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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka den svenska statens syn på romer ur ett 

utbildningsperspektiv i fem statliga utredningar som gjorts under de senaste åren (2007-2010). 

Dessa har studerats genom att identifiera problematiken samt undersöka hur de dolda 

maktstrukturerna ser ut i problemformuleringarna och åtgärdsförslagen. Därtill hur språkbruket 

ser ut i dessa och om det går att skönja någon vi och dem-uppdelning. Granskningen av 

materialet samt analysen har gjorts utifrån ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv genom en 

innehållsanalys med hjälp av ett kodschema samt Teun A van Dijks strukturindelningar av text. 

Resultatet visar hur de dolda maktstrukturerna åskådliggörs på så vis att det är utredarna och 

därigenom staten som innehar såväl agendasättningsmakten som problemformuleringsprivilegiet 

samt uppgiften att åtgärda problemen. Skulden för de problem som identifieras läggs framförallt 

på romerna. Språkbruket uppvisar exempel på formuleringar som är negativt värderande, 

raljerande och som förstärker negativa egenskaper. Synen på romer visar en dubbel bild där det å 

ena sidan handlar om en vilja och ambition att åtgärda de problem som identifieras men som å 

andra sidan genomsyras av en diskriminerande hållning, kategoriserande tendenser och en vi och 

dem-uppdelning. 
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Bakgrund 

Under de senaste åren har man kunnat läsa i svensk och utländsk press om en ökad 

främlingsfientlighet och rasism i de europeiska länderna samt om en ökning gällande förekomsten 

av främlingsfientliga partier i europeiska parlament och regeringar (Carabajosa 2011, Torén 

Björling, 2011). Det finns likheter mellan de aktuella förhållandena och de under mellankrigstiden 

på 1920-talet och den ekonomiska krisen under 1990-talet gällande förekomsten av en finanskris, 

en utbredd arbetslöshet, ett misstroende gentemot minoriteter och en ökning av 

främlingsfientliga åsikter och tankegångar. En av de minoritetsgrupper som har utsatts för 

diskriminering, främlingsfientliga attacker och övergrepp genom historien är romerna som 

tillsammans med andra minoritetsgrupper blir än mer drabbade under perioder av ekonomisk kris 

och när det finns tendenser i ett samhälle till resignation. Enligt EU-kommissionen finns det 

omkring 10 miljoner romer i EU-området och det är den mest utsatta minoritetsgruppen (Tomas 

Hammarberg: Human Rights of Roma and travellers in Europe EU-kommissionen, 2012, s. 31). Detta 

examensarbete kommer att handla om romer i Sverige, synen på dem som grupp och deras 

situation sett ur ett utbildningsperspektiv, mer konkret så handlar det om synen på romer i några 

statliga utredningar som har gjorts de senaste åren. Det finns många olika tillvägagångssätt och 

infallsvinklar för att undersöka en grupps ställning och livssituation i ett samhälle varav skolgång 

och utbildning är ett av dessa. 
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

Denna litteraturgenomgång är ett urval av den forskning som finns inom ämnesområdet, den har 

inte som avsikt att vara heltäckande då ämnesområdet är såväl utbrett som mångfacetterat. Den 

litteratur som har tagits med motiveras genom dess aktualitet och dess inriktning mot de aspekter 

som anknyter till ämnet för denna uppsats. Delegationen för romska frågor gav 2008 Centrum 

för multietnisk forskning vid Uppsala universitet i uppdrag att sammanställa och gå igenom den 

forskning som finns om romer i Sverige. Det som bland annat framkom av sammanställningen 

och inventeringen var att den vetenskapliga forskningen om romer i Sverige är kraftigt eftersatt, 

det föreligger en brist på framförallt ny forskning om romer och inom de flesta områden; 

historia, kultur, språk, och frågor gällande diskriminering och utbildning (Laura Palosuo: En 

Inventering av forskningen kring romer i Sverige Uppsala 2008 s. 1). 

Av den nyare svenska forskning som dock finns och som är relevant för detta examensarbete 

framträder historikern Norma Montesino Parras avhandling Zigenarfrågan. Intervention och romantik 

(2002) samt pedagogen Christina Rodell Olgacs avhandling Den romska minoriteten i 

majoritetssamhällets skola. Från hot till möjlighet (2006). Båda undersöker synen på romer och 

utbildning men med olika utgångspunkter. Montesino Parra undersöker uppkomsten och 

utvecklingen av den svenska statens politik för romer under perioden 1880-1970; hur staten 

formade politiken för romer, vilken syn på romer som speglade denna politik samt hur olika 

åtgärder legitimerades (Norma Montesino Parra: Zigenarfrågan. Intervention och romantik Lund: 

Socialhögskolan Lunds universitet, 2002, s. 13). Montesino Parra undersöker alltså flera aspekter 

av den svenska socialpolitiken för romer, varav utbildning är en sådan. I likhet med detta 

examensarbete bygger Montesino Parras undersökning på offentliga dokument som behandlar 

den svenska politiken för romer; skrivelser, statliga undersökningar och rapporter. Därtill 

förekommer det även material från privata samlingar (Montesino Parra 2002 s. 13-14). Montesino 

Parra använder sig av Simmels problematisering av kategorierna ”fattig” och ”främling”, där båda 

är sociala kategorier som står utanför majoritetssamhället men att främlingens relation till 

majoritetsgruppen sker med större distans. Med denna distans kan ett kollektiv definiera sig själva 

genom att betona vilka som inte tillhör gruppen (Montesino Parra 2002 s. 22). Vidare så 

diskuteras även Norbert Elias definitioner av etablerade och främlingar, vilket är, enligt Elias ett 

resultat av kategoriserade grupprocesser i vilka maktrelationer avgör möjligheter till 

positionsförändringar (Montesino Parra 2002 s. 23-24). De etablerades ställning bygger på att de 

var först på plats och därmed hade möjligheten att bestämma villkor för den sociala 

organisationen och regler som syftade till att bevara och stärka de egna positionerna. Dessutom 
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förmedlar också positionsförändringarna förställningar om olika gruppers moraliska värde som i 

en förlängning leder till ett hierarkiskt system och gränsdragningar mellan olika grupper 

(Montesino Parra 2002 s. 24). Genom dessa definitioner och förklaringar kan man förstå logiken i 

en stats agerande och relation till främlingen, att staten som institution delvis upprättas och 

legitimeras i relation till den som står utanför och representerar något annat (Montesino Parra 

2002 s. 25). Genomgången av Montesino Parras forskning kommer också att fungera som en 

historisk bakgrund. 

Under 1940-talet började myndigheterna intressera sig för romer som grupp ur ett 

socioekonomiskt perspektiv (Montesino Parra 2002 s. 117). Efter olika projekt med ambulerande 

skolor så fastställde myndigheterna 1958 att de romska barnen skulle få undervisning i det distrikt 

där det för tillfället vistades i (Montesino Parra 2002 s. 121, 142). 1960 bestämdes det att de 

romska barnen skulle integreras i den vanliga skolan men med extraunderundervisning, skolan 

ansågs vara ett sätt att uppfostra och assimilera de romska barnen på, samt att den kunde fungera 

som en förmedlande länk till föräldrarna (Montesino Parra 2002 s. 144, 139). Trots stödinsatser 

så rapporterades det om hög frånvaro och annan problematik vilket ledde till olika rapporter och 

utredningar från och med mitten av 1960-talet (Montesino Parra 2002 s. 143, 147). Montesino 

Parra kommer fram till att synen och behandlingen av romer följde den centralstyrda 

statsmaktens utveckling och behoven av kontroll (Montesino Parra 2002 s. 189; Palosuo 2008 s. 

5). Det vetenskapliga sociala arbetet genom interventionsmedel skulle ge ”nyttiga” 

samhällsmedborgare och man satsade på barnen eftersom de var lättast att påverka (Montesino 

Parra 2002 s. 194; Palosuo 2008 s. 6). Kunskaperna och expertisen skulle ”lösa problemet” men 

detta skedde inte i samarbete med romerna själva utan istället ledde studierna snarare till en vi 

och dem-uppdelning. Tanken med att ingripa i romernas liv var statens generella strävan att 

organisera, styra och kontrollera dem som befann sig inom Sveriges gränser (Montesino Parra 

2002 s. 162, 189).  

Som tidigare nämnts så finns det alltså flera gemensamma nämnare mellan Montesino Parras 

avhandling och denna undersökning gällande utgångspunkten i satens syn och politik för romer 

det vill säga majoritetssamhällets behandling och påtryckningar gentemot en minoritet, samt i 

användandet av samma typ av källmaterial. Därtill har även textanalys använts som metod, även 

om Montesino Parra inte redogör så detaljerat om tillvägagångssättet. Den huvudsakliga 

anknytningen till detta examensarbete torde dock vara hur den svenska staten går in och med 

hjälp av forskning, så kallad expertis och politiska medel påverkar en minoritets egenskaper och 

sätt all leva med syfte att assimilera och anpassa den till majoritetssamhällets struktur och normer. 

Den svenska staten innehar såväl problemformuleringsprivilegiet som agendasättningsmakten. I 

Montesino Parras undersökning sker det en tydlig vi och dem-uppdelning vilket går att skönja 

även i materialet som ligger till grund för denna undersökning, om än inte lika tydligt. I de nyare 

dokumenten inkluderas romer i arbetet att förbättra skolsituationen i en högre utsträckning även 

om det fortfarande är icke-romska beslutsfattare och forskare som är styrande i arbetet. Den 
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undersökta tidsperioden skiljer sig från detta examensarbete, samt det faktum att Montesino 

Parra undersöker fler variabler än skola och utbildning. I diskussionsavsnittet kommer Montesino 

Parras resultat att diskuteras ytterliggare. 

I Christina Rodell Olgacs avhandling Den romska minoriteten i majoritetssamhällets skola. Från hot 

till möjlighet undersöks hur relationen mellan majoritetssamhällets skola och den romska 

minoriteten sett ut sedan mitten av 1900-talet och fram till idag samt vilka förändringar som har 

skett gällande synen på romer och utbildning under den aktuella tidsperioden (Christina Rodell 

Olgac: Den romska minoriteten i majoritetssamhällets skola. Från hot till möjlighet  Stockholm: HLS förlag, 

2006, s. 16). Till skillnad från Montesino Parra använder sig Rodell Olgac inte av offentliga 

dokument utan av intervjuer med romska och icke-romska pedagoger, deltagande observationer 

inom utbildningen av romska pedagoger, tre självbiografiska böcker av romer där skolsituationen 

berörs samt två avhandlingar inom ämnet (Rodell Olgac 2006 s. 80). Även om syftena i de båda 

avhandlingarna delvis sammanfaller gällande relationen mellan den romska minoritetsgruppen 

och det svenska majoritetssamhället så är ändå utgångspunkten olika. Rodell Olgac undersöker 

inte statens syn utan ger en slags allmän bild av skolsituationen med hjälp av personer som 

arbetar inom skolvärlden samt romer som upplevt den svenska skolans agerande, medan 

Montesino Parra lyfter frågan ur ett politiskt perspektiv. Rodell Olgacs undersökning 

sammanfaller delvis med detta examensarbete då arenan för undersökningen, skolvärlden är 

densamma samt att även i detta arbete kommer enskilda romer till tals då några rapporter som 

denna undersökning grundar sig på baseras på intervjuer med romer och annan skolpersonal. 

Dock är dessa intervjuer utförda inom ramen för statliga undersökningar och rapporter vilket gör 

att detta examensarbete ändå har fler gemensamma nämnare med Montesino Parras 

undersökning. Rodell Olgac använder sig av en förenklad form av diskursanalys i sin texttolkning 

samt av så kallade analogikedjor det vill säga en sammanställning av olika föreställningar. 

Analysen sker utifrån att skolan utgör en diskursordning i vilken såväl den romska minoriteten 

som majoritetssamhällets skola försöker ge innehåll åt och inom vilken flera diskurser försöker 

uppnå en hegemoni (Rodell Olgac 2006 s. 89-90). För den som tillhör en minoritet har den 

etniska bakgrunden vanligen större betydelse än för den som tillhör majoriteten då minoriteten 

måste förhålla sig till företeelser som rör det egna ursprunget; modersmål, religion, klädsel och 

liknande. Detta kan i många fall leda till ett ojämlikt möte mellan minoritets och 

majoritetsmedlemmen där minoriteten kan bli sedd som ett objekt (Rodell Olgac 2006 s. 63).  

