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Abstract 
 
 
 
 
År 1999 erkändes romerna i Sverige som en av landets fem nationella minoriteter. 
Sveriges minoritetspolitik syftar till att ge stöd och skydd till minoriteternas språk, 
kultur och traditioner, vilket ska ske genom olika instanser i samhället. Den här 
uppsatsen fokuserar på om Sveriges minoritetspolitik gällande romer är ett fall av 
handling eller hyckleri. För att undersöka frågeställningen har vi fokuserat på 
Malmö och relationen mellan romer och utbildning i inom områdena resurser, 
frekvens och information.  
 Med hjälp av huvudsakligen intervjuer av informantkaraktär har vi 
analyserat vilket av begreppen handling eller hyckleri som minoritetspolitiken är 
ett fall av. Vårt resultat är att minoritetspolitiken kan betecknas som ett fall av 
hyckleri, då romerna inte behandlas som en nationell minoritet på 
utbildningsområdet.    
 
Nyckelord: romer, minoritetspolitik, handling, hyckleri, utbildning 
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1 Inledning 
 
 
 
 
 

Z. [zigenare, vår anm.] äro av medellängd och ha vanl. brungul el. olivfärgad 
hudfärg, svart strävt hår och mörkbruna ögon. Deras skönhet som i allm. är av 
mycket flyktig art har starkt överdrivits. Z. visa en utpräglad parasitkaraktär och en 
naturlig obenägenhet för hårt eller regelbundet arbete. Försörjningen har 
huvudsakligen vilat på kvinnorna. Z:s främsta förvärvsgrenar äro stöld, tiggeri och 
spådoms- och trollkonster...Z. ha en medfödd musikalisk och rytmisk begåvning... 
(Uppslagsord ”Zigenare” i Bonniers konversationslexikon 1948, ur Taikon 1970:7). 
 

Inställningen till romer har historiskt sett varit komplex. Rädslan för det 
främmande har länge genomsyrat de svenska myndigheternas attityder gentemot 
romer och yttrat sig, dels i konkreta invandringsförbud och dels olika former av 
assimileringsmetoder. Romerna har samtidigt upplevts som en romantisk och 
exotisk grupp som har lockat till förundran. Först under 1960-talet började den 
offentliga inställningen gentemot romer bli fokuserad på förbättring för gruppen, 
vilket blev synligt genom tillgång till ordentliga bostäder och regelbunden 
skolundervisning. Trots åtgärderna levde negativa inställningar till romer kvar, 
vilket visade sig tydligt efter kommunismens fall när många romer från Östeuropa 
anlände som flyktingar till Sverige. Romerna fick vänta länge på olika 
flyktingförläggningar trots att de flesta fick uppehållstillstånd snabbt. 
Anledningen var att få svenska kommuner var villiga att ta emot dem (Svanberg 
& Tydén 1992: 348, 353-355).    
 År 1996 påbörjades en statlig satsning som år 1999 ledde till att 
romerna fick en ny officiell status i Sverige. Romerna erkändes som en av landets 
fem nationella minoriteter genom ratificerandet av Europarådets ramkonvention 
om skydd för nationella minoriteter. Tillsammans med samer, sverigefinnar, 
tornedalingar och judar har romerna enligt konventionen rätt till stöd och skydd av 
sin kultur, språk och traditioner (Reg.Prop 1998/1999:143: 17). Det som skiljer 
romerna från de andra nationella minoriteterna är att det är en betydligt mer 
heterogen grupp än de andra; i Sverige lever exempelvis fem olika romska 
grupper idag som inte har några större likheter (Rapport från 
Justitiedepartementet, Ds 2003:10: 31). Romerna utgör den största 
minoritetsgruppen inom EU och deras situation står idag högt på EU:s 
dagordning, vilket till stor del beror på de krav som ställs på mänskliga rättigheter 
i de nya EU-länderna (Mänskliga rättigheter 050522 a). Vår förförståelse är att 
Sverige införde en minoritetspolitik som gav romerna en ny status för att i första 
hand tillfredsställa EU. Detta skulle i så fall yttra sig genom att handling, i den 
riktning som minoritetspolitiken anger, inte har skett.   
  
  
1.1 Syfte 
 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka om konventionens bestämmelser 
angående skydd för nationella minoriteter efterlevs när det gäller gruppen romer i 
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Sverige. Förförståelsen och de intentioner vi har med undersökningen ledde oss 
till Nils Brunsson och hans tankegångar om handling respektive hyckleri. 
Handling och hyckleri utgör två olika strategier som organisationer, enligt 
Brunsson, tillämpar för att vinna legitimitet i sin omgivning. Med handling skapas 
legitimitet genom att det finns en överensstämmelse mellan vad som sägs och vad 
som görs, medan hyckleri innebär att handlingen går i motsatt riktning än vad som 
sägs eller inte sker alls (Brunsson 1989: 27). I enlighet med Brunsson kommer vi 
att använda handling och hyckleri som ett motsatspar. Är det inte ett fall av det 
ena, så är det ett fall av det andra. Genom att fokusera på handlingens utseende, 
kan vi konstatera om fallet är handling eller hyckleri.  

Brunsson är dock inte ensam om att beröra organisationers kamp om 
att vinna legitimitet i omgivningen. James G. March och Johan P. Olsen redogör 
för samma fenomen i Ambiguity and Choice in Organizations (1976), vilket även 
Lennart Lundquist tar upp till diskussion i Implementation Steering. An Actor-

Structure Approach (1987). Lundquist benämner den politik som enbart syftar till 
att tillfredsställa vissa grupper med sin blotta existens, istället för reell 
implementering, som rituell politik. Motiveringen till att valet av teoretisk 
utgångspunkt ändå föll på Brunsson är att han enligt vår uppfattning utvecklar de 
andra forskarnas tankegångar ytterligare. Han löser dilemmat om att 
organisationer inte enbart kan fatta beslut utan också måste agera genom att 
separera handling från beslut. Genom att göra en sådan uppdelning kan beslut och 
handling gå åt olika håll (Johansson 2002: 75-76).  
 Hur kan handling mätas? Enligt vår uppfattning kan de mål som 
presenteras i ramkonventionen nås genom området utbildning. Konventionen 
säger att det ska satsas på skydd av minoritetens språk, kultur och traditioner, 
utbildning presenteras som en väg att nå dessa mål. Målen som nämns är dels rätt 
till modersmålsundervisning för de individer som tillhör en nationell minoritet och 
dels att information ges till alla elever om minoriteternas kultur 
(Ramkonventionen i SOU 1997:193, Artikel 12-14). Vi vill undersöka om 
konventionens mål har utmynnat i konkret handling och det gör vi genom att 
studera vad som har skett på en lokal nivå. Det är i mötet, interaktionen, mellan 
skolans personal och de romska eleverna som handling bör ske. Vi kommer att 
studera tre områden inom interaktionens struktur: resurser, frekvens och 
information (Lipsky 1980: 59-65).  
 
  

1.2   Frågeställning 
 
Den övergripande frågeställning vi kommer att arbeta efter lyder:  
Är Sveriges minoritetspolitik från 1999 gällande romer och utbildning ett fall av 
handling eller ett fall av hyckleri? Den övergripande frågeställningen kommer att 
försöka besvaras genom följande underfrågor som faller under rubrikerna: 
resurser, frekvens och information.  
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Resurser: 
Finns de ekonomiska resurser som möjliggör att konventionens mål uppfylls? 
Finns läromedel på romani?  
Finns det behörig personal?  
 
Frekvens: 
Sker en interaktion för alla romska grupper? 
 
Information: 
Utbildas skolans personal om de nationella minoriteterna?  
Ges det information till de romska eleverna om deras rättigheter som nationell 
minoritet?  
Ges det information till skolans elever om de nationella minoriteterna? 
 
 
1.3 Fokus på Malmö stad 
 
Vi har valt att fokusera undersökningen till Malmö stad av den anledningen att 
många nyanlända romer lever där (Skolverkets rapport, Dnr 98:2652: 3). Det finns 
två huvudsakliga grupper av romer i Malmö: de som anlände till Sverige på 70-
talet främst från Polen, Ungern och före detta Tjeckoslovakien samt de nyanlända 
som anlände till Sverige på 1990-talet från före detta Jugoslavien.  Vår studie är 
inriktad på två F-6 skolor: Blankebäcksskolan i Oxie och Bulltoftaskolan i 
Kirseberg. Blankebäcksskolan har cirka 35 romska elever och de talar framförallt 
lovara (Anna-Karin Hedenskog 050504). På Bulltoftaskolan går det ett tiotal 
nyanlända romer som talar dialekten arli. För Bulltoftaskolan är arbetet med 
romer en ny företeelse, då de flesta romska elever började på skolan för 2-3 år 
sedan. Valet av skolor motiveras genom att vi har valt att titta på en skola med 
lång erfarenhet av att arbeta med romska elever och en skola som precis har startat 
det här arbetet. Valet motiveras även med att vår studie syftar till att undersöka 
om handling har skett för båda de romska grupperna i Malmö.  
 
 
1.4 Självkritik 
 
Det går att fundera över om sex år är för kort tid för att förvänta sig att handling 
ska ha skett. En utvärdering av Europarådet, över hur väl Sverige lever upp till 
minoritetspolitiken, kommer 2006 och detta visar enligt vår uppfattning att den 
generella normen är att handling ska ha skett under den här tiden (Mänskliga 
rättigheter 050515 b). 
 Ytterligare ett område som är värt att ta upp till diskussion är orsak – 
verkan. Om vi finner att romerna blir behandlade som en nationell minoritet är då 
detta en följd av minoritetspolitiken sedan 1999 eller finns det andra faktorer som 
kan ha bidragit till en förändring? Vi anser att vi löser problemet med orsak – 
verkan på flera sätt. Dels har vi ställt frågan till de sakkunniga romer som vi har 
intervjuat och alla är överens om att deras nya status inte beror på några andra 
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faktorer. Dels har vi i vår sökprocess av material inte fått tag på särskilt många 
politiska utredningar och rapporter om romer som har publicerats innan 1990-
talet. Det material som har publicerats under 1990-talet ser vi som ett led i den 
nya minoritetspolitiken. 
    

