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Delredovisning av regeringsuppdrag inom regeringens
strategi för romsk inkludering
Dnr A2012/1387/DISK

Härmed redovisas den del av uppdraget som avser en beskrivning av situationen
för romska barn i förskola, grundskola och gymnasium i de kommuner som ingår i
pilotverksamheten: Luleå, Linköping, Helsingborg, Göteborg och Malmö. Till redovisningen biläggs en kvalitativ kartläggning av romska barn och elevers skolsituation i pilotkommunerna; Mamma, ska jag säga att jag är rom? Kartläggningen är genomförd av Södertörns Högskola på uppdrag av Skolverket. Även den del av uppdraget som avser framtagande av lärverktyg m.m. för undervisning i romani chib
redovisas.
Uppdraget är givet i särskild ordning i april 2012 och reviderades i regleringsbrev
för 2013.
Sammanfattning av uppdraget
Regeringen har uppdragit åt Statens skolverk att ansvara för genomförandet av
vissa åtgärder som behandlas i skrivelsen En samordnad och långsiktig strategi för romsk
inkludering 2012 - 2032 (skr. 2011/12:56). En del av uppdraget syftar till att Skolverket ska bidra till en ökad kunskap om situationen för romska barn i förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasium.
Inom uppdraget till Statens skolverk angående strategin för romsk inkludering
(A2012/1387/DISK) ingår att ta fram lärande exempel på initiativ och åtgärder för
att öka andelen romska barn i förskola och förskoleklass. Det ingår även att beskriva romska elevers situation i kommunerna i pilotverksamheten när det gäller att
slutföra grundskolan med godkända betyg så att de har behörighet att söka till
gymnasieskolan och genomföra gymnasiestudier. Samråd ska ske med Datainspektionen för att säkerställa att de metoder för insamling som är tänkta att användas
respekterar individens rätt till personlig integritet. Beskrivningarna ska göras i samråd med bl.a. kommunerna i pilotverksamheten och lokala romska företrädare och
sakkunniga.
Beskrivningarna i redovisningen ska om möjligt utformas så att de återkommande
kan följas upp under den tjugoåriga strategin för romsk inkludering. Skolverket ska
även delta i diskussioner under ledning av Länsstyrelsen i Stockholms län om hur
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beskrivningar av romers situation avseende utbildning, arbete, bostad, hälsa och
social omsorg och trygghet kan genomföras.
Skolverket ska fortlöpande pröva om erfarenheterna från pilotverksamheten kan
tas tillvara i myndighetens generella verksamhet när det gäller romer och andra
grupper med liknande behov. Skolverket bör även ta erfarenheterna från uppdraget
som helhet som utgångspunkt för att säkerställa att det i myndigheten finns för
verksamheten nödvändiga kunskaper om romer som nationell minoritet. Myndigheten ska redovisa vidtagna åtgärder, resultat och analys av dessa samt förslag till
eventuellt ytterligare åtgärder. Detta gäller även den del av uppdraget som avser
framtagande av lärverktyg m.m. på samtliga varieteter av romani chib för barn,
unga och vuxna. Uppdraget ska genomföras efter samråd med lärare i romani chib
och romska företrädare.

Redovisning av resultaten
Nedan redovisas de resultat som Skolverket kommit fram till. Resultaten avseende
de romska elevernas situation i kommunerna i pilotverksamheten äger dock inte
reliabilitet eftersom Skolverkets data på individnivå inte medger sökning på etniskt
ursprung. Skolverkets redovisning beskriver istället verksamheter i pilotkommunerna och skolsituationer där barn och elever med romsk kulturbakgrund möter
förskola och skola.
Skolverket har inte heller haft möjlighet att sammanställa och analysera enkätundersökningen till skolledare i pilotkommunerna och ber därför att få återkomma under
hösten 2013 med en kompletterande redovisning av resultat och analys från denna
enkätundersökning.
Likaså redovisas arbetet med att utveckla lärverktyg m.m. Redovisningen avslutas
med att myndigheten lämnar förslag på vilken inriktning det fortsatta arbetet kan
ha.
Metod

De metoder som använts i Skolverkets arbete med beskrivningen av skolsituationen för romska barn och elever har utvecklats i samverkan med Socialstyrelsen, Boverket, Statens Folkhälsoinstitut, Diskrimineringsombudsmannen, Statistiska
Centralbyrån, Datainspektionen och med Länsstyrelsen i Stockholm. Skolverket har
följt de riktlinjer som utarbetats för att forma det nationella uppföljningssystem
som ska följa utvecklingen i regeringens strategi för romsk inkludering 2012 – 2032.
I samråd med romska föräldrar, företrädare för romska organisationer och sakkunniga har Skolverket förankrat metoder för intervjuer, och utformning av enkäter
samt val av projekt för lärverktyg m.m.
Det är inte möjligt att ge en generell beskrivning av skolsituationen för romska
barn och elever, eftersom varje enskild individ själv avgör om hon eller han vill
identifiera sig som rom i förskola eller skola. Beskrivningar i redovisningen kan inte
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heller baseras på Skolverkets data på individnivå, då den inte har någon koppling
till etniskt ursprung.
Bland de familjer som själva identifierar sig som tillhörande den romska nationella
minoriteten finns också stor heterogenitet bl.a. i fråga om historiska, kulturella,
språkliga variationer, utbildningsbakgrund och socioekonomiska förhållanden.
Kvalitativ kartläggning

Skolverket träffade i november 2012 en överenskommelse med Södertörns Högskola avseende en kvalitativ kartläggning av romska barn och elevers skolsituation i
fem pilotkommuner. Resultatet redovisas i rapporten Mamma, ska jag säga att jag är
rom? som är skriven av Christina Rodell Olgac, docent i pedagogik vis Södertörn
högskola och Angelina Dimiter-Taikon, fil.mag. i pedagogik och lärare i Roma Kulturklass i Stockholm. Rapporten baseras på dokumentstudier, intervjuer och samtal
med såväl romer som icke-romer i de fem pilotkommunerna. I denna redovisning
sammanfattas och analyseras resultat från kartläggningen. Särskilt fokus riktas mot
lärande exempel för att öka andelen barn med romsk kulturbakgrund i förskola och
förskoleklass samt romska elevers situation när det gäller att slutföra grundskolan
med godkända betyg. Rapporten innehåller även en diskussion om teoretiska perspektiv och en del om tidigare forskning på området. Författarna har varit särskilt
angelägna att bidra med ett romskt perspektiv. Rapporten i sin helhet biläggs denna
redovisning.
Enkät till skolledare i pilotkommunerna

För att komplettera den kvalitativa rapporten har Skolverket utformat enkäter till
förskolechefer, rektorer i grundskola och gymnasieskola i pilotkommunerna. Syftet
med en enkätundersökning är att bättre kunna beskriva skolsituationen för elever
med romsk kulturbakgrund i de fem pilotkommunerna. Skolverkets avsikt är inte
att registrera uppgifter som kan knytas till enskilda barn eller elever utan att kunna
ge en allmän bild av skolhuvudmännens förmåga som svar på regeringens uppdrag.
Enkätfrågorna har utarbetats efter en likartad enkätinsamling gjord av Utbildningsstyrelsen i Finland. Datainspektionen kontaktades i februari 2013 för samråd kring
enkätundersökningen. En genomförd enkätundersökning kommer att ge ytterligare
underlag till beskrivningarna för Skolverkets nuvarande regeringsuppdrag, men
också ge underlag för en bedömning av metoden och om den skulle kan upprepas
och på så sätt användas i uppföljningen av den långsiktiga strategin.
Arbetsprocessen tog dock avsevärt längre tid än planerat och resultaten kan därför
inte redovisas vid detta tillfälle. Skolverket ber därför, som framgår ovan, att få
återkomma under hösten 2013 med en kompletterande redovisning av resultat och
analys från denna enkätundersökning.

Redovisning av regeringsuppdrag
2013-04-26
4 (14)
Dnr 2012:518

Arbetet med att förbättra situationen för romska barn och elever i
förskola och skola i pilotkommunerna
Att många romska familjer har en utsatt socioekonomisk ställning påverkar barnens
utbildningsresultat. Om föräldrarna också saknar utbildning kan det finnas ett bristande intresse för och insikt i utbildningens betydelse. Det är därför av yttersta vikt
att skolan i samverkan med familjerna hittar vägar ur situationen. Skolverkets tidigare studie av romer i skolan1 betonar att det är motiverat med särskilda satsningar
och att dessa bör vara kontinuerliga och ha långsiktig karaktär.
Skolarbetet i pilotkommunerna inriktas till stor del på att bemöta romska barn som
andra, med de individuella behov av särskilt stöd som de kan ha och med de insatser som skolorna kan erbjuda. Det innebär att de flesta elever med romsk bakgrund
går tillsammans med andra elever i ordinarie undervisning. Eleverna ges särskilt
stöd om de riskerar att inte nå godkända betyg i ett ämne. De särskilda insatser som
görs enbart för romska elever, består i huvudsak av studiehandledning av romska
brobyggare eller assistenter. Ofta präglas dessa insatser av tillfällig karaktär.
Antal romska elever i pilotkommunerna

I den kvalitativa kunskapsinsamlingen via intervjuer och dokumentstudier finns
stora skillnader i uppskattning av antal elever med romsk bakgrund och det finns
inte någon beskrivning av andelen elever som går vidare till gymnasieskolan. Nedan
redovisas en uppskattning av antalet elever med romsk bakgrund grundad på uppgifter från intervjuer om hur många personer med romsk kulturbakgrund som finns
i pilotkommunerna. Uppskattningarna kompletteras av uppgifter om modersmålsundervisning som lämnats av skolorna i pilotkommunerna. Det finns dock en stor
skillnad mellan det antal elever som skolhuvudmannen vet har rätt till undervisning
i romani och de elever som faktiskt deltar undervisningen.
Det finns en rad faktorer som påverkar redovisningen av deltagande i modersmålsundervisning. Skolinspektionen beskriver i sin rapport om undervisning i de nationella minoritetsspråken2 att verksamheten ofta är lågt prioriterad och att lärarbrist
är ett stort problem.
Det finns även andra faktorer som lyfts fram i intervjuer i pilotkommunerna.
Många familjer väljer att inte meddela skolan att eleverna talar romani i hemmet.
Vissa skolor ställer inte frågan och upplyser inte om möjligheten till modersmålsundervisning. Det finns familjer som väljer modersmålsundervisning i ett majoritetsspråk från det språkområde där man tidigare levde. Eleverna läser exempelvis
finska eller serbiska istället för kale eller arli. Att romska elever från utlandet har
rätt till modersmålsundervisning i två språk är ofta okänt. Skolan bedömer att eleven inte har grundläggande kunskaper i romani och därmed inte rätt till undervisning i ämnet modersmål m.m.

Skolverket, Romer i skolan – en frdjupad studie, (Rapport 2007:292)
Skolinspektionens kvalitetsgranskning I marginalen - En granskning av modersmålsundervisning och
tvåspråkig undervisning i de nationella minoritetsspråken (Rapport 2012:2)
1
2
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I Skolverkets rapport från år 20073 redovisades också deltagande i modersmålsundervisning. Bilden från då och nu i de fem pilotkommunerna är likartad, förutom i
Linköping där man sedan den förra rapporten har byggt upp modersmålsundervisningen.
Kommunernas redovisning till SCB stämmer inte heller alltid med de romska språk
som faktiskt undervisas. Det beror till viss del på administrativa faktorer men också
på brister i rutiner. Nedan redovisas uppgifter som lämnades vid intervjuer i kommunerna.
Luleå

Det finns inte någon dokumentation om romska barns och elever i kommunen. I
intervjuerna uppskattas det röra sig om ett femtiotal barn och elever med kaleromsk bakgrund och ungefär lika många barn och/eller elever med språk- och kulturbakgrund som resande eller arli och/eller gurbeti. Det finns inte några uppgifter
om modersmålsundervisning eller deltagande i förskoleklasser av elever med romsk
bakgrund. Det finns inte heller någon uppskattning av hur stor andel av romska
elever som studerar vidare på gymnasieskolan.
Förskola

En stor andel barn med romsk bakgrund deltar inte i förskolan i Luleå. Det finns
en önskan bland de romska föräldrarna att kommunen ska erbjuda språkutvecklande verksamhet både på svenska, finska och på romani och att förskolor ska utveckla ett mer interkulturellt förhållningssätt. Föräldrarna uttrycker att förskolan
blir en plats för normalisering till majoritskulturen men att barnen också behöver
det romska perspektivet i förskolan för att bli trygga i den dubbla kulturella identitet de kommer att bära med sig genom livet. Det finns idag inte någon pedagog
med romsk språk- och kulturbakgrund som arbetar i kommunens förskolor.
Kommunen har ett krav på minst gymnasieutbildning för uppdrag i förskola eller
skola.
Vid intervjuerna med kommunens tjänstemän diskuterades behovet av att vända ett
exkluderande förhållningssätt mot ett mer inkluderande. Det skulle exempelvis
innebära satsningar på att stödja utbilningar av unga romer för arbete i förskolor
och att kommunen i detta läge kan vidga de lokala behörighetskraven. Uppdraget
för en romsk brobyggare skulle kunna omfatta stöd till personalen i förskolorna för
att öka kunskapen om och samverkan med romska familjer. Uppdraget kunde även
omfatta arbete med språklig och kulturell utveckling för barnen på förskolan.
Grundskola

Situationen under de romska elevernas första år i skolan beskrivs i positiva ordalag
men i och med att eleverna kommer in i tonåren och byter till traditionell klädsel
försämras skolgången. Även kommunens förvaltning beskriver att romska barn
uppfattar skolan som positiv fram till och med år sex. I dagsläget uppfattar föräldrarna att kommunen hotar med omhändertagande i de fall familjen inte kan förmå
sina barn att fullgöra grundskolan. Vid intervjuerna av föräldrarna efterfrågar de
3

Skolverket, Romer i skolan – en fördjupad studie, (Rapport 2007:292)
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möjligheter till modersmålsundervisning i romani. Kommunen erbjuder för närvarande inte någon studiehandledning eller modersmålsundervisning på något romskt
språk.
Den satsning som sker inom kommunen i arbetet med strategin sker främst via en
person som är anställd som brobyggare. Här finns en ambition att brobyggaren ska
bidra till ökad samverkan med romska familjer och att erbjuda utbildningstillfällen
för kommunens personal.
Linköping

Antalet romska elever med språk- och kulturbakgrund inom arli/gurbeti/ashkali
uppskattas till minst 200. Antalet resande romska elever kan uppskattas till ca 20
och antalet kaleromska till minst 50. Det finns även uppgifter i intervjuerna som
tyder på att det kan finnas ytterligare 100 elever med bakgrund från Balkan. Därmed uppskattas närmare 400 elever ha romsk bakgrund i Linköpings grundskolor.
Till SCB redovisade kommunen i oktober 2011 att 83 elever hade rätt till undervisning i romani kelderash/lovari och att mindre än fem elever hade rätt till undervisning i kale. Av dessa undervisades 21 elever i kelderash/lovari, dock ingen i kale. I
kommunens förskoleklasser deltog sju elever som enligt uppgift hade kelderash/
lovari som sitt modersmål. Det finns inte någon uppskattning av hur stor andel av
romska elever som studerar vidare på gymnasieskolan.
Förskola

I Linköpings kommun finns två romska brobyggare som arbetar särskilt med förskolans uppdrag att stödja romska barns språkliga och kulturella utveckling. Ett
femtiotal barn i åldrarna 4-6 år i staden omfattas av detta arbete. De romska brobyggarna bidrar i kontakter mellan förskolor och familjer, särskilt för nyanlända
barn. Brobyggarna fungerar inte som tolkar utan deltar i samtalen.
Brobyggarna önskar utvidga arbetet för att även nå de yngre barnen på förskolorna
i området. Man vill också utveckla tillgången på böcker och annat material med
romska inslag.
Brobyggarna samverkar med personal i ett socialt områdesarbete där kommunen
driver en verksamhet med stöd för familjer i socialt och ekonomiskt utanförskap.
Att det finns en helhet och en tydlig långsiktighet i satsningar riktad till familjerna i
området anser kommunen även bidrar till att öka andelen romska barn i förskola
och förskoleklass.
Grundskola

I Linköpings kommun finns fem personer med romsk språk- och kulturbakgrund
anställda inom skolan. Det är tre brobyggare och två modersmålslärare. Arbetet i
skolorna och med föräldrar samordnas med ett socialt områdesarbete. Arbetet inriktas på att stödja familjer som befinner sig i socialt och ekonomiskt utanförskap.
Brobyggarna stöttar barnen i klassrummen och på raster och fungerar som en länk
in i skolan. De informerar föräldrar, deltar i utvecklingssamtal och förmedlar kontakter med föreningar och andra verksamheter som kan bidra till barnens fritid.
Kommunen har en väl fungerande modell med en fast morgontid för modersmåls-
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undervisning. Det finns en helhetssyn på modersmål i förskola och modersmålsundervisning i grundskolan. Det finns även planer på att erbjuda undervisning på
gymnasiet.
Modersmålslärarna efterfrågar mer böcker och andra läromedel för undervisningen
i romani men betonar att man även utan detta ser goda resultat när barn redan mött
modersmålet i förskolan och nu fortsätter läsa språket i grundskolan. I intervjuerna
betonas vikten av de romska modersmålslärarnas och brobyggarnas motivationsarbete för att öka elevernas närvaro och studieresultat.
Med god samverkan mellan skola med romsk personal och föräldrar har närvaron
blivit betydligt bättre. Det görs en särskild satsning på en grupp flickor i årskurs 7-9
som syftar till att motivera dem till fortsatt skolgång. Arbetet inriktas på att stärka
elevernas självkänsla genom olika gemensamma aktiviteter och med samhällsinformation. Romska föräldrar önskade ökad insyn och delaktighet om arbetet fortsätter. Satsningen är ett projektarbete. Förhoppningsvis kan goda erfarenheter från
detta arbete tas tillvara i nya projekt i kommunen.
Helsingborg

Det finns minst 100 elever med kelderash/lovari/arli/gurbeti romsk bakgrund i
kommunens skolor. Det finns ett nästan lika stort antal barn och elever med resande bakgrund, totalt ca 200 barn och elever i förskola och skola. Till SCB har
kommunen i oktober 2011 redovisat att 83 elever hade rätt till undervisning i kelderash/lovari och att 18 elever hade rätt till undervisning i kale. Av dessa undervisades 21 elever i romani kelderash/lovari. I kommunens förskoleklasser deltog nio
elever som enligt uppgift hade kelderash/lovari som modersmål. Det finns inte
någon uppskattning av hur stor andel av romska elever som studerar vidare på
gymnasieskolan.
Förskola

Det finns för närvarande inte några särskilda satsningar på förskoleverksamhet för
barn med romsk bakgrund i Helsingborg. I intervjuerna uppges att ungefär hälften
av barnen till romska föräldrar går i förskola och att alla barn börjar i förskoleklass.
Arbetet med romsk inkludering ska framöver även inkludera barn yngre än sju år.
De positiva erfarenheter man har gällande den satsning på brobyggare som staden
har gjort i skolan kan eventuellt komma att leda till att man även anställer brobyggare i förskola och förskoleklass. Om andelen romska barn i förskolan ökar bidrar
det också till möjligheter för deras föräldrar att själva fortsätta sina studier.
Grundskolan

Elever, lärare och föräldrar i Helsingborg är eniga i att skolsituationen för romska
elever behöver förbättras. De är mycket nöjda med kommunens satsning på brobyggare, men ger olika bilder av vilka problemen är i skolan. Föräldrar ifrågasätter
om innehållet i undervisningen är de kunskaper som det egna barnet behöver. Lärarna ser istället problem med motivation hos eleverna. Några av de intervjuade
eleverna säger att lärarna borde bry sig om alla elever oavsett etnisk bakgrund. De
menar också att lärarna borde känna till mer om romsk kultur och historia.
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En av de romska företrädarna i Helsingborg menar att det inte skett någon större
förändring i skolan sedan kommunen anställde brobyggare. Det finns enligt honom
fortfarande elever som stannar hemma från skolan eller som följer föräldrarna på
deras resor. Det som förbättrats är kunskapen hos romska föräldrar om skolans
betydelse. Mer arbete behövs för att göra skolan än mer öppen och trygg för
romska elever så att föräldrarna vågar skicka sina barn dit. När fler elever går vidare
till gymnasiet borde det leda till att romska familjer i större utsträckning kan ta del
av möjligheter till arbete och egenförsörjning.
I kommunens aktivitetsplan för romsk inkludering är det fokus på att eleverna ska
avsluta grundskolan med godkända betyg. För att bidra till detta satsas det på två
brobyggare som ska följa de romska elever som behöver stöd, ge studiestöd, läxhjälp och uppmuntran. Brobyggarnas uppgift är också att stödja skolpersonalen i
mötet med de romska eleverna och familjerna. Det finns även planer på att erbjuda
modersmålsundervisning i olika romska språk.
Göteborg

Det bör finnas ca 1000 elever med romsk bakgrund i stadens skolor. I oktober
2011 redovisade samtliga skolor i Göteborg att tolv av de elever som deltog i förskoleklass talade romani i hemmet. Redovisningen av intervjuerna som ligger till
grund för denna redovisning visar en annan bild nämligen att antal elever som pratade romani i hemmet uppgår till ca 100 elever i varje årskurs. De intervjuade menar också att antalet barn med romsk kulturbakgrund ökar i antal i stadens förskolor.
Till SCB har kommunen i oktober 2011 redovisat att 84 elever hade rätt till undervisning i kelderash/lovari och att 32 elever hade rätt till undervisning i kale. Av
dessa undervisades 26 elever i kelderash/lovari och sex elever i kale. I kommunens
förskoleklasser deltog fem elever med kelderash/lovari och sju elever med kale som
modersmål. Det finns inte någon uppskattning av hur stor andel av romska elever
som studerar vidare på gymnasieskolan.
Förskolan

Det finns en kommunal förskola med romsk inriktning och där cirka hälften av
barnen har romsk kulturbakgrund. Det finns även en ambition på förskolan att
samarbeta med föräldragrupper och att stödja föräldrarna i svensk språkinlärning.
En frivilligorgansation planerar i samverkan med kommunen att starta en öppen
förskoleverksamhet riktad till socioekonomiskt utsatta romska familjer från olika
EU- länder som tillfälligt vistas i Göteborg. Målet är att barnen ska få en tryggare
plats och mer meningsfull tillvaro.
Grundskolan

I Göteborg har kommunen valt att återställa tidigare stödresurser för romska elever. Nu arbetar fyra nya romska brobyggare i de stadsdelar där de flesta elever som
behöver stöd bor. Även modersmålsundervisning ska byggas ut från att idag endast
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omfatta en lärare. Vid besöken i Göteborg besöker intervjuarna två grundskolor
där personalen uppskattar att ett åttiotal elever har romsk språk- och kulturbakgrund men att bara ca femtio av elevernas föräldrar har valt att själva beskriva sig
som romer. Modersmålsundervisningen på en av skolorna fungerar bra då modersmålsläraren kan undervisa en morgon i veckan när skolans personal har möten.
Det har skapat tillfällen till möten mellan modersmålsläraren och elevernas övriga
lärare. Mötena har i sin tur bidragit till att nästan alla romska elever deltar i undervisningen i romani.
Den relativt stora omflyttning av elever som betecknar många skolor i socioekonomiskt utsatta områden skapar problem med kontinuitet och trygghet. Ett problem som en rektor på en skola i Göteborg lyfter är ökad frånvaro bland romska
elever vid övergång från mellan- till högstadium. Att de elever som har störst behov
av trygghet och kontinuitet får svårigheter när kontrollen minskar och det krävs
mer egenansvar. I intervjun med rektorn betonas vikten av samverkan med föräldrar och stöd av exempelvis brobyggare men inte skolans egen organisation och
förmåga att hantera situationen med ökad frånvaro bland elever med romsk bakgrund.
En kompletterande verksamhet som lyfts fram i Göteborg är en särskild familjebehandlingsverksamhet. Där arbetar man tillsammans med i stadens skolor med elever och deras familjer. Målet är att verksamheten ska vara en trygg arena för förändringsarbete och en brygga till andra hjälp och stödinsatser.
Malmö