Rodell Olgac konstaterar att det skett en systematisk diskriminering av romska elever under de 

senaste drygt fyrtio åren som bland annat tagit sig i uttryck genom att de romska eleverna och 

deras föräldrar ofta har skuldbelagts för bristande skolframgångar samt att man angett den 

romska kulturen som orsak till elevernas svårigheter, skolproblemen har identifierats som en 

kulturfråga. Därtill har romska elever ofta drabbats av för låg ställda krav och förväntningar, 

något som påverkar skolresultat negativt (Rodell Olgac 2006 s. 122). Synen på romska elever har 

varit cementerade och svåra att utmana (Rodell Olgac 2006 s. 111). Alltför liten kunskap hos 
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lärare om den romska minoriteten är en annan aspekt, samt bristen på romska kulturuttryck i 

skolundervisningen (Rodell Olgac 2006 s. 123). Denna institutionella diskriminering som romer 

utsätts för har fått genomgripande konsekvenser, det bristande stödet leder, enligt Rodell Olgac 

till ytterliggare misslyckanden och marginalisering (Rodell Olgac 2006 s. 119; Palosuo 2008 s. 16). 

Avhandlingens utgångspunkter knyter an till detta examensarbete genom att belysa 

skolsituationen för romer, hur den svenska skolan i vissa fall blir diskriminerande och hur 

problemformlureingarna leder till en åtskillnad mellan minoritet och majoritet, något som också 

konstateras i Montesino Parras avhandling. Rodell Olgac redogör för synen på romska elever 

även om utgångspunkten är förändringar över tid. De problembilder som hon tar upp som är 

kopplade till romska elevers skolgång förekommer även i de dokument som ligger till grund för 

detta examensarbete.  

En annan forskare som också bör nämnas i denna litteraturöversikt är den finske forskaren 

Panu Pulma, han undersöker hur nordisk policy gentemot romer har sett ut från 1500-talet till 

nutid (Panu Pulma Suljetut ovet. Pohjoismaiden romanipolitikka 1500-luvulta EU-aikaan Helsinki, 2006 

s. 215). Gällande forskning om romer ur ett internationellt forskningsperspektiv bör Angus 

Fraser, Paloma Gay y Blasco och David Mayall nämnas. Angus Fraser redogör i boken The gypsises 

(1992) för romernas ursprung, språk samt deras ankomst och historia på den europeiska 

kontinenten samt huruvida en liten och sårbar minoritetsgrupp hade någon rättighet att vara 

annorlunda i ett samhälle som upprepade gånger varit direkt avvisande och sedan krävt total 

assimilation (Angus Fraser: The gypsies Blackwell Publishers: Oxford, 1992, s. 9, 318). 

Antropologen Paloma Gay y Blasco undersöker i sin bok Gypsies in Madrid Sex, Gender and 

Performance of Identity (1999) genom vilka processer som spanska romer konstruerar sitt sätt att leva 

och deras uppfattning om dem själva som en grupp jämfört med icke-romer i en stadsdel i 

Madrid och hon belyser hur skapande av livsstil och gemensam identitet sker (Paloma Gay y 

Blasco: Gypsies in Madrid Sex, Gender and Performance of Identity Berg: Oxford, 1999, s. 3). Genus 

spelar stor roll i detta, den romska personligheten ofta är genusbaserad, menar Gay y Blasco (Gay 

y Blasco 1999 s. 180). Socialhistorikern David Mayall undersöker romska identiteter och attityder 

gentemot romer som grupp i sin bok Gypsy Identities 1500-2000 From Egipcyans and Moon-men to the 

Ethnic Romany (2004).  

Dessutom har det genom åren gjorts statliga utredningar och andra projekt gällande romer 

med olika syften och varierande dagordningar beroende på tidsperiod, debattklimat och tidigare 

utredningar (se bland annat SOU 1923:2 Förslag till lag om lösdrivares behandling, Sociala 

Meddelanden 1944 Zigenarnas antal och levnadsförhållanden, Skolverket 2005 De nationella minoriteternas 

utbildningssituation). I EU-kommissionens rapport Human Rights of Roma and travellers in Europe 

(2012) skriven av kommissionären för mänskliga rättigheter Tomas Hammarberg konstateras det 

att den romska europeiska befolkningen fortfarande är diskriminerad och drabbade av 

antiziganism (Tomas Hammarberg: Human Rights of Roma and travellers in Europe EU-

kommissionen, 2012, s. 32). Enligt rapporten så är det vanligt förekommande att romska barn 
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exkluderas från skolsystemet alternativt slutar skolan i förtid, något som i många fall beror på 

diskriminering. Segregerad och/eller en separerad utbildning av romska barn är också en vanlig 

företeelse. Romska språk, kultur och historia inkluderas sällan i undervisningen (Hammarberg 

2012 s. 116). Rapporten föreslår att medlemsstaterna inte bara utvecklar åtgärder för att öka de 

romska barnens närvaro i skola utan också ser över utbildningskvaliteten och lärares attityder 

gentemot elever med romskt ursprung (Hammarberg 2012 s. 123). Detta gäller alltså för Europas 

länder generellt, Sverige tas inte upp specifikt men de företeelser som rapporten beskriver 

stämmer inom flera områden överens med hur det svenska utbildningssystemet ter sig ur ett 

minoritetsperspektiv. Det som inte överensstämmer med den svenska situationen är att i en del 

europeiska länder så kan orsaker som brist på tillgång till kollektivtrafik och skolmaterial 

medverka till att romska barn inte går i skolan (Hammarberg 2012 s. 118).  

Teoretiska perspektiv 

Då examensarbetet ska undersöka attityder och synsätt gällande en minoritetsgrupp kommer 

psykologen Ervin Staubs teori om social kategorisering och uppdelningen av ”vi” och ”dem”, 

”ingroup” och ”outgroup” att användas. Ervin Staub menar i sin bok The roots of evil. The Origins of 

Genocide and Other Group Violence (1989) att människor har en tendens att dela in världen i ”vi och 

de” och att oviktig information (alltså information som inte är nödvändig för sammanhanget och 

som leder till en misskreditering) används för att skapa dessa grupperingar vilket innebär en 

diskriminering av medlemmarna i en så kallad ”outgroup” (Ervin Staub: The roots of evil. The Origins 

of Genocide and Other Group Violence Cambridge: Cambridge University Press, 1989, s. 58).  Detta 

medför ett betraktande av människor som inte tillhör den egna gruppen som annorlunda och 

mindre värda. Staub använder begreppet ”kategorisering” som ytterliggare ett sätt att definiera 

människor på, baserat på stereotyper och en överdriven tro på andra grupper som ofta är 

negativa. Genom att definiera människor som ”de” innebär det en nedskrivning av dessa 

personer (Staub 1989 s. 59). Staub förklarar fenomenet enligt följande (Staub 1989 s. 60):  

Just defining people as ”them results in devaluating them. Conversely, devaluation makes it more 

likely that a person is seen as belonging to an outgroup. Distinctions in race, religion, status, 

wealth, power, and political views are the main sources of ingroup-outgroup differentiations.  

Konsekvenserna av detta, menar Staub, är att människor kan bli sedda som objekt snarare än som 

människor med känslor (Staub 1989 s. 62). Vidare hävdar Staub att: ”Related sources of ingroup-

outgroup differentiation are fear as a common human response to the unusual, unknown, and 

different and the tendency to like and prefer what is familiar – even among nonsense syllables.” 

Staub 1989 s. 59). Staubs teorier om ”vi” och ”dem” och synen på ”den andre” är intressanta för 

detta examensarbete då undersökningen till stor del består i synen på en minoritetsgrupp. Dessa 

teorier kommer att fungera som framförallt förklaringsmodeller, och för att förstå 

undersökningens resultat.  
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Staubs vi och dem-uppdelning kan även associeras med makt då uppdelningen mellan grupperna 

tydliggör vem som har makt och vem som inte har det, den som tillhör en så kallad ”ingroup” har 

en högre status och därmed mer makt än den som tillhör en så kallad ”outgroup”. Maktdiskurs 

innebär bland annat ett diskuterande och teoretiserande kring maktens former, vad som får sägas 

och av vem samt resursfördelning, beslutsfattande och bestämmanderätt. Det finns olika synsätt 

och traditioner gällande makt, diskursiv makt har många likheter med sociologen Steven Lukes 

tredje maktdimension ”makten över tanken”, det vill säga makten att kunna påverka människors 

önskningar i en viss riktning, en dold maktutövning där alternativa betraktelsesätt trängs undan 

(Bergström & Boréus 2000 s. 14, 256). Genom att studera det så kan man upptäcka dolda 

maktstrukturer, och det innebär också ett ifrågasättande av en företeelse eller text. I det här 

examensarbetet så kommer maktdiskursen att konkretiseras genom att undersöka hur 

maktrelationerna ser ut mellan majoritetssamhället och en minoritetsgrupp. Genom att studera 

texter utifrån en kritisk diskursanalys (se metodavsnittet) och med hjälp av vissa kategorier och 

strukturindelningar så tydliggörs vad som tillåts att sägas, vem som säger det och vem som 

innehar bestämmanderätten. Det visar hur maktrelationerna ser ut inom en viss kontext, i det här 

fallet statliga dokument. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka den svenska statens syn på romer ur ett 

utbildningsperspektiv. Med det menas hur den svenska staten ser på romers skolgång och hur de 

som grupp har blivit behandlande av den svenska skolan. För att ta reda på detta kommer 

examensarbetet utgå ifrån följande frågeställningar, varav den första följs av tre underfrågor.  

1) Hur ser de dolda maktstrukturerna ut i problemformuleringarna och i åtgärdsförslagen?   

Vad anses som problematiskt med romska elevers skolgång och vem formulerar denna 

problematik? Vem innehar skulden och ansvaret för problemen? Vem ska åtgärda problemen och 

hur? 

2) Hur ser språkbruket ut i problemformuleringarna och åtgärderna, går det att skönja någon ”vi 

och dem”-uppdelning? 
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Metod  

Eftersom syftet med detta examensarbete är att undersöka synsätt, tendenser och mönster 

snarare än exakta företeelser med tydliga svar så kommer diskursanalys vara den metodologiska 

utgångspunkten. Det finns olika definitioner och förklaringar till begreppet diskurs, Winther 

Jørgensen & Phillips förklarar begreppet som ”a particular way of talking and understanding the 

world (or an aspect of the world)” (Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips: Discourse 

analysis as theory and method London: Sage, 2002, s. 1). Enligt Bergström & Boréus kan en diskurs 

också definieras som ett regelsystem som legitimerar vissa kunskaper men inte andra och som 

bestämmer vilka som har rätt att uttala sig med auktoritet, ett regelsystem som kan förändras 

(Göran Bergström & Kristina Boréus (red): Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig 

text- och diskursanalys Lund: Studentlitteratur, 2005, s. 309). Norman Fairclough anser att 

diskursbegreppet inom lingvistiken ”is used to refer to extended samples of either spoken or 

written language” (Norman Fairclough: Discourse and social change Cornvall: Polity Press 1992, s. 3). 

Han menar också att diskursbegreppet används för olika typer av språk som används i olika typer 

av sociala situationer (Fairclough 1992 s. 3). Det som i många fall ligger bakom ordet diskurs är 

den allmänna idén att språket är strukturerat/organiserat enligt olika mönster som människors 

yttrande följer när de deltar i olika arenor i det sociala livet, några vanliga exempel är ”politisk 

diskurs” och ”medicinsk diskurs”. Diskursanalys är följaktligen analysen av dessa mönster 

(Winther Jørgensen & Phillips 2002 s. 1).  