 
1.5 Metod och material 
 
Den metod vi har använt oss av är intervjuer av informantkaraktär. 
Informantundersökningar används vid studier där det inte finns något skriftligt 
material som besvarar frågeställningen. Vid dessa intervjuer används 
informationen från svarspersonerna som källor och måste därmed behandlas 
utifrån de källkritiska principerna: oberoende, samtidighet och tendens (Esaiasson 
et al. 2003: 308-313). Då vårt undersökningsområde, skolan, är en målstyrd 
organisation med stor handlingsfrihet bidrar det till att det kan vara problematiskt 
att undersöka det skriftliga material som finns tillgängligt för att få svar på hur 
interaktionen ser ut. Vi kommer dock att testa vårt intervjumaterial gentemot 
skriftligt material i form av läroplan, skolplan, skolornas arbetsplaner och 
scheman. I det här materialet bör det finnas konkreta riktlinjer för hur skolorna 
ska arbeta med minoritetspolitiken. Genom att undersöka hur skolorna arbetar 
med dessa riktlinjer kan vi avgöra hur prioriterade dessa frågor är. Ytterligare 
material som vi kunde ha kompletterat analysen med är budgetar och 
utvärderingar. Vi har studerat dessa båda material, men kommit fram till att de är 
för abstrakta för att kunna tillföra någon information till vår uppsats.   
 
 
1.5.1 Intervjuer 
 
Vi har gjort ett medvetet urval av intervjurespondenter ur den grupp som agerar 
på arenan vi vill undersöka. Urvalet består av sakkunniga med romsk bakgrund 
som har insikt i situationen för romer framförallt i Skåne, modersmålslärare, 
grundskollärare, föräldrar till romska elever samt rektorer. En brist med vårt 
material är att vi har haft svårt att få kontakt med romska föräldrar i en större 
utsträckning. Vi tror att det beror på den misstro de har gentemot skolan. 
Intervjuerna har i genomsnitt tagit cirka en halvtimme, där en del har skett genom 
besök på deras arbetsplatser, men majoriteten har skett på telefon. De intervjuer vi 
har valt att göra på plats har utförts av oss båda, vilket ökar intervjuernas 
reliabilitet. Av praktiska skäl har telefonintervjuerna genomförts enskilt. Vi har 
medvetet valt att inte använda oss av inspelningsutrustning, då vi anser att en 
sådan metod skulle kunna ge en motvilja till att ställa upp och även ge en 
onaturlig atmosfär. Direkt efter våra intervjuer har vi varit noggranna med att 
renskriva våra anteckningar för att inte förlora några intryck eller någon 
information. 
 Intervjufrågorna har i viss mån varit styrda, vilket har varit ett 
medvetet val från vår sida. Styrda frågor tenderar att ge en viss typ av svar som är 
lämpade för intervjuer utan inspelningsutrustning (Patel/Davidsson 1994: 69). Vi 
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har dock kunnat komplettera dessa styrda frågor med följdfrågor, vilket har 
inneburit att vi trots det har fått nyanserade och innehållsrika svar (se Bilaga 1-3). 
För att ge våra intervjuer en högre reliabilitet hade intervjurespondenterna kunnat 
läsa igenom intervjuerna innan vår bearbetning av dem. Vi har dock valt bort den 
här möjligheten då många av våra intervjupersoner har varit mycket stressade och 
även på grund av att vi tror att eventuella ändringar skulle urholka materialet i den 
mån att viktiga nyanser och attityder skulle försvinna. 
 
 
1.5.2 Källkritik 
 
De källkritiska principerna: oberoende, samtidighet och tendens behandlar det 
faktiska innehållet i intervjuerna. Oberoende består av tre aspekter: möjligheten 
till att bekräfta intervjuerna, avståndet mellan intervjurespondenten och den 
handling som den berättar om, samt intervjurespondentens grad av oberoende, det 
vill säga personen ska vara opåverkad från någon annan person eller yttre 
omständigheter. Samtidighet behandlar den tid som förflyter mellan händelsen 
och intervjun. Det ger en mer tillförlitlig bild ju kortare tid som har förflutit 
mellan dessa båda händelser. Tendens innebär att intervjurespondenten har ett 
intresse av att återge en avsiktligt snedvriden bild av verkligheten (Esaiasson et al. 
2004: 308-313).  
 Det största källkritiska problemet för oss har varit 
tendensproblematiken, vilket vi har försökt kringgå genom att komplettera med 
skriftligt material. Vi har även medvetet valt att göra flera intervjuer på samma 
skola för att få en så realistisk bild som möjligt. En regel enligt Metodpraktikan är 
att om intervjurespondenten presenterar sig i en dålig dager är uppgiften trovärdig 
(ibid. 312). Vi har upptäckt att så är fallet och menar därför att vi kommer runt 
tendensproblemet även i det här avseendet. Även oberoendeproblemet i form av 
att intervjurespondenten ska vara opåverkad försöker vi lösa genom att 
komplettera med annat material. 
  
 
1.6 Sveriges minoritetspolitik – ett outforskat område 
  
Vår undersökning faller inom ämnesområdet förhållandet mellan svenska 
myndigheter och romer. Ämnesområdet är omfattande men forskningen behandlar 
främst förhållandet i ett historiskt perspektiv och förhållandets utseende på 1990-
talet är mycket knapphändigt berört. I Det ohyggliga arvet. Sverige och 

främlingen genom tiderna (2004) ger Christian Catomeris en kort överblick över 
detta förhållande, liksom även sker i Svanberg & Tydéns Tusen år av invandring 

(1992). När det gäller forskning om hur Sveriges minoritetspolitik från 1999 har 
implementerats med avseende på romerna, har vi enbart funnit en rapport där 
ämnet berörs vilket förmodligen beror på att enbart sex år har förflutit sedan 
beslutet ratificerades. I Diskriminering av romer i Sverige – rapport från DO:s 

projekt åren 2002 och 2003 om åtgärder för att förebygga och motverka etnisk 

diskriminering (2003), är målet att belysa den diskriminering som idag möter 
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romerna i det svenska samhället. Rapporten har inte som övergripande syfte att 
undersöka hur väl minoritetsdeklarationen har implementerats, men berör ändå 
problematiken i ett avsnitt där författarna kortfattat konstaterar att spår av 
deklarationen inte går att märka i landets skolor. Med ”spår” avser författarna 
dock den upplevda diskrimineringen mot romer, vilket får bedömas som den 
förmodade effekten av deklarationen. Vår undersökning kommer således skilja sig 
från rapporten genom att fokusera på i vilken utsträckning de grundläggande 
riktlinjerna går att spåra på den lokala nivån och kommer således kunna tillfogas 
det existerande forskningsläget om förhållandet mellan svenska myndigheter och 
romer.    
 

 
1.7  Disposition 
 
Efter att ha presenterat syfte, problemställning och den metodologiska grund som 
uppsatsen vilar på kommer vi att i kapitel 2 behandla den teoretiska anknytningen. 
Vi kommer att diskutera Brunssons teori om organisationers strategi för att vinna 
legitimitet i omgivningen, vilken har kompletterats med Lipskys teori att handling 
sker i interaktionen mellan närbyråkraterna och dess klient – det vill säga i mötet 
mellan lärare och romska elever.  
 I kapitel 3 ges en grundläggande förståelse till uppsatsens centrala 
områden som Sveriges minoritetspolitik, romernas historia och relation med de 
svenska myndigheterna samt romernas förhållande till utbildning. Kapitel 4 
behandlar skolornas olika styrdokument för att visa vilken prioritet som ges till 
minoritetspolitiken. 
 Uppsatsens kapitel 5 innehåller analysen av vårt empiriska material, 
främst intervjuerna. Analysen är uppdelad i tre punkter, tagna från Lipsky: 
resurser, frekvens och information. Uppsatsen avslutas med kapitel 6 där vi 
presenterar våra slutsatser och med hjälp av vår modell avgör om Sveriges 
minoritetspolitik från 1999 gällande romer och utbildning kan betecknas som 
antingen ett fall av handling eller ett fall av hyckleri. 
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2 Teoretisk anknytning 
 
 
 
 
 
I följande kapitel kommer Brunssons motsatspar: handling och hyckleri, samt 
Lipskys teori om närbyråkraternas roll att diskuteras. Genom en modell kommer 
vi att visa hur den teoretiska anknytningen kan appliceras på vårt empiriska 
material.  
 
 
2. 1 Handling eller hyckleri? 
 
Brunsson menar att organisationer sysslar med hyckleri som en framgångsrik 
strategi. Handling och politik är de två områden där organisationer kan söka stöd 
och legitimitet hos omgivningen. Handling förvärvar legitimitet genom att det 
finns en överenskommelse mellan vad som sägs och vad som görs, medan politik 
förvärvar legitimitet genom dess förmåga att avspegla olika intressen i 
omgivningen. Organisationer använder sig av prat, beslut och handling, vilka kan 
ses som tre från varandra enskilda delar. Det möjliggör att handla på ett sätt som 
inte överensstämmer med pratet eller beslutet, följande situation benämns enligt 
Brunsson som hyckleri. Organisationer är inte tvingade att prata och fatta beslut 
som alltid överensstämmer med handling, handling å andra sidan behöver inte 
alltid föregås av prat och beslut (Brunsson i Czarniawska & Sevón 2003: 221). 
Följden blir att många olika grupper tillfredsställs genom prat, men att ingen 
grundläggande handling sker (Johansson, 2002: 76). I vårt fall tillfredsställs EU 
och de romska organisationerna som finns i Sverige, vilka indirekt representerar 
romerna som grupp.  