När det gäller barn med romsk kulturbakgrund i Malmö så anges i rapporter, utförda i kommunen och redovisade i Malmö stads projektplan för arbetet med
romsk inkludering, att en dryg tredjedel av barn i åldersgruppen 1-6 år deltar i stadens förskoleverksamhet. I Malmö finns ett kommunalt informations- och kunskapscenter som bl. a. verkar för att öka andelen barn som deltar i förskola. I redovisningen av intervjuerna och utifrån dokumentation från Malmö uppskattas det
finnas minst etthundra barn med romsk kulturbakgrund i varje årskull.
Därtill bör det finnas upp emot 1000 elever med olika romsk bakgrund i grundskolan. Till SCB har kommunen i oktober 2011 redovisat att 57 elever hade rätt till
undervisning i kelderash/lovari och att 55 elever hade rätt till undervisning i kale.
Av dessa elever undervisades 12 elever i lovari/kelderash och nio elever i kale. I
kommunens förskoleklasser deltog åtta elever med kale som modersmål. Det finns
inte någon uppskattning av hur stor andel av romska elever som studerar vidare på
gymnasieskolan.
Förskola

Den romska förskolan Musikanten är en enskild förskola i Malmö stad som är öppen för alla barn. Förskolan ligger i anslutning till Romskt Kulturcentrums lokaler.
Anledningen till att förskolan startades var att flera romska föräldrar inte vågade
skriva in barnen i andra förskolor. Föräldrarna önskade också en verksamhet som
arbetade med att stärka barnens romska identitet samtidigt som barnen fick del av
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samma verksamheter som alla andra barn. Förskolan använder en minibuss för att
hämta och lämna barn i hela Malmöområdet.
Grundskolan

Malmö stads handlingsplan för pilotverksamheten uppskattar att något mindre än
hälften av de romska eleverna i åldrarna 7-15 år har en fungerande skolgång och att
endast ett litet antal av romska ungdomar går i stadens gymnasieskolor. Staden har
ett kommunalt Romskt informations- och kunskapscenter som bidrar med kontakter i
skolor för att förbättra romska elevers skolsituation. Centret har sex anställda och
arbetar främst med kompetensutveckling för personal i stadens skolor.
Modersmålsundervisning bedrivs i Malmö av fyra lärare i olika romska språk. Modersmålslärarna har också uppdrag att arbeta med studiehandledning till de romska
elever som behöver stöd för att nå kunskapskraven i de olika ämnena. Modersmålsundervisningen borde vara mer omfattande, enligt chefen för kommunens
modersmålsenhet. I Malmö hänvisar man inte till svårigheter att finna lämpliga
lärare för modersmålsundervisning i romska språk. Chefen för romskt informations- och kunskapscentrum önskar dock ett ökat romskt deltagande i hela verksamheten.
Vid intervjuerna med förträdare för föreningar i Malmö beskrivs en rad frivilliginsatser från romska föreningar, bl.a. hjälp med läxläsning. Romska ungdomsförbundet arbetar med radiosändningar på romani men också med ett informationsmaterial om romer som unga romer utbildas i för att arbeta med elever på grund- och
gymnasieskolor.
Redovisning av arbetet med utveckling av lärverktyg m.m.
I regeringens uppdrag till Skolverket angående strategin för romsk inkludering ingår
att stödja utveckling av nya material som kan stödja undervisningen i romani chib.
Regeringen har avsatt en miljon kronor för utveckling av lärverktyg på samtliga
varieteter av romani chib för barn, unga och vuxna. Uppdraget genomförs efter
samråd med lärare i romani chib och romska företrädare.
Initialt presenterades uppdraget för lärare i romani chib och företrädare för romska
språk vid en konferens på Språkrådet den 24-25 maj 2012. Vid konferensen uppmanades deltagarna att sprida frågan om vilka material och vilka producenter som
kunde vara lämpliga för uppdraget vidare. På Skolverkets webbplats, Tema modersmål
- romani annonserades även möjligheten till arbete med utveckling av idéer kring
utarbetande av lärverktyg för romani chib. Den 15 juni 2012 avslutades insamlingen
av förslag. Den 3 juli fördes en diskussion med romska sakkunniga om de nitton
olika förslag som inkommit. Skolverket beslutade den 30 augusti 2012 att i detta
uppdrag satsa på nio olika utvecklingsprojekt. nedan redovisas dessa och hur långt
Skolverket kommit i processen med att ta fram de färdiga materialen.

Redovisning av regeringsuppdrag
2013-04-26
11 (14)
Dnr 2012:518

1. Fakta och framtid - handbok för romska ungdomar (16-25 år)

Syftet med materialet är att förmedla fakta om romsk kultur och för dessa ungdomar viktiga områden i det svenska samhället, t.ex. att söka arbete, samt att inspirera
dem att själva söka mer information. Innehållet sorteras utifrån för ungdomar aktuella temaområden i den europeiska ramkursplanen för romska (CFR) och metodboken som hör till denna kursplan. Fakta och framtid består av faktatexter och texter
av inspirationskaraktär såsom intervjuer, reportage, skönlitterära texter, referenser
samt förslag på arbetsuppgifter.
Boken kommer att tryckas på romani arli, kelderash, lovari och polsk romani samt
svenska. Den kommer även att kunna beställas eller laddas ned från Skolverkets
publikationsdatabas. Arbetet är i sitt slutskede. De åttiotal texter som arbetsgruppen tagit fram inom åtta temaområden är översatta till de romska språken och
granskas inför en slutlig korrigering av respektive översättare. Formgivning och
tryck av böckerna är planerad till maj/juni vilket innebär att materialet finns tillgängligt till höstterminens start 2013.
Arbetsgruppen består av Fatima Bergendahl, Kati Dimiter-Taikon, Mirelle Gyllenbäck, Iren Horvatne, Domino Kai, Teresa Kwiatkowski, Fatima Miftar, Kani Miftar
och Ali Rosario. Mai Beijer har utgjort den redaktionella ledningen.
2. Vi läser om romer - material för undervisning om romer (13-18 år)

Romska ungdomsförbundet har utvecklat ett informationsmaterial i form av texter
och bilder som behandlar romska gruppers historia, kultur och språk. Materialet ska
tryckas av Romska ungdomsförbundet och användas för att presentera romsk kultur i undervisningen om nationella minoriteter i grundskolan inom ett projekt, även
det kallat Vi läser om romer.
Uppdraget från Skolverket omfattar översättningar av materialet till tre romska
språk, kelderash, arli och polsk romani. Översättningarna av informationsmaterialet
ska tillgängliggöras på de tre olika språken via en webbplats kallad romernashistoria.se samt på Skolverkets webbplats Tema modersmål. Romska ungdomsförbundet planerar att även tillgängliggöra ljudfiler på de båda webbplatserna. Presentation
av materialen på webbplatserna beräknas ske i början av september 2013.
3. Django – en sagobok för barn och vuxna.

Romani Glinda från ERG förlag översätter sagoboken om jazzsångaren Django
Reinhart från engelsk förlaga till romani arli och romani kelderash. Romani Glinda
levererar den färdiga boken med tillhörande cd-skiva till Skolverket i 500 exemplar
på kelderash samt 500 exemplar på arli. Skolverket undersöker möjligheterna att
distribuera dessa böcker via myndighetens publikationsdatabas med start i augusti
2013.
4. Övningsuppgifter till läroboken Saga och sanning (12-16 år)

Övningsuppgifterna till den redan befintliga läroboken Saga och sanning kommer ges
ut på arli, kelderash och lovara. En grupp modersmålslärare med Iren Horvatne
som redaktör skapar övningsuppgifter som riktar sig till elever som deltar i modersmålsundervisning i romska språk. materialet ska kunna användas vid språkundervisning i romani chib för elever mellan 10 och 14 år. Övningsuppgifterna kom-
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mer att göras tillgängliga till höstterminen 2013 i pdf-format och distribueras parallellet med textböckerna från Skolverkets publikationsdatabas. Övningarna kommer
även att finnas tillgängliga via Skolverkets webbplats, Tema modersmål romani.
5. Webbresurs för information om resande romani språk och kultur (10-18 år).

Riksförbundet för folkmusik och dans (RFoD) utvecklar med Anita Santesson som
redaktör ett mediebaserat informationsmaterial i form av filmer, texter med intervjuer och beskrivande texter. Materialet ger en presentation av resande romskt
språk och kultur som hämtats bl.a. från den resande romska festival som hölls i
Stockholm i oktober 2012. Materialet presenteras på en webbplats som RFoD ansvarar för. På webbplatsen finns även en lärarhandledning till informationsmaterialet för lärare i grundskola och gymnasieskola. Materialet tillgängliggörs i digitalt
format med start i augusti 2013. Skolverket kommer att sprida materialet digitalt
bl.a. via webbplatsen Tema Modersmål, resande romani.
6. En saga om katten Maja - för modersmålsundervisning i romani arli (7-12 år).

Boken är skriven av Fatima Bergendahl och innehåller parallella texter på svenska
och romani arli. Skolverket har för avsikt att distribuera boken via myndighetens
publikationsdatabas med start i augusti 2013 samt digitalt via webbplatsen Tema
modersmål, romani arli.
7. Lillasyster och storebror - för undervisning i resande romani (7-10 år)

Detta är en illustrerad berättelse av Eleonor Frankemo Johansson. Materialet är
publicerat på Skolverkets webbplats Tema modersmål, resande romani och kan laddas
ned i pdf-format.
8. Anglune láve - en kaleromsk lärobok (10-18 år)

Ett arbete har påbörjats för att ta fram en grundläggande lärobok på romani kale.
Läromedlet skrivs av Domino Kai samt Dimitri Florin och riktar sig till elever som
har kalespråket i sin närmiljö och som vill utveckla och använda det. Skolverket
avser tillgängliggöra materialet i tryckt och pdf-format. Böcker och filer ska distribueras från Skolverkets publikationsdatabas med start i januari 2014.
9. Bild- och ljudordlistan på Skolverkets webbplats Tema modersmål (3- 18 år)

En bild- och ljudordlista är en digital ordlista där 1800 substantiv beskrivs i text,
bild och ljud. Detta är en generell språkresurs med ett stort antal besökare. Under
2013 genomförs kompletteringar avseende de romska språken. Översättningar och
inläsningar görs av Romska ungdomsförbundet som läser in orden till bild- och
ljudordlistan på kelderash och på arli samt översätter och gör inläsningar till polsk
romani och till kale. Kompletteringar ska vara införda på bild- och ljudordlistan i
december 2013.
Skolverkets slutsatser
Eftersom den kvalitativa studien är ringa i omfattning och den kvantitativa inte
ännu är slutförd, är det svårt att dra slutsatser av materialet. Skolverket menar att

Redovisning av regeringsuppdrag
2013-04-26
13 (14)
Dnr 2012:518

det ändå går att skönja en viss tendens och vill därför uppmärksamma på nedanstående inför det fortsatta arbetet med romsk inkludering.
Alla barn och elever ska enligt skollagen ha lika tillgång till undervisning. För att
uppnå detta mål behövs ett främjande arbetssätt som är till gagn för varje enskilt
barn eller elev. Ibland behövs specifika insatser som kräver utökad kunskap och
samverkan. Förskolor och skolor har även att förhålla sig till nationell minoritetslagstiftning som betonar stöd och utveckling av minoritetens språk och kultur. Det
finns samtidigt en generell beskrivning i samhället där skolproblem som berör
romska barn och elever har en tendens att kulturaliseras och där svårigheter och
problem ofta tillskrivs romerna själva. Även regeringen anger med stöd av bl.a.
utredningen ”Romers rätt” (SOU 2010:55) att familjer med romsk bakgrund har
sämre levnadsvillkor än befolkning i övrigt. Att romer befinner sig i ett socialt och
ekonomiskt utanförskap och att romer generellt är mer utsatta för diskriminering.
Att ha kunskap om antalet elever med romsk språk- och kulturbakgrund som bor i
en kommun är inte alltid en relevant information. Det är istället viktigt att känna till
de elever med romsk bakgrund som har särskilda utmaningar för att nå utbildningsmålen. Då måste både skolan och familjen vara beredda att mötas, att göra
justeringar i sina respektive förhållningsätt.
Det finns skäl för romer att prioritera familjen, släkten för att nå trygghet och inkomst. Vissa romska föräldrar rustar sina barn till egenförsörjning istället för att
förbereda dem för vad de upplever som en diskriminerande arbetsmarknad. Skolan
å sin sida vill inte särbehandla elever utan använder de resurser som finns till hands
för alla. Ibland när kommunikation mellan skolan och familjen inte fungerar resulterar det i stor frånvaro från undervisningen.
Att satsa på brobyggare mellan skolan och de romska familjerna är ett sätt att tackla
den här situationen. Men för att det ska fungera krävs en också en förskjutning i
arbetet på skolorna och en förskjutning i attityden till skolan hos familjen. Ett sätt
är att ordna möten för att öka förståelsen för varandras motiv och drivkrafter. Att
man diskuterar lösningar istället för att leta fel. Skolan har ansvar för att ta initiativ
och att vara beredd att förändra sitt sätt att möta familjerna och de romska eleverna. Då kan familjen se vinster i att samverka och stödja skolan och elevens i sitt
skolarbete. Modersmål i förskola, modersmålsundervisning och studiehandledning i
skolan är viktiga inslag. Målet är att barnen på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens. Arbetet
ska ske i sådana former att elevernas personliga utveckling främjas och deras självkänsla stärks. De lärare som arbetar med modersmål kommer ofta från samma kulturområde som barnen. Dessa personer måste också ha goda kunskaper i svenska
språket och om det svenska samhället.
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INLEDNING
I april 2012 uppdrog regeringen genom Arbetsmarknadsdepartementet till Skolverket att
medverka till att bättre beskriva romska barns och elevers situation i förskola, förskoleklass,
grundskola och gymnasieskola i de kommuner som ingår i pilotverksamheten för romers
inkludering 2012-2015 inom ramen för regeringens Romastrategi. Föreliggande rapport har
sammanställts mellan november 2012-februari 2013 av Christina Rodell Olgaç, docent i
pedagogik vid Södertörns högskola och Angelina Dimiter-Taikon, fil. mag. i pedagogik och
lärare i Roma Kulturklass i Stockholm.
Uppdraget bestod i att genomföra en studie med syfte att beskriva situationen för romska barn
och elever i förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola i de fem pilotkommunerna
Luleå, Linköping, Göteborg, Helsingborg och Malmö som ingår i pilotverksamheten för
regeringens strategi för romsk inkludering.
De övergripande frågeställningar som studien har haft i uppdrag att belysa i pilotkommunerna är
följande:







Hur ser situationen ut för romska barn i förskola och förskoleklass?
Hur ser situationen ut för romska elever när det gäller att slutföra grundskolan med
godkända betyg så att de är behöriga att söka till gymnasieskolan och genomföra
gymnasiestudier?
Vilka initiativ och åtgärder har genomförts/genomförs för att öka romska barns
deltagande i förskola och förskoleklass? Hur har dessa fallit ut/fungerat/vilka resultat har
det gett?
Vilka initiativ och åtgärder har genomförts/genomförs för att öka andelen romska elever
som slutför grundskolan med betyg som ger behörighet att söka till gymnasieskolan,
liksom andelen som söker till och genomför studier på gymnasieskolan? Hur har dessa
fallit ut/fungerat/vilka resultat har de gett?

Vidare har vi i studien haft avsikten att undersöka följande frågor:






Hur beskriver de intervjuade romerna skolsituationen för romska barn och ungdomar i
pilotkommunerna?
Hur beskriver de intervjuade romerna bemötandet från förskola och skola?
Hur beskrivs i dokument och genom intervjuer av ansvariga den romska skolsituationen i
den aktuella kommunen?
Vilka eventuella skillnader och/eller likheter framträder ur de olika beskrivningarna?
Skiljer kommunerna sig åt och om så är fallet, vari består denna skillnad?
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Eftersom det är majoritetssamhällets perspektiv och myndighetsbilden som tidigare främst
framkommit i olika rapporter om romers situation, har vi i studien varit särskilt angelägna att
bidra med det romska perspektivet, även om myndighetsperspektivet självfallet finns med. Vi
vill framföra vårt varma tack till projektledningar, kommuner och alla romer och icke-romer som
på olika sätt bidragit till kartläggningen!

BAKGRUND
Skolverket har i flera rapporter beskrivit den romska minoritetens situation. Här nämns endast
kortfattat några av dem. I rapporten De nationella minoriteternas utbildningssituation
(Skolverket 2005) konstateras att när det gäller möjligheten till utbildning för modersmålslärare
är situationen svårast för romerna och många saknar behörighet att studera på högskola. I
Skolverkets statistik framkom att endast 25 % av de romska elever som är berättigade till
undervisningen i modersmål deltar i denna. Brist på läromedel ger också signaler till elever om
att det inte är ett område som det satsas på. I rapporten Romer i skolan – en fördjupad studie
(Skolverket 2007) beskrivs med utgångspunkt i fallstudier gjorda i skolor i Stockholm, Göteborg,
Malmö, Linköping och Norrköping att många av de romska eleverna har stor frånvaro, inte
avslutar grundskolan med fullständiga betyg eller går vidare till gymnasieskolan.
Rapportskrivarna menar att aktiva insatser från skolorna ger resultat, där romska skolassistenter
är ett exempel, men trots detta är satsningarna oftast mer tillfälliga. Skolverket framhåller även
att få studerar sitt modersmål och att många romska elever inte uppger sin romska bakgrund,
eftersom de vill undvika negativ särbehandling. Ett skäl till att få deltar i
modersmålsundervisningen är enligt rapporten den att läraren talar en annan varietet av romani
eller att det inte finns modersmålslärare att tillgå samt att många föräldrar inte begär
modersmålsundervisning. Vidare förekommer mobbning och trakasserier av romska elever i
skolan, men att detta enligt rapporten inte verkar vara något stort problem i de skolor som man
besökt i studien.
Även Delegationen för romska frågor bekräftar i sin rapport Romers rätt – en strategi för romer i
Sverige (SOU 2010:55) en liknande bild av romska barns skolsituation och minoritetens
utbildningssituation i stort. Delegationen lyfter fram bristen på romska förebilder i såväl skolan
som i samhället i övrigt samt vidare ”diskriminering, trakasserier, dålig kunskap om romer och
deras rättigheter samt brister i skolan vad gäller uppföljning och stödåtgärder” som orsaker till
lägre skolnärvaro och sämre studieresultat. Svag studietradition hos den äldre generationen är en
annan viktig orsak (ibid.: 25).
Diskrimineringsombudsmannen (DO 2011) framhåller att frågan om romers skolgång och
utbildning fortfarande ses som en fråga om skolplikt och att barnens frånvaro brukar ses som
kulturella orsaker. DO menar att i stället för att ensidigt framhålla skolplikten, måste man i stället
synliggöra och motverka diskriminering av romer i olika utbildningssituationer. Här nämns
också granskning av innehållet i läroböcker och undervisningsmaterial som kan innehålla
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kränkande beskrivningar och bilder av romer samt också synliggörandet av minoritetens historia,
språk och kultur (ibid.: 59-60).