     I likhet med begreppet diskurs så förekommer det ett flertal förklaringar, definitioner och 

inriktningar av begreppet ”diskursanalys”, men gemensamt för dessa är att de är ”systematiska 

studier av diskurser” (Bergström & Boréus 2005 s. 307). Diskursanalys kan förklaras som ett 

studerande av ett samhällsfenomen i vilken språket står i fokus och oavsett inriktning så har den 

ett bestämt sätt att se på språk och språkanvändning. Språket återger inte verkligheten direkt utan 

bidrar mer till att forma den (Boréus & Bergström 2005. s 305). Enligt Börjesson så innebär 

diskursanalys att man problematiserar själva kontentan i en företeelse (Mats Börjesson: Diskurser 

och konstruktioner En sorts metodbok Lund: Studentlitteratur, 2003, s. 19). De olika diskursanalytiska 

inriktningarna har gemensamma drag när det gäller synen på språk och subjekt, tillträdet till 

verkligen går genom språket och med språkets hjälp skapas representationer av verkligheten vilka 

bidrar till att skapa den, de speglar inte bara den redan existerande verkligheten (Winther 

Jørgensen & Phillips 2002 s. 8-9). Enligt Winther Jørgensen & Phillips så är alltså språk inte 

enbart en reflektion av en redan befintlig verklighet, språket struktureras i mönster eller diskurser, 

det vill säga olika betydelsesystem i vilka betydelsen varierar från diskurs till diskurs. Därtill bör 

bevarandet och förändringen av mönstren upptäckas genom analys av de specifika kontexter i 

vilka språket sätts i handling (Winther Jørgensen & Phillips 2002 s. 12).  
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Den inriktning inom diskursanalys som kommer att användas i detta examensarbete är kritisk 

diskursanalys, en inriktning som brukar förknippas med redan nämnde Fairclough. Kritisk 

diskursanalys knyter an till en samhällskritisk tradition och är ett instrument för att exponera 

dolda maktstrukturer och ojämlikhet mellan olika sociala grupper. I Faircloughs kritiska 

diskursanalys får diskurser olika funktioner, de konstruerar sociala identiteter och befintliga 

sociala relationer vidmakthålls (Boréus & Bergström 2005 s. 321; Winther Jørgensen & Phillips 

2002 s. 63). Kritisk diskursanalys skiljer sig från andra diskursanalytiska inriktningar då man oftare 

använder sig av lingvistiska analysredskap (Boréus & Bergström 2005 s. 323). Eftersom kritisk 

diskursanalys delvis syftar till att bidra till en social förändring med mer jämlika maktrelationer i 

såväl kommunikationsprocessen som samhället i stort så är den inte politisk neutral utan mer ett 

kritiskt tillvägagångssätt som är politiskt förbundet till social förändring och tar ställning för 

sociala grupper som är förtryckta (Winther Jørgensen & Phillips 2002 s. 64). Kritisk diskursanalys 

är en blandning av samhällsanalys, sociala praktiker (hur diskursen relateras till ideologi och makt) 

och lingvistisk analys. När det kommer till studier av den sociala praktiken finns det, enligt kritisk 

diskursanalys inte några färdiga tillvägagångssätt för hur dessa studier ska genomföras utan det 

blir närmast någon form av makrosociologisk analys (Boréus & Bergström 2005 s. 325). Till 

skillnad från andra diskursanalyser intar kritisk diskursanalys en uttrycklig sociopolitisk hållning; 

den redogör för perspektiv och principer såväl inom den egna disciplinen som i samhället i stort 

(Teun A. van Dijk: ”Principles of Critical Discourse Analysis”, Discourse and society, 4:249 1993 s. 

252). Kritisk diskursanalys tillhör inte någon speciell disciplin eller paradigm utan är primärt 

intresserad av att sociala problem, teorier och metoder väljs efter utförandet av de socialpolitiska 

målen (Van Dijk 1993 s.252). Diskursanalyser som genomförs inom samhällsvetenskaper följer 

sällan någon specifik metodinriktning, det finns inte några färdiga mallar att använda utan det är 

ofta upp till forskaren att utveckla analysverktygen men under påverkan och inspirerad av andra 

forskare inriktningar (Bergström & Boréus 2005 s. 329).  

Eftersom detta examensarbete kommer att studera synen på en minoritetsgrupp genom att 

studera dokument författade av institutioner med politisk makt och medel är kritisk diskursanalys 

den diskursanalytiska metod som är mest relevant. Att den kombinerar såväl lingvistisk som 

samhällsanalys gör den än mer passande. Kritisk diskursanalys kommer att tillämpas genom att 

problematisera innehållet i de olika dokumenten och kritiskt granska källmaterialet utifrån en 

maktdiskurs och ett minoritetsperspektiv. Det vill säga belysa ojämlikheten mellan minoritet och 

majoritet. Utöver detta kommer det även att göras en tolkning av dokumenten där språkbruk står 

i fokus. Maktdiskursen innehar rollen som en övergripande metod, som bryts ner i mer konkreta 

analysverktyg. Dessa kommer att baseras på Kristina Boréus tillvägagångssätt i avhandlingen 

Högervågor samt på forskaren i kritisk diskursanalys Teun A. van Dijks struktureringar av 

textformuleringar vilka kommer att presenteras närmare i avsnittet Bearbetning och analys  
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Datainsamling och urval 

Eftersom syftet med examensarbetet är att undersöka den svenska statens syn på romers 

skolgång så har utredningar, undersökningar och rapporter som tillkommit genom statliga 

initiativ använts. 2006 inrättade regeringen Delegationen för romska frågor med syfte att vara 

nationellt pådrivande i arbetet för att förbättra romers situation i Sverige, främja romernas 

rättigheter samt bidra till att minska romernas marginalisering genom att utreda och lämna förslag 

på hur romernas situation och livsvillkor kan förbättras (Statens offentliga utredningar, Romers rätt 

– en strategi för romer i Sverige 2010:55 s. 47). Detta resulterade i betänkandet Romers rätt – en strategi 

för romer i Sverige (SOU 2010:55) samt andra undersökningar och rapporter som kommit till på 

initiativ av delegationen, av vilka Diskrimineringsombudsmannens rapportserie Diskriminering av 

nationella minoriteter inom utbildningsväsendet (2008), Ungdomsstyrelsens rapport Unga romers situation – 

en intervjustudie (2009) samt rapporten Romska barn i skolor (2010) av forskarna, Marianne Liedholm 

och Göran Lindberg vid sociologiska institutionen i Lund, kommer att användas i detta 

examensarbete. Dessa publikationer har valts ut via delegationens hemsida och urvalet har bestått 

i att inkludera alla rapporter som berör romer och utbildning. Betänkandet hämtades på 

regeringens hemsida och det är enbart avsnittet ”Rätt till utbildning” (s. 308-362) som har 

använts för denna undersökning. Förutom dessa publikationer tillkommer även Skolverkets 

rapport Romer i skolan – en fördjupad studie (2007), en rapport som inte har utförts av eller genom 

delegationen för romska frågor men som ändå tas med då den är relativt ny samt för att den 

förekommer som referensmaterial i övriga publikationer. Totalt omfattar källmaterialet ca 320 

sidor. Anledningen till valet av just dessa publikationer är att få ett resultat som är så aktuellt som 

möjligt samt för att tidigare forskning inte tagit upp dessa. Det finns givetvis fler statliga 

publikationer som behandlar dessa frågor varav flera är författade under 2000-talet och som 

också skulle kunna bidra till att ge en aktuell bild av frågorna, men med tanke på omfattning, 

förutsättningar och akademisk nivå för detta examensarbete är det dock rimligt att enbart ta med 

material som producerats de senaste fem åren.  

 

 

Bearbetning och analys 

Undersökningen kommer att ske på två olika analysnivåer eftersom frågeställningarna skiljer sig 

åt. Som tidigare nämnts så finns det inga klara och tydliga mallar för analys inom kritisk 

diskursanalys, tillvägagångssätten kan variera kraftigt beroende på ämnesområde och på 

forskaren. Analysen för de första två frågeställningarna kommer till stor del inspirerade av 

statsvetaren Kristina Boréus tillvägagångssätt avhandlingen Högervågor. Nyliberalismen och kampen om 

språket i svensk debatt 1969-1989 (1994). I den undersöks huruvida högervågen (ökning av 

värderingar och begrepp som överensstämmer med olika högerideologier) innebar att 
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nyliberalismen i slutet av 1980-talet hade blivit hegemonisk i svensk offentlig debatt, om inte hur 

långt den trängt in i debatten genom att studera idéinnehåll och språket på vissa debattarenor 

(Kristina Boréus: Högervågor. Nyliberalismen och kampen om språket i svensk debatt 1969-1989 Falun: 

Tidens Förlag, 1994, s. 16, 37). Därtill analyserar Boréus olika medvetna försök att påverka det 

gällande språkbruket, hur makt kan uppnås genom kontroll av språkbruket (Boréus 1994 s. 37, 

65).  Boréus tar upp agendasättningsmakten det vill säga vem som bestämmer vad som ska 

diskuteras och vad som ska betecknas som ett problem och problemformuleringsprivilegiet, om 

att tillvägagångssättet att formulera ett socialt problem på i sig kan bli en maktfaktor (Boréus 

1994 s. 23). Boréus hänvisar till Wittgenstein gällande det faktum att språkbruket organiserar i 

stor utsträckning våra upplevelser av omvärlden och att förståelsen för den sociala verkligheten 

inte kan frikopplas från hur man använder språket (Boréus 1994 s. 27, 31). 

Boréus gör en kvantitativ innehållsanalys av innehållet i bland annat olika debattartiklar för att 

undersöka frekvensen av uttryckta högeridéer, med hjälp av ett så kallat kodschema som räknar 

upp idéer, ordval, formuleringar vilka uttrycker de aktuella idéerna och föreställningarna om 

högeridéer (Boréus 1994 s. 141). Uppgiften för den som analyserar texterna består i att för var 

och en av idéerna bedöma om den uttrycks eller inte i den aktuella texten och Boréus 

understryker vikten av att precisera vilka egenskaper hos de studerade texterna som ska 

observeras (Boréus 1994 s. 141). Man utgår från materials språkbruk, och tolkningsregeln innebär 

att det inte ska råda någon rimlig tvekan för att det är en bestämd föreställning som uttrycks för 

att den ska redovisas (Boréus 1994 s. 139). Valet av termer/nivåer för undersökningen har, enligt 

Boréus mycket med en intuitiv uppfattning att göra, om att vissa begrepp och formuleringar kan 

spela roll (Boréus 1994 s. 248). Innehållsanalysen i detta examensarbete kommer att göras av de 

olika statliga dokumenten men inte över tid som Boréus gör i sin undersökning och som 

hjälpmedel i utförandet av analysen kommer ett kodschema att användas. Med benämningen 

kodschema menas här frågor till, eller en klassificering av den aktuella texten, instruktioner om 

vilka inriktningar man gör och dessa baseras på Boréus kodningsinstruktioner där man 

exempelvis kan ange förekomsten av ord, vad texten specifikt handlar om, eller ange om vissa 

idéer förekommer eller ges utryck för (Boréus 1994 s. 375). Detta kodschema är också en strategi 

för att kunna svara på den första frågeställningen hur de dolda maktstrukturerna ser ut i 

problemformuleringarna och i åtgärdsförslagen. Kategorierna/idéerna som kan betraktas som 

dessa kodord är ”vad anses som problematisk med romska elevers skolgång och vem formulerar 

problematiken”, ”vem innehar ansvaret och skulden för problemen”, och ”vem ska åtgärda 

problemen och hur ” vilka kommer att undersökas i de olika dokumenten, och som således är att 

betrakta som kodord och därmed motsvarar Boréus idé om dessa.  

Analysen av den andra frågeställningen kommer att grunda sig på redan nämnde Teun. A van 

Dijks och hans strukturindelningar i artikeln ”Principles of discourse analisis” (1993); 

argumentation (negativ utvärdering utifrån ”fakta”), retoriska figurer (överdriven framställning av 

”deras” negativa inverkan/handlingar och ”våra positiva”), lexikalisk stil (val av ord som 
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innebär/medför en negativ eller positiv utvärdering). Dessa är en strategi för att undersöka och 

förstå hur processen skapas i uppdelningen mellan ”vi” och ”dem” (van Dijk 1993 s. 264).  