Det är endast aktörer som kan bedriva hyckleri, i samhället finns två 
typer av aktörer: individer och organisationer, där hyckleri kan sägas vara 
motsättningar inom en aktör. Motsättningar mellan aktörer i samhället är i det här 
fallet inte relevant, utan ses snarare som rutin. En aktör är självständig och 
samordnad, med möjlighet att prata, besluta och agera. Den generella normen är 
att det bör vara samstämmighet mellan aktörens prat, beslut och handlande, annars 
betecknas det som hyckleri. Hyckleri behöver inte nödvändigtvis vara negativt, 
tvärtom kan det möjliggöra att olika intressen tillfredsställs och därmed behålla 
organisationers legitimitet. Hyckleri fungerar även som ett verktyg för att hantera 
konflikter och kan användas till att reflektera motstridigheter mellan prat, beslut 
och handling (Brunsson i Czarniawska & Sevón 2003: 201-202, 206).  

 
 
2.1.1 Skolan som aktör 
 
Vi ser skolan som en aktör, det vill säga en självständig organisation med 
motstridiga intressen. Skolan pratar, beslutar och agerar, där vi fokuserar på beslut 
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och handling. De individuella lärarna är sällan koordinerade, då styrdokumenten 
som skolan lyder under, innehåller abstrakta mål (Brunsson 1989: 4). Dagens 
skolorganisation har ett decentraliserat utseende där kommunerna har rätten att 
bestämma grundläggande förutsättningar för skolan, som exempelvis hur många 
skolor som ska finnas och vilken personal som ska finnas (Lindvert i Rothstein 
2002: 91). Även om den centralstyrda skolorganisationen som existerade fram till 
slutet av 1970-talet nu är utbytt, kan organisationen fortfarande sägas styras 
genom tre olika nivåer, nationell, kommunal och lokal nivå. På den nationella 
nivån fastställer riksdag och regering verksamhetens övergripande mål genom 
skollagen och läroplanerna. Skolverket utarbetar därefter kursplaner, 
betygskriterier och föreskrifter, medan Myndigheten för skolutveckling stöder 
kommunernas arbete med den lokala utvecklingen av verksamheten. 
 På den kommunala nivån har kommunfullmäktige och 
kommunstyrelse det övergripande ansvaret för verksamheten. Dessa instansers 
uppgift är att se till att skolorna i kommunen följer de nationella målen. De 
fastställer även den kommunala skolplanen och studerar genom utvärderingar hur 
den följs upp. På den kommunala nivån agerar även stadsdelsfullmäktige som ger 
riktlinjer för verksamheten i förskolan och grundskolan, samt 
Utbildningsnämnden som ansvarar för gymnasieskolan och vuxenutbildningen.  
 Skolverksamheten skiljer sig från andra kommunala verksamheter 
genom att rektorn på den lokala nivån har det yttersta ansvaret för att de nationella 
och kommunala målen uppfylls. Detta sker genom fastställandet av lokala 
arbetsplaner samt årliga uppföljningar (Malmö stad om skolan: 6-7).  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                Figur 1 Skolorganisationens uppbyggnad  
                Källa: Fritt efter ”Skolplan för Malmö”, 2004: 5 
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2.2 Närbyråkratens roll 
 
Enligt Lipsky kommer de flesta människor i kontakt med förvaltningen genom 
närbyråkrater, det vill säga de personer som ska verkställa beslut från riksdagen 
på lokal nivå. Dessa närbyråkrater kan exempelvis arbeta som lärare, advokat eller 
polis. Lipsky påpekar att det som utmärker närbyråkrater är deras handlingsfrihet 
och på grund av sin professionella status blir verksamheten svårkontrollerad. 
Människor kommer till närbyråkraterna som individer och i mötet startar en 
process som gör att människorna förvandlas till klienter och blir behandlade som 
en särskild klientgrupp. Enligt Lipsky sker interaktionen i fyra punkter, varav 
strukturen på interaktionen är den punkt som främst skapar klientens status. De 
aspekter som ryms inom interaktionens struktur är: med vilka resurser 
interaktionen sker, med vilken frekvens och under vilka omständigheter (Lipsky 
1980: 59-61). Vi menar att dessa tre punkter fångar in den handling vi vill studera, 
då det därigenom går att se om romerna blir behandlade som en nationell 
minoritet. Vi kommer att undersöka: 
 
• Resurser 
• Frekvens 
• Information 
  
Genom att studera vårt empiriska material med utgångspunkt från Lipskys tre 
punkter kan vi mäta spår av handling. Enligt Ramkonventionen krävs det att dessa 
tre punkter infrias för att romerna ska bli behandlade som en nationell minoritet. 
 
  
2.3 Handling eller hyckleri som analysram 
 
Den modell vi kommer att utgå ifrån för att mäta handling på en lokal nivå 
baseras på läroplanen samt det tillägg som gjordes år 2000. Vi har valt att enbart 
studera grundskolenivån av den anledningen att få romer i dagsläget går vidare till 
högre utbildning.  

Vi har konstruerat en modell som går ut på att mäta handling med 
hjälp av Lipskys tre punkter: resurser, frekvens och information. De två första 
punkterna avser modersmålsundervisning på romani, medan den tredje punkten 
avser den information som ges till alla skolans elever om de nationella 
minoriteterna. Hur mäts handling? Enligt Lipsky måste alla tre punkterna 
uppfyllas för att fallet ska betecknas som handling. Vi delar den här uppfattningen 
med hänvisning till Brunsson, som menar att handling på en punkt kan betecknas 
som hyckleri då fokus kan tas bort från en annan punkt. Utifrån det här 
resonemanget anser vi att det måste finnas spår av handling i alla tre punkterna, 
annars är det ett fall av hyckleri. Figur 2 visar den analysram vi kommer att 
använda oss av och resultatet kommer att diskuteras i uppsatsens slutsatser. 
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Interaktionens struktur 

 
                          Handling  Hyckleri 

 
Resurser:         
Ekonomi 
Läromedel         
Utbildad personal 
 
Frekvens: 
 
Information: 
Till personal 
Till elever 

Figur 2 Uppsatsens analysram 
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3 Bakgrund 
 
 
 
 
Kapitlet behandlar romernas historiska bakgrund samt innehållet i Sveriges 
minoritetspolitik, för att ge läsaren en grundläggande förståelse till ämnet.  
 
 
3.1 Romerna – en homogen grupp? 
 
Enligt Myndigheten för Skolutveckling lever idag 40 – 45 000 personer i Sverige 
ur den grupp som går under benämningen romer. Det här är en uppskattad siffra 
eftersom det inte förekommer någon etnisk registrering i Sverige (Beijer 2005: 1). 
År 1971 hölls den första World Romani Congress och där fastslogs att 
beteckningen rom skulle användas om den grupp som tidigare kallats för det 
negativa ordet zigenare (Vermeersch 2003: 881-882). Runt år 1000 lämnade 
gruppen sina ursprungshem i Indien och Pakistan för att vandra till Grekland, 
varifrån de sedan kom att spridas över Europa. Genom lingvistik har ett starkt 
släktskap kunnat påvisas mellan romernas språk romani chib och hindi och 
punjabi (Inrikesdepartementets rapport, Ds 1997: 49: 15-16). 
 Genom uppdelningen finns det idag många olika grupper av romer 
som alla har sin variant av romani, vilket är mycket svårt att förstå grupperna 
emellan. I Sverige lever exempelvis idag fem olika grupper av romer som talar 
olika dialekter av romani. Den grupp som varit verksam längst i Sverige kallas för 
resande och anlände på 1500-talet. De resande beräknas uppgå till 10-20 000 
personer och talar svensk romani. Under samma århundrade anlände en grupp 
romer som förpassades till de östra delarna av landet som därefter kom att tillhöra 
Finland. Den här gruppen går under benämningen finska romer och omfattar 4500 
personer. Dialekten de talar är kaale romani som starkt skiljer sig från de andra 
dialekterna. En grupp om 3500 personer kallas för svenska romer och anlände till 
Sverige vid slutet av 1800-talet. De talar kelderash, vilket är en dialekt som 
påminner mycket om lovara-dialekten som talas av de 5000 så kallade 
utomnordiska romerna som kom från östra Europa på 60- och 70-talet. Den femte 
gruppen romer som idag lever i Sverige anlände på 80- och 90-talet från före detta 
Jugoslavien och kallas nyligen anlända romer. Dialekten dessa 7-8000 personer 
talar, är arli (Integrationsförvaltningen 050321; Beijer 2005: 1-2).  

Inte enbart olika dialekter av romani skiljer de romska grupperna åt, 
utan även kultur och identitet varierar, vilket förklaras med graden av integrering i 
ursprungsländerna (Skolverkets rapport, Dnr 98:2652: 3).  
  

3.1.1 Negativ inställning till romer 
 

Genom att föra en livsstil som ofta varit i total motsats till majoritetssamhällets, 
har romerna kommit att förknippas med samhällets negativa aspekter. Då de yrken 
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de innehaft i det traditionella samhället inte varit förknippade med någon ära, har 
även detta bidragit till en stigmatisering av gruppen ur majoritetssamhällets ögon. 
Romerna har även blivit betraktade som exotiska och romantiska, då deras tillvaro 
har varit upplevts som främmande för majoriteten (Svanberg & Tydén 1992: 356).  

En historisk tillbakablick visar att svenska myndigheter precis som 
allmänheten ända sedan romer gjorde entré i landet, betraktat dem som en 
stigmatiserad grupp. Under 1500-talet uteslöts de ur den kristna gemenskapen och 
i början av 1600-talet kom en aktiv politik att föras som syftade till att hålla 
gruppen utanför Sverige. I de fall där romerna redan kommit över den svenska 
gränsen kom det att föras en assimileringspolitik, vilket bland annat innebar att 
romska barn togs från sina föräldrar och placerades på olika anstalter. Den 
negativa inställningen gentemot romer går under benämningen antiziganism, och 
har fått till följd att gruppen benämnts med de nedlåtande kategorierna zigenare 
och tattare (Rapport från DO 2003: 12). 

