inte känner till sedan tidigare. Den kvalitativa metoden är också den 

undersökningsmetod som bäst få fram respondenters erfarenheter, tankar samt åsikter.  

Vid mina intervjuer har jag använt mig av semistrukturerade intervjuer, vilket i mitt fall har 

varit det bästa alternativet eftersom jag har intervjuat både vuxna, ungdomar samt barn. Där 

jag har fört mina intervjuer runt förutbestämda teman.  

När det kommer till mitt resultat från min studie så gör den största delen av den romska 

forskningen när det gäller skola och utbildning, gällande att barn och ungdomar med romskt 

ursprung slutar grundskolan i förtid d.v.s. att de inte får något slutbetyg. Skolverkets rapport 

”Romer i skolan en fördjupad studie” (2007) visar att bilden präglas av att många elever har 

stor frånvaro och inte avslutar grundskolan med fullständiga betyg. Endast ett fåtal går i 

realiteten vidare till gymnasium och högskolan.  

Enligt skolverkets hemsida (http://www.skolverket.se/sb/d/3341/a/22576) så var andelen 

behöriga elever till gymnasieskolan 88,2 procent 2010 i hela Sverige, Detta är den lägsta 

andelen elever sedan våren 1998,  då slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade 

systemet delades ut för första gången, vilket innebär att för första gången på fem år sjönk det 

genomsnittliga meritvärdet för niondeklassarna. Meritvärdet som beräknas utifrån slutbetygen 

sjönk med i genomsnitt 0,8 poäng för eleverna som gick ut grundskolan i våren 2010 jämfört 

med eleverna året innan. Men skolverket skriver också på sin hemsida att elever med utländsk 

bakgrund som är födda i Sverige och elever som invandrat till Sverige före skolstart når ett 

högre meritvärde jämfört med förra året. De närmar sig nu genomsnittet för samtliga elever.  

När det gäller romerna skriver Cederberg (2010) att en förklaring till att romska barn ofta 

avbryter sin skolgång i förtid beror på den diskriminering som många blir utsatta för. De kan 

bli kallade ”tattare” och ”zigenare” av skolkamraterna. Deras föräldrar har också bristfällig 

kontakt med skolan och lärarna, vilket kan bero på skolvärldens bristande kunskap om 

romerna och deras kultur. Men det är väl inte så enkelt som att föräldrarna inte pratar med 

skolan om sina barn p.g.a. att skolan har en bristande kunskap om romerna och deras kultur? 
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Om jag går tillbaka till min egen studie så fick jag följande svar av en av mina respondenter. 

”Jag bryr mig egentligen inte om hur det går för dem i skolan då de är stora och skall klara sig 

själva”(Intervju 1).  

Man får inte glömma bort i detta sammanhang att när man är förälder så har man också 

föräldraansvar för sina barn. I detta föräldraansvar ligger också ett ansvar för barnens 

utbildning vilket även gäller romska föräldrar. Men i romernas fall så finns det saker i deras 

liv som anses som viktigare än skolan och utbildning. ”Att romerna i stort sett saknar 

skoltraditioner kan förklara varför en del romer inte anser att skolarbete är särskilt viktigt ” 

(Romer i Sverige tillsammans i förändring 1997 s.33). Men det går inte att förklara att det 

finns romska barn som inte går ut grundskolan, speciellt efter som vi i här i vårt land har 

skolplikt oavsett kultur eller nationalitet. Ahrne m.fl. (2003) skriver att alla barn måste gå i 

skolan. Det åligger föräldrarna att se till att barnen kommer till skolan, annars kan föräldrarna 

straffas. Skolplikten innebär i första hand ett tvång för barn och ungdomar mellan 7 och 16 år 

att de skall gå i skolan. Skolan och skolgång förknippas med utbildning. Barnen börjar i 

skolan för att lära sig läsa, skriva samt räkna, och detta borde väl vara något som alla föräldrar 

vill att barnen ska lära sig. Jag har full förståelse för om man som barn mår dåligt om man blir 

utsatt för trakasserier i skolan, vilket gör att man stannar hemma från skolan tills det att vuxna 

har hjälpt till att lösa problemet. Men jag ställer mig frågande till om de romska barnen blir 

utsatta för olika typer av trakasserier i större utsträckning än andra barn i våra skolor.  