Sammanfattningsvis så är det alltså en kvalitativ analys som använts för att svara på 

frågeställningarna. En innehållsanalys för att få en övergripande bild av innehållet i dokumenten 

sett till problemformuleringar och idéer till åtgärder, och en mer detaljerad analys av dokumenten 

genom att granska innehållet utifrån de olika strukturindelningarna.      
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Resultat 

Syftet med de tre första delkapitlen är att redovisa och beskriva innehållet i de olika statliga 

dokumenten som ligger till grund för undersökningen. Dessa dokument har studerats genom en 

innehållsanalys som har bestått i att systematiskt gå igenom de aktuella dokumenten med 

utgångspunkt i kategorierna/kodschemat; vad som anses problematiskt med romska elevers 

skolgång, vem som formulerar denna problematik, vem som innehar ansvaret och skulden till 

problematiken samt vad dokumenten säger om vem som ska åtgärda problematiken och hur. För 

att kunna undersöka hur maktstrukturerna i problemformuleringarna ser ut måste också dessa 

problem identifieras och förklaras. I en del fall beskriver dokumenten tydligt dessa företeelser, i 

andra är det inte lika preciserat och mer indirekt. Makt kan innebära många företeelser och 

eftersom detta examensarbete tar avstamp i den kritiska diskursanalysen så undersöks 

maktbegreppet utifrån vem som har tolkningsföreträde, vilka problem som anses förekomma, 

vem som får skulden samt hur åtgärderna ser ut. De tre första delkapitlen utreder alltså den första 

frågeställningen, hur de dolda maktstrukturerna ser ut i problemformuleringarna medan det sista 

delkapitlet undersöker den andra frågeställningen, hur språkbruket ser ut i 

problemformuleringarna och åtgärderna och om det går att skönja någon vi och dem-uppdelning.        

Vad som anses som problematiskt med romska elevers skolgång och vem formulerar 

denna problematik  

I såväl den statliga utredningen som i rapporterna konstateras det att det föreligger problem 

gällande skolgången för romska barn och ungdomar. Många romska elever går ut grundskolan 

med ofullständiga betyg, andra slutar skolan i förtid, hög frånvaro är vanligt förekommande och 

mobbning, diskriminering och trakasserier är inte ovanliga företeelser (SOU 2010 s. 308; 

Ungdomsstyrelsen 2009 s. 65). Unga romer befinner sig ofta i gränslandet mellan föräldrarnas 

och majoritetssamhällets förväntningar och det bör förtydligas att det är en väldigt heterogen 

grupp med olika bakgrundsförhållanden, nationaliteter och livssituation (Ungdomsstyrelsen 2009 

s. 4; Liedholm & Lindberg 2010 s. 33-34). Dock finns det så många gemensamma nämnare och 

likheter som berättigar en ihopsamling av information av vilken det går att dra slutsatser kring 

(SOU 2010 s. 315). De fakta och tendenser som framkommer nedan är alltså ett samlat och 

övergripande resultat av hur situationen ser ut för romska barn och ungdomar ur ett 

utbildningsperspektiv och det finns givetvis exempel och undantag från de aspekterna som 

presenteras nedan. 

    Det enskilt största problemet som påtalas i dokumenten är den höga frånvaron; kommunerna 

menar att de romska eleverna har en hög frånvaro, trots skolplikten. Detta skapar en ond cirkel, 

hög frånvaro leder till att det blir svårt att uppnå målen med utbildningen, studieresultaten blir 
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sämre och med detta motivationen att vara i skolan och frånvaron ökar (SOU 2010 s. 314, 331-

332; Skolverket 2007 s.39). Frånvaron resulterar i stora kunskapsluckor och en bristande 

kontinuitet i undervisningen (Ungdomsstyrelsen 2009 s. 10; Skolverket 2007 s. 38). Därtill 

förekommer det att skolpliktiga barn har undgått skolan under flera år, även om detta inte är lika 

vanligt som den sporadiska närvaron eller långt gående frånvaron (Liedholm & Lindberg 2010 s. 

9; Ungdomsstyrelsen 2009 s. 39). En annan aspekt som får mycket utrymme i rapporterna är 

modersmålsundervisningen, vilken anses som problematisk av utredarna, dels för att för få elever 

deltar i undervisningen men också för att den är undermålig, det saknas modersmålslärare och 

modersmålsundervisningen behandlas i många fall lite styvmoderligt av skolorna (SOU 2010 s. 

313, 321, 322; Liedholm & Lindberg 2010 s. 12). I Skolverkets rapport från 2007 konstateras det 

att endast 25 % av dem som är berättigade till modersmålsundervisning i romani deltog i den. 

Det ska dock tilläggas att statistiken är bristfällig, Skolverket samlar enbart statistik över 

undervisningen som bedrivs i dialekterna/varianterna kalé och lovara/kelderash vilket innebär att 

statistik över andra varianter av romani saknas (Skolverket 2007 s. 22).  

Ett annat problem som påtalas är att många romska barn inte går i förskola och därmed 

saknar viktiga erfarenheter och kunskaper som de flesta barn har vid skolstarten (SOU 2010 s. 

328; Skolverket 2007 s. 55). Därtill saknas möjligheten att placera sina barn i en 

förskoleverksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs på romani chib, något som finns 

för barn som talar finska, samiska eller meänkieli, enligt Minoritetslagen (SOU 2010 s. 318-319).   

En annan företeelse som påverkar skolgången negativt för många romska elever är mobbning, 

utanförskap och diskriminering. Delegationen för romska frågor menar att det förekommer 

diskriminering gentemot de nationella minoriteterna i skolan, och denna diskriminering och 

marginalisering går, enligt utredarna, att koppla till antiziganism – de allmänt negativa attityderna 

om romer som grupp (SOU 2010 s. 333). En trygg skolmiljö är en förutsättning för goda 

studieresultat men skolmiljön för många romska elever präglas av misstro, mobbning, fördomar 

och diskriminering. Enligt utredningen så är skolmiljön för de romska eleverna så alarmerande att 

särskilda åtgärder krävs (SOU 2010 s. 341-342). Skolverket och Ungdomsstyrelsen pekar på det 

faktum att romska barn måste hantera fördomar och misstänksamhet vid tidig ålder samt att det 

på vissa skolor förekommer en rangordning bland elever mellan olika etniska grupper, varav 

romerna står lägst i rang (Ungdomsstyrelsen 2009 s. 45, Skolverket 2007 s. 52). En an de 

intervjuade i Ungdomsstyrelsens rapport pekar på svårigheterna att umgås med andra barn och 

framträdandet av så kallade osynliga barriärer under barndomen: ”Det var ju svårt med vänner 

och sådär. Man fick inte gå hem till folk och folk fick inte komma hem till mig och de kom med 

dåliga ursäkter och sådär varför de inte man inte skulle leka och sådär…”. Därtill förekomsten av 

öppna anklagelser och stigmatisering; att vara rom innebar i många fall att känna sig oönskad och 

vara mindre värd än andra barn: ”Men i skolan så blev jag mycket anklagad för om det försvann 

något i skolan så var det för att jag var rom” (Ungdomsstyrelsen 2009 s. 40-41). Skolverket 
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hänvisar till en skola i sin rapport där man har noterat att icke romska föräldrar försökt att 

undvika att ha sina barn i skolan eftersom många romer går där (Skolverket 2007 s. 59).  

Delegationen för romska frågor hänvisar till Ungdomsstyrelsens rapport (2009) gällande att 

det råder en brist på kunskap om romsk kultur och historia i den svenska skolan, något som 

bekräftas av DO som menar att romers situation, kultur eller språk inte behandlas alls i svenska 

läroböcker (SOU 2010 s. 313; DO 2008 s. 31). Bland annat Skolverket och DO menar att det 

fortfarande inom skolvärlden råder stor okunnighet om de särskilda rättigheter som 

minoritetsgrupperna har (Liedholm & Lindberg 2010 s. 81; DO 2008 s. 31; Skolverket 2007 s. 

62). Gällande undervisningen i klassrummet så finns det en risk att skolan har negativa 

förväntningar på de romska eleverna som kan påverka såväl skolresultat som bemötandet samt 

det faktum att kunskapsluckor ofta upptäcks för sent (SOU 2010 s. 336-337). Skolverket 

instämmer i det faktum att särbehandling gentemot de romska eleverna i form av negativa 

förväntningar inte är en ovanlig företeelse i dessa sammanhang och menar att det finns en risk 

med detta då det signalerar till eleverna att de inte behöver anstränga sig (Skolverket 2007 s. 58). 

Därtill rapporteras det om att det kan vara svårt för romska elever att få hjälp med läxor hemma, 

antingen för att kunskaperna är för få eller för att kraften saknas för denna stöttning. Det är inte 

specifikt för just romer utan ett generellt problem för barn med lågutbildade föräldrar (SOU 2010 

s. 339; Liedholm & Lindberg 2010 s. 23). Även om skolorna erbjuder läxhjälp och 

studiehandledning är den ofta inte är tillräcklig och ofta beroende av extra bidrag eller av ideella 

insatser (Liedholm & Lindberg 2010 s. 24). Det är alltså en ganska negativ utveckling som 

utredningen och rapporterna fastslår; de romska elevernas skolgång kännetecknas av hög 

frånvaro, en avsaknad av förebilder, en ofullständig skolgång och ofullständiga betyg (SOU 2010 

s. 308; Skolverket 2007 s. 8). Det är, enligt Ungdomsstyrelsen av yttersta vikt att i synnerhet 

kommunerna tar sitt uppföljningsansvar då oavslutade studier utgör en stor riskfaktor för att 

hamna i ett mer långsiktigt utanförskap (Ungdomsstyrelsen 2009 s. 65).  

Ovanstående problematik som rör romska elevers skolgång formuleras som synes till största 

del av de olika statliga institutionerna genom författarna till de olika rapporterna det vill säga 

utredarna och forskarna. I delegationen för romska frågors betänkande har man haft en 

referensgrupp med representanter för olika romska organisationer, ingen av dessa personer har 

dock innehaft några högre positioner i delegationen (SOU 2010 s. 4-5). Flera av rapporterna 

hänvisar till intervjuer med såväl skolpersonal som elever vilka indirekt påverkar resultatet. I 

Liedholm & Lindbergs rapport blir även några brobyggare (romsk skolpersonal) intervjuade samt 

två föräldrar till romska elever (Liedholm & Lindberg 2010 s. 26, 66). I majoriteten av dessa 

rapporter är det framförallt rektorer och lärare som uttalar sig och beskriver situationen med 

undantag från Ungdomsstyrelsens rapport vilken framförallt utgår från intervjuer med romska 

elever (Ungdomsstyrelsen 2009 s. 2). I analysavsnittet kommer detta att belysas ytterliggare. 
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Vem innehar ansvaret och skulden för problemen 

Den omvittnat höga frånvaron förklaras bland annat med dålig hälsa, avsaknad av skoltradition, 

långvarigt utanförskap, akuta familjeproblem, andra familjeangelägenheter samt mobbning, 

grupptryck och dåligt självförtroende (Liedholm & Lindberg 2010 s. 15). Olika sociala problem i 

samhället återspeglas i skolans resultatredovisning, enligt en intervjuad rektor så blir då 

skolarbetet sekundärt: ”Ibland blir den problematik om inte har med själva skolarbetet att göra så 

stor att skolan blir en liten del i tillvaron. Det är för mycket annat som tar kraft” (Liedholm & 

Lindberg 2010 s. 15). Att romska föräldrar håller sina barn hemma från skolan förekommer, 

syftet med det är ofta att skydda dem mot rasistiska påhopp eller som ett sätt att protestera mot 

utbildningsväsendet för den dåliga behandlingen av deras barn (DO 2008 s. 20; Skolverket 2007 

s. 25). Det sker även att romska föräldrar skyddar sina barn genom att sjukanmäla dem 

(Skolverket 2007 s. 48). Därtill finns det enligt utredarna ”en stark oro hos romska föräldrar att 

skolan ska förminska barnens romska identitet och att de kan förloras till majoritetskulturen, 

assimileras” (SOU 2010 s. 333). Med skolgång har staten en möjlighet att påverka barnen; 

föräldrarna är inte längre ensamma i uppfostran och socialisering (SOU 2010 s. 333). Därtill det 

faktum att för många romska elever är framtiden redan utstakad vilket innebär att föräldrarna inte 

alltid anser att utbildning är viktigt (Skolverket 2007 s. 39). Dessutom kräver vissa 

familjeangelägenheter ofta en hel släkts närvaro, vilket leder till att eleverna måste vara borta från 

skolan till exempel vid sjukdom och dödsfall inom familjen, något som kan sägas vara en 

kulturkrock mellan de romska traditionerna och normerna i den svenska skolan (Liedholm & 

Lindberg 2010 s. 27; Skolverket 2007 s. 48). 