Antiziganismen har även varit stark under 1900-talet. Mellan åren 
1914-1954 uppkom återigen ett förbud mot romsk invandring till Sverige och 
efter andra världskrigets slut prioriterade svenska staten att ta emot andra av 
koncentrationslägrens offer (Svanberg & Tydén 1992: 353). Sverige har i 
omgångar sedan 1970-talet fört en politik för att förbättra romernas situation i 
landet. Under 1970-talet började den romska befolkningen i Sverige öka genom 
invandring från framförallt östra Europa. Romerna började vid den här tidpunkten 
att organisera sig och ställde krav på förbättring, vilket resulterade i att en 
samrådsgrupp med romer och myndigheter bildades. Samrådsgruppen 
koncentrerade sitt arbete till området utbildning, men målen uppnåddes inte och 
under 1980-talet upphörde åtgärderna (Rapport från Inrikesdepartementet, Ds 
1997:49: 45).  

 
  

 3.1.2 Vad har skett under 1990-talet? 
 
När kommunismen i Östeuropa föll i slutet av 1980-talet, blev romernas situation 
i området ett hett ämne på EU:s dagordning. Majoriteten av Europas cirka 7 
miljoner romer lever i östra delarna av Europa. Många av dessa länder har sökt 
om EU-medlemskap, vilket har gjort att EU har skärpt kraven om att romernas 
situation ska förbättras (Mänskliga rättigheter 050522 a). Efter Sveriges EU-
medlemskap började ett aktivt arbete för romerna att ske, bland annat gjordes två 
statliga rapporter över gruppens situation, där också romer medverkade i 
utförandet (Rapport från Inrikesdepartementet, Ds 1997: 49). Frågan är om 
Sveriges erkännande av romerna som en nationell minoritet är ett fall av hyckleri 
för att tillfredsställa i första hand EU.  
 Minoritetsdeklarationen från 1999 innehåller riktlinjer för romernas 
status som nationell minoritet, vilka ska genomföras på både nationell och lokal 
nivå. På den nationella nivån går det att se att förändring ägt rum sedan 1999; de 
främsta exemplen på detta är att romerna har fått ökad tillgång till media, det här 
menar Dragan Lärlund projektanställd rom på SVT med arbetsuppgift att skildra 
romernas liv genom TV-rutan (Dragan Lärlund 050505). Med hjälp av resurser 
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från Stockholms kommunfullmäktige har Romskt Kulturcentrum i Stockholm 
startats 2002. Även mycket bidrag har givits till de romska organisationerna 
(Rapport från Justitiedepartementet, Ds 2003: 10: 30-31).   
 
 
3.2 Sveriges minoritetspolitik 
 
Grunden för Sveriges minoritetspolitik står att finna i regeringspropositionen 
”Nationella identiteter i Sverige” som kom 1998. Förslagen som lades fram i 
propositionen antogs av riksdagen i slutet av 1999 och som en följd ratificerade 
Regeringen Europarådets ramkonvention om skydd av nationella minoriteter 
(Reg.Prop 1998/1999:143: 28). Ratificeringen innebar ett nytt steg i Sveriges 
integrationspolitik, genom fokus på skydd av minoriteternas rättigheter samt språk 
(Rapport från Minoritetsspråkskommittén, SOU 1997:193: 57).  

Målet för den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd till etniska 
minoriteter samt stärka deras möjligheter till inflytande i samhället. Målet är 
också att skydda minoriteternas språk och hålla dem levande genom satsningar på 
bland annat modersmålsundervisning. Dessa krav finns beskrivna i 
Minoritetsspråkskonventionen där samiska, finska och meänkieli har fått statusen 
som landsdels- och minoritetsspråk, medan jiddisch och romani chib har fått 
statusen som territoriellt obundna språk (Reg.Prop 1998/1999:143: 14-17, 28).  
 

 
3.2.1 Europarådets ramkonvention   
 
Skyddet för mänskliga rättigheter är det viktigaste och mest kända arbetsområdet 
som Europarådet ansvarar för, trots det var det först 1992 ett tillägg gjordes till 
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna angående de nationella 
minoriteterna. Frågan om nationella minoriteters rättigheter blev aktuell i Europa 
när det uppdagades att flera minoritetsgrupper behövde olika former av stöd i Öst- 
och Centraleuropa. En konsekvens blev att arbetet med Ramkonventionen om 
skydd för nationella minoriteter påbörjades och kom att öppnas för 
undertecknande av EU:s medlemsstater 1995. Ramkonventionen trädde i kraft den 
1 februari 1998 och Sverige ratificerade den kort därefter. Genom att underteckna 
Ramkonventionen förbinder sig länderna till att konventionens principer ska 
förverkligas genom nationell lag och lämplig regeringspolitik (Reg. Prop. 
1998/1999: 143: 11-12, 17). 
  
 
3.2.2 Vem tillhör en nationell minoritet? 
 
Vem tillhör en nationell minoritet? Det är upp till länderna själva att bestämma de 
kriterier som betecknar en nationell minoritetsgrupp (Rapport från 
Minoritetsspråkskommittén, SOU 1997:193: 10). Sverige definierar en nationell 
minoritet som en grupp som har en officiell samhörighet samt en icke- 
dominerande ställning i samhället. Gruppen måste antingen ha religiös, språklig, 
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traditionell eller kulturell gemenskap, där endast en av dessa särdrag måste 
uppfyllas. Gruppen måste också ha självidentifikation det vill säga sträva efter att 
behålla sin identitet. Det sista kriteriet är att gruppen måste ha långvariga band till 
Sverige i det här fallet sedan före sekelskiftet 1900. Enligt riksdag och regering 
finns det fem etniska minoriteter i Sverige som uppfyller dessa krav (Faktablad 
från Justitiedepartementet 2004).  

 
      
3.3 Romer och utbildning 
 
Romernas tidigare ambulerande tillvaro har bidragit till att många romska grupper 
inte har fått tillgång till samhällets utbildningssystem. Enligt Skolverkets rapport 
från 1998 ser inte romerna på utbildning som en del av deras kulturarv och 
tradition utan snarare som ännu en assimileringsmetod, vilken utgår från 
majoritetsbefolkningen som norm (Skolverkets rapport, Dnr 98:2652: 5). 
 Frånvaron bland romska elever är hög och skolan är inte deras 
främsta prioritet. Många romska elever möts ofta av främlingsskap i skolorna, 
vilket leder till en känsla av otrygghet. Även skolans personal och elevernas 
bristfälliga kunskaper om romerna och deras historia, kultur, traditioner och 
levnadssätt leder till otrygghet och en känsla av alienation. Föräldrar till romska 
barn saknar ofta skolbakgrund, vilket leder till att romska barn saknar utbildade 
förebilder. Avsaknad av förebilder ger dålig motivation för många romska barn 
och kan anses som ett utbildningshandikapp, då det är svårt för föräldrarna att 
hjälpa sina barn med exempelvis läxläsning (Skolverkets rapport, Dnr 98:2652: 7-
8, 10).  
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4 Vad säger styrdokumenten? 
 

 

 

 

 
Följande kapitel behandlar de styrdokument som verksamheten i skolan ska utgå 
ifrån. Läroplanen diskuteras för att visa att det finns utrymme att bedriva 
minoritetspolitik på en lokal nivå. Skolplanen, SDF-planen och skolornas 
arbetsplaner diskuteras för att visa hur prioriterade dessa områden är inom 
verksamheten. 
 
  
4.1 Vad säger läroplanen? 
 
Den läroplan som för tillfället råder är från 1994. Ett av de definierade målen bär 
spår av minoritetspolitiken, då skolan ska se till att eleven efter genomgången 
grundskola: 
 
• har kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och 

historia, (SKOLFS 1994:1) 
 
Följande mål bekräftas i det tillägg som gjordes till läroplanen år 2000 (SKOLFS 
2000:146).  
  
 

4.2 Vad säger skolplanen? 
 
Skolplanen är ett styrdokument på kommunal nivå som ger riktlinjer för vilka 
områden som ska uppmärksammas i skolan. Respektive enhet avgör därefter hur 
dessa riktlinjer ska tillämpas. Kommunfullmäktige fastställer skolplanen och 
budgeten. I skolplanen för Malmö Stad poängteras elevens språkutveckling. 
 

Det svenska språket intar en särställning då det är grunden för lärande och 
kommunikation. Modersmålets betydelse för inlärningsprocessen, för elevernas 
integritet och självförståelse men också som en kompetens i egen rätt, kan emellertid 
inte nog betonas. Undervisning i och på modersmålet ska därför vara en bärande del 
av skolans arbete (Skolplanen för Malmö Stad 2004: 8).  

 

Skolans uppgift enligt Skolplanen är att fokusera på elevernas möjligheter, men 
lika möjligheter kräver olika resurser. Varken ekonomi, etniska faktorer eller 
familjens studietradition får påverka elevernas inställning till lärande. Lärarnas 
ansvar att stimulera elevernas språkutveckling påpekas med hänvisning till den 
forskning som gjorts om språkets betydelse för elevens utveckling (Skolplanen för 
Malmö Stad 2004: 12).  
 
 
 



 19 

4.3 Vad säger SDF-planen? 
 
Det är endast Kirseberg som har en Stadsdelsförvaltningsplan gällande skolan. 
Oxie hänvisar till Skolplanen för Malmö och skolornas egna arbetsplaner. 
Kirsebergs stadsdel har ett eget program för språkutveckling för elever i 
grundskolan, där modersmålets betydelse poängteras.  
 

Modersmålet är en tillgång, grunden för en positiv identitetsutveckling och för 
utvecklingen av ett andra språk. Med ett väl fungerande språk, både vad avser det 
svenska språket och annat modersmål, ges våra barn och ungdomar möjlighet att 
uppnå den trygghet, kunskap och framtidstro de har rätt till att erhålla. För detta 
behövs tydliga mål och riktlinjer, ett välplanerat språkutvecklingsarbete på alla 
nivåer samt stöd till föräldrar. (SDF-planen för Kirsebergs skolor 2004) 

 

SDF-planen innehåller stora satsningar på arabiska, i form av extra information 
om språkval till de elever och föräldrar som berörs. Planen innehåller inga 
konkreta satsningar på romer, vilket enligt romernas nya status som nationell 
minoritet ska prioriteras. Varför görs inte en liknande satsning på romer i skolan i 
enlighet med minoritetspolitiken? 
 