TEORETISKA PERSPEKTIV OCH TIDIGARE FORSKNING
De flesta barnen i Sverige genomgår idag en dubbel socialisation genom de
socialisationsmönster som de möter i hemmet och dem som de möter i förskolan. Vistelsen i
förskolan kan vara fråga om "en delad vårdnad" (Gars 2002), där den offentliga socialisationen
av barnen genom förskolan delvis tagit över föräldrarnas roll. Barndomen och föräldraskapet har
på så vis blivit en offentlig angelägenhet i mycket större utsträckning än tidigare. Föräldrar är
inte ensamma om att fostra sina barn utan har förskollärare som de ska samarbeta med kring
barnens uppväxt och utveckling. Den institutionaliserade barndomen blir i många fall "en plats
för normalisering, där det gäller att uppmärksamma avvikelser från normen inför att barnen ska
vidare i raden av institutioner som fritidshem och skola" (ibid.: 97). Att många romska barn idag
fortfarande inte går i förskolan är därför en fråga som ofta uppmärksammas.
Anette Lareau (2000, 2003) har inspirerad av Pierre Bourdieus kapitalbegrepp i två studier
problematiserat relationen mellan hemmet och skolan och den numera vanliga synen att detta är
två sfärer som ska förenas. Bourdieus kapitalbegrepp innebär i korthet att inte bara ekonomiska
tillgångar utan också andra materiella och immateriella tillgångar kan omvandlas till makt och
inflytande i samhället. I studien Home Advantage. Social Class and Parental Intervention in
Elementary Education (Lareau 2000) har hon undersökt hur föräldrar i USA med tillhörighet i
olika samhällsklasser använder sig av och utnyttjar sina skilda resurser och sin kunskap om
skolgång för att hjälpa sina barn. Genom att göra detta ökar också ojämlikheten mellan barnen,
menar Lareau (ibid.: xiv). Lareau skildrar hur föräldrar ur arbetarklassen precis som föräldrar ur
andra samhällklasser har en önskan att hjälpa sina barn så att de lyckas i skolan. De klär barnen,
skickar dem till skolan i tid, uppmanar dem att uppföra sig väl och försöker även få dem att göra
sina läxor. I motsats till medelklassföräldrar överlämnar de det huvudsakliga ansvaret för
barnens studier till lärarna. Skälen till detta kan ibland bero på att de känner sig underlägsna
lärarna eller oroliga för att göra fel när de försöker hjälpa sina barn med skolarbetet. Dessa
föräldrar ser hemmet och skolan som två separata sfärer, menar Lareau (ibid.: viii).
I sin andra studie Unequal Childhoods. Class, Race, and Family Life (Lareau 2003) beskriver
Lareau faktorer som påverkar skolresultat bland barn i amerikanska ”svarta” och ”vita”
medelklassfamiljer som hon jämför med arbetarklassfamiljer och fattiga familjer.
Medelklassfamiljernas socialisation av barnen präglas av det som Lareau kallar concerted
cultivation ’samlad bildning’, vilket innebär att föräldrarna uppfostrar, värderar och ”odlar” sina
barns talanger, åsikter och förmågor samt schemalägger olika typer av aktiviteter för dem på
fritiden (ibid.: 238). Medelklassbarnens fritid var därför mycket mer organiserad med många
olika typer av aktiviteter. Arbetarklassfamiljerna och de fattiga familjernas uppfostran och
socialisation av barnen i studien såg hon som accomplishment of natural growth, ungefär
’utbildning genom naturlig uppväxt’, där synen på barns utveckling är att den sker spontant och
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av sig själv så länge som de får trygghet, mat och andra grundläggande behov tillgodosedda
(ibid.: 238). Här kunde barnen under lång tid och på egen hand sysselsätta sig själva på olika sätt.
I dessa familjer umgicks också familjemedlemmar i större utsträckning med varandra och banden
inom familjen var starka och sträckte sig även utanför själva kärnfamiljen.
Det var när barnen från dessa två familjekategorier kom i kontakt med olika samhällsinstitutioner
som exempelvis skola, hälsovård osv. som skillnaderna mellan grupperna blev tydligare och
även fick stora konsekvenser för dem. Medelklassbarnen och deras föräldrar förhöll sig på ett
mer otvunget sätt till de olika institutioner och myndigheter, ställde frågor och ifrågasatte
åtgärder och beslut, medan föräldrarna och barnen från arbetarfamiljerna och de fattiga
familjerna inte var lika pådrivande utan mer undfallande och accepterande i sitt förhållningssätt i
sina kontakter med dem. Studien visar tydligt att det pågår a transmission of differential
advantages, ’överföring av särskiljande fördelar’, genom det kulturella kapital som
medelklassens barn fick med sig från hemmet och som gynnade dem i mycket högre grad i
jämförelse med barnen från arbetarfamiljer och fattiga familjer såväl i skolan som i det
omgivande samhället.
Att lärare och föräldrar är samarbetspartners kring barnens utveckling och skolgång betonas i
läroplaner och andra policydokument gällande skolan och detta ses idag oftast som något
självklart. En av kritikerna av detta synsätt, Maria Eulina P. de Carvalho, utgår även hon från
Bourdieus kapitalbegrepp i sin bok Rethinking Family - School Relations. A Critique of Parental
Involvement in Schooling (de Carvalho, 2001), som bygger på egna erfarenheter och studier
gjorda i Brasilien och USA. de Carvalho pekar på dilemman som kan uppstå i synen på hemmet
och skolan som en gemensam sfär, där föräldrar och lärare förväntas vara samarbetspartners
kring barnens utveckling och skolgång. Det kan innebära att hemmet och det som sker där
betraktas som något som inte har samma värde som det som görs i skolan, hävdar de Carvalho.
Därmed finns det också en risk att skolan underskattar det som sker i hemmet. Detta kan även
leda till intrång i hemmet på skolans villkor, eftersom det underförstår att skolan också ska
uppfostra föräldrarna som en förutsättning för barnens skolgång. de Carvalho menar att eftersom
det numera förutsätts att föräldrar aktivt ska stödja barnens skolgång och lärande, blir just läxor
skolans, eller i förlängningen statens, kulturella tvång över familjen och olika etniska grupper.
Genom dessa läxor blir hemmet en fortsättning av klassrummet. Ur detta perspektiv finns det lite
utrymme och tid för andra typer av informellt lärande exempelvis knutet till olika kulturer och
traditioner, och för fritid. Synen bygger också på kärnfamiljen som en förutsättning, det vill säga
att det alltid finns en vuxen hemma som har tid att hjälpa till med skolarbetet.
Synen på relationen hem och skola som en gemensam sfär bortser dessutom från lärares
professionalitet, eftersom det innebär att föräldrarna betraktas som lärare i hemmet.
Uppfattningen underförstår även att skolan och föräldrarna har samma makt över barnens
skolgång. Den överlåter också förbättringar av barnens skolframgång till hemmet. de Carvalho
menar att det faktum att familjens insats formellt har erkänts som en avgörande förutsättning för
skolframgång är ett svek mot det demokratiska projekt som allmän skolgång utgör (ibid.: 136).
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Hon menar att man i stället måste stärka skolans demokratiska roll samtidigt som man begränsar
hur långt skolan får gå in i privatlivet. Genom att maximera skolans resurser och minimera
inflytandet av familjens egna resurser som en förutsättning för skolframgång. Skolgång bör för
att nå social rättvisa i stället neutralisera skillnaderna mellan elevernas hemförhållanden, hävdar
de Carvalho. Det innebär att samarbetet mellan skolan och föräldrarna inte kan utgöra en
förutsättning för skolframgång, eftersom en sådan syn snarare skulle missgynna barn vars språk
och lärande i hemmet tar sig andra uttryck än dem som betraktas som giltiga och tillmäts värde i
skolan. Detta behöver i sin tur inte hindra att föräldrar intresserar sig för sina barns skolgång,
menar hon. Tankegångar och erfarenheter från både Lareaus och de Carvalhos forskning kan
vara intressanta att relatera till också när romska barns och elevers socialisation och skolgång
diskuteras, något som vi återkommer till senare.

Romska barns skolgång i ett europeiskt perspektiv

En forskare som diskuterar romska barns skolgång i ett europeiskt perspektiv är Jean-Pierre
Liégeois. I sin bok Roma in Europe (Liégeois 2007) intar han ett interkulturellt förhållningssätt i
analysen av romers situation i Europa idag och framhåller att romer, som den svagare gruppen
när det gäller makt och inflytande i samhället, för att hävda sig behöver låna verktyg som
exempelvis skolgång och utbildning från den starkare gruppen, majoritetssamhället, för att kunna
hävda sig och få större inflytande, men också för att kunna fortsätta leva som romer. Dessa
verktyg kan omfatta sociala, yrkesmässiga, politiska och ideologiska aspekter och beteenden
vilka inte alltid överensstämmer med de synsätt och värderingar som minoriteten försöker bevara
eller utveckla. Detta i sin tur kan innebära att dilemman uppstår kring olika frågor. Exempelvis
kan romska föräldrar uppleva stor otrygghet i relation till skolan, eftersom de upplever att de
riskerar att på olika sätt förlora sina barn genom att sätta dem i skolan, bland annat eftersom
avståndet mellan barnen och föräldrarna därmed kan öka, men också att barnen sedan lämnar
skolan rotlösa och utan fotfäste på arbetsmarknaden (ibid.: 175-176; jfr Rodell Olgaç 1998).
Utifrån ett interkulturellt perspektiv uppmärksammar Liégeois att det informella lärande som
pågår i de romska familjerna ges alltför liten uppmärksamhet. Här kan det handla om värderingar
och normer som exempelvis flexibilitet, initiativförmåga, geografisk mobilitet, barnens
uppfostran och ett gemensamt vardagsliv som sammantaget kan bidra till en stark känsla av
identitet. Just dessa aspekter motsvarar dessutom många av de krav som ställs i den tid och i det
rörliga samhälle som vi idag lever i. Även Liégeois menar att det informella lärande som sker i
de romska familjerna sällan erkänts i skolsammanhang, eftersom de kunskaper barnen får i
hemmet inte motsvarat det kulturella och språkliga kapital som vanligtvis ges värde i skolan. Att
gå i skolan kan alltså hindra barnen från att delta just i det informella lärande som hela tiden
pågår i familjerna. Samtidigt har möjligheter till att använda skolkunskaperna begränsats av
diskriminering och andra sociala och ekonomiska faktorer, som exempelvis att man inte fått
arbete trots skola och utbildning. Vidare kan familjens och skolans synsätt och värderingar på
olika sätt skilja sig åt, vilket också kan leda till öppna eller dolda konflikter för barnen, något
som i sin tur kan bidra till en dubbel marginalisering.
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I sin senaste bok The Council of Europe and Roma: 40 years of action (Liégeois 2012) betonar
Liégeois ännu starkare betydelsen av skolgång för romer som i dagens samhälle blivit avgörande
för minoritetens överlevnad. Avsaknad av läskunnighet kan inte längre skydda människor eller
göra dem oberoende i samhället, något som tidigare i romska sammanhang ibland använts som
en gränsbevarande mekanism gentemot en fientlig omgivning (jfr Gustafsson 1971). Dagens
samhälle kräver läs- och skrivkunnighet för de flesta arbeten och aktiviteter. Avsaknad av
skolgång innebär även stora nackdelar för individen, inte bara ekonomiskt utan också socialt och
psykologiskt, vilket kan innebära bidragsberoende och oförmåga att skapa en bra framtid för sina
barn (Liégeois 2012: 112).
Brittiska studier

Forskning och beprövad erfarenhet när det gäller skolsituationen hos Travellers i Storbritannien
pekar på flera paralleller med den svenska situationen för romer. Med Travellers avses grupper
som Gypsy Travellers, Irish and Scottish Travellers, Fairground Travellers, Circus Travellers,
New Travellers and Roma (Gypsy Travellers from Eastern Europe) (Danaher, Coombes &
Kiddle, 2007: xiii).1 Brittiska studier visar samstämmigt att det finns vissa faktorer som särskilt
gynnar skolgången för dem. I studier gjorda av Christine O’Hanlon & Pat Holmes (2004)
framkommer att barnen bland Travellers i högre grad är vana vid att lära tillsammans i familjen.
Genom att dela upp en syskonskara utifrån ålder i olika klasser i skolan oroar man många gånger
familjerna, som ofta ber om att få ha barnen samlade i samma klass. Föräldrarna förväntar sig att
äldre syskon tar hand om de yngre syskonen i skolan. O’Hanlon & Holmes anser att det kan vara
till stor hjälp för barnen om skolan åtminstone inledningsvis stödjer de äldre syskonen i deras
uppdrag att se till att de yngre känner sig trygga. Flexibilitet när det gäller lösningar på olika
frågor relaterade till familjetraditioner bland Travellers är också något som framhålls som en
nyckelfaktor i arbetet för att dessa elever ska lyckas i sin skolgång. På detta vis minskar också
barnens frånvaro (Tyler, 2005).
En välkomnande och positiv inställning till barnen oavsett hur länge de kommer att stanna i den
aktuella skolan, påverkar också barnens vilja att delta i skolarbetet även om de snart kanske
måste byta skola, eftersom många Travellers i Storbritannien också är mer mobila i sitt boende
(Danaher, Coombes & Kiddle, 2007). En annan aspekt som kan ha stor betydelse är en särskild
plats i skolan, ”a sanctuary territory a Traveller friendly space” (Tyler, 2005: 102), en fristad
eller fredad zon för eleverna, där det också finns personal tillgänglig för att stödja och hjälpa
dem. På så vis undviks konflikter och problem som ofta kan uppstå på raster eller under mindre
styrda moment under skoldagen, då det kan vara lätt att bli utsatt för mobbning, diskriminering
och trakasserier. Skolor där diskriminering och rasism aktivt motarbetas har också högre andel
1

Travellers skulle kunna översättas med resande, men omfattar i en brittisk kontext många fler grupper än resande
romer utgör i Sverige (Danaher, Coombes & Kiddle, 2007). Av den anledningen använder vi oss här fortsättningsvis
av ordet Travellers, när vi refererar till den brittiska situationen. Vissa studier använder även sammansättningen
Gypsy Roma Traveller (jfr Foster & Walker 2009).
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elever som stannar kvar. Här talar man om betydelsen av nolltolerans när det gäller alla former
av diskriminering och rasism.
I de brittiska studierna betonas också modersmålets roll och att lärare tar till vara på de olika
kompetenser och den rikedom av kulturella traditioner och färdigheter, som barnen har med sig
till skolan samt visar förståelse för deras bakgrund. Multimodala uttrycksformer lyfts också fram
i de brittiska studierna som ett sätt att förbättra bland annat elevernas läs- och skrivutveckling
(Danaher, Coombes & Kiddle, 2007). För att möta föräldrarnas oro för sina barn framhålls att det
är viktigt att bygga upp en mycket nära och förtroendefull kontakt mellan lärare och föräldrar.
Denna kontakt sträcker sig många gånger långt utöver den vanliga lärarrollen (Derrington &
Kendall, 2004). I en studie av en grupp lärare med lång erfarenhet av arbete bland Travellers
framhålls att just en god kontakt mellan föräldrar och lärare inte bara kan förbättra barnens
skolresultat, den kan till och med leda till att föräldrarna själva återupptar sin egen många gånger
avbrutna skolgång. Just denna studie beskriver särskilt lärarnas engagemang i sina elever och
deras starka patos för social rättvisa. Dessa lärare har inte bara förmåga att se den enskilde
eleven i klassrummet utan också i sitt sociala sammanhang. För lärarna, som ofta bedriver
uppsökande verksamhet och ibland även reser tillsammans med familjerna, kan det innebära att
de först i nästa generation får uppleva frukten av sitt arbete (Danaher, Coombes & Kiddle, 2007).
Brian Foster & Anne Walker (2009) lyfter fram frånvaron från skolan som en av de faktorer som
av lärare anges som den mest avgörande för en förbättrad skolgång för Gypsy Roma Traveller,
som de använder som samlingsbeteckning de många olika grupperna. De menar dock att frågan
inte är så enkel utan andra faktorer som hör samman med social utslagning också kan ligga
bakom. På ett ytligt plan menar de att man ser att elever som inte kommer till skolan inte kan
hänga med i undervisningen och gapet till skolkamraterna bara ökar. Barnens lärande avbryts
ständigt och de missar olika moment eftersom de varit frånvarande. Fosters & Walkers
erfarenheter är att lärare vanligtvis är beredda att satsa på sina elever, men inte lika ofta om de är
osäkra på om eleven kommer att dyka upp i skolan. När det gäller kamratrelationer kan det också
bli problem, eftersom klasskamraterna inte litar på att eleven kommer nästa dag och eleven
därför hamnar utanför kamratgemenskapen. Det blir något av en ond cirkel om inte eleven
känner sig inkluderad och dessutom inte kan följa med i undervisningen på grund av för stor
frånvaro. Men även andra faktorer som bristande hälsa, kortare livslängd, högre barnadödlighet
och hjärt- och lungproblem tillsammans med usla boendeförhållanden, stress, oro, kostfrågor och
livsstil påverkar också barnens hela situation. Dessutom tar det sociala ansvar och den omsorg
som barnen oftast känner och utövar i den utvidgade familjen och släkten mycket tid att sköta
(ibid.: 29-31). Med tanke på föräldrarnas egna många gånger dåliga erfarenheter av skolgång
menar författarna, att mycket arbete behöver göras för att övertyga föräldrar och anhöriga om att
utbildning har ett värde, även för den egna gruppen. En annan fråga gäller att kunna ge garantier
för barnens trygghet och säkerhet såväl i skolan som till och från skolan. Man behöver också
utforma en skolgång som ger en kontinuitet för de elever som flyttar runt. En annan fråga gäller
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att kunna tala om sin etnicitet. Det behövs också garantier för boende så att regelbunden
skolgång är möjlig och att utbildningssystemet gör det möjligt för de elever som missat delar av
sin skolgång att komma ikapp. Författarna nämner också att det är viktigt med personal som har
dessa frågor högt på dagordningen för att få till stånd en bestående förändring.

Svensk forskning om romska barns socialisation och lärande

När Inga Gustafsson i början av 1970-talet analyserar i sin avhandling Studier i en
minoritetsgrupps strävan att bevara sin kulturella autonomi (Gustafsson 1971) den romska
befolkningens strävan att bevara sin kulturella autonomi, diskuterar hon även barnens skolgång,
efter det att både romska barn och vuxna på 1960-talet kom i kontakt med skolan som institution
i Sverige. Det var inte själva frågan om att läsa och skriva som av de romska föräldrarna
upplevdes som hotfull, menar hon, utan snarare handlade det om skolans innehåll som speglade
majoritetssamhällets åsikter och värderingar och som av många uppfattades som ”samhällets
kontroll- och maktmedel” (ibid.: 59). De romska föräldrarna ville behålla kontrollen över sina
barns hela socialisationsprocess, menade Gustafsson, och poängterade att det romska sättet att
uppfostra barn var konsistent och funktionellt, men däremot ”naturligtvis dysfunktionellt för ett
samhälle av majoritetssamhällets typ” (ibid.: 95). I sin avhandling beskriver hon vidare hur
romerna alltid ”sysslat med fri företagsamhet, där det gällt att ständigt ta nya initiativ, att våga ta
risker, att inte vara blyg och hämmad” och den uppfostran barnen har fått har sannolikt därför
”främjat just självhävdelse och självständighet framförallt i sociala kontaktsituationer” (ibid.:
88). Barnen stimulerades på annat sätt än barnen i majoritetssamhället genom att de hela tiden
fick vara tillsammans med föräldrarna och delta i en intensiv samvaro med släktingar. De resor,
sjukhusbesök, sena kvällar tillsammans med vuxna etc. som de deltog i gav också riklig
stimulans. Barnen var tidigt med i den ekonomiska enhet som familjen utgjorde samt bildade
redan i unga år egna familjer. Flickorna fick ta ansvar för hushållsarbete och pojkarna följde med
sina fäder på affärsresor. Den stimulans barnen fick genom att på detta sätt vara delaktiga i den
sociala samvaron hade enligt Gustafsson stor betydelse för deras sociala utveckling, men
gynnade inte skolanpassning.
Den minskade närvaron i skolan på 1960-talet i Stockholm berodde enligt Gustafsson framför
allt att skolan blev en plats där de romska barnen ofta kände att de misslyckades. I hemmet
förvärvade de ”en social skicklighet, en initiativförmåga på det sociala planet och en
organisationstalang av för andra jämnåriga ovanliga mått” (ibid.: 106), menar hon, men det var
inte något som värdesattes i skolan. Därför blev det också svårt för barnen att förena hemmets
och skolans världar. Många gav också upp och lämnade skolan för att kunna behålla
självkänslan. Även lojalitetskonflikter gentemot föräldrarna kunde uppstå, då barnen kanske
tvingades ta ställning mellan skolan och hemmet. Oftast var lojaliteten med föräldrarna av
förståeliga skäl starkast. Gustafssons sammanfattar tolkningen av romernas förhållningssätt
gentemot skolan på 1960-talet som att romerna upplevde skolan som ett hot mot sin kulturella
autonomi och etniska identitet och att de reaktioner som hon iakttog därför kunde tolkas som ett
sätt att försvara sig mot just detta hot. Hon pekar också på att skolan borde göras mer relevant för
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romer när det gäller innehållet, där hon föreslår att ”olika zigenska kulturyttringar, zigensk
historia, det zigenska språket bör få en framträdande plats på schemat” (ibid.: 128).
Skolan som hot och möjlighet

Mer än trettio år senare undersöker Christina Rodell Olgaç i sin avhandling Den romska
minoriteten i majoritetssamhällets skola: Från hot till möjlighet (Rodell Olgaç 2006) utifrån ett
interkulturellt perspektiv den romska minoritetens skolsituation och majoritetssamhällets möte
med minoriteten från mitten av 1900-talet och fram till idag. I det analyserade materialet som
består av texter, intervjuer med romer och icke-romer samt deltagande observationer i en romsk
utbildningsgrupp urskiljs tre perioder när det gäller den romska minoritetens relation till
majoritetssamhällets skola; från andra världskrigets slut fram till 1960-talet, då romer tilläts
flytta från boende i läger till lägenheter och därmed också börja skolan. Den andra perioden
omfattar 1970-2000 och erkännandet av romer som en nationell minoritet samt slutligen 20002005, då datainsamlingen avslutades. När det gäller den första perioden framkommer starka krav
på rätt till skolgång för romer, exempelvis framförda av Katarina Taikon (1963) och andra
romska aktivister. Den andra perioden präglas enligt materialet av diskriminering och likgiltighet
i relationen mellan romer och skolan och från skolans sida en kulturalisering av de romska
skolproblemen, vilket innebär att kulturella och etniska orsaker används för att ensidigt förklara
sociala orättvisor och brister i jämlikhet (de los Reyes, Molina & Mulinari, 2003: 28), medan den
tredje perioden pekar på tendenser till en mer positiv inställning till skolan bland romer. Denna
förändrade inställning motsvaras inte alltid av samma vilja till förändring i skolan där
cementerade föreställningar om minoriteten och romsk kultur fortfarande lever kvar.
Avhandlingen uppmärksammar även att trots att kulturbegreppet idag ses som konstruerat och
ständigt omskapas i samspel med omgivningen, återspeglas inte denna förändring i synen på
romsk kultur där en essentialistisk eller primordial syn på kulturen som fast och oföränderlig
fortfarande lever kvar, också inom forskningen. Det reflekteras exempelvis i de
kulturaliseringstendenser som finns av romska barns skolsvårigheter än idag. Avhandlingen
använder även i utvidgad bemärkelse Ingegerd Municios (1993) två diskurser om nationell
självförståelse och demokratiskt credo i relation till minoriteter och invandrare i skolpolitiska
frågor, när det gäller den romska minoritetens skolsituation. Den nationella självförståelsens
exkluderande diskurs som ser Sverige som ett homogent monokulturellt och enspråkigt land och
som dominerat första hälften av 1900-talet finns fortfarande ofta kvar i synen på invandrare och
minoriteter i skolsammanhang och i samhället i övrigt, trots att den sedan 1970-talet utmanats av
det demokratiska credot, en inkluderande diskurs som omfattar alla grupper. Rätten till
modersmålsundervisning (tidigare hemspråk) är ett exempel på denna diskurs. I romska
skolfrågor lever den nationella själförståelsens diskurs i hög grad kvar, där romer än idag inte ses
som en del av Sveriges historia och nutid, konstateras i avhandlingen (Rodell Olgaç 2006).
Roma Kulturklass

Även i Sverige finns idag verksamheter som har paralleller med internationella erfarenheter. Ett
exempel på detta är arbetet i Roma Kulturklass, en F-9 klass med romsk profil och med romska
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lärare som funnits sedan början av 1990-talet och som tillkommit på romskt initiativ i samarbete
med den kommunala skolan. Arbetet som bedrivs i klassen och som också finns beskrivet i
artikeln Nya perspektiv på romska barns skolgång (Rodell Olgaç, Demetri & Dimiter-Taikon
2010) har flera paralleller med erfarenheterna från exempelvis Storbritannien. Här får romska
elever den fristad som nämns i brittiska studier, särskilt de elever som kommer till klassen efter
att ha gått flera år i andra skolor där de diskriminerats och misslyckats med sin skolgång. Här
bedrivs en tvåspråkig undervisning enligt läroplanen och med ett interkulturellt perspektiv. Ett
revitaliseringsarbete av det romska språket och den romska kulturen pågår sedan flera år tillbaka
i klassen, men också när det gäller undervisningen i matematik och naturvetenskap, där
traditionell romsk kunskap i dessa ämnen väcks till liv. Lärarna har även ett mycket nära
samarbete med föräldrarna som ofta finns med i klassens olika verksamheter och på så sätt tar
del av den kunskapsspridning som sker där och kan följa sina egna barns lärande och utveckling.
Romska egeninsatser