Dessutom kan vissa skolaktiviteter som utflykter, sexual- och samlevnadsundervisning och 

Idrott och hälsa anses som problematiska av en del romska föräldrar som därmed inte låter sina 

barn delta (Skolverket 2007 s. 48). Det finns en tendens att frånvaron mellan flickor och pojkar 

skiljer sig åt; de romska flickorna som ofta är mer studiemotiverade än pojkarna försvinner 

vanligen lite tidigare från skolan. Anledningen till detta är att föräldrarna är oroade för att de 

assimileras och bli som svenska flickor samt att familjen kräver deras närvaro i hemmet. 

Pojkarnas frånvaro beror oftare på att de skolkar av andra skäl, enligt utredarna (Skolverket 2007 

s. 39, 53). Dessa olika förklaringar till frånvaroproblematiken pekar indirekt ut föräldrarna samt 

familjernas levnadssätt och traditioner som orsaken till den vilket därmed innebär ett indirekt 

skuldbeläggande. Även om företeelser som diskriminering och mobbning tas upp, orsaker som 

rimligen inte har med familjernas traditioner att göra så är det inte lika explicit vem det är som 

innehar ansvaret för det (skolan, lärarna eller huvudmannen). Det går att ana en så kallad 

kulturalisering av just frånvaroproblematiken. Gällande skuldfrågan i problematiken kring 

diskrimineringen och mobbningen så är det enbart diskrimineringsombudsmannen av de olika 

rapporterna som tar upp det, och den menar att majoritetssamhället på olika sätt har 
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”systematiskt underordnat och skapat en utbildningspolitik som stigmatiserat minoriteter” (DO 

2008 s. 38). 

Det finns flera förklaringar till att förhållandevis få romer deltar i modersmålsundervisningen, 

informationen till föräldrarna om möjligheten till att få modersmålsundervisning samt dess 

fördelar är bristfällig och det förekommer att många invandrade föräldrar uppger landet de 

kommer ifrån istället för sin romska bakgrund, vilket leder till att barnen inte erbjuds 

modersmålsundervisningen (SOU 2010 s. 324; DO 2008 s. 34; Skolverket 2007 s. 22). 

Anledningen till att man inte uppger att man rom kan bero på de negativa attityder och fördomar 

som romer ofta möter (SOU 2010 s. 324). En annan förklaring till det låga deltagandet av 

modersmålsundervisningen är att det inte tas tillräcklig hänsyn till de olika dialekterna som 

förekommer inom romani chib, att studera ett språk som skiljer sig starkt från det språk man talar 

hemma minskar motivationen (Liedholm & Lindberg 2010 s. 13; SOU 2010 s. 325). Därtill råder 

det en stor brist på modersmålslärare i romani chib vilket kan förklaras med svårigheten att hitta 

behöriga lärare i ämnet. Få romer har avlutat gymnasieskolan vilket innebär att de saknar formell 

behörighet att undervisa i modersmål. Dessutom finns det ingen högskoleutbildning i romani 

chib (SOU 2010 s. 326; DO 2008 s. 37). Då modersmålsundervisningen ofta sker utanför den 

timplanebundna tiden och skolans övriga verksamhet och där eleverna kan komma från olika 

skolor så finns det en risk att modersmålsundervisningen blir så kallad marginaliserad eftersom 

skolorna inte ser den som en del i verksamheten (SOU 2010 s. 326). De modersmålslärare som 

finns löper därmed ofta en risk att få en delvis marginaliserad roll i förhållande till de andra 

lärarna på skolan. Därtill är förekomsten av läromedel i och på språket är bristfällig och många 

modersmålslärare har väldigt otrygga anställningsvillkor (DO 2008 s. 37). Det faktum att 

undervisningen ofta ligger utanför ordinarie lektionstid kan också påverka elevernas vilja till att 

delta i modersmålsundervisningen (SOU 2010 s. 326). Det råder en uppfattning om att vissa 

kommuner öppet motarbetar möjligheterna till modersmålsundervisning, och att elevernas 

möjlighet till att delta i den beror på föräldrarnas engagemang och kunskap om deras rättigheter. 

Dessutom finns det en tendens att modersmålsundervisningen sätts lite på undantag; lösningarna 

är ofta kortsiktiga och ostrukturerade (DO 2008 s. 34-35). Det kan också finnas ett egenvärde i 

att kommunen inte arbetar så hårt för att förbättra modersmålsundervisningen, det innebär extra 

arbete och kostnader för dem, i synnerhet sedan det riktade statsbidraget för modersmålsstöd 

upphörde i början av 1990-talet och för att istället ingå i det generella bidraget. Detta medförde 

att många kommuner i samband med besparingskrav valde lägga ned modersmålsstödet då det 

inte längre fanns en lagstadgad skyldighet (SOU 2010 s. 319, 324).  

Ansvaret och skuldfrågan gällande modersmålsproblematiken delas mellan föräldrarna och 

kommunen/skolan. Föräldrar på så vis att de inte anmäler sina barn till undervisningen samt tar 

del av informationen om den. Därtill att de inte känner till de olika pedagogiska fördelarna med 

att ha modersmålsundervisningen samt att de uppger ursprungslandet istället för den romska 

bakgrunden. Kommunen/skolan skuldbeläggs genom att inte erbjuda olika dialekter av romani 
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chib samt att säkerställa tillgången till modersmålslärare. Dessutom föreligger organisatoriska 

brister som skolorna bär ansvaret för samt att det finns en indikation att kommunerna inte satsar 

på modersmålsundervisningen av ekonomiska skäl. Det finns tendenser till ett skuldbeläggande 

av den romska minoriteten för att det råder brist på modersmålslärare då utredarna rapporterar 

om svårigheterna att hitta utbildade modersmålslärare. Vidare går det att ana ett skuldbeläggande 

av de romska föräldrarna för att deras barn inte går i förskola i samma uträckning som andra barn 

med motiveringen att barnen missar viktiga kunskaper och erfarenheter, men också gentemot 

staten som inte erbjuder förskolor med romani chib.    

Gällande problematiken med läxhjälp och studiehandledning så kan man å ena sidan tolka det 

som indirekt skuldbeläggande av föräldrarna med att de inte har förmågan eller kraften att hjälpa 

sina barn med läxor, men å andra sidan så innehar skolan också ett ansvar att erbjuda denna 

läxhjälp, något som den har svår att uppfylla, av ekonomiska skäl. 

När det kommer till problemet med att skolorna har dåliga kunskaper om romers historia och 

kultur samt att dessa företeelser inte behandlas i svenska läroböcker tas inte ansvarsfrågan upp 

alls.  

Vem ska åtgärda problemen och hur  

Delegation för romska frågor förespråkar en långsiktighet och kontinuitet i arbetet för att 

förbättra skolsituationen för romska elever, det ska inte ske i projektform. Detta är något som 

även författarna till de andra rapporterna i undersökningen understryker, vikten av arbeta 

långsiktigt samt uthålligt i de olika åtgärderna (Ungdomsstyrelsen 2009 s. 12; Skolverket 2007 s. 8, 

62). Det är staten, kommunen eller den enskilda skolan som framförallt föreslås åtgärda den 

problematik som förekommer. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av dessa åtgärder och 

dess tänkta utförare. 

Delegationen föreslår ett inrättande av ett statsbidrag till kommunerna som i samarbete med 

romska representanter ska genomföra olika insatser inom förskolan, förskoleklass och 

grundskolan. Dessa olika åtgärder sträcker sig från att förbättra modersmålsundervisningen till att 

stärka och främja identiteten hos elever med romskt ursprung (SOU 2010 s. 340-341). Ett sådant 

exempel är projekt med så kallade brobyggare (SOU 2010 s. 311). Med brobyggare menas 

skolpersonal med romsk bakgrund som är anställda som skolassistenter, elevassistenter eller som 

extraresurs med avsikt att verka som coacher, positiva förebilder, studiehjälp på lektionstid, 

läxhjälp, konfliktlösare, eller som en trygghetsskapande faktor (SOU 2010 s. 343, Liedholm & 

Lindberg 2010 s. 21; Ungdomsstyrelsen 2009 s. 12; Skolverket 2007 s. 20). Därtill kan de även 

påverka övrig skolpersonals inställning till romer, att som en brobyggare förklarar ”läraren förstår 

oss mer också, hur vi tänker”. Som förebilder kan de romska brobyggarna, enligt Liedholm & 

Lindberg ”visa att det är möjligt även för romer att få kvalificerade jobb i samhället” (Liedholm & 

Lindberg 2010 s. 46). Förutom att verka som en extra resurs på skoltid kan dessa brobyggare 

även fungera som en länk mellan hem och skola, underlätta kontakten och att ”vara elevernas 
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budbärare” (SOU 2010 s. 338). En del skolor påpekar vikten av brobyggarnas egen utbildning 

”det räcker inte bara att vara rom” som en rektor utrycker sig. En lösning på det problemet är att 

arbeta med kompetenshöjande utbildning för romsk personal, delegationen för romska frågor 

föreslår inrättandet av ”ett statsbidrag för kompetenshöjande insatser för kommunalt anställd 

personal med romsk språk- och kulturbakgrund” (SOU 2010 s. 342; Liedholm & Lindberg 2010 

s. 49, 56). Såväl staten som kommunen är enligt dokumenten de som organiserar strategin med 

brobyggare, staten som finansierar det och kommunen som utför det i praktiken.  

En annan åtgärd som staten föreslås utföra rör modersmålsundervisningen, delegationen för 

romska frågor förordar att bland annat statens skolinspektion, inom ramen för sin 

kvalitetsgranskning, särskilt granskar modersmålsundervisningen samt studiehandledningen för 

elever med romskt ursprung i förskola, förskoleklass och grundskola (SOU 2010 s. 315). Syftet 

med det är att få en helhetsbild samt ”ge underlag för beslut om ytterliggare insatser för att 

romska barn ska få sina rättigheter tillgodosedda”. Skolverket anser att statistiken bör förbättras 

gällande modersmålsundervisningen, den måste innefatta alla varieteter/dialekter samt även 

statistik rörande antalet elever som är berättigade till modersmålsundervisningen, ett arbete som 

är inlett (Skolverket 2007 s. 10, 61). Vidare så behöver det utbildas fler modersmålslärare för att 

täcka behovet, DO rekommenderar att regeringen ger Högskoleverket i uppdrag att stimulera 

tillgång till fler lärare genom att till exempel se över antagningskriterierna till lärarutbildningar 

(DO 2008 s. 42). Därtill genomföra kompetenshöjande utbildningsinsatser för att rekrytera 

modersmålslärare, genom att exempelvis köpa uppdragsutbildningar, delegationen nämner 

Örebro kommun som har gjort så för att i en viss utsträckning ge sina modersmålslärare 

lärarutbildning (SOU 2010 s. 326). Skolverket föreslår att Myndigheten för skolutveckling ska få 

fortsatt stöd för att utveckla nya varianter av modersmålsundervisning i romani på distans, ett sätt 

att åtgärda bristen på lärare modersmålslärare (Skolverket 2007 s. 63). För att komma tillrätta med 

diskriminering, trakasserier och mobbning krävs så föreslår delegationen att lägga uppdraget på 

flera aktörer; Barn- och elevombudet (en del av Skolinspektionen när det gäller kränkningar i 

skolan), Diskrimineringsombudsmannen, Arbetsmiljöverket och Barnombudsmannen för att 

täcka hela problembilden och för att betona allvaret i situationen. Delegationens förslag är att 

Diskrimineringsombudsmannen får i uppdrag att tillsammans med ovannämnda institutioner leda 

en sammanhållen insats för att ”skapa trygga förhållanden för romska barn i skolan (SOU 2010 s. 

342).  

Till de åtgärder som de enskilda skolorna genomför hör exempelvis att åka och hämta 

eleverna hemma som ett led i att minska frånvaron, något som ofta brobyggarna organiserar och 

som på många skolor har gett positiv effekt (Liedholm & Lindberg 2010 s. 44, 59; Skolverket 

2007 s. 26, 37, 39). En annan strategi för att minska frånvaron är att agera snabbt att följa upp 

den direkt med föräldrarna, en skola kontaktar exempelvis föräldrarna direkt via SMS (Skolverket 

2007 s. 48). Därtill finns det exempel på skolor som startat föräldragrupper och föräldracafé för 

att inkludera de romska föräldrarna (Liedholm & Lindberg 2010 s. 58). Den tidigare nämnda 
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läxhjälpen är även det något som skolorna utför, delegationen för romska frågor menar att det är 

nödvändigt att skolorna tar sitt ansvar och erbjuder denna läxhjälp, allra helst under skoltid eller i 

nära anslutning till skoltid företrädelsevis av en pedagogisk utbildad personal (SOU 2010 s. 340). 