  

4.4 Vad säger skolornas arbetsplaner? 
  
Den plan som för tillfället råder i Blankebäcksskolan är från 2002, men en 
reviderad upplaga beräknas vara klar år 2005. Vi har fått tillgång till den 
ursprungliga planen från 2002 samt en arbetsversion av den reviderade upplagan. 
I arbetsversionen går det under punkten ”språket” att läsa att föräldrar till elever 
med annat modersmål än svenska erbjuds en informationsbroschyr om 
språkutveckling (Blankebäcksskolans arbetsversion av arbetsplan 2005: 5). Den 
här informationen är det enda som ges angående modersmål i skolans egen 
arbetsplan. Det finns inga konkreta mål definierade om romer som grupp. Det 
saknas också tydliga målsättningar som berör minoriteterna i SO-ämnet, vilket är 
det ämne som huvudsakligen ska ta upp sådan information (Blankebäcksskolans 
arbetsplan 2002: 20-21). 
 Bulltoftaskolans arbetsplan saknar också konkreta målsättningar för 
de romska eleverna. I arbetsplanen betonas vikten av att ha tillgång till litteratur 
på modersmålet. Överlag påpekar arbetsplanen vikten av att läsa, tala och skriva 
för att kunna utveckla sitt tänkande och sin kreativitet (Arbetsplan för 
Bulltoftaskolan F-3 02-03).  
 
   
4.5 Modersmålsundervisning i Malmö stad 
 
Modersmålsundervisningen i Malmö stad är en frivillig verksamhet med syftet att 
underlätta elevernas utveckling till två språkiga människor med dubbel kulturell 
identitet. Alla barn och ungdomar från grundskole- till gymnasienivå har rätt att få 
modersmålsundervisning. Kravet är att eleven måste ha grundläggande kunskaper 
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i språket och använda det i hemmet varje dag. Föräldrarna anmäler själva sina 
barn till modersmålsundervisning, som därefter organiseras av 
Modersmålsenheten i Malmö stad. Modersmålsundervisningen i skolan kan 
anordnas på olika sätt. Det kan läsas utanför timplanen, det vill säga på elevens 
fritid, som elevens eget val, som skolans val eller som ett språkval 
(Modersmålsundervisning i Malmö). 
 Modersmålsundervisning är ingalunda ett nytt fenomen gällande 
romer. Det introducerades i det svenska skolsystemet redan på 70-talet, men som 
rapporten från Inrikesdepartementet från 1997 visar är den här undervisningen 
behäftad med stora brister, exempelvis råder det stor brist på läromedel (Svanberg 
& Tydén 1992: 362-363, Ds 1997:49: 14).    
 Malmö stad har 160 anställda modersmålslärare, varav tre stycken 
undervisar i romani. De arbetar i olika arbetslag, där de romska lärarna tillhör 
arbetslaget ”blandat”. Modersmålslärarna har två olika uppgifter; dels 
modersmålsundervisning som är undervisning i språket samt studiehandledning 
som är hjälp till elever som inte kan svenska tillräckligt bra för att följa 
undervisningen. Studiehandledningen är inte en frivillig verksamhet, utan lärarna 
ansöker om detta när det ser att behovet finns (Modersmålsundervisning i 
Malmö). 
 

 

4.6 Sammanfattning av styrdokumenten 
 
Genomgången av de styrdokument som ger riktlinjer för skolornas verksamhet 
visar att det finns handlingsutrymme för minoritetspolitikens implementerande. 
Läroplanen och den nationella kursplanen för modersmål innehåller paragrafer 
som ger riktlinjer för att behandla romerna som en nationell minoritet efter 
ramkonventionens krav. Skolplanen, SDF-planen för Kirseberg och skolornas 
lokala arbetsplaner poängterar modersmålsundervisningens betydelse. Dock finns 
inga konkreta åtgärder gällande romer och modersmålsundervisning. Läroplanens 
mål om att eleverna ska få kunskap om de nationella minoriteternas kultur, 
traditioner och språk definieras inte bland de övergripande målen i skolornas 
arbetsplaner. Detta ger en inblick i hur prioriterade ramkonventionens mål 
gällande de nationella minoriteterna är på en lokal nivå.      
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5 Analys av interaktionens struktur 
 

 

 

 

Enligt Lipsky är det i mötet mellan närbyråkraterna och de romska eleverna som 
minoritetspolitiken ska implementeras. Interaktionens struktur innebär ett 
övergripande ramverk kring relationen mellan närbyråkraterna och de romska 
eleverna. Strukturen visar sig i form av resurser som ekonomiska förutsättningar, 
läromedel och behörig personal. Den visar sig även i frekvensen mellan mötena, 
närvaron och kontakten med de romska föräldrarna samt den information som ges 
till skolan personal och eleverna om de nationella minoriteterna. 
 
 

5.1 Resurser 
 

Vilka resurser ska finnas för att konventionens riktlinjer ska kunna uppfyllas? En 
grundläggande förutsättning för att modersmålsundervisning på romani ska 
förekomma i skolorna är att det finns tillgång till resurser.  I kursplanen för 
modersmålsundervisning står att läsa om undervisningens mål: 
 

Skolan skall i sin undervisning i modersmål sträva efter att eleven 
- utvecklar sin förmåga att förstå och uttrycka sig muntligt och skriftligt på 
modersmålet, 
- utvecklar sin förmåga att med behållning läsa och förstå skilda slag av texter på 
modersmålet, 
- tillägnar sig kunskaper om språkets uppbyggnad för att kunna göra jämförelser 
mellan sitt modersmål och det svenska språket och därigenom utveckla sin 
tvåspråkighet, 
- tillägnar sig kunskaper om historia, traditioner och samhällsliv i sin 
ursprungskultur och förmåga att göra jämförelser med svenska förhållanden, 
- stärker sin självkänsla och identitet och erövrar dubbel kulturtillhörighet, 
- grundlägger goda läsvanor genom litteraturläsning eller tillägnar sig litteratur på 
annat sätt,  
- lär känna delar av sitt kulturarv och kan sätta detta i relation till sig själv och sin 
egen situation,  
- lär sig att använda sitt modersmål som medel för sin kunskapsutveckling och på så 
sätt tillägna sig ett ord- och begreppsförråd inom olika områden (Kursplan för 
modersmål: 37-38).  

 
Enligt vår tolkning av kursplanens mål krävs det förutom grundläggande resurser 
till undervisningen i form av pengar, även personal som talar de olika dialekterna 
av romani och har kunskap om gruppernas ursprungskultur. Det krävs även att det 
finns tillgång till läromedel på romanis olika dialekter.  
 
 
5.1.1 Ekonomiska förutsättningar 
 
Anna-Karin Hedenskog är rektor för modersmålsenheten i Malmö stad med fokus 
på grundskolan. Hon har haft rektorstjänsten i två år, men har under en längre tid 
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arbetat som samordnare för modersmålsundervisningen. Enligt Anna-Karin finns 
det ekonomiska resurser till modersmålsundervisning på romani, men föräldrar till 
romska elever anmäler sina barn i mindre utsträckning än föräldrar med annan 
utländsk bakgrund, de väljer enligt Anna-Karin att helt enkelt inte utnyttja 
möjligheten.   
 Rektor Birgitta Nilsson på Blankebäcksskolan och biträdande rektor 
Inga Sandström på Bulltoftaskolan bekräftar att det finns tillgång till ekonomiska 
resurser när det gäller modersmålsundervisning. Det upplevs dock som att det 
finns bristande resurser när det gäller studiehandledning. Anna-Karin Hedenskog 
menar att det skulle behövas 10-15 miljoner kronor ytterligare för att kunna möta 
de önskemål som finns.1 
 Ett konkret exempel på att det har satsats extra resurser på de 
romska eleverna ger Gun som arbetar som lågstadielärare på Bulltoftaskolan, där 
hon har tre romska elever i klassen. Hon har fått tillgång till en extra 75- procentig 
tjänst, som tillsattes när Gun fick information från förskolan om att det fanns ett 
stort behov av extra hjälp hos de romska barnen. Gun menar också att det finns 
resurser i form av fortbildningspengar som varje lärare får ta del av efter intresse 
och behov. 
 
 
5.1.2 Läromedel på romani  
 
Enligt Anna-Karin Hedenskog finns det läromedel på romani. Det mesta av detta 
är publicerat av Skolverket men enligt Anna-Karin har de prioriterat ett material 
med en begränsad användbarhet, då endast romska barn med vissa dialekter kan ta 
del av materialet. Anna-Karin menar också att dessa böcker är skrivna ur ett 
”Stockholmsperspektiv” då de är skrivna med utgångspunkt från romernas liv i 
Sverige, vilket de nyanlända romerna har svårt att identifiera sig med. 
Modersmålslärarna i romani får därför sammanställa sitt eget material. Varför 
finns det så lite litteratur på romani? Anna-Karin menar att romani är ett talspråk 
och att undervisningen därför innehåller en betydande del tal istället för skrift, 
vilket är ett sätt att bevara romernas kulturarv. 
 Domino Kai arbetar på Romskt Kultur Centrum i Stockholm och 
delar Anna-Karins uppfattning om läromedel på romani. Enligt Domino finns det 
endast sju till åtta böcker, varav de flesta är sagoböcker. Han saknar läromedel på 
alla dialekter av romani och hänvisar till konventionens mål att det ska finnas 
tillgång till läromedel på alla dialekter av romani.  
 Teresa Kwiatkowska arbetar som modersmålslärare i romani i 
Malmö och hon menar att det finns föga litteratur översatt till de olika dialekterna 
av romani. Hon är själv rom med polsk bakgrund men på polsk romani finns 
ingen litteratur alls översatt. I undervisningen använder hon sig dock av en 
översättning av ”Emil” men den är på tjeckisk romani. Att det finns ont om 
läromedel är även en uppfattning som delas av modersmålsläraren Renata 
Andersen som också arbetar i Malmö. Hon får därför förbereda det mesta 