Romska egeninsatser för att bidra till förändringar för romska barn och ungdomar och
minoriteten i stort har sällan uppmärksammats. Två studier som undersökt projekt genomförda
av romska föreningar kan också ge en bild över vilka frågor som inom minoriteten och relaterade
till skolan av romer har framhållits som angelägna. En studie av 27 romska projekt som under
perioden 1996 – 2009 beviljats medel från Allmänna arvsfonden för olika typer av insatser
riktade till romer, särskilt barn, ungdomar och unga vuxna (Rodell Olgaç 2009; Rodell Olgaç
2012) visar att man inom ramen för projekten försökt förbättra situationen när det gäller just
frågor som skolgång, språk, kulturarv, utbildning och arbetsmarknad bland romer samt att öka
kunskapen om romers situation i majoritetssamhället. Bland de 27 projekten var hälften av dem
inriktade på skolfrågan där man anordnade läxläsning, information till föräldrar om förskolans
och skolans betydelse och vikten av att skaffa sig en utbildning. Projekten hade ofta också haft
kontakter med förskolor och skolor, för att informera om den romska minoritetens historia, språk
och kultur.
Den utvidgade familjens mönster för socialisation och lärande har ofta varit utgångspunkten för
verksamheterna. Genom de generationsöverskridande aktiviteterna har en indirekt utbildning av
föräldrarna också har ägt rum, eftersom många av dem fortfarande inte har någon eller begränsad
skolgång och utbildning bakom sig. Föräldrarna som ofta varit närvarande i anslutning till de
olika aktiviteterna, precis som i beskrivningen av Roma Kulturklass ovan, har genom detta
kunnat ta del av information och kunskap riktad till barnen och ungdomarna och därigenom
själva fått möjlighet att öka sina egna kunskaper inom olika frågor. På detta sätt har också olika
generationer kunnat följas åt och generationsmotsättningar och otrygghet har kunnat undvikas.
Information och rådgivning om den egna minoritetens historia, kultur och nutida situation till det
omgivande samhället har varit en viktig del i många av projekten, vilket pekar på en vilja hos
minoriteten att öka kunskaperna om romer i majoritetssamhället.
I en annan nyligen avslutad studie som rör språkvårdande insatser och revitaliseringsarbete med
språket romani chib på Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen (Rodell Olgaç 2013), där
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14 romska revitaliseringsprojekt som finansierats av Språkrådet 2011-2012 också ingick,
framstår frågor som rör språk, kultur och identitet som centrala i projekten. Projekten illustrerar
också den stora bristen på texter i romani för samtliga varieteter genom de mycket skilda
översättningar och publikationer som projekten producerat, från exempelvis en barnbok för 3-6
åringar och en illustrerad bok om barn och sorgearbete på den romska varieteten svensk kaale till
mer systematiskt lingvistiskt arbete, som två projekt gällande resanderomani genomfört. Vidare
finns här också exempel på innovativa undervisningsmetoder i komplexa
undervisningssituationer med både vuxna och barn som exempelvis i två projekt kring
romaniphe, romska värdegrundsfrågor, där man i sitt revitaliserings- och litteracitetsarbete
försöker förena traditionell romsk muntlig tradition och litteratur med digital teknik av idag. I
just detta projekt har man dessutom arbetat med två helt skilda varieteter, kelderash och kaale,
och även involverat både det svenska och finska språket. Ett annat exempel på betydelsen av
kultur och kulturarv för språk och identitet utgörs av projektet Romska kulturskolan som Romskt
kulturcentrum i Malmö lett. Centret har mångårig erfarenhet av arbete med att bevara och
utveckla det romska språket och den romska kulturen bland såväl romer som icke-romer. Inom
ramen för just detta projekt har man haft en tidstypiskt inredd traditionell trävagn från 1930-talet
som spelat en stor roll för revitaliseringen av äldre ord på romani bland såväl barn som äldre när
man har turnerat runt med den i landet. De romska barnen som är uppväxta i lägenheter har ofta
inte trott att det varit sant att den äldre generationen bott i husvagn och levt under helt andra
omständigheter än de gör idag.
Många av dessa projekt återkommer också till frågan om läxhjälp, inställning till skolan,
modersmålsundervisning och föräldrasamarbete, vilket pekar på stora behov för romska barn i
förskola och skola samt en ambition från romsk sida att agera för positiva förändringar där. I
aktiviteterna framkommer även ett omfattande socialt arbete med att uppmuntra och stödja barn
och ungdomar på olika sätt. I ett av projekten nämns hur revitalisering av språk och kultur också
har betydelse för att stärka romsk identitet hos barn och unga och på så vis också förebygga brott
och missbruk bland dem. Även i dessa projekt förekommer också ett informationsarbete till
majoritetssamhället om minoritetens rätt till språk och kultur särskilt i skolan. De två studierna
kring dessa tillsammans 41 romska projekt pekar på stora insatser från minoritetens sida för att
bidra till en förändring när det gäller bland annat skolsituationen för romska barn och ungdomar.
Många föreningar har bara fått medel för delar av sina projekt som i hög grad bygger på enskilda
eldsjälar som ofta på ideell basis och med stor egeninsats bär upp dem.
Lärarutbildningens roll

Att kunskapen om den romska minoriteten historia och nutida situation är synnerligen begränsad
i majoritetssamhället har konstaterats bland annat av Delegationen för romska frågor (SOU
2010:55) och av Dimskrimineringsombudsmannen (DO 2004, 2008), något som också får
konsekvenser för romska barns skolsituation. Förändring är dock möjlig, ibland med ganska små
medel. En enkätstudie av en grupp lärarstudenters möte med den romska minoriteten inom ramen
för en obligatorisk kurs på deras lärarutbildning (Rodell Olgaç 2011). Två romska lärare
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föreläste om minoritetens historia, skolsituation och villkor tillsammans med att den romske
författaren och musikern Hans Caldaras självbiografi I betraktarens ögon (Caldaras 2002) ingick
i kurslitteraturen. Vid kursens början besvarade lärarstudenterna en enkät som visade att de
knappast hade några kunskaper alls eller stereotypa föreställningar om minoriteten. Trots att det
romska inslaget i kursen var förhållandevis litet fick det enligt den andra enkäten som besvarades
av studenterna i slutet av kursen stort genomslag bland dem. Särskilt fäste de sig vid
förföljelserna av romerna och deras lidande historiskt, som de inte alls kände till, men också vid
insikten om den mångfald som finns bland romer idag och att det inte alls handlar om en
homogen grupp människor. Flera av dem uttryckte också att de som färdiga lärare i framtiden
ville arbeta vidare med frågor som rör minoriteten. (Rodell Olgaç 2011). Reaktionerna hos denna
grupp studenter pekar på möjligheter att inom ramen för bland annat lärarutbildningar bidra till
ökad kunskap om romer och de övriga nationella minoriteterna bland blivande lärare, något som
kan ha betydelse för romska barns skolsituation.
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GENOMFÖRANDE OCH UNDERLAG
Föreliggande studie har en kvalitativ ansats och har framför allt att baserats på dokumentstudier,
intervjuer och samtal med såväl romer som icke-romer i respektive pilotkommuner. Det har
sedan inledningen av projektet varit viktigt från vår sida att inte forcera intervjuprocessen utan
att undersökningens syfte och genomförande varit väl förankrade i kommunerna och hos
minoriteten, detta med hänsyn till romska sociala konventioner och romsk värdegrund,
romaniphe. Det pågår samtidigt andra nulägesbeskrivningar och rapporter i de aktuella
kommunerna, vilket också gjort att pressen på kommunerna och på romerna bosatta där under
tidsperioden har varit och kommer att vara stor. Som Länsstyrelsen påpekar i sin rapport
angående metoder, samordningsmöjligheter och tänkbara kostnader i pilotkommunerna finns det
i romska sammanhang också en trötthet på att delta i studier av olika slag (Länsstyrelsen i
Stockholms län 2012).
I mitten av november 2012 skickades av Skolverket ut information till de fem pilotkommunerna
om att kartläggningen skulle genomföras och att vi (Christina Rodell Olgaç & Angelina DimiterTaikon) fått uppdraget. Inledningsvis förde också Angelina Dimiter-Taikon informella samtal
med romska företrädare i några av kommunerna. Ett förberedande besök gjordes i Malmö 27-28
november, Linköping 10 december och Göteborg 22 december 2012 av Christina Rodell Olgaç i
samband med andra uppdrag på dessa orter. I början av december 2012 sände vi via e-post ut en
begäran om att få in samtliga tillgängliga dokument rörande romers skolsituation i respektive
kommun sedan år 2000 och därmed erkännandet av romer som en av de fem nationella
minoriteterna i Sverige. Denna begäran upprepades tillsammans med information om att
intervjuer skulle bli aktuella i början av 2013. Syftet med att begära in dokumentationen var att
erhålla ett underlag för de kommande intervjuerna i de olika kommunerna. Det tog dock med ett
undantag längre tid än väntat att få in dokumentationen (Bilaga 2), som i de flesta fall nådde oss
först i mitten av januari, vilket också berodde på att jul- och nyårshelgerna inföll. Vårt intryck är
dock att det på kommunnivå börjat hända mer i den romska frågan efter det möte Länsstyrelsen
arrangerade för kommunerna i Stockholm i slutet av januari 2013, då rättighetsperspektivet i
Romastrategin tydliggjordes för de berörda kommunerna.
Först under februari månad kunde samtliga intervjuer i de fem pilotkommunerna genomföras av
projektgruppen. Skälet till att intervjuerna genomfördes relativt sent i studien var som tidigare
nämnts att vi avvaktade med att komma och besöka kommunerna så att frågan skulle vara bättre
förankrad där. Trots detta gick det förhållandevis trögt att få till stånd intervjuerna och vi fick i
vissa fall upprepa vår önskan om att få komma på besök i kommunerna ett flertal gånger. När
våra besök väl ägde rum var de både intressanta, innehållsrika och givande för vår kartläggning.
Projektledningarna och kommunerna gjorde allt för att intervjutillfället skulle bli så bra som
möjligt och såg till att vi fick möta både romer och icke-romer som representerade olika
personalkategorier, grupper, intressen och åsikter, vilket vi är mycket tacksamma för. Självfallet
skulle flera besök i kommunerna tillsammans med ännu fler intervjuer med personer som vi
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själva också valt ut ytterligare ha fördjupat bilden, men med tanke på både förankringen i
kommunen och den korta tid som vi haft till vårt förfogande har detta inte varit möjligt.
Vi har besökt varje kommun en hel dag under februari månad 2013 (Bilaga 2). Under den
aktuella dagen har vi under mellan 3-6 timmar intervjuat och fört samtal med ett stort antal
personer med korta avbrott för lunch och kaffe. I en kommun har vi bara talat med ett fåtal. I
vissa kommuner har intervjuerna skett avgränsat med olika grupper var för sig i cirka en timmes
tid. I andra kommuner har intervjuerna genomförts som ett enda långt samtal med olika personer
som kommit och gått eller som stannat kvar för att fortsatt att lyssna på samtalet så länge som de
har haft tid och möjlighet. Vissa har då bara stannat en kort stund. Vi har redan från början
förklarat för projektledningarna och kommunerna att vi varit öppna för olika lösningar och har
också därför anpassat oss till det som har verkat mest naturligt utifrån den aktuella situation som
uppstått vid varje intervjutillfälle. Vi tror att detta förhållningssätt förmodligen har passat de
intervjuade romska föräldrarna och barnen bättre, eftersom situationen för en del av dem kanske
har upplevts som obekväm. Genom att sitta i en grupp har det sannolikt känts naturligare att
samtala om frågor som rör skolsituationen och andra skolrelaterade frågor och problem. Vi fick
även information om att några romska föräldrar först hade tackat ja till att intervjuas om
skolfrågor, men när de väl fått veta att det var i egenskap av romer som de skulle bli intervjuade,
gav de återbud innan intervjutillfället. De flesta av de yngre barnen har haft sina föräldrar med
sig och dessa har sedan också intervjuats. Vid samtliga tillfällen har också de åtta brobyggarna
funnits med i sina respektive fyra pilotkommuner, framför allt som stöd för elever och föräldrar
där de så har önskat. De åtta brobyggarna med inriktning mot förskola, grundskola och
gymnasieskola, tre kvinnor och fem män från samtliga pilotkommuner utom Malmö, går för
närvarande en utbildning, som genomförs under två år på Södertörns högskola på uppdrag av
Skolverket. Utbildningen utgör femtio procent av deras tjänst i respektive kommun. En särskild
gruppintervju har också gjorts med dem (2013-02-13). Intervjuerna har i både Helsingborg och
Göteborg ägt rum på en skola, i Luleå i ett konferensrum på integrationsavdelningen på
Arbetsmarknadsförvaltningen, i Linköping i en verksamhetslokal i ett bostadsområde och i
Malmö i ett konferensrum på Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC). Att intervjuerna
skett i olika typer av verksamheter har sannolikt också påverkat inriktningen på dessa i
kommunerna.
Att projektgruppen bestått av en rom och en icke-rom tror vi har varit en tillgång i
undersökningen, eftersom det har möjliggjort att vi kunnat komplettera varandras frågor, ställa
följdfrågor och på olika sätt uppmärksamma skilda ämnen och annan information som kommit
upp under intervjuerna. Vidare har vi efter intervjuerna och samtalen också haft möjlighet att
diskutera och tolka resultatet utifrån olika synvinklar och skilda perspektiv. Att vi båda också är
utbildade lärare med lång erfarenhet av arbete i mångkulturella och flerspråkiga sammanhang i
grundskolan, har förmodligen även varit en fördel när det gäller förförståelsen för villkoren för
förskolans och skolans arbete och andra verksamheter. Intervjuerna har gjorts gemensamt men
det är framför allt Angelina Dimiter-Taikon som ställt frågorna medan Christina Rodell Olgaç
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främst antecknat svaren. En frågeguide utformades inledningsvis som vi sedan har förhållit oss
relativt fritt till beroende på de enskilda intervjuernas och samtalens utveckling (Bilaga 1). I
vissa fall har också kompletterande uppgifter sökts i efterhand per e-post, telefon eller på
internet.
Totalt har 81 personer intervjuats. Av dessa är 54 romer inklusive de åtta brobyggarna med
inriktning mot skolan. Fjorton är av de intervjuade är elever, sex flickor och åtta pojkar. Bland de
vuxna var det övervägande antalet intervjuade kvinnor. Bland intervjupersonerna finns föräldrar,
modersmålspedagoger,
modersmålslärare,
rektorer,
lärare,
verksamhetschefer,
en
utvecklingsstrateg,
projektledare,
projektassistenter,
samordnare,
intresserade
av
brobyggarutbildningen, brobyggare från arbetsförmedlingen och en fritidsledare, en speciallärare
samt en kurator.
Av anonymitetsskäl anges inte antalet personer som intervjuats på varje ort, utan här ges en mer
sammanfattande bild av varje pilotkommun utifrån de intervjuer och samtal som genomförts
samt de dokument som vi haft tillgång till. Det innebär att samma typ av information inte
erhållits från samtliga kommuner. I slutdiskussionen lyfter vi i stället fram och diskuterar enstaka
exempel utan att ange från vilken kommun de kommer, just för att bibehålla anonymiteten hos de
intervjuade, men också för att dessa exempel kan ge en bild av situationen för romer på andra
orter i landet och inte bara i den aktuella kommunen. Självfallet kan det vara svårt att
upprätthålla anonymiteten helt, särskilt när det gäller projektledningen och verksamheter som
redan finns beskrivna i media eller personer som redan framträtt i media. Studien gör på intet sätt
anspråk på att ge en heltäckande bild över romska barns skolsituation i de fem pilotkommunerna.
Exempelvis har under intervjuerna ytterst lite information rört resanderomer, vilket gör att vi inte
i denna studie berör deras situation. Studien kan bara utifrån det underlag vi idag har ge
indikationer på hur situationen ser ut för en del romska barn och familjer i de aktuella
kommunerna samt i viss mån beskriva vilka åtgärder till förändring som påbörjats eller planerats
hittills från kommunernas sida. Vi avslutar studien med några implikationer och förslag.
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RESULTAT
Luleå
Från Luleå kommun har inga dokument rörande romska barns skolsituation erhållits. Det finns
enligt muntlig kommunikation inga dokument där det finns angivet ett uppskattat antal romer i
kommunen. Muntlig uppskattning däremot är att det kan röra sig om cirka 250 finska kaaleromer
samt ungefär lika många resande och romer från Balkan. Det finns ett önskemål från romsk sida
att man inte talar hur många som bor i staden. Det finns ingen dokumentation om några romska
barn i skolan eller om deras skolsituation eller eventuell modersmålsundervisning.
Pilotprojektet Romano Tšiviba

Pilotprojektet Romano Tšiviba hör organisatoriskt till Arbetsmarknadsförvaltningen under
integrationsavdelningen. I projektplanen finns inget preciserat kring skolfrågan, men här nämns
ett delmål som gäller ökad kunskap om romsk kultur och ökad handlingsberedskap för att möta
romers behov i kommunens olika verksamheter (Romano Tšiviba. Projektplan för romsk
inkludering 2012-2015). Kommunen har enligt de intervjuade tidigare inte drivit den romska
frågan utan det är framförallt enskilda romska aktivister, som i synnerhet projektets romska
medlem tillika brobyggare, som särskilt har varit en av dem som drivit den romska frågan
tillsammans med kommunen. Brobyggaren uppges ha starkt stöd hos kommunledningen och har
hållit på med ungdomssatsningar och exempelvis anordnat firande av Internationella Romadagen
den 8 april ett antal år, något som har blivit väldigt uppskattat och uppmärksammat i kommunen.
Projektgruppen, bestående av projektledare och brobyggaren, upplever efter sex månaders arbete
att en successiv tillit från romer i kommunen håller på att växa fram. För att nå romska
kaaleungdomar har man exempelvis gett dem träningspass gratis på gym. Projektledaren betonar
att kommunens kunskap om romer är obefintlig och att det behövs ökad kunskap i kommunen.
Ett av projektmålen är därför också att under projekttiden utbilda samtliga kommunens 6 000
anställda. Brobyggaren har redan haft några tillfällen med anställda i kommunen då dessa fått en
föreläsning om romsk kultur och historia samt vidare fått ta del av Romastrategin och målen för
denna satsning. Man har också arbetat med ett aktuellt case från kommunen efter föreläsningen
och presentationen. Det aktuella fallet baseras på en verklig händelse i kommunen som rör romer
just för att deltagarna ska inse att detta faktiskt pågår här och nu samt i deras egen verksamhet.
De som hittills deltagit har varit nöjda med upplägget, enligt de intervjuade. Utbildningen
kommer att bli mer rättighetsbaserad och fyra tillfällen är redan planerade under våren 2013. Den
romska brobyggaren har också blivit inbjuden att prata på olika skolor, men menar att det är bara
de lärare som redan är intresserade som kommer vid dessa tillfällen. Det är enstaka lärare som
känner ett intresse och engagemang ser till att brobyggaren bjuds in, men oftast kommer det inte
från skolledningen.
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Språksituationen i kommunen

Även om det inte finns modersmålsundervisning i romani i kommunen har information om
språksituationen i allmänhet i kommunen dock erhållits från Barn- och utbildningsförvaltningen
(E-post: Marina Eklund, 2013-02-28). Här anges att det finns 96 språk i Norrbotten och 13
språkområden har modersmålsundervisning med stöd av länet. Luleå kommun måste själv ge
undervisning i 26 språk och har modersmålslärare i åtta av språken och köper dessutom
nordsamiska från länet, det vill säga totalt nio språk. Det finns ingen uppgift om några romska
barn i skolan i kommunen, men däremot finns det 42 barn från Balkan som är serbiska,
bosniska/kroatiska, albanska, rumänska och bulgariska. Inget av dessa barn får
modersmålsundervisning i något av språken. Bland dessa barn kan det möjligen finnas romska
barn. Vidare har 449 finsktalande barn/elever rätt till modersmålsundervisning i kommunen. 189
av dessa får modersmålsstöd. De är alltså enligt uppgift från kommunen förskolebarn eller
grundskolebarn som läser finska som modersmål. Undervisningen är cirka en klocktimme varje
vecka. Modersmålsundervisning finns främst i finska, ryska, thai, spanska, engelska, persiska,
kurdiska och arabiska över distans i länet. Meänkieli, polska, tyska, armeniska är andra språk
som går att få över distans av de 14 språk som ges. När det gäller samiskan är det främst
nordsamiska och i Luleå får cirka tio elever nordsamiska över distans, något som är nytt från och
med januari 2013. Det finns ingen modersmålsundervisning på gymnasiet och frågan utgör ett
stort utvecklingsområde för kommunen. När det gäller gymnasieskolan ska det bli en översyn
angående modersmålsundervisningen ske med start hösten 2013.
Studiehandledning ges bara till 4 % av eleverna, främst i finska och persiska. När det gäller
finska romer finns dessa i kommunen men utifrån att de är finsktalande. Man vet dock inte om de
tackar nej till modersmålsundervisning i finska. Intrycket är enligt uppgift att romska barn gärna
går i skolan till och med år 6. Det finns dock ingen modersmålsundervisning i den finska
kaalevarieteten av romani. Några finsktalande romer har undervisning i finska dels på distans,
dels på plats och uppges ha goda resultat och hög närvaro. Svenska som andraspråkslärare finns i
hälften av grundskolorna i kommunen. Behovet av svenska som andraspråkslärare är stort och
det finns ett behov av fler lärare i svenska som andraspråk på fler enheter. Samtliga Norrbottens
kommuner (14) kan med hjälp av ett digitalt videokonferensverktyg - CMA sända
modersmålsundervisning på distans. Förutsättningarna för det finns i alla skolor i Norrbotten,
men modersmålslärare saknas. Varje år annonseras cirka ett 20-tal tjänster ut men man får inga
sökande, eller sökande som inte ens hjälpligt kan det svenska språket. För närvarande pågår en
översyn av all flerspråkig verksamhet och dess organisation i Luleå. Barn och
utbildningsnämnden kommer att fatta beslut om vad som ska implementeras under våren 2013
(E-post Marina Eklund, Barn och utbildningsförvaltningen, Luleå kommun, 2013-02-28).
Synpunkter om skolsituationen

När det gäller skolsituationen i kommunen går det i allmänhet bättre i skolan för de romska barn
som har gått i förskolan, menar de intervjuade för denna studie, men framhåller att många
romska barn fortfarande inte går där och mer uppmuntran krävs. För den som är arbetslös och
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har försörjningsstöd är regeln den att man bara får 15 timmar per vecka för sina barn i förskolan,
det vill säga fem timmar per dag tisdag-torsdag. Brobyggaren menar att varken föräldrar eller
skolan förstår att 15 timmar är för lite, eftersom det är viktigt för dem att barnen lär sig svenska
så att de klarar sig i skolan och att de därför behöver mer tid där. Pedagogiska samtal på romani i
förskolan finns inte, men en positiv detalj för romska förskolebarn som nämns under intervjun är
att man där när man arbetar med flaggor och språk också inkluderar den romska flaggan
tillsammans med den finska och därmed synliggör minoriteten. I både förskolor och skolor finns
det idag också finsktalande lärare i kommunen, vilket är en tillgång för de ofta finsktalande
kaaleromska barnen och eleverna.
De intervjuade menar att de första skolåren går bra för de romska barnen i kommunen, men i och
med att man kommer in i de tidiga tonåren och också byter klädsel till för flickorna lång svart
kjol och högklackade skor och för pojkarna mörkblåa eller svarta kostymbyxor och jacka, så
börjar svårigheterna och deras skolgång försämras och de ger oftast upp innan grundskolan är
klar. Om barnen avslutar grundskolan gör de det genom tvång, eftersom föräldrarna känner hotet
om att förlora barnen genom tvångsomhändertagande, om de inte går klart skolan. Föräldrarna
tvingar alltså så långt det är möjligt därför sina barn att avsluta grundskolan. Projektledaren
menar att hon aldrig tidigare utifrån sina erfarenheter från skolan och som tidigare rektor varit
med om att tvångsomhändertagande sker så ofta. Föräldrarna kan inte heller hjälpa till med
läxorna, eftersom de har bristande kunskaper i svenska och ofullständig skolgång bakom sig.
Många av de finska romerna i Luleå har också fått sin skolutbildning i Finland.
Från romsk sida finns önskemål om såväl pedagogiska samtal på romani i förskolan som
modersmålsundervisning, men enligt kommunen finns inga behöriga lärare. Gymnasiebehörighet
från barn- och fritidsprogrammet krävs enligt uppgift för anställning i förskola och skola i
kommunen, vilket utestänger romer utan denna behörighet för arbete inom området. Den romska
brobyggaren i Luleå är därför anställd på Arbetsmarknadsförvaltningen, men en romsk klass i
Luleå är dock hennes dröm.
Av pilotkommunerna i Romastrategin tror projektledaren att kontaktavståndet till de olika
romska grupperna är störst i Luleå. Detta avstånd kan bero på historiska erfarenheter av den
svenska statens assimileringspolitik som samer och tornedalingar tidigare upplevt och som
fortfarande ligger djupt rotad. Detta att Luleå blivit förvaltningsområde är för projektgruppen ett
lyckligt sammanträffande, menar de intervjuade. Från 1 januari 2013 är nämligen Luleå finskt
förvaltningsområde, något som man i projektet ser mycket positivt på och som även kan påverka
situationen för romer i kommunen, menar de.