Jag kan inte säga hur många romska barn som blir trakasserade i skolan varje dag eller per år, 

eftersom jag inte funnit någon information om detta, men jag vill trots detta återkoppla till vad 

jag har redogjort för tidigare i mitt arbete att det trakasseras 28000 barn i Sverige varje år, 

vilket i sig är en skrämmande siffra, men än mer förvånansvärt är det att andelen är 

oförändrad sedan 1993 även om andelssiffrorna varierat mellan 2 och 4 procent. 

Greta Sandberg skriver i sin lic-avhandling från 2010 att det är i allra högsta grad påkallat att 

ställa sig frågan om det är relevant att avgränsa och att tala om gruppen etniska 

minoritetsungdomar. Ungdomar, som vanligtvis räknas in i denna kategori, är naturligtvis 

olika sinsemellan och deras sociala, kulturella och individuella liv skiljer sig åt precis som 

bland övriga ungdomar. 
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Jag har i mitt examensarbete försökt att belysa på olika sätt romska barn och ungdomars syn 

på skolan och utbildning. 

Genom min studie kan jag inte finna att romska barn och ungdomar har någon annorlunda syn 

på skolan och utbildning än vad övriga ungdomar i Sverige har, vilket mina respondenter på 

ett tydligt sätt har belyst genom att vid flertal tillfällen berätta om att de anser att skolan och 

utbildning är viktig. Men respondenterna har också vid ett fler tal tillfällen pratat om vilket 

stort inflyttande familjen har, oavsett om man är vuxen eller barn. Jag kan styrka genom min 

studie och mitt intervjumaterial att familjens inflyttande är stort, vilket får till följd att 

familjens intresse många gånger sätter stopp för barnens eventuella ambitioner, vilken i sin tur 

kan leda till att steget till skolans värld blir både stort och svårt att ta. Till skillnad från vår 

kultur där man är en del i en familj, men samtidigt ser till att man får en utbildning så att man 

blir självförsörjande. 

När det gäller trakasserier i skolan kan jag heller inte påvisa att romska barn är mer utsatta än 

andra barn, detta eftersom jag inte har funnit någon statistik som belyser ämnet.  

 

En tanke som jag har och till viss del visar i min studie både genom litteraturen men också 

genom mina intervjuer, är att de romska barnen i viss utsträckning endast söker sig till andra 

romska barn. Kanske är det så på grund av familjen d.v.s. att man kategoriserar sig som rom 

och då skall man bara umgås med andra romer, vilket kan få till följd att man känner sig 

utanför. 
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Bilaga 1 

 

Medgivande 

Här med ger jag XXXXXXXX mitt medgivande till att Håkan Ekström får intervjua mina 
barn under sitt examensarbete. 

Håkan har informerat mig om vad hans intervju syftar till. Håkan har också garanterat mig att 
barnens riktiga namn skall avidentifiera under sitt skrivarbete.  

Intervjumaterialet som spelas in på MP3- spelar skall efter renskrivning förstöras så att det 
inte kommer i orätta händer samt användes i något annat arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rödeby 2010-12-07 

 

 

__________________                                                      _______________________ 

XXXXXXXXXX                                                                Håkan Ekström 

Vårdnadshavare                                                                  Student   
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Bilaga 2 

Hej!_____________ 

 

Jag vill bara bekräfta tiden vi har kommit överens om när vi skulle träffas för min intervju 

utav dig/er 

__________den__________, kl._________ 

Mitt syfte med min C‐uppsats är att i ett familjeperspektiv försöka få en förståelse för hur 

romska barn och ungdomars relation till skolan och utbildning ser ut. 

Det jag tänkte vi skall prata om är: 

Familjen 

Skolan 

Utbildning 

Du/ni kommer givetvis att vara avidentifierad i uppsatsen. 

Tack för att du/ni hjälper mig med mitt arbete. 

 

Med vänliga hälsningar 

Håkan Ekström 

 