                                                 
1 Siffran avser studiehandledning för alla grupper i Malmö stad. 
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materialet själv innan lektionerna. Vi ser ett tydligt problem med bristen på 
existerande läromedel på de olika dialekterna av romani. Att modersmålslärarna 
själva får framställa material innebär en nackdel eftersom de själva inte behärskar 
de olika dialekterna. Följden blir att modersmålsundervisningen i Malmö stad blir 
inriktad på ett fåtal dialekter av romani och därför kan endast en liten del av 
Malmös romer följa undervisningen.  
 Dragan Lärlund arbetar bland annat för Myndigheten för 
skolutveckling med Lexinprojektet, där hans arbetsuppgift är att utforma ett 
lexikon på alla fem dialekter av romani. I det här arbetet har Dragan noterat att det 
behövs mer ekonomiska resurser jämfört med liknande lexikonarbeten på andra 
språk. Anledningen är att romani från början är ett talspråk och att utforma ett 
lexikon innebär även att utveckla skriftspråket, vilket kräver mer resurser främst i 
form av tid. Stefano Kuzhicov, integrationshandläggare i Helsingborgs kommun 
och ordförande i Romernas riksförbund i Sverige, är positiv till utvecklande av ett 
romskt lexikon. Han menar att det är den mest konkreta förändring som skett 
sedan 1999.      
 Mai Beijer arbetar på Myndigheten för skolutveckling i Stockholm 
och enligt en sammanställning från Mai Beijer har endast en liten del litteratur på 
romani utkommit under de senaste åren, främst skrivna på kelderash och lovara. 
Myndigheten för skolutveckling arbetar efter principen att initiativet till 
utvecklandet av nytt läromedel måste komma från romerna själva. Alla som har 
konkreta idéer om ett visst material får handledning för att kunna utveckla dessa 
(Beijer 2005: 3-4). Mai Beijer beskriver det här arbetssättet som lyckat och menar 
att ”[m]aterialen som utarbetats på detta sätt utgår innehållsmässigt från 
målgruppens intressen.”  (ibid. 4) Den litteratur som är under utarbetande just nu 
är på de dialekter där det redan finns en del läromedel och vi menar att det 
fortfarande finns ett stort behov av läromedel på andra dialekter, exempelvis arli. 
Det kan dock vara problematiskt att hitta utbildade och intresserade personer för 
det här arbetet.     
 
 
5.1.3 Behörig personal 
 
I Malmö finns tre modersmålslärare på romani, varav endast en är behörig lärare. 
Att de endast är tre, hävdar Anna-Karin, inte har med resursbrist att göra utan 
snarare att Modersmålsenheten inte får in fler anmälningar från föräldrar till 
romska barn. Som exempel ger hon Rosengårdsskolan där fem romska elever får 
modersmålsundervisning men det går cirka ett hundratal romska elever på skolan. 
Hon har inte observerat att det skulle ha skett fler anmälningar från romska 
föräldrar sedan 1999.  
 Av de tre lärare som arbetar som modersmålslärare i Malmö stad har 
två polskt påbrå och en ungerskt, samtliga är dock födda i Sverige. Lärarnas 
bakgrund får till följd att det främst är elever med samma bakgrund som kommer 
till modersmålsundervisningen på grund av att lärarnas referenser påverkar 
strukturen på undervisningen och även föräldrarnas inställning till den. Anna-
Karin menar att romernas olika bakgrund innebär att de har helt olika referenser, 
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vilket gör det svårt att ge en enhetlig bild och information om dem. I många fall 
skiljer sig dialekterna så pass mycket åt att de inte ens har ett gemensamt språk: 
”det är som om en stockholmare skulle förstå danska”, menar Anna-Karin.  
 Hur beskriver modersmålslärarna situationen? Renata som arbetar 
som modersmålslärare talar två dialekter av romani: polsk romani och lovara. De 
romer som kommer till hennes modersmålsundervisning är följaktligen de som 
talar dessa dialekter. Följande bekräftas även av Teresa som menar att de som går 
på hennes modersmålsundervisning främst har polsk bakgrund liksom hon själv.  
 Djura Ivanov, som själv har romsk bakgrund och barn i grundskolan, 
bekräftar problematiken med modersmålsläraren och hans egna barns olika 
bakgrund. Modersmålsläraren talar en dialekt av romani som hans barn inte 
förstår. Trots det går barnen på modersmålsundervisning, men Djura upplever 
situationen som mycket problematiskt.   
 Dragan Lärlund menar att många föräldrar till romska barn saknar 
förtroende för skolorna. På grund av den här misstron vill de flesta romska 
föräldrar att någon i släkten ska sköta undervisningen i romani, om det är någon 
utomstående vill de helst inte släppa iväg sina barn. Detta bekräftar Anna-Karin 
som upplever att romer från olika länder är tydligt separerade från varandra, det 
finns en social rangordning och därför vill föräldrarna att deras barn inte ska 
undervisas av vem som helst. Om en tjänst utlyses vill många romska föräldrar att 
någon av deras egna släktingar ska få den tjänsten.   
 Även Agneta menar att många romska föräldrar blir besvikna då 
deras önskemål om att få en lärare som pratar deras dialekt av romani ofta är svårt 
att infria, därför kan det vara svårt att motivera föräldrarna till att söka 
modersmålsundervisning. Vi kan här se att det i Malmö finns en vilja från de 
romska föräldrarnas sida att deras barn ska få modersmålsundervisning, men att 
deras vilja blir svagare genom att undervisningen inte sker av ”rätt” personal. 
Enligt stadgan för minoritetsspråk ska modersmålsundervisning ges om 
föräldrarna  så önskar, vilket därmed inte är fallet i Malmö.  
 
 
5.1.4 Sammanfattning av resurser 
 
Vårt intryck är att det finns ekonomiska resurser till modersmålsundervisning, 
men att det inte utnyttjas av romerna. Andelen läromedel på romani är fortfarande 
mycket låg. Det saknas läromedel på de olika dialekterna och de flesta böcker är 
skrivna ur ett svensk-romskt perspektiv, vilket många av de nyanlända romerna 
har svårt att relatera till. Läromedel publiceras dock kontinuerligt, men det som 
för tillfället håller på att produceras är på de romska dialekter där det redan finns 
ett visst utbud. Det är även ont om utbildad personal som behärskar flera dialekter 
av romani, endast en av modersmålslärarna på romani är behörig.  
 
 
 
 
 



 25 

5.2 Interaktionens frekvens 
 
Interaktionens frekvens mäts genom att vi tittar på om den överhuvudtaget sker, 
vilket är ett krav från konventionen. 

Modersmålsundervisningen i Malmö stad sker efter skoltid, vilket 
har inneburit att närvaron ofta är låg. Vid en studie av de tre romska 
modersmålslärarnas scheman, går det att se att studiehandledning upptar den 
övervägande delen av lärarnas arbetstider. De tre lärarna har enbart två timmars 
modersmålsundervisning var i veckan, resten av tiden utförs studiehandledning 
(Scheman för modersmålsundervisning i Malmö stad 2004/2005).  
 Grupperna som deltar i modersmålsundervisningen är ofta små, 
Teresa har exempelvis två grupper som hon undervisar i modersmål. I den ena 
gruppen går enbart en elev och tre stycken i den andra. På skolan beräknas det 
finnas ett hundratal romer och det är således en mycket liten del som anmält 
intresse för modersmålsundervisning. I studiehandledningen har Teresa alla 
romska elever som har behov av den och den fungerar på så sätt att hon är 
närvarande i klassrummet när uppgiften delas ut. Antingen sätter hon sig då hos 
den enskilde romske eleven och hjälper till med uppgiften på plats, eller så går de 
till annat rum och arbetar. 
 Stefano Kuzhicov är mycket kritisk till den låga frekvensen av 
modersmålsundervisning och han menar att antalet timmar har minskat de senaste 
åren: ”i Helsingborgs kommun hade en modersmålslärare förut 40 timmar i 
veckan numera har han 7 timmar.” 
 Birgitta, rektor på Blankebäcksskolan, säger att 
modersmålsundervisningen sker tre dagar i veckan, vilket är alldeles för lite. 
Enligt henne skulle det behövas modersmålsundervisning dagligen, eftersom det 
inte enbart är undervisning som dessa lärare hjälper till med, utan även 
uppsökning av eleverna så att de kommer till skolan.  
 Som vi har sett är modersmålsundervisningen på romani 
schemalagd, vilket var fallet även innan 1999. Dock är det endast 
modersmålsundervisning på ett fåtal dialekter av romani som förekommer, 
exempelvis finns ingen undervisning på arli. 
 
 

5.2.1 Frånvaron 
 
Frånvaron bland de romska eleverna på modersmålsundervisningen betecknas av 
lärarna som hög. Anna-Karin Hedenskog menar att de romska barnens höga 
frånvaro beror på föräldrarnas inställning till lärarna. Dragan Lärlund menar också 
att den höga frånvaron i skolan i grund och botten vilar på en misstro till skolan 
och till skolans personal.  

Vid frågan om att frånvaron bland romska elever är hög svarar 
Brigitta Nilsson, rektor vid Blankebäcksskolan, nekande. Hon menar att ser man 
till den romska gruppen som helhet så betecknar hon närvaron som hög, trots att 
den är lägre vid en jämförelse med andra elever. Enligt Birgitta är detta ett 
problem som skolan är medveten om och de vet vad det beror på. För några år 
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sedan var närvaron lägre än idag och då funderade Blankebäcksskolan att sätta 
romerna i separata klasser, men skolan beslutade sig dock för att behålla det 
rådande systemet.   
 Modersmålslärarna bekräftar bilden som ges om att de romska 
eleverna har hög frånvaro. Renata menar att det inte är många av de elever som 
ska komma på undervisningen som gör det. Teresa delar uppfattningen och menar 
att då frånvaron på modersmålsundervisningen är så pass hög har skolorna valt att 
satsa på studiehandledning istället.  
 Även på Bulltoftaskolan är frånvaron bland de romska eleverna hög. 
Inga Sandström har ibland känt sig tvingad till att koppla in de sociala 
myndigheterna på grund av barnens höga frånvaro, ”det är trots allt skolplikt i 
Sverige”, säger Inga. Detta agerande motiveras av Inga med hänsyn till barnens 
bästa och hon är också tydlig med att förklara för föräldrarna vad som sker om 
barnen inte kommer till skolan. Inga betonar vikten av kontinuitet, dels för de 
sociala relationerna och dels för kunskapsinhämtningen. Gun upplever också att 
de romska barnen har mycket hög frånvaro, de har exempelvis aldrig varit i skolan 
en hel skolvecka i rad. Agneta delar hennes mening och menar att den höga 
frånvaron beror på föräldrarnas inställning till skolan. 
 Ett sätt att få bukt med problemet med hög frånvaro är att införa 
hämtningsmetoder, det vill säga hämta eleverna till skolan eller sätta de romska 
eleverna i enskilda klasser. Vi tror att sådana lösningar enbart kan fungera som 
tillfälliga lösningar. Hämtningsmetoder kan upplevas som integritetskränkande, 
trots att syftet är att värna om barnets bästa. Enskilda klasser med enbart romska 
elever kan i sin tur öka den segregering som redan finns.  
 