Linköping
I Linköping uppskattas antalet romer i kommunen till cirka 1 500 personer och dessa kommer
främst från Balkan (arli, gurbeti och ashkali). Det finns också cirka 100 resande, ett okänt antal
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svenska romer och cirka 300 finska romer i kommunen (E-post Marie Daun, 2013-03-01). Vi
möter också under våra intervjuer uppgiften om att det skulle kunna finnas 70-80 familjer från
Balkan eller 1 700 - 2 000 romer i staden. Några bostadsområden har en hög andel romer där det
i vissa låg- och mellanstadiet kan finnas ungefär fem romska barn i varje klass. Det kommer
också nyanlända familjer till kommunen, för närvarande mest från Serbien. Alla som kommer till
kommunen tas emot. Är man nyanländ har man ett mottagningssamtal med familjen tillsammans
med ett hälsosamtal. Man försöker också få in det aktuella barnet i skolan så fort som möjligt.
I kommunen finns sju anställda romer inom skolan, tre romska brobyggare varav en nyanställd
som också går den tidigare nämnda brobyggarutbildningen, två modersmålslärare och två
modersmålspedagoger. Kommunen har haft ett samarbete med romer sedan erkännandet som
nationell minoritet, där uppgifterna varierar mellan 1999-2003. I kommunen har man redan
under 2012 börjat anordna seminarier om romska frågor för främst personal inom skola och
socialförvaltning.
Pilotprojektet – Vårt Nygård som modell

I fokus för pilotprojektet i Linköping står Vårt Nygård som är ett socialt områdesarbete med
utgångspunkt från en lägenhet i området Skäggetorp och som man vill utveckla som modell inom
ramen för projektet. I kommunen är det också de romer som befinner sig i socialt och
ekonomiskt utanförskap som man nu i första hand inriktar sig på, vilket innebär främst romer
från Balkan (Handlingsplan 2012-2015). Nygård är en del av Skäggetorp där cirka 3 000 av
Skäggetorps drygt 9 000 invånare bor. Verksamheten Vårt Nygård är öppen för besök och
kontakt dagligen mellan klockan 8-17, men även vid behov på andra tider. Arbetet innebär arbete
på tre nivåer; struktur, individ och grupp. Det strukturella arbetet fokuseras på samarbete och
upparbetande av nätverk med andra aktörer, tjänstemän och politiker. Förskola, skola och
familjecentral är viktiga lokala samarbetspartners. På individnivå handlar det om riktade insatser
mot barn och familjer i behov av stöd. Här bedrivs även olika former av gruppverksamhet.
Behoven i området styr arbetet som i första hand vänder sig till boende i Nygård men också till
övriga Skäggetorp. I nuläget kommer i stort sett lika många besökare från övriga Skäggetorp
som från Nygård. De flesta besökare är romer. Vårt Nygård startade som projekt 2007 och är sen
oktober 2011 en permanent verksamhet med eget avtal samt är en del av socialtjänsten i
kommunen (Råd och Stöd) och finansieras av Omsorgsnämnden. Personalen består av en
arabisktalande brobyggare, tre romani- och serbokroatisktalande brobyggare, en
samordnare/familjepedagog och ytterligare två familjepedagoger. Två brobyggare arbetar i
huvudsak mot skolan, där de fungerar som länk till och mellan skolan och föräldrarna. De deltar i
utvecklingssamtal, informerar föräldrar, stöttar barn i klassrum och på raster, förmedlar kontakter
med föreningar och andra aktörer för barnens fritid. I lägenheten arbetar brobyggaren som
språkhjälp vid besök och som informatör om och till det svenska samhället. Den romska
brobyggaren deltar också i informationsmöten och seminarier med och om romer. Inom ramen
för sin tjänst har han också hand om fotbollsgrupper för pojkar i åldern 10-12 år och 13-16 år
(Kort fakta om Vårt Nygård).
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Den kvinnliga brobyggaren delar sin halvtid mellan familjearbete i lägenheten och
familjecentralen. I lägenheten har hon samma funktion som sin manliga kollega. Hon har också
ansvar för en romsk kvinnogrupp en gång i veckan och då tillsammans med en familjepedagog.
Då det gäller familjecentralen, ska hon arbeta uppsökande och motiverande för att hjälpa och
motivera föräldrar till kontakt med särskilt BVC. Sedan höstterminen 2012 finns det också
tjejgrupper samt föräldragrupper inom ramen för verksamheten.
De romska brobyggarna kommer från gruppen nyanlända (Balkan), i det här fallet från Serbien
och Kosovo. I Vårt Nygård träffar personalen uteslutande nyanlända, eftersom det under senare
år flyttat och flyttar in många familjer från olika länder på Balkan, företrädesvis Serbien, Kosovo
och Bosnien. Brobyggarna deltar och efterfrågas ofta när det gäller information om romer från
Balkan. Vårt Nygård har nu varit verksamt under fem års tid och allt fler romska familjer vänder
sig dit, även med frågor gällande svårigheter av mer personlig karaktär. Arbetet där är lösningsoch processinriktat och arbetet ska vara en hjälp till självhjälp och i nära samarbete med
individen och övriga aktörer viktiga för individen i fråga (Kort fakta om Vårt Nygård).
Modersmålsundervisningen i romani

Kommunen ger intryck av att ha satsat speciellt på modersmålsundervisningen. Exempelvis har
alla barn på en av de två skolor, som man i området för närvarande särskilt satsar på när det
gäller just romska elever, modersmålsundervisning varje måndag kl. 8.15 – 10.15 och detta
gäller för samtliga modersmål. Under intervjuerna framkommer att en av
modersmålspedagogerna har 20 barn och ytterligare en har 35 barn medan modersmålsläraren
har 88 barn från lågstadiet till gymnasiet. Både modersmålspedagogerna och modersmålsläraren
är verksamma i hela Linköping. Alla barn får undervisning i arli och gurbeti. Har ett barn haft
pedagogiskt samtal på romani i förskolan får han eller hon fortsättningsvis också automatiskt
modersmålsundervisning i lågstadiet. Om ett barn inte har haft pedagogiska samtal i förskolan,
måste föräldrarna ansöka om det när barnet börjar i grundskolan. När en elev flyttar över till
högstadiet måste föräldrarna återigen ansöka om modersmålsundervisning. Man ser i kommunen
att det också finns ett behov på gymnasiet för modersmålsundervisning och man planerar även
att starta en grupp där. Modersmålsläraren och -pedagogen går ibland in som kulturtolkar men
inte som tolkar vid olika samtal. De finns även med i utvecklingssamtal och på föräldramöten.
När eleven saknas i skolan förväntar sig lärarna att modersmålsläraren ska ringa hem till
föräldrarna och undersöka frågan, men med 88 elever kan det vara svårt att hinna med detta. I de
fall där föräldrarna inte kan det svenska språket är det självklart att modersmålsläraren ringer upp
föräldrarna, men antalet elever är många, beskriver läraren.
I förskolan är barnen bättre i romani än i svenska, berättar modersmålspedagogerna, medan de i
skolan blandar båda språken. För närvarande får alla barn i åldrarna 4-6 år i kommunen
pedagogiska samtal i förskolan. Dessa samtal är 30 minuter i förskolan. En av
modersmålspedagoger önskar dock att även de små barnen, det vill säga de i åldrarna 1-4 år ska
få modersmål. Föräldrar med försörjningsstöd får 15 timmar i veckan i förskolan. Förskolan
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bestämmer dock vilka timmar det blir och förskolorna delar på tiden mellan förmiddagen och
eftermiddagen.
I skolan använder man sig av den europeiska ramkursplanen i romani chib (CFR) i
undervisningen. En av de intervjuade har talat med många kaaleromska mammor som har
förlorat sitt romska språk och deras barn har modersmålsundervisning i finska i stället. En annan
intervjuad menar att enstaka familjer bland de kaaleromska familjerna vill ha romani, medan
andra inte vi ha modersmålsundervisning. Angående studiehandledning nämner någon under
intervjuerna att barnen skäms i klassrummet över sin romani. En modersmålslärare berättar
vidare hur hon inför varje lektion betonar betydelsen av skola och utbildning för sina romska
elever och frågar dem om deras framtid och vad de vill bli. Hon menar också att för tre år sedan
förekom det hög frånvaro bland de romska eleverna men att nu har närvaron blivit betydligt
bättre bland dem. En av de intervjuade menar att det beror på föräldrarna och om de är utbildade
om barnen kommer till modersmålsundervisningen. Problem finns särskilt i de fall där
föräldrarna är analfabeter. En annan aspekt som också nämns är att de romska eleverna inte
längre befinner sig längst ner i hierarkin i skolan, där finns i stället andra.
I intervjuerna med modersmålslärarna och -pedagogerna betonas att det behövs mer böcker och
texter på arli samt material för modersmålsundervisningen, även för högstadiet och gymnasiet.
Modersmålslärarna och -pedagogerna får för närvarande tillverka och översätta mycket eget
material för undervisningen och planeringstiden räcker inte riktigt till för att även skapa nytt
material när man har så många elever. Men modersmålsundervisningen ger resultat menar de och
modersmålsläraren berättar att redan i årskurs 3 kan barnen läsa på romani.
En av de intervjuade föräldrarna menar att det kan vara svårt om modersmålsläraren inte har
samma dialekt som barnen. Nyanlända i kommunen talar huvudsakligen två varieteter, arli och
gurbeti. I vissa dialekter ingår många serbiska ord. Skolans egna icke-romska lärare kan inte
skilja mellan de olika varieteterna och blandar ihop dessa och har svårt att veta vilken varietet
barnen ska ha. I blanketterna för att ansöka om modersmålsundervisning i kommunen står det
romani (arli/kale) som kan vara förvirrande för både romerna och för lärarna i skolan, eftersom
det finns så många fler varieteter. Detta menar man skulle vara en viktig fråga att ta upp i
samrådsgruppen i kommunen.
En av de ansvariga i kommunen ser en positiv tendens i att fler och fler skolor beställer
studiehandledning. Nu har man också nyligen utökat antalet modersmålslärare i romani i
kommunen till två lärare på grund av det stora antal barn som deltar i undervisningen. I och med
införandet av den nya läroplanen, Lgr11, finns det också mer krav på modersmålsundervisningen
och kunskapskraven är höga, framhåller en av modersmålslärarna. Till minoritetsspråk och till
adopterade utan kvarvarande språkkunskaper hemma, så är den bara 60 minuter i veckan som
man får, berättar någon. Kunskapskraven är dock de samma. Betyg i modersmålet ges nu i sexan
första gången.
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Föräldraperspektiv

I föräldraintervjuerna möter vi en förälder som berättar att sonen går på gymnasiet och planerar
att bli bilmekaniker. Hon påpekar även att hon alltid velat ha god kontakt med skolan, en kontakt
som upphörde i och med att han började i gymnasiet, eftersom det inte fanns tolkhjälp att få där.
En annan förälder berättar att ett flertal romska ungdomar påbörjar gymnasiet men hoppar av i
andra ring när de fyller 18 år genom att skolan också blir svårare och de blir skoltrötta. Dessa
elever har av olika skäl oftast gått om högstadiet och fyller av den anledningen 18 år redan i
andra ring. I intervjuerna framkommer också från ansvarig för Vårt Nygård att det är
problematiskt med en artonårsgräns för att räknas som vuxen, eftersom man då också själv måste
ta ansvar för sitt eget lärande, något som man inte alltid är mogen för. En av de intervjuade
romska brobyggarna beskriver att hon gärna vill organisera tjejgrupper med unga mammor i
åldrarna 20-25 år, för att få dem att komma ut ur hemmet. För närvarande arbetar hon även med
sex 11–12-åriga flickor med målet att motivera dem för fortsatt skolgång, ge dem sysselsättning
och samhällsinformation samt för att stärka deras självkänsla.
Allt mer ses dock gymnasiet och studentmössan som viktig, berättar en av brobyggarna, men
även körkortet, både för flickor och för pojkar. Många föräldrar är rädda för barnen ska hamna i
dåligt sällskap efter gymnasiet. Många går också vuxenutbildning eller studerar svenska. Några
av de intervjuade framhåller även att de känner till fyra romer som går på universitet i
kommunen där en av dem utbildar sig till mäklare.
Tjejgruppsprojekt

Med medel från en stiftelse bedrevs en romsk tjejgrupp under sex månader hösten 2012.
Deltagarna var enligt de två ansvariga projektledarna för verksamheten sex romska flickar från
årskurs 7-8. Bland aktiviteterna ingick diskussion om Barnkonventionen, romsk matlagning,
ridning samt besök på ungdomsmottagningen och på en restaurang. Gruppen som arbetade under
skoltid och tog vidare upp frågor som rör skola, framtid, utseende, mänskliga rättigheter,
ungdomshälsan och jämställdhet. Man använde också spelet Tjejkompass som utformats av
Fryshuset och spelet Respekt utformat av scouterna. Projektet resulterade enligt projektledarna i
hög närvaro i tjejgruppen. Genom att flickorna går årskurs 7-8 kan man fortsätta kontakten med
dem, eftersom de finns kvar på skolan i ytterligare ett till två år. De ansvariga besökte även
själva Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) i Malmö för att själva få mer kunskap
om romernas situation.
Från romskt föräldrahåll uttrycktes vid våra intervjuer en oro för flickornas rykte och att
föräldrarna inte har haft insyn i verksamheten. Projektledarna i sin tur menar att de skickat hem
lappar till föräldrarna, när de gjorde utflykter och att de inte hade fått några frågor från dem.
Projektet avslutades eftersom de medel man fått inte räckte för mer än sex månader. Tanken
finns att söka nya projektmedel för att under minst ett år bedriva verksamhet för flickor. Denna
gång kan det bli en blandad grupp med både pojkar och flickor, då målgruppen är elever med
dålig närvaro. Från romskt håll finns det dock önskemål om att det ska finnas en romsk kvinna
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med om projektet fortsätter. På så vis skulle föräldrarna kunna känna sig trygga och
tvåspråkigheten skulle också vara tillgodosedd.

Helsingborg
Enligt uppgift från Helsingborg finns det cirka 200 romska barn i förskola och skola. Enligt
resande romer så är de resande över 500 personer i kommunen, vilket skulle innebära att det bor
mellan 1 000-1 200 romer i Helsingborg. De romska grupper som finns representerade är
följande: tjeckiska, polska och serbiska romer som kommer från Kosovo, Makedonien och
Bosnien samt vidare slovakiska och ungerska romer. Det finns enligt uppgift inga finska romer i
Helsingborg. De språkliga varieteter som nämns under intervjuerna är arli, lovara, kelderash och
gurbeti. I de två skolor som kommunens två nyanställda romska brobyggare arbetar finns det i
den ena skolan 18 romska elever och ytterligare några barn som inte säger att de är romer, medan
det i den andra skolan finns 22 romska elever.
Pilotprojektet – skolfrågan central

I projekt- och aktivitetsplanen för romsk inkludering 2012-2015 från Helsingborg där skolfrågan
är central, framkommer att man tillsammans med romska organisationer identifierat två särskilda
målgrupper. Den ena målgruppen utgörs av romska elever i åldern 7-19 år (pojkar och flickor)
som ska avsluta grundskolan och gymnasieskolan med godkänt utbildningsresultat, medan den
andra gäller vuxna romer i åldern 18-55 år (män och kvinnor) som ska i arbete, studier, eget
företagande eller praktik som kan leda till arbete. Projektplanen har reviderats och inkluderar nu
även yngre barn än 7 år. Bland aktiviteterna för 2013 relaterade till skolfrågor nämns satsning på
två brobyggare, studiestöd till skolelever, läxhjälp där föräldrar uppmuntras att delta,
attitydpåverkan gällande unga flickors skolgång, fler modersmålslärare på olika varieteter av
romani chib, ökade möjligheter för unga föräldralediga att fortsätta studier samt höja
skolpersonalens och elevernas medvetenhet och kunskap om den romska kulturen och
minoriteter (Projekt- och aktivitetsplanen för pilotverksamhet för romsk inkludering 2012-2015).
Skolsituationen ur elevperspektiv

I elevintervjun med några flickor och pojkar i årskurs 6-9 framkommer att de talar arli och lovara
men svenska med varandra. En av dem född i Sverige. Cirka hälften av dem har gått i förskolan,
medan de övriga började skolan i och med förskoleklass. En av eleverna har
modersmålsundervisning i serbiska, men det finns ingen av dem som har undervisning i arli. En
av dem berättar att hon lär sig språket av sin pappa. En annan elev menar att hon får hjälp av
lärarna, medan ytterligare en elev tycker att ”skolan är så där”. De vet inte om de har ämnet
svenska eller svenska som andraspråk i skolan. De har vidare extra språk i skolan som spanska,
franska, tyska, svenska och engelska.
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Eleverna berättar att föräldrarna kontaktar skolan om det inträffat något särskilt och anser att det
är viktigt att de går i skolan, eftersom de inte själva inte har någon längre skolgång bakom sig,
säger dessa elever. Eleverna får hjälp hemma beroende på vad det är handlar om. Föräldrarna gör
sitt bästa för att hjälpa dem, menar de och även syskon hjälper till. Det finns också läxhjälp i
skolan på tisdagar. Tidigare var det en dålig skola, säger en av eleverna med ständiga brandalarm
exempelvis, men det har blivit bättre. Man omplacerade en grupp elever, ett gäng. Det går både
bra och dåligt i skolan, menar dessa elever. Innan brobyggarna kom fanns kände de det som att
det inte fanns stöd för dem. Det känns bra med brobyggarna, säger de, men det finns inte
modersmålsundervisning. Enligt ansvariga kommer man att göra en genomlysning av
modersmålsundervisningen. Det finns också väldigt lite studiehandledning för närvarande. I
samtalet med eleverna betonas upprepade gånger vilken stor betydelse brobyggarna på kort tid
har spelat för dem. Det har blivit bättre kommunikation och mycket har uppmärksammats efter
det att de började i december, säger eleverna. Exempelvis sökte en elev som blev mobbad på eget
initiativ upp brobyggaren, som inte kände till att eleven var rom.
En elev som varit hemma en månad säger under intervjun att ingen från skolan ringde under den
tiden och menar att skolan behöver bry sig mer om dem, medan en annan elev säger att hon inte
alls har samma erfarenheter. När hon varit borta från skolan har skolan hört av sig direkt. Hon
menar också att hon alltid känt sig likvärdig med andra elever. ”Jag känner mig likvärdig men
inte alltid, ibland lägger de inte märke till mig”, säger en av de andra eleverna.
För att det ska bli ännu bättre i skolan framhåller de intervjuade eleverna att de tycker att lärarna
borde bry sig om alla elever oavsett vem de är. ”Lärarna är mer positiva mot de smarta barnen”,
menar de intervjuade. De säger också att lärarna måste känna till historien om romer mer, för de
vet inte så mycket. De får själva förklara den för lärarna, berättar en av dem. Till exempel
används ordet ”zigenare” bland eleverna och lärarna vet inte så mycket till exempel att ordet har
en negativ klang. När man använder ordet ”rom”, så vet lärarna inte heller vad ordet betyder och
tror att det handlar om Rom och Italien, beskriver en av dem.
På fritiden umgås de mest med släkten. När de blir vuxna vill en arbeta med människor, en annan
bli bilmekaniker och ytterligare en som antingen vill bli bilmekaniker eller fotbollsspelare,
eftersom han är med i en fotbollsklubb. En av flickorna vill arbeta med barn. På frågan om var de
befinner sig om tio år svarar fem av dem ”vet inte” medan en annan svarar ”kanske sitta på ett
kontor” och ytterligare en ”i Indien”, eftersom hon är särskilt intresserad av indisk film, musik
och dans.
Skolsituationen ur lärarperspektiv

På den aktuella skolan finns det enligt de intervjuade lärarna sex romska elever. De menar att de
inte riktigt vet vilka elever som är romer, något som blev ett bekymmer när de romska
brobyggarna började arbeta där och frågade vilka romska elever som de hade i sin undervisning.
Det finns ingen registrering av eleverna och alla talar inte heller om att de är romer. Om eleverna
dessutom inte har modersmålsundervisning, så är det svårt att veta. Frågan kändes lite obehaglig
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för dem, berättar dessa lärare, när de satt med klasslistor och försökte titta på namn och se vilka
som det eventuellt kunde vara. När det gäller de romska barnens skolresultat menar de att det
självfallet är svårt att säga något, eftersom romska barn precis som andra barn är väldigt olika.
De menar att det förra året fanns några romska flickor som gick ut nian och särskilt pojkarna
klarade sig väldigt bra i nian och var duktiga, men att det hela tiden beror på familjen. Just dessa
lärare har deltagit i Arbetsförmedlingen webbkurs om romer.2 ”Vi förstår bakgrunden och vi
förstår deras historia och syftet och syftet är gott”, säger de. De berättar att barnen själva ibland
säger att de är ”zigenare” och frågar Angelina om orden rom och zigenare och deras innebörd.
Angående kunskapen om de nationella minoriteterna i allmänhet menar de att de kanske kan
mest om just judar och romer och har visst undervisningsmaterial om samer, men att material om
de nationella minoriteterna som är riktat till barn behövs. Många, men inte alla, har ett torftigt
språk, menar de, och har inte ett utvecklat språk på sitt ”hemspråk” heller. De flesta romska barn
har svenska som andraspråk och inte modersmålssvenska. En av lärarna frågar Angelina om hur
det ligger till, eftersom många av eleverna har svårt med abstrakta termer. Några romska elever
har låg närvaro, men det gäller bara barn från några familjer, beskriver de. I dessa familjer har
familjen större betydelse, till exempel om någon i släkten är sjuk så ökar frånvaron. Det finns en
del elever som har haft bekymmer med skolgången, medan andra går i skolan varje dag.
När det gäller kontakten med föräldrarna, så kommer de enligt de intervjuade lärarna till skolan
på utvecklingssamtal, men kanske inte så mycket på föräldramöten. Vissa föräldrar ringer också
om barnet är borta från skolan. Skolan har också morgonrutiner och ringer till föräldrarna om
barnet inte dyker upp. Dessa lärare tror att den sociala bakgrunden är avgörande. Det bor många
romer i det aktuella bostadsområdet där skolan ligger. Många romska elever ”saknar
motivationen att jobba det lilla extra i skolan”, menar en av dem. ”Det är roligt att vara i skolan
och träffa kompisar men det riktiga drivet finns inte hos dem och det är tungt att jobba mot detta
som lärare”, menar en av dem. Som lärare skulle de vilja tända gnistan hos barnen och ge dem
förebilder. Lärarna tror att de relativt nyanställda brobyggarna har stor betydelse. ”Barnen som
har pratat med dem har varit jätteglada”, säger en av lärarna. ”De skulle vara här mer. Det är bra
att de också får en utbildning och hittar strategier för sitt arbete.”
Det finns många invandrare och svenskar på skolan och man struntar i etnicitet, menar en av
lärarna, och ger exempel på en romsk pojke på högstadiet som är kompis med alla. En av dem
lyfter fram att en del romska flickor känner att de inte kan gå kvar i skolan. De passar upp på
männen hemma och man bevakar deras ställning, de har en mörkare framtidsbild om de ser att de
inte har några möjligheter, menar denna lärare.
Skolsituationen ur föräldraperspektiv