Det är dock så läxhjälpen inte alltid ryms inom skolans budget, och då föreslås det att skolorna 

kan ta hjälp av ideella organisationer som Rädda Barnen för att organisera läxhjälp eller andra 

frivilliga personer till exempel vuxna romer förutsatt att de har tillräckligt med grundkunskaper 

(SOU 2010 s. 340; Liedholm & Lindberg 2010 s. 31). Läxhjälpen har positiv effekt, en rektor 

kommenterar den såhär: ”Vi är väldigt glada när vi haft ekonomisk möjlighet att ha läxläsning på 

skolan (…) Det är ett bra sätt och då har även de romska barnen kommit” (Liedholm & Lindberg 

2010 s. 24). 

Andra åtgärder som föreslås är hög lärartäthet, samt nära samarbeten inom kollegiet med små 

och kontinuerliga arbetslag och samhörighet i skolan. Skolverket menar att skolans personal och 

föräldrar bör hitta olika sätt att mötas och lära känna varandra med syfte att ta reda på tankar och 

förväntningar om undervisningen, skolmiljön och olika synsätt. Viktiga utgångspunkter i detta 

arbete är ömsesidig respekt, positiva förväntningar och tilltro till elevens och föräldrarnas 

kompetens och förmåga i detta möte, tänker Skolverket (Skolverket 2007 s. 57). Gällande 

förekomsten av icke-romska föräldrars kritiska inställning till att ha sina barn på skolor med 

många romska elever så hänvisar Skolverket till hur en verksamhetschef på en skola löste detta 

genom samtal med föräldrarna för att motverka denna inställning (Skolverket 2007 s. 52). För att 

öka antalet barn i förskolan/förskoleklass så anser Skolverket att kommunerna bör ”intensifiera 

sin uppsökande verksamhet” och stimulera och hitta lösningar för att romska föräldrar ska 

upptäcka och använda sig av denna resurs. Skolverket menar att då förskolan fungerar som en 

social och kulturell mötesplats kan den därmed vara en ”kulturöverbryggare” där de romska 

familjernas och majoritetssamhällets kultur och normer kan mötas på ett naturligt sätt (Skolverket 

2007 s. 9, 55).  

Det är två företeelser som de romska kulturella föreningarna föreslås göra, dels bidra till att 

motivera och uppmuntra till modersmål, så att fler romer tycker att viktigt att romani chib 

utvecklas och att eleverna känner en stolthet att behärska det, samt att de kan informera och 

fortbilda lärare under exempelvis studiedagar (Liedholm & Lindberg 2010 s. 80-81). Detta för att 

åtgärda problemet med att skolpersonal generellt sätt har dåliga kunskaper om romer och deras 

historia. Att förbättra samarbetet och samverka med olika romska föreningar gynnar inte bara 

fortbildning av skolpersonal utan kan spela en viktig roll för att romska elever ska klara skolan 

bättre (Liedholm & Lindberg 2010 s. 68).  

Sammanfattningsvis så är det alltså framförallt staten genom olika institutioner och 

myndigheter som ska genomföra dessa olika åtgärder genom olika riktade bidrag samt tillsättande 

av utredningar och studier. De enskilda skolorna har också de en viktig roll då de som ska utföra 

dessa olika strategier i praktiken. Kommunerna får även ansvaret för genomförandet av vissa 

åtgärder där framförallt att förskoleverksamheten märks. Även om det är naturligt att olika 
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insatser som riktar sig till ett problem som förekommer på riksnivå cementeras i statliga 

organisationer så blir det ändå åtskillnaden mellan majoritetssamhället och minoriteten tydlig och 

hur maktfördelningen ser ut. Undantaget är förslagen om de romska föreningarnas roll som 

utbildare av lärare i romsk historia och kultur. 

Språkbruket i problemformuleringarna och åtgärderna 

Genom att studera källmaterialet utifrån Teun A. van Dijks strukturindelningar argumentation, 

retoriska figurer samt lexikalisk stil så kan man i en del formuleringar se tendenser till en vi och 

dem-uppdelning. Med argumentation menas att en negativ utvärdering görs utifrån ”fakta”, retoriska 

figurer innebär en överdriven framställning av ”deras” negativa handlingar och ”våra” positiva och 

lexikalisk stil går ut på att valet av ord medför en positiv eller negativ utvärdering (van Dijk 1993 

s. 264). De formuleringar som man kan se dessa tendenser återfinns i delegationen för romska 

frågors betänkande samt i delrapporten ”Romska barn i skolor” av Liedholm & Lindberg. Att de 

tendenserna inte har kunnat skönjas i Diskrimineringsombudsmannens, Ungdomsstyrelsens eller 

Skolverkets rapporter är i sig intressant och kommer att diskuteras närmare analysavsnittet. Det 

som är gemensamt för de analyserade formuleringarna är att de till stor del rör frågor som har 

med relationen mellan föräldrar och skola att göra, med elevernas hemförhållanden samt 

föräldrarnas agerande. Det bör tilläggas att det inte råder vattentäta skott i gränsdragningen 

mellan de olika formuleringarna, en del skulle kunna passa i flera av de tre kategorierna.  

I de båda dokumenten förekommer det formuleringar och uttryck som kan placeras i 

argumentationskategorin, det vill säga då man gör en negativ värdering utifrån ”fakta”. Exempel 

på detta är avsnitten i SOU-utredningen som har med modersmålundervisningen att göra där 

utredarna kopplar samman bristen på modersmålslärare med ”den låga utbildningsnivån inom 

gruppen” (SOU 2010 s. 322). Vidare så förklaras svårigheterna att anställa romsk personal med 

att ”Kravet på kompetens gör det i praktiken svårt att rekrytera romsk personal” samt att ”det 

inte räcker med att vara vuxen rom” (SOU 2010 s. 343). Med dessa formuleringar kan man tolka 

det som att romer är inkompetenta samt att det finns en föreställning att enbart ursprung och 

etnicitet är godtagbara kvalifikationer för jobb inom skolvärlden, en föreställning som inte 

bekräftas i dokumenten. Det är visserligen så att romer generellt sätt har mindre utbildning än 

majoritetsbefolkningen men i dessa påståenden läggs det på en värdering och samma fakta skulle 

kunna skrivas fram på ett mindre värderande sätt. Liedholm & Lindberg knyter an till vikten av 

att romsk personal i skolan har utbildning eftersom ”i annat fall är det svårt att integrera den 

bland den övriga skolpersonalen och många av fördelarna med att ha vuxna romer på skolan går 

då förlorade” (Liedholm & Lindberg 2010 s. 78).  

Gällande utbildningssituationen för romska elever generellt menar Liedholm & Lindberg att 

det är ”ganska tydligt att de romska familjerna i större utsträckning än de övriga grupperna [andra 

familjer i samma bostadsområde min anm.] har egenskaper som är ofördelaktiga för barnens 

utsikter att klara skolan” (Liedholm & Lindberg 2010 s. 29). I det här exemplet kopplas 
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problemen till personers egenskaper och inte till situation eller andra företeelser något som kan 

leda till en kategorisering och en uppdelning. Vidare så rapporterar utredarna om att romska 

elevassistenter har ”varit chockade när de fått klart för sig hur stora kunskapsluckor som en del 

av de romska eleverna uppvisar” (Liedholm & Lindberg 2010 s. 72-73). Vidare menar författarna 

att ”Romska föräldrar skulle lättare kunna få sina behov uppmärksammade i skolan om de i 

högre utsträckning än nu kunde uppträda kollektivt och genom de hjälpinsatser som finns i 

samhället” (Liedholm & Lindberg 2010 s. 73). Den här meningen kan man tolka som en 

anklagelse av de romska föräldrarna, även om påståendet är tänkt som en åtgärd. Trots att 

meningarna ovan uttrycker fakta och beskriver hur situationen delvis ser ut är det skillnad på att 

beskriva fakta som det är och att lägga in en värdering i samma fakta, i dessa fall en negativ sådan. 

Att romska elevassistenter ”varit chockade” över romska elevers kunskapsluckor är att göra en 

negativ värdering utifrån en faktisk situation. Man kan tänka sig att bilden förstärks något med 

förtydligandet att det var just ”romska elevassistenter”, något som antagligen stämmer överens 

med verkligheten, men som förstärker den negativa bilden. Egentligen är den meningen 

överflödig, problemet existerar oavsett de romska elevassistenternas reaktion. Genom att 

formulera sig på det sättet och att därmed göra en värdering bidrar det till ett förstärkande av en 

negativ bild och en uppdelning mellan ”vi” och ”dem”.  

Gällande kategorin retoriska figurer (det vill säga en överdriven framställning av ”deras” 

negativa inverkan/handlande och ”våra” positiva) så torde delegationen för romska frågors 

formulering att de romska elevernas föräldrar har ”dålig skolunderbyggnad” höra till den (SOU 

2010 s. 308). Därtill påståendet som rör modersmålsundervisningen, att ”Det brister både i 

skolan och bland föräldrar som inte tar vara på barnens rättigheter” samt även att det ”brister” 

hos föräldrarna i kunskap om betydelsen av att studera språk (SOU 2010 s. 324).  

Van Dijk förklarar kategorin lexikalisk stil som ett val av ord som medför en negativ (eller 

positiv) utvärdering och till den kan följande formulering angående modersmålsundervisningen 

placeras, delegationen för romska frågor beskriver det som ”en utmaning att få elever/föräldrar 

att verkligen ansöka om undervisning”, där både ”utmaning” och ”verkligen” får en negativ klang 

och som därmed medför en negativ utvärdering i sammanhanget (SOU 2010 s. 321). Dessutom 

konstaterar delegationen att ”det endast är få romska föräldrar som tycks vara intresserade av att 

anmäla sina barn till modersmålet” (SOU 2010 s. 324). I den här formuleringen kan man ana en 

raljerande ton med användandet av ordet ”tycks”, vilket kan ses som märkligt då utredarna i nästa 

mening förklarar dess troliga orsaker, att undervisningen ges på en annan dialekt än den man själv 

talar (SOU 2010 s. 325). En ganska naturlig förklaring som det inte finns någon egentlig 

anledning till att föregås av en fras som med negativ klang. Delegationen uttrycker det även som 

att romerna ”underutnyttjar rätten till modersmålsundervisningen” (SOU 2010 s. 325). Detta 

”underutnyttjande” förklaras av utredarna genom att informationen om detta inte går fram till 

föräldrarna på grund av språksvårigheter ”eller rent av för att de är analfabeter” (SOU 2010 s. 

325). I denna formulering kan man tydligt se hur val av ord påverkar kontentan, det är förvisso så 
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att en del romska föräldrar är analfabeter men med uttrycket ”rent av” blir frasen till något 

sensationellt och indignerat, utöver den faktiska informationen. Med det understryks ytterliggare 

en skillnad mellan ”vi” och ”dem”. Även Liedholm & Lindberg nämner föräldrarnas 

bildningsnivå med att ”knappast några har en högre utbildning” (Liedholm & Lindberg 2010 s. 

34). När det kommer till frånvaroproblemet så citerar Liedholm & Lindberg en rektor på en skola 

som menar att ”få de romska barnen till skolan och lotsa dem igenom skolan med goda resultat 

är värt ett nobelpris” (Liedholm & Lindberg 2010 s. 14). Med rektorns ordval ter sig situationen 

som ett hopplöst problem och även här kan man ana en raljerande ton. Det handlar inte om att 

inte beskriva problembilden utan hur man gör det. I övriga rapporter i undersökningen har detta 

undvikits, men i de två som förekommer i det här avsnittet går det att se tendenser till såväl 

skuldbeläggande av den romska minoriteten, ett raljerande samt ett språkbruk som i en 

förlängning leder till en kategorisering och vi och dem-uppdelning.  
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Analys 

I granskningen av de statliga dokumenten för att reda ut de dolda maktstrukturerna så har som 

tidigare nämnts tre kategorier undersökts; vad som anses som problematiskt med skolgången och 

vem som formulerar problematiken, vem som innehar ansvaret och skulden till problematiken 

samt vem som ska åtgärda den och hur.  