  
5.2.2 Skolan och romska föräldrar 
 
Kontakten som lärarna har med de romska elevernas föräldrar är skiftande 
beroende på vilken skola som studeras. På Bulltoftaskolan är rektorn och 
personalen överens om att det är svårt att kommunicera med föräldrarna då många 
är dåliga på att läsa och skriva och då de ofta måste samtala via en tolk. Det är 
därför mycket svårt att bestämma möten med föräldrarna och få dem att komma 
till skolan. I vissa fall har de kontakt med föräldrarna via de sociala 
myndigheterna.  

Birgitta Nilsson menar att kontakten med föräldrarna i det stora hela 
fungerar bra. Kontakten sker uteslutande med mammor som ofta är mycket unga 
och som själva varit elever på skolan. Enligt Birgitta krävs det mycket arbete och 
engagemang för att bygga upp ett förtroende. Förtroendet från mammornas sida 
till personalen är, enligt Birgitta, idag högt.  
 De båda modersmålslärarna delar uppfattning i hur kontakten med 
föräldrarna fungerar och båda beskriver den som växlande eller dålig. Båda menar 
också att föräldrarna inte är så intresserade och inte inser vikten av utbildning och 
kunskap. Vid frånvaro brukar Renata ringa hem till föräldrarna och fråga varför 
barnen inte kommer till skolan. Teresa brukar göra samma sak men vet då vilka 
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familjer som hon kan ringa till. Det fungerar helt enkelt inte att ringa hem till alla 
familjer, då vissa upplever det som stötande.  
 Djura Ivanov som är romsk förälder till både äldre och yngre barn 
bekräftar den uppfattning som är rådande bland skolans personal. Djura anser att 
han har dålig kontakt med skolan och lärarna. Han har dock noterat att de yngre 
barnen har blivit bättre behandlade än hans äldre barn. Han är överlag kritisk till 
lärarna och menar att de är som robotar eller maskiner som enbart fokuserar på de 
duktiga eleverna, därför kommer de romska eleverna, som ofta är i behov av extra 
hjälp, i skymundan. 
 Ana Goenaga, arbetar på fritidshemmet Romano Trajo i Lund, ett 
fritidshem som är grundat av romer för romska barn. Ana bekräftar Djuras 
inställning till skolan och skolans personal. Hon menar att den bristfälliga 
kontakten mellan romska föräldrar och skolan beror på föräldrarnas negativa 
inställning till skolan.  
 Vi menar att kontakten mellan skolan och de romska föräldrarna kan 
förbättras genom mer romsk personal med olika ursprung i skolorna. På Romano 
Trajo är närvaron, enligt Ana, alltid hög, vilket vi tror beror på att det byggdes 
upp av romer. Den romska kulturen är närvarande i miljön, med väggmålningar 
och dylikt, det här menar vi bygger upp ett förtroende och en känsla av trygghet 
till de romska föräldrarna, deras vilja att släppa iväg sina barn blir därför 
positivare. 
 
 
5.2.3 Sammanfattning av frekvens 
 
Frekvensen sker och den finns schemalagd, däremot sker den enbart för dem 
elever vars föräldrar har anmält sina elever till modersmålsundervisning. Vi ser att 
det huvudsakligen är romer som har varit bosatta i Sverige under en längre tid 
som utnyttjar modersmålsundervisningen, för dessa finns tillgång till lärare som 
talar samma dialekt och som har ett liknande ursprung. Många nyanlända romer 
känner misstänksamhet mot skolan därför att det inte finns någon personal med 
samma bakgrund, vilket gör att de väljer bort möjligheten till 
modersmålsundervisning. Misstänksamheten visar sig även i form av hög frånvaro 
bland romska elever samt i många fall dålig kommunikation mellan romska 
föräldrar och skolan.  
 
 
5.3 Information 
 
I läroplanen finns målet att eleven efter genomgången skolgång: ”har kunskaper 
om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia” (SKOLFS 
1994:1). 

För att målet ska kunna nås krävs utbildning till personalen för att 
dem i sin tur skall kunna föra informationen vidare till eleverna. Därför kommer 
vi att undersöka punkterna: utbildning till skolans personal samt information till 

skolans elever. När vi undersöker information till skolans elever sker den inom 
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två områden, dels till alla elever överlag och dels till de romska eleverna. Det är 
viktigt att den information som ges till de romska eleverna behandlar deras 
rättigheter som nationell minoritet.   
 
 
5.3.1 Utbildning till skolans personal  
 
Enligt Birgitta Nilsson har den information som skolorna har om romsk kultur, 
traditioner och rättigheter införskaffats på eget initiativ. Det sker inga konkreta 
direktiv uppifrån om det här. När Birgitta började jobba på skolan för sex år sedan 
var ämnet aktuellt och då fick skolan information om ett nätverk som hade bildats 
på Skolverkets initiativ. Nätverket syftade till att skapa kontakter med andra 
skolor och därmed utbyta erfarenheter. Blankebäcksskolan anmälde sitt intresse 
till det här nätverket och upplevde det som ett mycket givande initiativ, men 
tyvärr rann projektet snart ut i sanden.  
 På Bulltoftaskolan har det skett en stor förändring det senaste året då 
ett stort antal elever med invandrarbakgrund har börjat. Lärarna upplever att de får 
införskaffa kunskap och information om de nationella minoriteterna på egen 
inrådan. Agneta menar dock att hon fick information om de nationella 
minoriteterna på sin utbildning, men att det var svårt att ta till sig just då. Nu när 
hon konkret får arbeta med romska barn är situationen annorlunda. Agneta har på 
eget initiativ tillsammans med en kollega varit och besökt den pågående 
utställningen om romer på Malmö museum. Gun har även varit på en föreläsning 
om romsk kultur i Helsingborg, för att öka sina kunskaper nu när hon har romska 
barn i sin klass.  
 I Blankebäcksskolans lokala arbetsplan finns inga direktiv om 
utbildning till personalen om de nationella minoriteterna, inte heller i den 
arbetskopia vi har fått ta del av (Arbetsplan för Blankebäcksskolan 2002; 
arbetskopia av arbetsplan). Även i Bulltoftskolans arbetsplan finns inga sådana 
direktiv, men det bör dock poängteras att vi inte har fått ta del av de konkreta mål 
som finns för SO-ämnet (Arbetsplan F-3 02-03 för Bulltoftaskolan). I nämnda 
arbetsplaner ska det upplysas om vidareutbildning ska ske, vilket det dessvärre 
inte finns några ansatser till. Vi tycker att det är anmärkningsvärt att dessa planer 
inte innehåller några sådana direktiv, då dessa krav klart och tydligt framgår i 
läroplanen.   
 
 
5.3.2 Information till skolans elever  
 
I den skriftliga information vi fick tillgång till genom Anna-Karin Hedenskog 
gällande modersmålsundervisning finns ingen tydlig fokusering på romer, alla 
modersmål följer samma kursplan.  I kursplanen finns heller ingen information 
om att lärarna ska informera eleverna om deras rättigheter. Anna-Karin menar att 
hon inte har någon vetskap om huruvida information om rättigheter ges till de 
romska eleverna, men enligt stadgarna om modersmålsundervisning behöver det 
inte ske. Vi tycker att det är märkligt att det inte finns krav på att information om 
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minoriteters rättigheter ska ges på modersmålsundervisningen, det borde vara 
logiskt att ta upp sådan information under interaktionen. Vi efterlyser att ett 
tillägg görs i kursplanen för modersmålsundervisning om att den här typen av 
information ska ges till de grupper som berörs.  

Hur arbetar då modersmålslärarna med att sprida information om 
den här typen av frågor? Både Teresa och Renata menar att de ger information om 
vilka rättigheterna romerna som nationell minoritet har på 
modersmålsundervisningen. På studiehandledningen finns inget utrymme till att ta 
upp dessa frågor. Enligt Teresa är frånvaron hög på modersmålsundervisningen, 
på grund av det har skolorna valt att satsa på studiehandledning då det antas nå 
eleverna på ett bättre sätt. Konsekvenserna blir att den information om kultur och 
traditioner som ges på modersmålsundervisningen inte når de elever som enbart 
närvarar vid studiehandledningen. Den information som Renata ger handlar om 
vart de kan vända sig för att anmäla etnisk diskriminering samt vilka andra 
rättigheter gruppen har.  
 Anna-Karin upplever det som svårt att följa kursplanen när det gäller 
romer, då de ofta kommer från olika länder och har olika bakgrund. De har helt 
enkelt inte samma referenser. Renata menar att när det gäller den romska kulturen 
blir det mest information om romernas verksamhet i Sverige. Ofta diskuterar de 
känslan av att vara en utsatt grupp i det svenska samhället. 
  I förskoleklassen på Bulltoftaskolan pratar de ofta om allas lika 
värde. Eftersom det går många invandrare i klassen är det svårt att fokusera enbart 
på en grupp. På grund av barnens ringa ålder måste informationen vara anpassad 
till detta. Visst pratar de om olika kulturers högtider, men enligt Agneta vill de 
romska barnen inte gärna dela med sig av sin kultur. Gun, som är grundskollärare 
på Bulltoftaskolan, upplever också att de romska barnen är mycket tysta om sin 
egen kultur.   
 Dragan Lärlund tror inte att den information som ges i skolan om 
romerna prioriteras. Till exempel när det talas om Förintelsen diskuterar man 
enbart att det var judar som drabbades, inte att det var en miljon romer som också 
dödades.  Domino Kai menar precis som Dragan att informationen som ges i 
skolorna om romerna inte prioriteras. Men det finns undantag; exempelvis hade 
Domino vid dagen för intervjun besök av en skolklass som läste om de nationella 
minoriteterna i skolan. I läroplanen finns ett konkret mål om att information ska 
ges om de nationella minoriteterna, vi har inte sett att så är fallet.    
 