I intervjun med några romska mammor med högstadiebarn i olika skolor i kommunen
framkommer att erfarenheterna från skolan bland dem är skiftande. En mamma menar att de inte
2

http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Stod-och-service/Nyheter-Arkiv/Nyheter-for-Arbetsgivare/425-2012-Webbutbildning-om-jamlikhet-for-romer.html

28

har fått det stöd som de behöver, vilket innebär att barnet då går sina egna vägar. ”Lärarna gör
inte något”, menar hon, ”eftersom det är romska barn, så bryr de sig inte”. Mamman själv vill
inte att dottern hänger ute med kompisar. I detta fall har enligt mamman brobyggaren hjälpt till
så att nu har lärarna också börjat agera. En annan mamma känner att lärarna behandlat hennes
barn bra och inte gör någon skillnad för att hennes barn är rom. Barnet har enligt mamman
accepterat skolsystemet och anpassat sig bra till skolgången och mamman själv ser gärna att
barnet går till skolan. Hon nämner vidare att ett annat av hennes barn nu håller på att avsluta
gymnasiet på barn och fritidsprogrammet.
Vilka drömmar och visioner har då dessa mammor för sina barn? En mamma beskriver att
hennes barn gärna vill bli hårfrisörska och stylist, men det går för närvarande inte så bra i skolan
och nu har barnet bara en termin på sig innan hon ska avsluta grundskolan. Denna mamma har
önskat en dyslexiutredning för barnet, något som hon ännu trots upprepade påstötningar inte fått.
Enligt mamman anser skolan att flickan inte vill arbeta, men mamman menar att dottern inte vill
gå till skolan eftersom hon skäms för att hon inte kan läsa och skriva. Samtliga barn till dessa
föräldrar har inte modersmålsundervisning i romani eller studiehandledning. Det är också många
romer som inte säger att de är romer, särskilt många serbiska romer säger inte att de är romer,
nämner en av dem.
”Det känns bättre med brobyggaren i skolan”, säger en förälder. ”Det känns bättre för dottern.
Hon väntar på brobyggaren, känner sig tryggare. Fler sådana skulle behövas. Jag tror att barnen
skulle gå framåt då”, fortsätter hon. Dessa mammors drömmar och visioner om skolan handlar
om att barnen får hjälp och stöd där, att de inte hänger utanför skolan och röker eller i centrum av
bostadsområdet. De vill att barnen ska få kunskap och att skolgång inte bara handlar om att vara
på plats och träffa kompisar. När barnen ändå kommer till skolan, så är det väl meningen att man
ska få kunskap och inte bara vara i skolan och träffa kompisar, menar de och att skolplikt inte
bara innebär att vara i skolan. Till skillnad från de övriga mammorna uppger en av dem däremot
hon är mycket nöjd med skolan och har mycket bra kontakt med skolpersonalen.
Förändringar sedan 1990-talet

En av de övriga intervjuade romerna och som följt utvecklingen för romska barn i skolan i
kommunen sedan 1990-talet, anser att det inte skett en någon dramatisk förändring där.
Fortfarande finns det barn som stannar hemma, barn som reser bort, men det som förändrats är
vetskapen om skolans betydelse bland föräldrarna och familjerna. Det finns dock inte en
hundraprocentig tillit till skolan ännu, menar den intervjuade och framhåller att man behöver
arbeta ytterligare för att göra skolan attraktiv, så att föräldrarna vågar skicka sina barn dit. Därför
är också betydelsen av romsk personal ett väldigt viktigt redskap som kan hjälpa och stötta
eleverna, eftersom behoven är så stora. Vissa familjer prioriterar fortfarande inte skolan och de
problemen finns kvar, men vissa har kommit längre, särskilt de som har trygg social miljö. ”Nu
ser vi fler flickor som går vidare och fler pojkar som går vidare. Nu väntar vi på att allt detta ska
göra så att vi kommer vidare”, betonar den intervjuade. ”Det behövs mer direkt riktade resurser.
Skolorna fördelar resurserna som de vill, om det inte finns direkt riktade resurser.”
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Göteborg
När det gäller antalet romer i Göteborg vet man inte säkert hur många som bor i kommunen men
det rör sig om cirka 10 000 personer. Man vet att fler barn går i förskolan än tidigare och det
finns en romsk förskola där omkring hälften av barnen är romska och hälften svenska barn. I de
skolor som de fyra brobyggarna är verksamma finns i en skola 10 barn i årskurs 1-3 som har
modersmål. På en annan av brobyggarnas skolor finns det 35 barn men det är oklart i vilka
klasser som dessa barn går i. På den tredje skolan finns det två barn i förskolan samt 20 barn i
klass 1-6 och på den fjärde skolan 25-30 barn, varav 4-5 barn i förskolan (E-post: Celina
Adamsson 2013-03-04).
Pilotprojektet – lokala stödinsatser

I projektplanen för pilotprojektet i Göteborg nämns barnperspektivet och att planerade aktiviteter
i kommunen bland annat syftar till att underlätta skolgången för elever med romskt ursprung.
Relaterat till skolgång påtalas i beskrivningen angelägna utvecklingsbehov inom skolans område
och inom hälsoområdet. Här nämns även samtal om förutsättningar för att starta en romsk
friskola i kommunen samt utveckling av lokala stödinsatser för befintliga kommunala skolor.
Tidigare stödresurser för romska elever har tagits bort av besparingsskäl och i projektplanen
nämns att staden nu har ambitionen att återställa och utveckla dessa resurser, bland annat genom
att anställa fyra nya romska brobyggare i skolan, något som man också gjort. Planen pekar även
på att det är viktigt att i första hand de stadsdelar där de flesta romska familjer bor får del av
stödresurserna. Även modersmålsundervisningen behöver ses över. Enligt planen finns det för
närvarande endast 15 barn som deltar i undervisningen och det behövs en kartläggning över såväl
behov som hur denna undervisning kan utvecklas (Projektplan avseende pilotprojekt om romsk
inkludering 2012).
Skolsituationen på några skolor

Skolan som intervjuerna i Göteborg äger rum på är en skola för år F-6 med 330 elever. Av
eleverna är 98 % s.k. invandrarelever. Här finns en förberedelsegrupp med 20 barn och två
pedagoger för nyanlända elever. Innan eleven kommer till en förberedelsegrupp går hela familjen
på Introskolan, som är till för både nyanlända barn och föräldrar under de första 6 månaderna i
landet. Tiden på Introskolan beror på antalet i gruppen där, vilket innebär att desto större grupp,
desto snabbare flyttas barnen vidare till en förberedelsegrupp på en skola, där de vanligtvis inte
går mer än ett år. Det beror sedan på det enskilda barnet hur snabbt han eller hon kan slussas ut i
sin ordinarie klass. Är också förberedelsegruppen stor, slussas man ut snabbare i sina klasser.
I Skola 1 finns det barn från många olika kulturer, men personalen framhåller att man behandlar
alla lika. Man har också en särskild familjeverksamhet för vissa familjer. En somalisk och en
arabisk brobyggare finns också på skolan. Den tidigare romska modersmålsläraren, som för
närvarande är tjänstledig, hade många olika funktioner och var under flera år en viktig resurs i
skolan, något som också ökade romska barns närvaro. För övrigt har skolan personal från olika
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länder och man framhåller att det är viktig att arbeta tillsammans och att skolan är som ”kyrkan
mitt i byn” i bostadsområdet.
För närvarande finns det endast en modersmålslärare i romani på Språkenheten i Göteborg.
Skolans blankett för modersmålsundervisning ser enkel ut. Föräldrarna får själva fylla i namnet
på det aktuella modersmålet. Antalet romska elever i Skola 1 uppskattas till 50 barn men endast
30 talar om att de är romer. Blanketten för modersmål delas ut till alla i Skola 1. Skolan är noga
med att få in alla lappar, och frågar också varför man inte vill ha modersmålsundervisning och
lyckas ibland övertala föräldrar och elever om att det är bra med modersmålsundervisning.
Undervisningen ligger efter ordinarie skoltid. Tidigare blev det så rörigt eftersom eleverna gick
iväg på olika tider, när Skola 1 hade sin modersmålsundervisning förlagd under skoldagen, så nu
ligger den efter kl. 13.20. För närvarande finns det ett uppehåll i modersmålsundervisningen,
eftersom läraren i romani har ett annat uppdrag.
I Skola 2 finns det cirka 30 romska barn, men officiellt 20 barn. På denna skola med bara
bosniska romer delas blanketten om modersmålsundervisning ut när barnen börjar i skolan. Här
räknar man med att de hela tiden fortsätter, vilket betyder att de bara behöver meddela om de vill
sluta delta i undervisningen. På Skola 2 låg modersmålsundervisningen tidigare efter skoltid,
men numera ligger den på onsdag morgon för samtliga elever, medan personalen har
personalmöten. Det har också ökat möjligheten för lärarna på skolan att kommunicera med
modersmålslärarna. Detta uppskattades också från Språkenheten enligt rektor och 90 % av
eleverna på denna skola har nu modersmålsundervisning.
Många elever flyttar i det aktuella bostadsområdet beskrivs under intervjuerna. Det är också stor
inflyttning. Några intervjuade berättar att ett stort antal av eleverna flyttar runt till de olika
skolorna i området och om eleven har svårigheter gör omflyttningarna att det tar tid innan den
nya skolan påbörjat en eventuell utredning, även om den tidigare skolan skickar med
dokumentation om elevens situation. Anledningarna till att man flyttar är olika och en del flyttar
också om de har möjlighet till en bostad i ett bättre område, även om många också är kvar i
området. De elever som lyckas har starka familjer, föräldrar som får jobb och om föräldrarna är
utbildade så lyckas barnen bättre, beskriver personalen.
Det finns lite skillnad mellan skolorna, berättar en rektor. De romska barnen från Balkan som de
nu har i Skola 2, har haft hela sin skolgång just på den skolan och är ganska stationära i området.
Det största problemet är närvaron som inte fungerar när eleverna går vidare till högstadiet. Det
finns samma erfarenhet angående högstadiet i Skola 1. Rektorn beskriver att eleverna, när de
kommer till högstadiet, ofta träffar många olika lärare i olika lokaler i skolan, vilket innebär att
det finns alltför många lokaler att försvinna i och dröja sig kvar i efter raster eller vid byte av
klassrum. Från att haft en lärare som har ansvarat för kontakterna mellan hemmet och skolan,
finns det när de kommer till högstadiet olika lärare och den kontinuerliga kontakten med en
särskild lärare som funnits tidigare bryts ofta. Det går vanligtvis ganska bra för eleverna till
årskurs sex, sedan börjar problemen, framkommer det i intervjuerna. Elevernas dåliga
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skolresultat handlar dels om frånvaron, dels svårigheter för föräldrarna eftersom de har bristande
kunskaper i svenska och föräldrarnas egna tidigare negativa erfarenheter av egen skolgång
påverkar också, men det går inte att peka på en enskild faktor. Det kan bli negativa spiraler med
frånvaron, men man kan vända på den också och få ner frånvaron också, framhåller en av
lärarna. Det är de ganska starka eleverna och de som har stöd hemifrån, som klarar sig bäst. De
klarar också de nationella proven i trean. Föräldrars inställning till hur viktigt skolan är spelar
stor roll. En del föräldrar kan exempelvis åka in till stan och handla något och ta barnen med sig.
God kontakt med föräldrarna är avgörande, menar personalen, att föräldrarna kan komma till
skolan och diskutera olika frågor. En del föräldrar kommer varje dag och har inställningen att
barnens skolgång är viktig. Om den inställningen inte finns, har man mycket att jobba med,
menar några bland de intervjuade.
En av de intervjuade lärarna menar att det inte är rimligt att eleverna blir utsatta för nationella
prov efter exempelvis två år i Sverige och sedan räknas dessa elevers resultat in i statistiken, som
får till följd att det sedan står i tidningarna att skolan är dålig. Det blir missvisande. En del
föräldrar väljer att sätta sina barn i andra skolor på grund av ryktet eller för att de vill att barnen
ska lära sig språket bättre. Trivseln är dock stor och barnen vill inte ens ha lov, för många barn är
skolan en trygghet där det finns tydliga strukturer, menar skolpersonalen. Barnen trivs i skolan
men mobbning och diskriminering finns alltid. Det har varit en del mobbning grupperna
emellan, romska grupper för sig och somaliska för sig, men det har blivit bättre. ”Våra romska
elever är en enhetlig grupp, tidigare stack de ut, nu är andra grupper mer utsatta. Det är snarare
så att kristna blir en mindre grupp och därmed mer utsatt”, säger en rektor.
Familjeverksamhet

På en av skolorna finns en särskild familjeverksamhet för både barn och föräldrar med olika
svårigheter. Verksamheten bygger på salutogent förhållningssätt, att stärka upp det som är
positivt och arbeta för att göra skolsituationen mer hanterbar, begriplig och meningsfull. Det är
också viktigt med många goda relationer. Verksamheten tar sin utgångspunkt i en engelsk modell
för familjesamverkan som vidareutvecklats av den kurator och den speciallärare som har ansvar
för verksamheten. De familjer som erbjuds delta i verksamheten väljs ut av elevhälsoteamet. Stor
frånvaro hos barnet eller konflikter med andra barn kan vara några av orsakerna till att man
erbjuds delta. Grunden i modellen är elevernas målkort. Varje vecka har eleverna tre mål i skolan
och minst ett mål i hemmet. Sedan får barnen betyg mellan 1-4 när det gäller måluppfyllelse.
Arbetet förutsätter en helhetssyn, att se till barnets hela situation, att barnet är del av ett system.
Om förändring ska var möjlig måste även andra delar påverkas som i systemteori, menar
specialläraren och kuratorn. Allt handlar om relationer, framhåller de och framhåller att de ser
föräldrar och familjerna som aktiva resurser. Har vi föräldrarna med oss klarar vi allt, menar de.
Föräldrarna ses här som sina barns verkliga experter och som en tillgång, inte bara för sitt eget
barn utan även för andra barn och vuxna i familjeverksamheten. I verksamheten har man ett
inkluderande arbetssätt. Barnet tillhör sin vanliga klass och inte någon särskild
undervisningsgrupp. Målet är att stärka gemenskapen med den egna klassen.
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För närvarande ingår 17 familjer varav ungefär en tredjedel är romska familjer. Familjerna är
indelade i olika grupper. En gång i månaden har man en särskild träff bara för föräldrarna. Det är
viktigt att få hit papporna, menar de ansvariga. Barnen kommer till verksamheten eftersom man
från skolan sida bedömer att just dessa barn inte lever upp till sin fulla potential. Innan man blir
del av verksamheten görs andra insatser relaterade till skolans värld. Vanliga problem kan vara
stor frånvaro, att barnet lätt hamnar i konflikter och säger fula ord. Genom att delta i
verksamheten där hela familjen är involverad, kan tidigare negativa mönster brytas. Arbetet har
en tydlig, återkommande och förutsägbar struktur som står fast och som man inte gör avsteg från
är viktigt, förklarar de ansvariga. Man har en förmiddagsgrupp och en eftermiddagsgrupp. För
förmiddagsgruppen börjar man med frukost, sedan en genomgång av målkorten och hur det gått
under den gångna veckan, följt av en rast och sedan en gemensam aktivitet med barn och
familjer, ofta handlar det om lustbetonade aktiviteter. För föräldrarna tar man upp exempelvis
upp frågor om gränssättning och hur man belönar sina barn. De barn som vi möter berättar
följande om verksamheten:
"Man fick komma hit se vilka mål jag fått, fyror är bäst, man ska lyssna på fröken, jag sa
fula ord och kom hit med mamma och pappa.”
”Man pratade om målkort. Komma i tid i skolan, vara på läxhjälp för att göra läxorna.
Mamma kan hjälpa till med läxorna. Mamma är bra på romani.”
”Kolla på mina målkort, komma i tid till skolan. Min bror hjälpte mig med läxorna.”
”Först höra mina målkort, vara trevlig, visa respekt till lärarna, och att inte bråka. De
pratade med mig.”
”Jag fick inte vara med på fotboll. Nu har det blivit bra, nu får jag vara med på fotboll.
Nu är jag bra. Om dom bråkar går jag iväg.”
Vissa familjer deltar under flera år, medan andra går där kortare tid. Här kan man också vid
behov koppla in socialtjänsten på ett bra sätt, beskriver kuratorn, eller vara en länk till den. Som
ett exempel tar de en romsk familj med hög frånvaro hos barnen vilket gjorde att skolan anmälde
detta till socialtjänsten. Familjen ville då börja i den särskilda familjeverksamheten på skolan och
socialtjänsten kontaktade då dem. På så vis stoppades en utredning, eftersom familjen ville
försöka arbeta för en förändring. ”Vi vet från de romska föräldrarna som vi träffar att vi är på rätt
väg”, säger de ansvariga för verksamheten.
Många vill delta i familjeverksamheten, berättar de. Av erfarenhet vet de att flera av de romska
familjerna inte avslöjar att de är romer. Det finns också en eftermiddagsgrupp och de startar nu
även en sen eftermiddagsgrupp kl.16.30 i förskolan och även på högstadiet. De resultat som de
ansvariga för verksamheten framhåller är att verksamheten blir en trygg arena på skolan för
förändringsarbete och en brygga till andra hjälp- och stödinsatser. Man arbetar med hanterbara
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mål och ser gradvis förändring till det bättre, som innebär att såväl barn som föräldrar får lyckas
och får uppleva skolan som positiv. En mamma som tillsammans med familjen deltagit där
beskriver för oss att det kändes bra att genom verksamheten få insyn i vad som händer i skolan,
eftersom barnen när de kom hem från skolan vanligtvis inte berättar vad som händer i skolan. En
annan mamma berättar om hur hennes stora pojke var rädd för att gå till skolan, men han talade
inte om det hemma, i stället klagade han över att han hade ont överallt bara för att slippa skolan.
Genom att hon deltog i familjeverksamheten fick hon möjlighet att reda ut och förklara
situationen.
Eleverna som vi möter är i åldern 9-13 år. Deras familjer har sitt ursprung i länder som
Makedonien, Tjeckien, Serbien och Bosnien. Hemma talar barnen romani, bosniska eller både
bosniska och svenska. Samtliga har gått i förskola i Sverige. Tre av barnens mammor och en
pappa som också alla deltagit i familjeverksamheten finns också med. ”Barnen lär sig i skolan,
de är snälla hemma, men när de kommer hit gör de samma bus som övriga barn i skolan”, säger
en av föräldrarna. Samtliga föräldrar framhåller att de verkligen vill att barnen ska gå i skolan.
De känner viss stress över att lämna barnen i skolan och sedan hinna iväg till sin egen skola för
att sedan hämta barnen från skolan igen. Deras egen sfi-undervisning börjar kl. 9 och slutar kl.
12, vilket betyder att tiden är knapp. En annan mamma betonar att det som varit bra är att hon
har kunnat gå till dotterns fröken och frågat om hon kunde få extra timmar för svenska. Skolan
lyhörd för behov hos barnen och familjerna, menar denna mamma. En tredje mamma har inte
lika goda erfarenheter och menar att skolsituationen har blivit en sådan stress i hemmet att hon
idag inte mår så bra, men att föräldrarna egentligen vill att barnen ska gå i skolan.
Den pappa som deltagit i familjeverksamheten beskriver att hans son hade stor frånvaro tidigare
men att skolgången nu fungerar bra. De blev anmälda till socialtjänsten för att sonen inte ville gå
i skolan, men orsaken var att han egentligen var rädd för barnen från Irak eller Iran, eftersom de
slog honom, berättar pappan. Nu har de stoppat utredningen på socialtjänsten och
familjeverksamheten har tagit över. Han betonar att verksamheten har hjälpt mycket, från 72 %
frånvaro till noll procent för sonen som numera går till skolan varje dag. Från skolans sida
önskar denna pappa att man skulle samla alla romska föräldrar och personalen till möte. En fråga
som han vill diskutera är varför barnen inte får modersmålsundervisning. Innan man för cirka
fem år sedan fick en romsk personal till skolan var det rena katastrofen, menar denna pappa,
både i skolan och ute på gårdarna i området. Med romsk personal i skolan blev det en förändring.
Skolan behöver mer kontakt med romska föräldrar i området och ha ett möte med alla romska
föräldrar varje vecka, menar pappan.