Det går att konstatera att majoritetssamhället i stor utsträckning innehar såväl 

problemformuleringsprivilegiet som agendasättningsmakten i dessa frågor. Det framkommer på 

flera sätt, bara det faktum att regeringen tillsätter en delegation och att det görs utredningar i 

frågan visar på det, samt genom innehållet i dessa, vilka som får komma till tals och vilka som har 

tolkningsföreträdet. En del romer kommer förvisso till tals och har i en av rapporterna använts 

som referensgrupp men inte i samma utsträckning som övriga uppgiftslämnare i utredningarna; 

forskare, lärare, rektorer. Därtill finns det en tendens att romerna får en roll som ”offer” medan 

övriga uppgiftslämnare tillfrågas i egenskap av ”experter” och som förväntas komma med 

lösningar på problemen. Detta illustreras i exempelvis i Ungdomsstyrelsens rapport där en ung 

rom uttalar sig om upplevelsen av diskriminering (se s. 19) och rektorn som uttalar sig om sin 

skolas läxhjälp (se s. 24). Det går att diskutera det faktum att enbart statliga publikationer valts ut 

i detta examensarbete, huruvida det går att dra dessa slutsatser men eftersom rapporterna gjorts 

indikerar det på dessa tendenser gällande agendasättningsmakten existerar. Eftersom 

utredningarna skiljer sig åt sinsemellan, är författade av olika utredare samt låter många personer, 

inom olika discipliner komma till tals innebär det att man ändå kan klarlägga dessa tendenser då 

de pekar i samma riktning och därmed är något som pekar utöver den enskilde utredaren. I dessa 

utredningar uppstår en maktsituation där det är majoritetssamhället som formulerar problemen 

och med problemformuleringarna som framförallt rör frånvaroproblemet, de dåliga 

skolresultaten och modersmålsundervisningen och man kan ana krav på anpassning. Detta 

understryks när det kommer till skuldfrågan, resultatet visar hur föräldrarna indirekt får skulden 

för framförallt närvaroproblemet genom att utredningarna förklarar närvaron med företeelser 

som att föräldrarna inte tycker det är viktigt med utbildning, den låga utbildningsnivån inom 

gruppen och att familjeangelägenheter hindrar elevernas skolgång. Här går det även att ana en 

kulturalisering av problematiken eftersom det är just företeelser kopplade till deras levnadssätt 

som tas upp i problemformuleringarna.  

Trots att diskriminering, mobbning och trakasserier påtalas som allvarliga problem som måste 

åtgärdas så är det enbart diskrimineringsombudsmannen utredning som tar upp ansvarsfrågan, i 

vilken staten är den som får skulden. Det är alltså egentligen bara åtgärderna (som innebär att 

olika aktörer, bland annat barnombudsmannen ska få uppdraget att åtgärda problemet, se s.24) 

som tas upp vilka är väldigt deskriptiva. Det är svårt att se hur utredarna har tänkt att dessa ska 

hanteras i praktiken, det enda som föreslås är en ”sammanhållen insats” ledd av 
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diskrimineringsombudsmannen. Det kan finnas flera skäl till denna till synes brist på idéer, det är 

ett komplext problem och det kan vara så att de olika instanserna som föreslås jobba med dessa 

problem utvecklar mer detaljerade handlingsplaner. Men det kan även vara ett tecken på att 

problemet egentligen inte anses vara så allvarligt som man först ger sken av, eller att utredarna 

inte vill skuldbelägga den som åtminstone indirekt tagit initiativet till utredningen, staten. Orsaken 

till att skuldfrågan för diskrimineringen till stor del borde läggas på staten är den diskriminerande 

behandling och marginalisering genom statliga interventioner som romer fått utstå genom åren 

(se Montesino Parra i litteraturöversikten). Skuldfrågan gällande lärares bristande kunskap om 

romers kultur och historia samt bristen på läromedel är också den oklar, även här är det bara 

åtgärderna som tas upp. Kontentan av otydligheten med skuldbeläggandet av lärares bristande 

kunskaper, leder till att man förminskar statens/kommunens ansvarsdel. Anledningen till att 

staten/kommunen torde ha ansvaret för detta motiveras med att det är staten som utbildar lärare 

och kommunen som är deras arbetsgivare. Förminskandet av skuldfrågan i dessa två fall kan 

tolkas som en ojämlikhet eller diskriminering då skuldfrågan gentemot romerna är tydlig och inte 

undviks eller reduceras. Denna strategi skiljer sig från hur det resoneras kring 

modersmålsundervisningen där det sker en tydlig ansvarsföredelning, både föräldrarna (på grund 

av att de inte anmäler sina barn till modersmål samt inser vikten av studera det) och 

skolan/kommunen (undervisningen sätts på undantag, nedskärningar) skuldebeläggs för de 

problem som framgår.  

När det kommer till att åtgärda problemen så är det framförallt staten, kommunen och den 

enskilda skolan som ska utföra dessa åtgärder, romerna själva inkluderas inte i åtgärderna med 

undantag för de romska kulturföreningar som föreslås uppmuntra och inspirera elever till att 

studera modersmål samt informera skolpersonal om romsk kultur och historia. Här går det att se 

samma maktstruktur som i föregående exempel, det är majoritetssamhället som också ska 

genomföra dessa åtgärder, det är inte något som sker i dialog med romerna själva. Det är förvisso 

naturligt att en del åtgärder utförs på riksnivå men tendensen kvarstår, att majoritetssamhället 

dikterar villkoren och minoriteten, i det här fallet romerna får helt enkelt finna sig i det. 

Företeelsen med att hämta romska barnen till skolan för att åtgärda frånvaroproblemet är ett 

exempel på hur majoritetssamhället inblandning realiseras i praktiken.   

Den andra frågeställningen rör språkbruket i problemformuleringarna och åtgärderna, 

huruvida det går att skönja någon vi och dem-uppdelning i dessa. van Dijks strukturindelningar 

argumentation, retoriska figurer och lexikalisk stil har använts och det kan konstateras att i varje 

kategori finns det flera exempel som visar hur val av ord och betoning resulterar i en värdering 

och ett förstärkande av negativa egenskaper och företeelser. I förlängningen leder detta till en vi 

och dem-uppdelning. De företeelser som framkommit i undersökningen (ordval som har en 

raljerande, indignerad eller negativt förstärkande effekt, tendenser till överdrift och formuleringar 

som lämnar stort tolkningsutrymme av dokumenten) samt konsekvenserna av dem kan förstås 

genom Ervin Staubs teori om ”ingroup” och ”outgroup”. Att människor har en tendens att dela 
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in världen i ”vi” och ”dem” och att oviktig information används för att skapa dessa grupperingar 

vilket innebär en diskriminering av medlemmarna i en så kallad ”outgroup” (Staub 1989 s. 58). 

Om man applicerar Staubs teori i temat för detta examensarbete blir det uppenbart att romerna 

tillhör en så kallad ”outgroup” och att ”ingroup” utgörs av majoritetssamhället. Det visas 

exempelvis genom att det i dokumenten förekommer formuleringar med oviktig information som 

bidrar till en negativ värdering (exempelvis som i fallet med de ”chockade romska 

elevassistenterna”) eller i användandet av ord som kan uppfattas som raljerande (som i meningen 

att det endast är ”få romska föräldrar som tycks vara intresserade av 

modersmålsundervisningen”). Vidare går det att se tendenser till ett användande av stereotyper 

och en negativ övertro på dem som tillhör en så kallad ”outgroup” (i exemplet att romska 

familjer i större uträckning än andra grupper har ”egenskaper som är ofördelaktiga för barnens 

utsikter att klara skolan”), något som Staub menar än mer leder till en kategorisering och en 

uppdelning mellan ”vi” och ”dem”. Som tidigare nämnts så uttrycks inte dessa vi och dem-

uppdelningar i varken Diskrimineringsombudsmannens, Skolverkets, eller Ungdomsstyrelsens 

rapporter. Det går att diskutera huruvida dessa institutioner inte har samma syn på romer som de 

andra två, om de har en mer nyanserad och mindre kategoriserande bild av romer som grupp 

eller om det är så att de har varit mera noggranna med att ”putsa fasaden”, att det finns en större 

medvetenhet om att inte ha ett kategoriserande språkbruk. Kan det också betyda att det 

förekommit ändringar i maktrelationerna generellt sätt mellan romer och majoritetssamhället? 

Det finns aspekter som tyder på att en viss förskjutning skett till romernas fördel, det visar 

exempelvis det faktum att romer är tillfrågade i vissa av de undersökta utredningarna samt 

avsaknaden av det kategoriserande språkbruket i tre av de fem utredningarna. Däremot så tyder 

mycket på att maktrelationerna ändå förekommer till en viss del i såväl tankesätt som agerande. 

Det understryks av såväl de dolda maktstrukturerna i dokumenten som i språkbruket i de två 

andra utredningarna i och med att tankegångarna och maktrelationerna lyser igenom i vissa 

ordval och formuleringar.      

Sammanfattningsvis så kan man alltså se de dolda maktstrukturerna i dokumenten genom att 

det är majoritetssamhället som i största utsträckning såväl formulerar problemen som dess 

åtgärder. Det finns exempel på självkritik, ansvaret för problemen är delvis också statens men 

framförallt är det romernas levnadssätt och situation som skuldbeläggs. Tillsammans med val av 

språkbruk, leder det till en ökad uppdelning mellan ”vi” och ”dem” och därigenom kan man 

konstatera att det råder en kategorisering och diskriminerande tendenser i synen på romers 

utbildningssituation. Det går även att se dessa företeelser och formuleringar i skuggan av 

majoritetssamhällets normer och krav samt som en illustration över ojämlika relationer i 

samhället.  
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Diskussion 

Hur ser då den svenska statens syn på romer ur ett utbildningsperspektiv ut? Frågeställningarna 

som använts för att undersöka det skiljer sig åt, den ena går ut på att undersöka maktstrukturer 

medan den andra är av mer lexikalisk art. Genom att studera olika sidor av samma dokument går 

det att få en bättre helhetsbild och resultatet blir mer täckande. Synen på romer ur ett 

utbildningsperspektiv kännetecknas framförallt av de problem som identifieras med deras 

skolgång. Den problemfyllda skolsituationen är i fokus och i problemformuleringarna återfinns 

maktstrukturer; det är majoritetssamhället som formulerar problematiken och som i stor 

utsträckning skuldbelägger romerna själva till den problematik som förekommer. Man kan tolka 

maktstrukturer som en ojämlikhet och en indirekt sorts ”nedvärdering” av den som inte innehar 

makten eftersom den måste förhålla sig till den som har och utövar makten.  I en förlängning kan 

det få konsekvenser som exempelvis diskriminering eller ett inkräktande i den personliga 

integriteten. På så vis blottläger maktstrukturer synsätt, åsikter och tendenser, något som också 

språkbruket gör fast då mer genom ordval och betoning. Med språkbruket och maktstrukturerna 

går det att se en vi och dem-uppdelning i dokumenten. Det är en delad bild som framträder där 

utredarnas egna utgångspunkter och föreställningar lyser igenom idealen och ambitionerna att 

förbättra romska elevers utbildningssituation. Undersökningen visar alltså att det finns en vilja 

och ambition till att åtgärda de problem som man identifierar men att det trots det råder en 

diskriminerande attityd och förhållningssätt till problemen och gentemot romerna. Dessa 

företeelser är troligen omedvetna och resultatet av många års stigmatisering, fördomar och 

kategorisering, men oavsett dess orsaker så leder den till ett cementerande av ojämlika 

maktrelationer i samhället.  

Undersökningens inriktning och resultat tangerar även företeelser som 

modersmålsundervisning, hur hemförhållanden påverkar studieresultaten och huruvida lärarens 

attityder och förhållningssätt spelar roll.  

Det finns paralleller mellan de företeelser som Montesino Parra lyfter fram i sin avhandling, 

samt det som framkommit av denna undersökning, trots att tidsaspekten skiljer dem åt. Till dessa 

hör hennes slutsatser att staten såg på skolan som en metod för assimilering och uppfostring, 

vilket kan kopplas till det som framkommit av denna undersökning att man vill öka antalet 

romska barn i förskolor eftersom de saknar kunskaper och egenskaper i jämförelse med barn som 

gått i förskola (Skolverket 2007 s. 9, 55). Montesino Parra menar att skolan var ett sätt att nå de 

romska föräldrarna, något som i denna undersökning exemplifieras genom förslag av inrättandet 

av föräldracafé och föräldragrupper (Montesino Parra 2002 s. 139, Liedholm & Lindberg 2010 s. 