 
5.3.3 Sammanfattning av information 
 
Gällande information och utbildning till skolans personal sker det huvudsakligen 
på eget initiativ. Samarbeten mellan skolor gällande romernas situation har runnit 
ut i sanden. Som en följd av det blir informationen till eleverna om de nationella 
minoriteterna också brisfälliga. På modersmålsundervisningen sker en viss 
information enligt lärarna, men den riktar sig enbart till romer och det är endast få 
som tar del av den informationen då frånvaron är hög. 
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6 Ett fall av handling eller hyckleri? 
 
 
 
 
 
I uppsatsens avslutande kapitel kommer vi att presentera de slutsatser vi har 
kommit fram till genom vår analys samt föra en avslutande diskussion om våra 
intryck av den rådande situationen. 
 
 
6.1 Slutsatser 
 
Efter genomförandet av vår analys har vi kunnat färdigställa vårt resultat. I figur 3 
redovisas vad vi har kommit fram till för att kunna avgöra om Sveriges 
minoritetspolitik gällande romer och utbildning från 1999 kan betecknas som ett 
fall av handling eller ett fall av hyckleri. För att betecknas som handling krävs att 
alla tre huvudpunkter uppfylls på det området, annars ses det som ett fall av 
hyckleri. 
     
  Interaktionens struktur 

 
                          Handling  Hyckleri 

 
Resurser:          X       
Ekonomi  X 
Läromedel          X 
Utbildad personal         X 
 
Frekvens:          X 
 
Information:          X 
Till personal          X 
Till elever          X 

Figur 3 Analysramens resultat 

 
Figur 3 visar att Sveriges minoritetspolitik gällande romer får betecknas som ett 
fall av hyckleri, snarare än ett fall av handling. Inget av de tre områdena: resurser, 
frekvens och information lever upp till de krav som ställs enligt styrdokumenten. 
 Inom resursområdet har analysen visat att det finns tillgång till 
ekonomiska resurser, vilket visar på handling. Dock finns det inte behörig 
personal och läromedel på alla de dialekter som talas på skolorna i Malmö och 
därmed får resursområdet betecknas som ett fall av hyckleri.  
 Området frekvens har studerats genom att titta på om det finns 
schemalagd modersmålsundervisning och vilken dialekt som undervisningen sker 
på. Vi har kommit fram till att den modersmålsundervisning som sker inte gäller 
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alla grupper av romer, därmed betecknas området frekvens som ett fall av 
hyckleri.  

Informationsområdet är det område där minoritetspolitiken har fått 
minst genomslag. Skolornas personal får ingen utbildning om de nationella 
minoriteterna, vilket är en förutsättning för att de ska kunna föra informationen 
vidare till eleverna. Informationsområdet får därmed betecknas som ett tydligt fall 
av hyckleri.    
 I vårt resultat kan vi ändå skönja en tendens av att utvecklingen går i 
riktning mot handling. Detta går att ses främst genom den satsning på läromedel 
som har skett sedan 1999. Det vi har kunnat se är att det endast är få grupper av 
romer som behandlas som en nationell minoritet idag, med våra mått mätt måste 
alla grupper av romer i Malmö bli behandlade som en nationell minoritet för att 
minoritetspolitiken rörande utbildning kan betecknas som handling. Slutsatsen vi 
kan dra av vår analys är således att Sveriges minoritetspolitik från 1999 gällande 
romer och utbildning får betecknas som ett fall av hyckleri.  
 
 
6.2 Hur ska handling ske? 
 
Vi efterlyser ett ökat utnyttjande från romernas sida av deras status. Som 
situationen ser ut idag utnyttjar de inte sina rättigheter i den grad de kan, vilket vi 
tror grundar sig på den misstro som de fortfarande känner gentemot förvaltningen. 
Minoritetsbeslutet bygger på ett ömsesidigt engagemang där det gäller att både ge 
och ta. Först på det här sättet tror vi att romerna kan bli behandlade som en 
nationell minoritet i samhället.  

Inom resurser behövs mer satsning på utbildad personal, men frågan 
är problematisk då det inte är många romer som går vidare till högre utbildning. 
Många föräldrar ställer krav på att deras släktingar ska undervisa i romani i skolan 
trots att de inte har lärarutbildning. Det här krockar med skollagens mål om 
behöriga lärare. På området frekvens ligger problematiken i den höga frånvaron 
och de bristfälliga kontakterna mellan skolorna och föräldrarna. Enligt vår 
uppfattning kan mer romsk personal i skolorna vara ett sätt att få bukt med det här 
problemet. Dessa kan fungera som förebilder till de romska barnen och skapa 
motivation då många romska elever inte får den stimulansen hemifrån. Vi tror 
också att informationsbristen idag kan lösas genom att fler romska grupper arbetar 
i skolorna. En tydlig motsättning råder här mellan olika intressen, dels plikten från 
skollagen om att alla lärare måste ha behörighet och dels kraven från 
ramkonventionen. Vi anser att ramkonventionens mål lättare kan uppfyllas med 
mer romsk personal i skolorna. Tyvärr saknar de flesta romer den behörighet som 
efterfrågas. Frågan blir därför; bör skollagens förpliktelser följas på bekostnad av 
de romska eleverna?   
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Bilaga 1 
 
 
 
 
Intervjufrågor till sakkunniga romer 
  
 
Vad arbetar du med? 
 
Vad har du för bakgrund? 
 
Hur uppfattar du minoritetspolitiken från 1999? 
 
Har du märkt några förändringar i minoritetspolitiken sedan 1999? 
 
Om det har skett en förbättring sedan 1999, finns det någon annan händelse som 
kan ha bidragit till det förutom undertecknandet av Ramkonventionen? 
 
Känner du förtroende för den svenska minoritetspolitiken? 
 
Upplever du det som mycket snack och lite handling? 
 
Har du upplevt några konkreta tecken på handling? 
 
Antalet anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen har ökat de senaste åren, 
vad tror du det beror på? 
 
Hur samarbetar romska organisationer med Regeringen? 
 
Upplever du Regeringen som lyhörd för era krav? 
 
Känner du att kraven från Ramkonventionen har efterlevts på utbildningsområdet? 
 
Upplever du att det har skett någon förändring i modersmålsundervisningen? 
 
Upplever du att det finns tillräckligt med resurser till modersmålsundervisning 
och till skolornas arbete med romer? 
 
Hur ser du på hämtningsmetoder och enskilda romska klasser? 
 
Tror du att skolan syn på romer har förändrats något sedan 1999? 
 
Hur ser du på den information samhället har om romer?  
 
Sprids det information om de nationella minoriteterna i grundskolan? 
 
Är bilden som ges av romers kultur och historia i grundskolan rättvis? 
 
Tror du att en ökad integrering genom utbildning kan upplevas som ett hot mot 
den romska identiteten? 
 
Känner sig romer som en stärkt grupp i det svenska samhället sedan 
undertecknandet av Ramkonventionen?   
 
Hur upplevde du din egen skolgång? 
 
Fick du modersmålsundervisning? 



 37 

 
Hade du några romska förebilder som barn? 
 
Har du barn? Isåfall vilken kontakt har du med skolan? 
 
Godkänner du att vi publicerar ditt namn i vår uppsats? 
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Bilaga 2  
 
 
 
 
 
Intervjufrågor till skolans personal 
 
 
Vad arbetar du med? 
 
Vilken form av utbildning har du? 
 
Hur länge har du arbetat på skolan? 
 
Hur många romska elever har ni på skolan/i klassen? 
 
Hur länge har du haft romska elever i skolan/I klassen? 
 
Hur många personer med romsk bakgrund arbetar på skolan? 
 
Hurdan är de romska elevernas skolnärvaro? 
 
Använder ni er av hämtningsmetoder? 
 
Vad anser du om klasser med enbart romska elever? 
 
Har mer resurser satsats på de romska eleverna sedan 1999? 
 
Har det skett någon förändring i modersmålsundervisningen sedan 1999? 
 
Finns det tillgång till läromedel på romani? 
 
Ges det information till alla elever om de nationella minoriteternas kultur och 
historia? 
 
Ges det information till de romska eleverna om vilka rättigheter de har som en 
nationell minoritet?  
 
Ges det utbildning till skolans personal om de nationella minoriteternas kultur och 
historia? 
 
Vilken inställning har romska barn till utbildning? 
 
Hurdan är er kontakt med de romska elevernas föräldrar? 
 
Godkänner du att vi publicerar ditt namn i vår uppsats? 
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Bilaga 3 
 
 
 
 
 
Intervjufrågor till romska föräldrar 
 
 
Vad arbetar du med? 
 
Hur många  barn har du som går i grundskolan? 
 
Har de modersmålsundervisning? Varför?/Varför inte? 
 
Hur upplever du kontakten med skolan/lärarna? 
 
Upplever du att det satsas tillräckligt med resurser på modersmålsundervisning 
och på skolornas arbete med de romska eleverna? 
 
Har det spridits någon information till ditt barn angående hans/hennes rättigheter 
som tillhörande en nationell minoritetsgrupp? 
 
Känner dina barn sig trygga i skolan? 
 
Vilken syn har du på enskilda klasser med enbart romska elever? 
 
Godkänner du att vi publicerar ditt namn i vår uppsats? 
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