Malmö
I Malmö finns omkring 8-10 000 romer och de grupper som främst finns där är lovara, kelderash,
romungri, arli, gurbeti och även kaale. Många är också nyanlända i kommunen (Söderman &
Ström 2008). Kommunen har ett långt samarbete med romer. I kommunen finns två romska
centra, det relativt nybildade Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) grundat 2009
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och Romskt kulturcentrum (RKC) som funnits sedan slutet av 1990-talet. Från kommunen finns
flera rapporter som rör skolsituationen för romska barn och ungdomar (t ex Söderman & Ström,
2008; Liedholm & Lindberg, 2010).
Pilotprojektet – Romskt informations- och kunskapscenter

I Malmö är pilotprojektet koncentrerat inom ramen för den verksamhet som Romskt
informations- och kunskapscenter (RIKC) bedriver, som alltså nu funnits i fyra år. När det gäller
romska barns skolsituation hänvisas i projektplanen till rapporter gjorda i kommunen där det
framkommer angående romska barns situation att drygt en tredjedel av dem i åldersgruppen 0-6
år går i förskola, att något mindre än hälften av de romska barnen i åldrarna 7-15 år hade en
fungerande skolgång och att ett ytterst litet antal av ungdomarna i gymnasieåldern går i
gymnasieskolan (Malmö stads pilotverksamhet för romsk inkludering 2012-2015). I RIKC:s
årsrapport för 2012 rapporteras att centret haft kontakt med elever och deras familjer i ett flertal
skolor i kommunen samt arbetat med att förbättra romska barns skolsituation. Här beskrivs också
att Centret stödjer olika föreningar i läxhjälpsarbete som man anser som viktigt för skolgången
(Årsrapport. Romskt informations- och kunskapscenter 2013). Projektledaren menar att just detta
att centret finns har fått stor betydelse i kommunen och särskilt att romerna har en egen
institution som är en del av Malmö stad bidrar till större möjligheter. RIKC har för närvarande
sex anställda och ytterligare en kommer att anställas inom kort. Man riktar sig enligt intervjuerna
mycket till skolor. En romsk anställd kommer exempelvis att ha ett uppdrag att ta kontakt med
de skolor där det finns romer och erbjuda kompetensutveckling för personalen.
Under intervjuerna beskrivs hur Malmö stad håller på omstruktureras till fem stadsområden med
tre skolnämnder som kommer att bildas kring förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Detta
påverkar hur man i fortsättningen från RIKC:s sida kan samverka i den nya organisationen, som
dock ännu inte är helt klar, eftersom exempelvis tillsättning av nya chefer och direktörer inte är
avslutad, något som också berör arbetet i pilotkommunen. Projektledaren menar att det
fortfarande är trögt när det gäller romska frågor, men att när organisationen i kommunen satt sig
ska nätverket lättare kunna växa med berörda parter, till exempel med modersmålslärare och man
kan börja lyfta olika frågor. Det tar tid att förankra och upplysa, hitta rätt personer och bygga upp
nätverket, framhåller han. Det råder också stor okunskap om romer i kommunen.
Förutsättningarna kommer att vara bättre med den nya organisationen hoppas han och ger också
Malmö stad en eloge för att stadens politiker nu i högre grad har börjat intressera sig för den
romska frågan, som börjat få förankring i kommunen och nå större framgång. Men han säger
också att det är en process och att det fortfarande är trögt på vissa områden. Skolsituationen
menar han är katastrofal, men att de måste öka romernas delaktighet i de befintliga strukturerna.
Modersmålsundervisningen

Enligt rektorn för Modersmålsenheten i Malmö har modersmålsundervisningen i romani tre och
en halv tjänst i grundskolan och en halv tjänst i förskolan. I slutet av 1980-talet utbildades under
två år behöriga lärare i romanés på dåvarande Lärarhögskolan i Malmö. Få går vidare till
gymnasiet och få anmäler sig till modersmålsundervisning och studiehandledning. Hon menar att
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minoritetsspråksstatusen inte gett att fler går på modersmålsundervisningen i kommunen (AnnaKarin Hedenskog, föreläsning Malmö stadsbibliotek, 2012-10-01).
Gällande modersmålsundervisningen i romani finns det inte så många barn i jämförelse med
studiehandledning, berättar en av de intervjuade modersmålslärarna. I mars månad delar lärarna
ut blanketterna med ansökan om modersmålsundervisning till eleverna som dessa får ta med sig
hem till föräldrarna, men många gånger når blanketterna inte hemmet eller kommer inte tillbaka
till skolan. Det är dåligt med information om undervisningen i modersmålet, menar flera under
intervjun och skolorna slarvar med sitt ansvar. Blanketterna borde delas ut vid exempelvis
föräldramöten är ett förslag som kommer upp under intervjuerna. Undervisningen ligger
dessutom utanför skolschemat vilket också påverkar deltagandet. Med studiehandledningen är
det en annan sak, eftersom den går via mentor och rektor som godkänner denna och som sedan
skickar begäran om studiehandledning vidare till modersmålsenheten. En annan
modersmålslärare med ansvar för Balkanromer, där samtliga elever är bosniska romer,
framhåller att föräldrarna vill ha bosniska i stället för romani, men att barnen inte kan bosniska.
Vissa föräldrar säger att de talar romani hemma, men vill att barnen ska tala bosniska, beskriver
han, men de kan inte romani ordentligt heller. En modersmålslärare säger med emfas: ”Jag är en
kulturbärare. Skolorna ska inte slarva med informationen om modersmålsundervisningen. Man
ska ta informationen vid föräldramöten, informera föräldrarna om vad modersmålet är och även
om studiehandledning.”
Under intervjun framkommer att ungerska modersmålslärare fångar upp romska barn så att de
ska lära sig ungerska. Många säger inte att de är romer. En av de intervjuade romerna menar att
det delvis handlar om att dölja identitet, delvis att många inte vet det om att de har rätt att till
modersmålsundervisning. De ska inte känna att de ska behöva dölja sin identitet, säger en av
dem. Även projektledaren nämner att de nya familjerna från Balkan som kommit på senare tid
har en tendens att inte söka sig till den romska identiteten utan säger att de är bosnier.
En intervjuad barn- och ungdomschef framhåller att man i skolan inte vet vilka barn som är
romer, utan det kan vara på grund av namnet som man gissar sig till detta. Det är också ett
dilemma för dem som är verksamma i förskola och skola. Han talar om chanslikhet i stället för
jämlikhet för dessa barn och anser att man vet alltför lite om vissa barn. ”Det har alltid funnits
romer i våra förskolor och skolor”, menar han, ”men de har alla olika förutsättningar”. Någon av
de intervjuade menar också att nyanlända barn får bättre hjälp än de som varit här i tre år.
Omfattande frivilliginsatser och läxhjälp

Under intervjun i Malmö deltar flera föreningar och det som framkommer är att det pågår
omfattande frivilliginsatser och läxhjälpsarbete genom dessa olika föreningar. Det finns ett stort
engagemang i barnens och ungdomarnas situation bland dem vi möter som vill ändra på
situationen så att barnen ska få det bättre. En av de unga föräldrar som vi intervjuar ifrågasätter
dock detta att läxhjälpen inte ligger inom skolans ordinarie verksamhet och säger: ”Jag är
ensamstående mamma med tre barn utan körkort, jag kan inte åka mellan olika skolor. Jag tycker
36

att man borde ta tag i saken och den (läxhjälpen) borde finnas i varje skola.” Att det är ideella
organisationer som tar hand om läxhjälp säger något om situationen, menar en brobyggare från
Arbetsförmedlingen. ”Vi är i tredje generationen som sitter i samma fälla.”
Ett annat exempel på romskt föreningsarbete i Malmö rör de romska förskolebarnen. I den
tidigare nämnda uppföljningen av 27 romska projekt för Allmänna arvsfonden (Rodell Olgaç,
2009) fanns bland projekten ett par projekt som rörde planeringen och starten av en romsk
förskola i Malmö. Det första projektet gällde det ettåriga projektet, Dagis för alla, som Romska
Ungdomsförbundet (RUF) grundat 1999, stod bakom. Projektet lyfter frågan om att få romska
barn att gå i förskolan, eftersom romska barn i förskoleåldern vanligtvis stannar hemma och tas
om hand av mor- eller farföräldrar. Här ville man utforma en broschyr om förskolans betydelse
för små barn riktad till unga romska föräldrar och deras anhöriga. Informationsmaterialet gjordes
i samarbete med andra lokalföreningar inom Ungdomsförbundet, vilka också medverkade i
översättningsarbetet till fem olika romska dialekter. Broschyrerna distribuerades via de romska
föreningarna samt barna- och mödravårdscentraler såväl lokalt som nationellt. I det efterföljande
ettåriga projektet Roma Day Care Center söktes medel för att för en studie som skulle undersöka
förutsättningarna för att starta en förskoleverksamhet för romska barn i åldern 0–6 år i Malmö.
Genomförandet av förstudien gjordes i samarbete med forskarna Göran Lindberg och Marianne
Liedholm vid Lunds universitet. I studien framkommer att fler romska föräldrar skulle våga
skriva in sina barn i förskolan om det fanns möjlighet att välja en förskola med romsk inriktning.
Man menar också att en romsk förskola skulle stärka barnens romska identitet och underlätta
deras kommande skolgång. Under tiden som själva studien pågick fick Romska
Ungdomsförbundet även kontakt med flera förskolor och romska föräldrar i olika åldrar, men
även kontakt med romska kvinnor med intresse för att arbeta på en romsk förskola (Rodell
Olgaç, 2009). Projekten ledde till att förskolan Musikanten startades. Förskolan är idag en
permanent verksamhet och alltså enskild förskola inom Malmö stad öppen för alla barn.
Förskolan, som ligger i anslutning till Romskt kulturcentrums (RKC) lokaler, erbjuder hämtning
och lämning av barn i hela Malmö med egen minibuss och egen behörig chaufför.
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SLUTDISKUSSION OCH FÖRSLAG
De fem kommunerna Luleå, Linköping, Helsingborg, Göteborg och Malmö är självfallet olika
till sin karaktär, men när det gäller romska barns och elevers skolsituation ser vi att i kommuner
med mer etablerat samarbete med romer sedan tidigare som Malmö, Helsingborg och även
Linköping har arbetet kommit längre än i Göteborg och framför allt i Luleå. Malmö har sina två
romska centrum där ett av dem funnits mycket länge. Sedan mitten av 1990-talet har
Helsingborg haft en rom anställd i kommunen som särskilt uppmärksammat den romska
skolfrågan. Göteborg ger ett mer splittrat intryck och när det gäller Luleå kan man fråga sig om
romernas skolsituation i kommunen har historiska samband med den svenska statens starka
assimilationspolitik som drabbat såväl samer som tornedalingar i norra Sverige och som idag
påverkar bemötandet av och intresset för romska frågor (jfr Municio 1993, 2001; Lundmark
2002). De råder generellt en osäkerhet kring de romska barnen och ungdomarna dels eftersom
många inte berättar att de är romer, dels eftersom skolan inte heller tar reda på barnens romska
bakgrund. Några icke-romska lärare som vi mötte i kommunerna uttryckte att det var lite
obehagligt när man började fråga vilka elever som är romer, eftersom de själva inte verkade
tycka att det var avgörande. De försökte behandla alla lika. Även om man säger att alla barn är
lika, verkar det ändå som att det är de romska barnen som det i slutänden handlar om.

Förskolan

Hur ser situationen då ut för romska barn i förskola och förskoleklass i de olika kommunerna och
har det genomförts eller genomförs det initiativ för att öka barnens deltagande i dessa
verksamheter? När det gäller förskolan är intrycket inte entydigt från vår undersökning. Bland
eleverna, särskilt de yngre barnen som vi mötte under våra besök hade flera av dem gått i
förskola eller förskoleklass. Bland de äldre eleverna som vi intervjuade hade cirka hälften av
dem gått i förskolan och de övriga hade börjat i förskoleklass. Vår uppfattning är att det verkar
finnas en viss tendens att fler och fler romska barn går i förskolan. Föräldrar med
försörjningsstöd kan dock bara ha sina barn i förskolan 15 timmar per vecka, där förskolan
bestämmer vilka tider som gäller. I Linköping finns det två romska modersmålspedagoger
anställda för förskolan för sammanlagt 55 romska förskolebarn, något som också ger
indikationer på fler barn i förskolan. Här är också regeln den att har man haft pedagogiska samtal
på romani i förskolan i åldern 4-6 år får man automatiskt modersmålundervisning när man
kommer till skolan. Dessa modersmålspedagoger önskar att även barn i åldrarna 1-4 år skulle
kunna få samma möjlighet. Med tanke på hur barns språksocialisation och litteracitet utvecklas
är deras önskan mycket relevant och har stöd i forskningen (se exempelvis Hyltenstam &
Lindberg 2004).
Under intervjuerna i Luleå nämndes att det går bättre för de romska barn som gått i förskolan
men att många inte går där. Från just denna kommun nämndes också det positiva med att den
romska flaggan och det romska språket finns med tillsammans med det finska språket och den
finska flaggan när de kaaleromska barnen på förskolan ska lära sig olika flaggor och språk.
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Några särskilda åtgärder förutom det tidigare initiativet från Romska Ungdomsförbundet som
planerade och startade en romsk enskild förskola i Malmö, har vi inte träffat på under våra besök
i kommunerna. Efter besöket i Göteborg fick vi information om att det finns en förskola i staden
där hälften av barnen är romer, något som vi dock inte har kunnat följa upp inom ramen för
denna studie. Det är alltså svårt att dra några generella slutsatser när det gäller förskolan,
eftersom också många inte heller talar om att de är romer och det tänkas att det finns många fler
romska barn i förskolan än vad denna studie visar.

Grundskolan

När det gäller romska barns skolsituation är det den obligatoriska grundskolan som stått i fokus i
intervjuerna. Om de romska eleverna i grundskolan slutför den med godkända betyg och med
behörighet att söka till gymnasieskolan för att genomföra gymnasiestudier finns inte heller där
något entydigt svar. Vi har inte fått några redovisningar av om de uppnår godkända betyg
förutom de enstaka exempel som nämns från bland annat Helsingborg och Linköping. I
intervjuerna framträder en bild av att det varierar mellan kommuner, familjer och de enskilda
eleverna. Att många romska familjer bor i socialt utsatta områden påverkar också sannolikt
skolresultatet. Många verkar fortfarande inte klara grundskolan, men intrycket är att fler och fler
gör det.
Starka familjer och föräldrar med utbildning är också precis som för andra elever en nyckelfaktor
till skolframgång. Vi har mött romska föräldrar och elever som är nöjda med skolan och romska
elever som är populära bland kamraterna. För andra familjer är dåliga levnads- och
bostadsförhållanden, andrahandsboende med ett exempel på en familj som till och med bor i en
bil, osäkerhet angående uppehållstillstånd något som gör att skolan kanske blir inte det som man
i första hand orkar prioritera. I en kommun beskrivs bostadsområdet där det bor många romer
som en transitplats. De som kan flyttar därifrån och nya boende flyttar in.
Ett initiativ vid en skola som ska påbörjas är att den romska brobyggaren på högstadiet ska börja
komma till närliggande F-6 skola för att etablera kontakt med de blivande romska
högstadieeleverna, för att övergången till högstadiet ska underlättas och förhoppningsvis göra att
högstadietiden fungerar bättre för dessa elever. En viktig faktor och förändring är att de flesta
föräldrar numera anser att skolan är viktig för barnens framtid. Under intervjuerna har vi också
mött föräldrar som gärna vill att skolorna ska ordna samrådsmöte med alla romska föräldrar på
skolan för att diskutera barnens skolsituation och också exempelvis frånvaron och vad den kan
bero på och hur man ska kunna lösa problemet.

Gymnasieskolan

Under intervjuerna berörs gymnasieskolan i ganska liten utsträckning. De relativt nyanställda
brobyggarna i skolan i Linköping, Göteborg och Helsingborg framhålls under intervjuerna såväl
av skolpersonal och föräldrar som elever som en mycket positiv åtgärd, bland annat för att det på
kort tid i vissa fall minskat frånvaron avsevärt bland barnen. Detta borde i sin tur kunna påverka
romska elevers möjlighet att slutföra grundskolan med godkända betyg i de skolor som har
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brobyggare eller annan romsk personal och så att de därmed få behörighet att söka till
gymnasieskolan.
I Linköping nämns att flera romska ungdomar börjar gymnasiet men att de hoppar av när de
fyller 18 år. De har ofta gått om högstadiet något år och fyller därför 18 redan i andra året i
gymnasiet. Alltmer börjar dock gymnasiet och studentmössan tillsammans med körkort ses som
viktiga för både pojkar och flickor. Här nämns också några romska ungdomar i kommunen som
gått vidare till högre utbildning.

Unga vuxna

Vi har under intervjuerna mött unga romska föräldrar i 20-25 årsåldern som hoppat av skolan i
förtid och med dåliga erfarenheter av skolan. För att illustrera deras situation återger vi här ett
par av deras berättelser som får representera flera likande berättelser som vi hört berättas under
intervjuerna.
”Jag gick i skolan, men jag kunde inte stå emot när någon sa ”zigenare” och jag kunde
inte hejda mig. En pojke i klassen satt bredvid mig och sa hela tiden: ’Jävla zigenare!
Jävla zigenare! Jävla zigenare!’ Jag sa till läraren men reaktionen från läraren var svag,
till slut lyfte jag upp bordet och slängde det. Jag blev avstängd en månad. När jag kom
tillbaka till skolan hände samma sak en gång till. Rektorn kom och jag berättade det för
honom, men det hände ingenting. Då började jag inte bry mig om skolan. Jag kunde inte
läsa så bra, de andra retade mig. Det var i trettonårsåldern. Jag har bott här i hela mitt liv,
men kunde inte läsa. Inget hände efter att jag hoppade av. Som jag vet måste man gå i
skolan till och med årskurs 9, men inget hände. Jag gick till skolan, och jag tänkte att jag
skulle sitta där en dag för att se hur det skulle gå. Jag tog inte fram några böcker eller
gjorde nåt och ingen lärare bad mig att ta fram böcker eller arbeta med något. Jag fanns,
men jag var osynlig. Men det fanns två tre lärare på skolan, det som jag kan har jag lärt
mig av dem. De var rastvakter och de jobbade på fritids. Det jag kan läsa och skriva idag,
det är tack vare dem. Det var fritidspedagoger och rastvakter som lärde mig det. Jag
berättade allt för dem och de var jättesnälla mot mig. Under en viss tid fick träffa dem i
stället och vara i fritidshemmet, i stället för att jag gå på lektionerna. Jag blev avstängd
flera gånger, en gång höll skolan på att brinna ner och jag fick skulden och blev avstängd
i två månader. Efter några månader kom det fram att det var någon annan elev, men det
blev ingen ordentlig ursäkt. Jag har en dotter på ett år nu, men jag vill inte lämna henne
till dagis. De glömde en släktings barn i skogen. Tänk om det skulle hända mitt barn
också. Jag är nitton år och jag vaknar varje morgon med att jag har ångest, att personer
runt omkring går till jobbet och jag är inte en del av det.
En annan ung kvinna berättar:
Jag vill börja studera igen. Nu känner jag mig inte som en del i samhället. Nu gör jag
ingenting. Jag förstår inte vad vissa ord betyder. Jag försöker hänga med i allt. Jag är
40

tjugofem år. Jag har tröttnat på att inte göra något alls. Till och med städjobb kräver
utbildning. Dagislärare skulle jag ha klarat av, men jag får inte det för jag har ingen
utbildning.
Dessa unga föräldrar engagerar sig nu i sina egna barns utveckling och skolgång, eftersom de är
angelägna om att barnen inte ska göra samma misstag som sina föräldrar. Dessa unga vuxna
oroar sig också för sin egen framtid och söker en förändring i sina liv, men de känner att det är
svårt att på egen hand kunna hitta någon lösning. De vill ha en utbildning och ett arbete att gå till
som de flesta andra i samma ålder. Dessa unga föräldrar kan sägas illustrera och vara ett resultat
av just avsaknaden av romska förebilder under skoltiden. Kanske kan det också vara skälet till att
de flesta av de högstadieungdomar som vi mötte inte kunde säga något om var de befinner sig
om tio år. Att framtiden verkar osäker och att de romska förebilderna fortfarande är få när det
gäller skola, utbildning och arbete.

Frånvaro och tvångsomhändertagande

Vid besöken i pilotkommunerna och i diskussioner med såväl skolledning, lärare och pedagoger
av olika slag samt romska föräldrar är det framförallt de romska barns stora frånvaro som
framhålls som den absolut största frågan av alla när det gäller skolsituationen. Bakom barnens
frånvaro finns sannolikt flera faktorer, något som också påtalas av exempelvis Foster & Walker
(2009). En rädsla för olika utredningar eller anmälningar till socialtjänsten hos både barn och
föräldrar uttrycks av flera föräldrar men även av barnen. Det kan vara utredningar om dyslexi
eller för eventuell placering i särskolan som man känner osäkerhet inför. Vi mötte också
föräldrar som trots upprepade påstötningar på skolan inte fått sitt barn utrett för dyslexi, något
som lett till att barnet inte vill gå till skolan. Några barn och föräldrar uttryckte också en rädsla
för andra grupper av barn både i skolan och utanför skolan. Exempelvis vågar en del föräldrar
inte alltid ta kontakt med andra icke-romska föräldrar för att diskutera problem mellan barnen,
eftersom det kan handla om att stora familjer blir inblandade och man är rädd för att inte kunna
hantera eventuella konflikter gällande barnen om till exempel konflikten växer. Några föräldrar
som vi mött har uttryckt en önskan om att få byta skola av olika skäl, men där har man inte alltid
fått stöd på den aktuella skola som barnen befinner sig på. Andra föräldrar har dock genomdrivit
skolbyten på egen hand, när de inte varit nöjda med sina barns skolgång.

”När man pratar om socialtjänsten blir föräldrarna väldigt rädda”, säger en av de intervjuade
icke-romerna. Det är också det allmänna intryck som vi fått i samtliga kommuner. Att bli anmäld
till socialtjänsten och att barnen ska tvångsomhändertas framstår som en skräck för många
romska föräldrar. Mot bakgrund av historiska erfarenheter av romska barn som tagits från sina
föräldrar under olika perioder och som minoriteten upplevt, framstår detta som en välgrundad
rädsla bland föräldrarna och det kan kännas som en upprepning av historien. I en kommun
framkom att detta var mer frekvent i romska familjer i kommunen än när det gäller någon annan
grupp. Hotet om att förlora sina barn genom tvångsomhändertagande gör att det finns föräldrar
som så långt det är möjligt tvingar barnen att avsluta grundskolan. Denna rädsla kan i sin tur
också befästa en rädsla för andra myndigheter och kontakter med dessa. En del föräldrar kommer
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också till skolan dagligen för att se till att barnen har det bra och att inget hänt dem. Ibland tolkas
detta från skolans sida att föräldrarna är överdrivet ängsliga när det gäller de egna barnen.
Det finns också all anledning att fundera över vad närvaro i skolan handlar om. Ska man inordna
sig i skolans struktur, även om man riskerar att bli misshandlad och diskriminerad? Hur ska en
meningsfull närvaro i skolan kunna skapas, också för de romska eleverna? Det ställer krav på att
skolan i högre grad arbetar för ett mer interkulturellt förhållningssätt, som exempelvis förordats
av Lahdenperä (2004), Lahdenperä & Lorentz (2010) och Liégeois (2007). Ett interkulturellt
förhållningssätt innebär bland annat att också skolan behöver reflektera över tidigare
förgivettaganden och tolkningar i mötet med de romska barnen och familjerna (jfr Rodell Olgaç
2006). Kunskaper om romernas historia, språk, kultur och samtid till all personal framstår här
som en viktig del. En intervjuad beskrev hur ökad information om romernas historia och nutida
situation har gjort att man på skolan när barnen har hög frånvaro har börjat förhandla med
familjerna i stället för att direkt rapportera till socialtjänsten. Den nya kunskapen gjorde det
möjligt att sätta in barnens situation i en större kontext.
Även förebyggande verksamhet som familjeverksamheten i Göteborg utgör kan vara ett bra
exempel på hur man skulle kunna arbeta. Det salutogena förhållningssätt som man här använder
sig av, där man utgår från det som är positivt och hälsosamt hos familjerna är något att användas
i andra sammanhang tillsammans med romska barn och familjer. Ett annat exempel är Vårt
Nygård i Linköping, mitt sociala områdesarbete, där hela familjer också kan komma och där
utgångspunkten är hjälp till självhjälp.

Familjen och det informella lärandet

Skola och utbildning framhålls hela tiden som nyckeln till framgång och en bättre framtid för
såväl romska barn som vuxna. Föräldrarna ser dock att detta inte alltid stämmer. Många romer
går trots utbildning arbetslösa, särskilt om de talar om att de är romer när de söker arbete (jfr
SOU 2010:55; DO 2011). Av den anledningen kan det kanske också vara så att en del av
frånvaron beror på att föräldrarna för säkerhets skull och efter bästa förmåga också försöker se
till att barnen är delaktiga i det informella lärande som sker i familjerna, något som också redan
Gustavsson (1971) uppmärksammade. Genom att se till att barnen får giltiga kompetenser och
relevanta kunskaper för romska sammanhang, garanterar föräldrarna det som de anser att barnen
behöver för att klara sig som romer. På så sätt försöker föräldrarna undvika en dubbel
marginalisering för barnen (jfr Liégeois 2007). Som ett exempel kan nämnas en rektor som
berättade om en romsk elev som regelbundet var borta i tre omgångar varje år. Efter samtal med
pappan visade det sig att sonen följde med på inköpsresor varje år för att på så sätt av fadern lära
sig samma yrke och därmed möjlighet till försörjning. Från förälderns sida fanns det alltså en
medvetenhet om sonens framtida sysselsättning och yrkesutövning. Genom att prioritera det
informella lärandet i familjerna ger föräldrarna sina barn möjligheter till och garantier för en
social överlevnad i romska sammanhang, eftersom majoritetssamhället fortfarande inte på ett
övertygande sätt ger dessa garantier idag (jfr Liégeois 2007). Tankegångarna har också nära
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samband med Lareaus (2000, 2003) och de Carvalhos (2001) forskning angående relationen
mellan hemmet och skolan och det som sker i hemmet och hur detta värderas.