58). Samma problem om hög frånvaro och stödinsatser som Montesino Parra tar upp 

förekommer till synes fortfarande, och liksom i mitten av 1960-talet leder det även nu till olika 

utredningar och rapporter (Montesino Parra 2002 s. 143). I likhet med de utredningar som ligger 
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till grund för denna undersökning så var det även då kunskap och expertis som skulle ”lösa 

problemet”, något som ledde till en vi och dem-uppdelning eftersom romerna själva inte fick 

komma till tals i dessa undersökningar (Montesino Parra 2002 s. 162). Det skiljer dock Montesino 

Parras resultat åt jämfört med dem i denna undersökning då en romsk referensgrupp har använts 

i en av utredningarna samt att en del romer är intervjuade i andra rapporter. Dock föreligger 

samma tendens, att det är majoritetssamhället som har såväl problemformuleringsprivilegiet som 

agendasättningsmakten, det är intressant att dessa tendenser fortfarande finns kvar eftersom det 

trots allt skiljer många år mellan tidsperioderna för undersökningarna. Visserligen pekar resultatet 

på att det skett en ökad inkludering men i jämförelse är den ändå ganska marginell. Rodell Olgac 

menar i sin avhandling att romska föräldrar ofta skuldbeläggs för bristande skolframgångar vilket 

också denna undersökning visar på samt det faktum att skolan har för lågt ställda krav på elever 

med romsk bakgrund (Rodell Olgac 2006 s. 122). Även om Rodell Olgac tar upp det den 

institutionella diskrimineringen av romer och dess konsekvenser så är vi och dem-upppdelningen 

inte lika explicit, det blir det i hennes avhandling mer en indirekt förklaring till marginaliseringen 

och utanförskapet och istället för språkbruk så undersöks romers egna upplevelser från skoltiden. 

Rodell Olgac tar också upp risken att minoriteten kan bli sedd ett objekt av 

majoritetsmedlemmen, något som korresponderar med denna undersökning och med Staubs 

teori om ”ingroup” och ”outgroup”(Rodell Olgac 2006 s. 63). Tomas Hammarbergs rapport 

överensstämmer med det som framkommit i den här undersökningen gällande det faktum att 

romska språk, kultur och historia inte är särskilt frekvent i den ordinarie undervisningen 

(Hammarberg 2012 s. 116).  

Staubs kategorisering har som tidigare nämnts alltså använts för att förstå resultatet. Genom 

den teorin kan man förstå hur en kategorisering och ett särskiljande kan leda till avgränsning och 

distansering, gentemot en grupp som skiljer sig från den egna, och hur en objektifieringen i viss 

utsträckning devalverar människovärdet. Även om just tendensen av en devalvering av 

människovärdet inte är särskilt påtagande i denna undersökning så är det ändå en konsekvens av 

hur det skulle kunna bli i en förlängning, om de tendenser som framkommit i resultatet skulle 

bestå och om de skulle tillta. Om man ser resultatet i skuggan av det rådande debattklimatet och 

politiska tendenserna i Sverige och Europa gällande minoriteter så kan man tänka säga sig att 

sådana tankegångar kan ha en inverkan på utredarna av dessa statliga utredningar och därmed 

påverka resultat av dem. Detta går naturligtvis inte att styrka, men det är ändå värt att ha i åtanke 

eftersom det inte går att förhålla sig helt opåverkbar inför mediarapporteringar och 

samhällsklimat.  
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Konklusion 

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka den svenska statens syn på romer ur ett 

utbildningsperspektiv genom att studera språkbruk och maktstrukturer i några statliga 

utredningar och rapporter. Resultatet av undersökningen visar att staten, majoritetssamhället 

innehar såväl problemformuleringsprivilegiet, agendasättningsmakten samt att det är den som 

fördelar skuldfrågan och åtgärderna. Synen på romer kännetecknas av en kombination av viljan 

till att åtgärda problemet, och ett diskriminerande förhållningssätt och exkludering genom en vi 

och dem-uppdelning. Utbildning är en av de viktigaste pelarna i ett samhälle och hur en stat ser 

på en minoritetsgrupp utifrån utbildning och skolgång kan tänkas ha samband med även andra 

instanser än skolan. Det ger en indikation hur en stat ser på och behandlar en grupp i stort. Det 

är anmärkningsvärt att det går att se detta värderande språkbruk i några av dokumenten, i 

synnerhet som utredarna till dessa medger och understryker den diskriminering och 

marginalisering som romer utsätts för. Det tenderar att bli dubbla budskap, något som 

kännetecknar bilden av hur staten ser på och hur de föreslår lösa problematiken. Detta är ett 

område som det skulle gå att utveckla än mer, det har konstaterats att det saknas forskning om 

romer i Sverige och det finns möjligheter att utveckla den här frågan, exempelvis genom att 

undersöka hur synen på romer ser ut i andra rapporter som gjorts, undersöka hur synen ser ut 

från ett arbetsmarknadsperspektiv eller hur utbildningssituationen ser ut för andra 

minoritetsgrupper. Oavsett forskningsinriktning kan man motverka de tendenser som har 

uppmärksammats i denna undersökning genom att inkludera fler romer i forskningen, att låta 

dem komma till tals i större uträckning och vara delaktiga i utredningsprocessen. Med en sådan 

inkludering skulle kategoriseringar och vi och dem-uppdelningar motverkas och situationen för 

Europas mest utsatta minoritetsgrupp skulle te sig bättre än vad den gör idag.            

 

 



 34 

Referenser 

Tryckt litteratur 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red): Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig 

text och diskursanalys Lund: Studentlitteratur, 2005 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red): Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig 

text och diskursanalys Lund: Studentlitteratur, 2000 

Boréus, Kristina: Högervågor. Nyliberalismen och kampen om språket i svensk debatt 1969-1989 

Falun: Tidens förlag, 1994 

Börjesson, Mats: Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok Lund: Studentlitteratur, 2003 

Fairclough, Norman: Discourse and social change Cornvall: Polity Press, 1992 

Fraser, Angus: The gypsises Oxford: Blackwell publishers, 1992 

Gay y Blasco, Paloma: Gypsies in Madrid. Sex, Gender and Performance of Identity Oxford: Berg, 1999 

Mayall, David: Gypsy identities 1500-2000. From Egipcyans and Moon-men to the Ethnic Romany 

Baskerville: Routledge, 2004 

Montesino Parra, Norma: Zigenarfrågan. Intervention och romantik Lund: Socialhögskolan Lunds 

universitet, 2002 

Pulma, Panu: Suljetut ovet. Pohjoismaiden romanipolitikka 1500-luvulta EU-aikaan Helsinki: 

Suomalainen kirjallisudden seura, 2006 

Rodell Olgac, Christina: Den romska minoriteten i majoritetssamhällets skola. Från hot till möjlighet 

Stockholm: HLS förlag, 2006 

Skolverket: Romer och den svenska skolan, Stockholm 1999 

Sociala Meddelanden: Zigenarnas antal och levnadsförhållanden 1944 

Statens offentliga utredningar: Förslag till lag om lösdrivares behandling mfl. 1923:2 1923 

Staub, Ervin: The roots of evil. The Orginis of Genocide and Other Group Violence Cambridge: Cambridge 

university press, 1989 

Torén Björling, Sanna, (2011) ”Problemen med romer har inte med gener att göra. Men barnen 

ska separeras från sina föräldrar” Dagens Nyheter 7 december 2011 

Van Dijk, Teun A: ”Prinicples of Critical Discourse Analysis”, Discourse and society, 4:249 1993 

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise: Discourse analysis as Theory and Method London; 

Sage, 2002   

Elektroniska texter 

Carabajosa, Ana: (2011) ”Nuevos populismos para la Vieja Europa” El País 17 maj 2011 

http://elpais.com/diario/2011/05/01/domingo/1304221953_850215.html Hämtad 2012-05-17 

http://elpais.com/diario/2011/05/01/domingo/1304221953_850215.html


 35 

 

 

Diskrimineringsombudsmannen; Diskriminering av nationella minoriteter inom utbildningsväsendet 2008: 

http://arkiv.minoritet.se/romadelegationen/www.romadelegationen.se/dynamaster/file_archive

/090611/f4e9e26f6c9e5ce2f26b862a0832e66c/dorapport-nationella-minoriteter.pdf Hämtad 

2012-04-05 

Hammarberg, Tomas: Human rights or Roma and travellers in Europe EU-kommissionen 2012 

http://www.coe.int/t/commissioner/source/prems/prems79611_GBR_CouvHumanRightsOfR

oma_WEB.pdf Hämtad 2012-05-18 

Liedholm Marianne & Lindholm Göran: Romska barn i skolor Lund 2010 

http://arkiv.minoritet.se/romadelegationen/www.romadelegationen.se/dynamaster/file_archive

/100420/dd56c912ae60316021aa86a4bd208636/romska_barn_i_skolor_v2.pdfHämtad 2012-

04-05 

Palosuo, Laura: En Inventering av forskningen kring romer i Sverige Uppsala 2008  

http://arkiv.minoritet.se/romadelegationen/www.romadelegationen.se/dynamaster/file_archive

/090208/97eaa0f908cc38ed96a63f922044979a/forskningsoversikt.pdf Hämtad 2012-04-05 

Skolverket, Romer i skolan –en fördjupad studie  2007 

http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverke

t.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D

1672 Hämtad 2012-04-05 

Skolverket, De nationella minoriteternas utbildningssituation 2005 

http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverke

t.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D

1512 Hämtad 2012-05-17 

Statens offentliga utredningar, Romers rätt – en strategi för romer i Sverige 2010:55 

 http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/00/25/66e467ad.pdf Hämtad 2012-04-05 

Ungdomsstyrelsen, Unga romers situation – en intervjustudie 2009 

http://arkiv.minoritet.se/romadelegationen/www.romadelegationen.se/dynamaster/file_archive

/090605/ac07f4abfe58883d9d6fee122f04781a/unga_romers_livssituation.pd Hämtad 2012-

04-05 

 

 

http://arkiv.minoritet.se/romadelegationen/www.romadelegationen.se/dynamaster/file_archive/090611/f4e9e26f6c9e5ce2f26b862a0832e66c/dorapport-nationella-minoriteter.pdf
http://arkiv.minoritet.se/romadelegationen/www.romadelegationen.se/dynamaster/file_archive/090611/f4e9e26f6c9e5ce2f26b862a0832e66c/dorapport-nationella-minoriteter.pdf
http://www.coe.int/t/commissioner/source/prems/prems79611_GBR_CouvHumanRightsOfRoma_WEB.pdf
http://www.coe.int/t/commissioner/source/prems/prems79611_GBR_CouvHumanRightsOfRoma_WEB.pdf
http://arkiv.minoritet.se/romadelegationen/www.romadelegationen.se/dynamaster/file_archive/100420/dd56c912ae60316021aa86a4bd208636/romska_barn_i_skolor_v2.pdf
http://arkiv.minoritet.se/romadelegationen/www.romadelegationen.se/dynamaster/file_archive/100420/dd56c912ae60316021aa86a4bd208636/romska_barn_i_skolor_v2.pdf
http://arkiv.minoritet.se/romadelegationen/www.romadelegationen.se/dynamaster/file_archive/090208/97eaa0f908cc38ed96a63f922044979a/forskningsoversikt.pdf
http://arkiv.minoritet.se/romadelegationen/www.romadelegationen.se/dynamaster/file_archive/090208/97eaa0f908cc38ed96a63f922044979a/forskningsoversikt.pdf
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1672
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1672
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1672
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1512
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1512
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1512
http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/00/25/66e467ad.pdf
http://arkiv.minoritet.se/romadelegationen/www.romadelegationen.se/dynamaster/file_archive/090605/ac07f4abfe58883d9d6fee122f04781a/unga_romers_livssituation.pd
http://arkiv.minoritet.se/romadelegationen/www.romadelegationen.se/dynamaster/file_archive/090605/ac07f4abfe58883d9d6fee122f04781a/unga_romers_livssituation.pd


 36 

Appendix 

Kodschema/kategorier: 

Vad anses som problematiskt med romska elevers skolgång och vem formulerar denna 

problematik?  

Vem innehar skulden och ansvaret för problemen?  

Vem ska åtgärda problemen och hur? 

 