Förneka sitt ursprung

Vid våra besök i kommunerna har vi mött romska barn och familjer som inte talar om att de är
romer. ”Säger man inte att man är rom, kan man gå långt. Men jag vill inte att barnen ska
glömma sitt. Hos oss talar vi romani hemma”, säger en av de intervjuade mammorna. I intervjuer
med eleverna framkommer att det finns föräldrar som uppmanar sina barn att inte tala om att de
är romer, som denna unga mamma som berättar om sin egen skoltid och hur nu hennes egna barn
har det i skolan.
”I tvåan var jag mobbad på grund av att jag var rom, än idag när jag går förbi skolan där
det hände kommer det tillbaka. Jag fick inte stöd av läraren. Jag satte på musik i
klassrummet men läraren brydde sig inte. Jag hade mycket frånvaro, men när man väl var
på skolan var det ingen där för att motivera en. Ingen lärare som uppmuntrade en.
Lärarna brydde sig inte. Jag spelade att jag vara muslim ibland för att ha vänner i skolan
och åt muslimsk mat i matsalen. Bara jag var rom i klassen. Särskilt en tjej var på mig
hela tiden. Jag vågade inte ta upp det med läraren. Om jag skulle ta upp det med läraren,
skulle den tjejen ha varit på mig ännu mer. Jag har bytt skola för mina egna barn. De får
höra ”jävla zigenare”. Min dotter som går i ettan, ett annat barn drog ut henne.
Rastvakten sa, du får ta det i egna händer. Även för den andra dottern är det hopplöst. Jag
har varit på möten, men det blev bara värre. Jag bytte skola för mina barn efter tre-fyra
månader i samma område. Hittills har det blivit bättre, det finns många romska barn där
hon är nu och de håller ihop. Jag tyckte också att jag själv blev bemött på ett dåligt sätt i
den förra skolan. En fredag gick jag för att hämta barnen, de andra barnen började kasta
snöbollar på mig. Jag gick upp till rektorn, som skulle ta hand om det, men inget hände.
Min ena dotter drar mig i ärmen och frågar: ’Mamma, ska vi säga att vi är rom?’ Min
andra dotter har sagt att hon är ungersk.”
Det kan kosta att erkänna sin identitet och bakgrund. Många undviker att tala om att de är romer,
eftersom risken är stor att de blir kallade: ”Jävla zigenare!” Den som är utsatt blir också många
gånger skyldig när det inträffar saker. Även de vuxna uttrycker att de känner sig diskriminerade
på arbetsplatser och i närsamhället. Fördomar, diskriminering och rasism är fortfarande en
realitet i dagens samhälle (se exempelvis DO 2004; SOU 2010:55), något som föräldrarna också
är medvetna om. Att ett barn ska vara tvunget att försöka göra sig osynlig eller bära en lögn
genom att inte våga ge sig till känna som rom (jfr Foster & Walker 2009), påverkar självbilden
och självkänslan.

Krig och sekundär traumatisering

Ytterligare en faktor som kan påverka många romska barns skolgång och lärande gäller särskilt
de familjer som kommer från Balkan och det forna Jugoslavien. Bland dagens föräldrageneration
finns de som var barn under kriget där och som idag bär med sig sina upplevelser som
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fortfarande påverkar dem och deras barn. En av de intervjuade har skrivit ned sin berättelse från
kriget och om vad dessa erfarenheter kan innebära idag. Vi återger den här i något förkortad
form:
”När kriget började hade vi det jättesvårt och jobbigt, framför allt kvinnor och barn.
På kvällarna var vi var jätterädda för soldaterna som brukade komma på kvällar och på
nätterna. Soldaterna hade hört att romerna var rika och hade pengar och guld.
Vi ungdomar och lite äldre män hade gjort upp att sitta vakt hela nätterna för att hålla ett
öga på våra gamla och barn samt kvinnor. Varje dag kom militära grupper till vår gata.
De kom en kväll till ett hus, alltså till min granne, för att plocka med sig allt från huset.
När de kom in i huset gick kvinnan upp för att se vem som hade kommit in. Då anföll de
henne och började slå henne och barnen. När vi hörde det sprang vi dit för att rädda dem.
När vi kom in då hade militärgruppen försvunnit. Hela gatan hade inte elektricitet men
med våra lampor såg vi att de hade slagit kvinnan och barnen mycket.
Militärgruppen (banditerna) hade dragit av kvinnans örhängen från hennes öron och det
hade kommit mycket blod och barnen var slagna så mycket att de hade
kissat och bajsat på sig av rädsla för vad som skulle hända med dem.
Mamman var jättetacksam att vi hade kommit och räddat henne och hennes barn.
Mannen i huset var inte hemma, han var i ett militärläger, fängslad i nästan i en månad.
Det var inte bara enskild händelse, det var många som drabbades av "BANDITERNA".
(…)
Många romer blev mördade och ingen pratar om detta. Våra romska kvinnor och tjejer
som blev våldtagna, de mår jättedåligt idag. Det finns händelser som att döttrar blev
våldtagna framför sina mammor eller pappor. (…) Våra barn som har kommit till Sverige
som små, de blev så rädda när det första året var fyrverkeri på nyårsafton, så att de grät en
hel vecka, eftersom de trodde att kriget hade kommit efter dem till Sverige.”
Om situationen i Sverige idag beskriver den intervjuade:
”De som är födda på 1970, 1980 och 1990-talet, de hade svårt att förstå att kriget är
SLUT. Nästan alla barn som kom på 1990-talet, de har fortfarande detta trauma efter
kriget. Våra tjejer hade svårt att anpassa sig här i Sverige i början p.g.a. att de fortfarande
inte kunde lita på någon. Alla har de nu fått sin familj och sina barn. Mycket av detta
trauma har förts över på de romska barnen som är födda i Sverige.
Många av föräldrarna hade rädsla att släppa sina barn med någon som de inte kände eller
om det var främlingar. Kvinnorna, alltså de tjejerna som var med i kriget men som nu är
kvinnor-mammor låste oftast in sig hemma med sin släkt och sina barn.
Alla romer som har kommit och är uppväxta i Sverige, av dem har nästan 70 % inte
någon skola eller utbildning, det är p.g.a. det som de var rädda att gå till skolan.
Våra föräldrar var rädda att skicka oss till skolan och för att utbilda oss så att vi skulle bli
något i livet. Därför är det viktigt att jobba med de föräldrar som vuxit upp här i Sverige,
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att de måste samarbeta med skolorna och tack och lov med brobyggarna.
Vi måste nollställa detta trauma som har kommit med våra föräldrar och har kommit
också till oss. Vi kan inte tillåta att våra barn ska känna detta trauma inom sig.
(…) Vi har upplevt en mycket tragisk tid i Bosnienkriget och vi romer har drabbats från
alla tre sidor på ett dåligt sätt. Därför måste vi lära våra barn att respektera alla andra men
VIKTIG är att Vi ska vara RESPEKTERADE. Vi vet att det är ett tufft jobb att bli
respekterade men Vi måste respektera. VARFÖR? Det är lätt att säga varför, därför att
våra gamla har lärt oss om detta och Vi lyssnar på våra gamla och våra föräldrar. Vår
uppgift som föräldrar är att våra BARN ska leva fritt och utan krig och massa andra
händelser som har hänt min generation. Tack och lov att vi uppfostrar våra barn i Sverige,
i ett demokratiskt land och fritt land. Viktigt är nu att vi ska jobba med barnen så att de
måste gå ut skolan med någon utbildning och yrke, så att de ska vara självständiga.”
”Våra barn ska inte leva med detta trauma inom sig som deras föräldrar och gamla.
Det är viktigt att våra barn ska leva fritt och ha bra utbildningar, så att de ska komma in i
samhället och kunna leva bättre. Det ska bli jättesvårt att glömma alla händelser. Men
våra barn och generationen efter den hoppas jag, ska inte drabbas av detta som vi har
gjort. Vi måste jobba med min generation så att de ska få ett något lättare liv, så att de
inte tänker så mycket på detta. (…) Många skolor i Sverige runt i landet kan inte förstå att
romska barn inte kan koncentrera sig på lektionerna. Barnen kan inte sitta på en plats
eller kan inte sitta stilla och allt detta är p.g.a. deras föräldrars trauman.(…) Hos romerna
som kommer från Balkan, framför allt från Bosnien, sitter rädslan kvar i dem. Det är inte
konstigt att de är rädda och det är naturligt att de är rädda om sina barn också. För barn
som är födda här och har detta [posttraumatiska]syndrom eller trauma jobbar vi mycket
med dem så att de glömmer på ett naturligt sätt. Vi pratar med dem och försöker med lek
och ett bättre liv, så att de ska glömma detta som de hörde från sina föräldrar och gamla.
Jag hoppas verkligen att vi ska hitta rätt sätt att hjälpa de barnen och naturligtvis min
generation.”
Det är snart tjugo år sedan kriget i det forna Jugoslavien pågick. När det gäller posttraumatiskt
stressyndrom (PTSD) och sekundär traumatisering är det frågor som sällan diskuteras när det
gäller romer och vilka konsekvenser de kan ha för romska barns utveckling, lärande och
skolgång idag. Exempelvis pekar Laura Palosuo i sin inventering av forskningen om romer i
Sverige på att den romska Förintelsen hittills inte i någon högre grad har studerats i Sverige.
Betydelsen av att ”känslor av hopplöshet och rädsla går i arv till nya generationer i form av
sekundär traumatisering” (Palosuo 2009: 30; jfr Kaplan 2003), är med andra ord ett område som
i romska sammanhang ägnats liten uppmärksamhet. Även den finska kaale-gruppen som bär med
sig en historia av krig, flykt, social misär och fattigdom från första hälften av 1900-talet. Nästan
hälften av Finlands romer fanns bland dem som evakuerades från östra Karelen i krigsslutet,
vilket ledde till en social misär och extrem fattigdom som fortsatte långt efter kriget och
45

drabbade efterföljande generationer (Pulma 2009). Med tanke på romers socialt utsatta situation
mer allmänt med förföljelse och diskriminering kan det finnas många fler som råkat ut för
traumatiska upplevelser, också i andra situationer än just under krig och flykt.

Mer romsk personal

Mer romsk personal som modersmålslärare, lärare i olika ämnen, lärarassistenter, brobyggare
och resurspersoner av olika slag verkar mot bakgrund av våra intervjuer vara en av de absolut
viktigaste åtgärderna för att långsiktigt kunna förbättra romska barns skolsituation. De kan bidra
till en ökad tillit till skolan och öka romska barns känsla av trygghet där. När väl romska barn får
romska vuxna i skolan leder det ofta på kort tid till ett positivt resultat. Under intervjuerna har
detta upprepade gånger kommit uttryckts. När det gäller de åtta nyanställda brobyggarna i
skolorna i fyra av pilotkommunerna, framkommer att de på mycket kort tid (cirka tre-fyra
månader) bidragit till att närvaron har ökat hos de romska eleverna. På en skola har frånvaron
gått ner från 30 % till 9 % under just den aktuella tidsperioden. Föräldrarna verkar också
kontakta brobyggarna i olika frågor som gäller barnen och såväl barn som föräldrar ger intryck
av att använda brobyggarna som en ombudsman i olika frågor. De romska brobyggarnas närvaro
ger även trygghet åt andra barn i skolan och på så sätt lyckas de också upprätta ett kontaktnät
med icke-romska elever, något som får positiva följder även för de romska barnen. Förbättringar
kräver dock romsk personal mer permanent i skolorna under lång tid och att kortsiktiga insatser
undviks.
Ett större antal modersmålslärare och modersmålspedagoger behövs också runt om i skolorna.
Där finns det fortfarande också ett stort behov av läromedel på romani och de läromedel som
finns är inte tillräckligt spridda ute i kommunerna. De få modersmålslärare som varit verksamma
i många år bör få fortbildning för att kunna utbyta erfarenheter och uppdatera sin ämnesdidaktik i
modersmålet, för att kunna göra en ny och attraktiv modersmålsundervisning utifrån dagens
förändrade villkor med multimedia osv.
Från de romska föräldrarna uttrycks ofta en stark önskan om att samråda med skolan och en
delaktighet i deras barns skolgång. Föräldrarna ställer sig frågan om varför barnen har så stor
frånvaro. De känner självfallet en berättigad oro inför barnens skoldag och en osäkerhet om
barnen har det bra, blir väl bemötta, får kunskaper och en meningsfull skolgång. De ger intryck
av att vilja diskutera hur man kan gå vidare för att lösa frågan om den ofta stora frånvaron,
särskilt högre upp i åldrarna.

Ökad kunskap om romernas historia och nutid

Frågan om mer romsk personal i skolan hänger samman med en annan avgörande faktor som
tidigare nämnts och som gäller ökad kunskap om romernas historia och nutida situation bland all
personal i skolan och i de berörda kommunerna. Läroplanernas skrivningar om att alla elever
efter genomgången grundskola ska ha kunskaper om de nationella minoriteternas, historia, språk,
kultur, traditioner och religioner är något som fortfarande inte förverkligas i skolorna idag (jfr
DO 2008; Rodell Olgaç 2011). I dagens mångkulturella Sverige finns det så många olika
46

minoriteter och grupper att man i vissa fall tror sig känna till det väsentligaste när det gäller de
fem erkända minoriteterna, vilket oftast inte är fallet. Många lärare känner fortfarande inte till att
det endast krävs en elev för att en romsk elev ska får modersmålsundervisning och att eleven
även har rätt till undervisning i fler modersmål än bara romani. Att vissa pilotkommuner har för
avsikt att utbilda all kommunpersonal i den romska minoritetens situation och mänskliga
rättigheter är därför lovvärt, men kräver också en stor insats från ansvariga och exempelvis
brobyggarna i kommunerna är inte många. En utbildningsinsats av denna storlek kräver
ytterligare personal och resurser.
Många romska initiativ och egeninsatser är spridda på små och kortvariga projekt. Många av
dessa bedriver redan också ett informationsarbete till elever, lärare, skolor och myndigheter om
romernas historia, kultur, språk och traditioner. Det romska kulturarvet och den romska historien
är dock ett delat kulturarv och en delad historia. Den fråga som kan ställa sig är om det verkligen
ska vara så att det är romerna som ska söka egna pengar för att bidra till denna
kunskapsspridning och för att informera majoritetssamhället om minoritetens historiska och
nutida situation eller om detta ska vara en del av ordinarie kommunal verksamhet. Här skulle
man kunna önska att varje kommun hade en egen romsk institution inom exempelvis den
kommunala organisationen, som vi ser i Malmö, för att bättre kunna samla alla insatser och
kunna ge stöd till olika initiativ och föreningar där romska och icke-romska tjänstemän kan
samverka.

Slutord

För oss i projektgruppen har arbetet med denna kartläggning varit mycket intressant och det
skulle vara viktigt att få återkomma till de fem pilotkommunerna för en ny kartläggning år 2016
för att se var som har åstadkommits under några få år. Avslutningsvis kan vi konstatera att de
romska skolproblemen fortfarande har en tendens att kulturaliseras och svårigheter och problem
tillskrivs oftast romerna själva. Bilden av romer som sjungande och dansande är fortfarande
mycket stark och det är svårt att som rom också frigöra sig från dessa föreställningar. Romer
med högre utbildning tas exempelvis inte alltid på allvar, eftersom de utmanar dessa gamla
föreställningar. Mot bakgrund av tidigare forskning och beprövad erfarenhet i romska frågor
tillsammans med resultatet av föreliggande karläggning menar vi att några frågor framstår som
särskilt angelägna att åtgärda när det gäller romska barns skolsituation. Skolgång handlar idag
om romers överlevnad som minoritet. Skolplikt och närvaro i skolan för romska elever måste
innebära en meningsfull närvaro och skolgång som inte sker under hot om
tvångsomhändertagande. Priset för inkludering, skola och utbildning ska inte heller vara att vara
tvungen att avsäga sig sin identitet. Detta tillhör de mänskliga rättigheterna. Ökad kunskap till all
personal i skolan om romernas historia, språk, kultur och nutida situation är ytterligare en
avgörande fråga. Om lärare och andra pedagoger säger sig behandla alla barn lika och saknar
kunskaper om minoritetens situation och de särskilda förutsättningar och behov som många
romska barn idag har, är risken stor att dessa barn missgynnas och många av deras
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skolsvårigheter feltolkas. Här behöver också frågor som rör posttraumatiskt stressyndrom och
sekundär traumatisering uppmärksammas.
De åtta romska brobyggarnas närvaro i skolan visar på kort tid på förändring i positiv riktning
när det gäller såväl elevernas närvaro som tryggheten för dem. Detta gäller även för föräldrarna.
Brobyggare på gymnasieskolan skulle kunna vara ytterligare ett steg för att kunna bidra till
romska elevers fortsatta gymnasiestudier, som alltmer ses som en förutsättning för arbete och
fortsatt utbildning. Den önskan från många romska föräldrars sida att samråda med skolan i
frågor som rör skolsituationen måste tas på allvar tillsammans med att de kunskaper,
kompetenser och resurser som finns i romska sammanhang också tillmäts värde, även i skolan.
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BILAGA 1: Frågeguide för intervjuer
Myndigheter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Romska grupper i kommunen?
Talade varieteter av romani?
Uppskattat antal barn i kommunen i förskola, grundskola och gymnasieskola?
Modersmålsundervisning?
Hur ser situationen ut för romska barn i förskola och förskoleklass?
I vilken utsträckning deltar romska barn? Hur stor andel?
Vilka hinder finns och vilka framgångsfaktorer?
Hur ser situationen ut för romska elever när det gäller att slutföra grundskolan med
godkända betyg så att de är behöriga att söka till gymnasieskolan och genomföra
gymnasiestudier?
9. Vilka initiativ och åtgärder har genomförts/genomförs för att öka romska barns
deltagande i förskola och förskoleklass? Hur har dessa fallit ut/fungerat/vilka resultat har
det gett?
10. Hur man arbetat för att förbättra situationen?
11. Hur arbetar man med unga mammor med barn som har avbrutit sin skolgång i förtid?
12. Flexibla lösningar
13. Hur ser situationen ut för nyanlända?
14. Vilka initiativ och åtgärder har genomförts/genomförs för att öka andelen romska elever
som slutför grundskolan med betyg som ger behörighet att söka till gymnasieskolan,
liksom andelen som söker till och genomför studier på gymnasieskolan? Hur har dessa
fallit ut/fungerat/vilka resultat har de gett?
Romer
15. Romska grupper i kommunen?
16. Talade varieteter av romani?
17. Uppskattat antal barn i kommunen i förskola, grundskola och gymnasieskola?
18. Finns det modersmålsundervisning?
19. Vet alla föräldrar att deras barn har rätt att få modersmålsundervisning i romani redan i
förskolan?
20. Vet föräldrarna hur man får modersmålsundervisning? Hjälper skolan till med att ge
information om det eller får man söka den själv?
21. Deltar de romska barnen? Ja eller nej? Varför?
22. Hur beskriver de intervjuade romerna skolsituationen för romska barn och ungdomar i
pilotkommunerna?
23. Hur beskriver de intervjuade romerna bemötandet från förskola och skola?
24. Hur beskrivs i dokument och genom intervjuer av ansvariga den romska skolsituationen i
den aktuella kommunen?
25. Vilka eventuella skillnader och/eller likheter framträder ur de olika beskrivningarna?
26. Skiljer kommunerna sig åt och om så är fallet, vari består denna skillnad?
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BILAGA 2: Dokumentation från kommunerna
Luleå
RomanoTšviba. Projektplan för romsk inkludering 2012-2015. Luleå kommun,
Arbetsmarknadsförvaltningen. 2012-06-06.
Linköping
Barnens skolgång – vad är viktigt? (stencil)
Diskussionsfrågor för bildandet av samrådsgrupp. (stencil)
Handlingsplan 2012-2015. Linköpings kommun – Pilotkommun för romsk inkludering.
2011/12:56. Linköpings kommun.
Kort fakta om Vårt Nygård och deras arbete samt arbetet med samråd och det arbete som pågår
inom ramen för Pilotkommun i Lkpgs kommun. (stencil)
Larsson, Susanne & Karlsson, Sophia. Projekt Fortuna HT 2012. Linköpings kommun.
Leanlink, Råd & Stöd, Vårt Nygård. Linköpings kommun. (informationsblad)
Seminarium med Romer från Balkan. Hur skall vi i Linköping tillsammans arbeta för romers rätt
till sin kultur, religion, språk och traditioner? (stencil)
110609Protokoll från dialogseminariet ”Romer från Balkan”. HSB lokalen Gasellen,
Skäggetorp. (stencil)
Helsingborg
Aktivitetsplan 2013. (stencil)
Kuzhicov, Stefano 2004. Kartläggning av romska barn i grundskolan. Hur ser skolsituationen ut
för romska barn i Helsingborg? (stencil)
Kuzhicov, Stefano 2004. Kartläggning av romska barn i gymnasieskolan. Hur ser
skolsituationen ut för romska barn i Helsingborg. (stencil)
Kuzhicov, Stefano 2009. Kartläggningsarbete romska barn i skolan i Helsingborgs Stad. Hur
ser skolsituationen ut för romska barn i gymnasieskolan? (stencil)
Projekt- och aktivitetsplan för pilotverksamhet för romsk inkludering år 2012-2015.
Helsingborgs stad, 7 juni 2012.
Romska barn och ungdomar besök, möten på skolor och Socialtjänsten 2008. (stencil)
Romska barn och ungdomar besök, möten på skolor och Socialtjänsten 2009. (stencil)
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Romska barn och ungdomar besök, möten på skolor och Socialtjänsten 2010. (stencil)
Romska barn och ungdomar besök, möten på skolor och möten på Socialtjänsten 2011. (stencil)
Unidrom. Comenius 1-projekt 2001-2004. Ostrava, Guylaj & Helsingborg.
Göteborg
Muratovic, Samir, Holmstrand, Johan & Lindblom, Linda (2011). Sammanställning av projekt
för att öka romska elevers närvaro. 2011-03-04. (stencil)
Projektplan avseende pilotprojekt om romsk inkludering. Tjänsteutlåtande, Stadsledningsstaben,
Dnr 2191/11, Göteborgs stad, stadsledningskontoret.
Malmö
Liedholm, Marianne & Lindberg, Göran 2010. Romska barn i skolor. Lund.
Savljeff, Sigrid & Halilovic, Mujo 2012. Malmö stads pilotverksamhet för romsk inkludering
2012-2015. Projekt- och aktivitetsplan. Malmö stad.
Söderman, Emma & Ström, Britta 2008. Romers situation i Malmö. En rapport om Malmös
minoritetspolitik utifrån romernas perspektiv. 2008-09-23. Malmö stad.
Årsrapport. Romskt informations- och kunskapscenter. Sociala resursförvaltningen. 2013-01-08,
Malmö stad.
Intervjuer
Luleå 2013-02-01
Linköping 2013-02-04
Helsingborg 2013-02-08
Göteborg 2013-02-22
Malmö 2013-02-27
Gruppintervju romska brobyggare 2013-02-13
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