
Att lära sig medkänsla 

– Romska perspektiv på kunskap, 
lärande och bildning 

INLEDNING 

Jag har tidigare levt med ursprungsfolk i Guatemala, Peru och Bolivia 

och kommit att intressera mig för hur samhällsgrupper förtrycks 

genom nationella utbildningssystem. (Amer)indianer får inte 

undervisning på modersmål (men ska lära sig franska), exempel och 

innehåll i undervisningen är inte kulturellt relevanta och människors 

egna kunskaper och livserfarenheter nedvärderas. När jag hör talas 

om att svenska romer har ”egna” utbildningar blir jag intresserad. 

Hur fungerar det svenska utbildningssystemet ur 

minoritetssynpunkt? Vad erbjuder folkbildningen?  

De svenska romerna har en femhundraårig historia i Sverige, ur strikt 

nationalregional synvinkel alltså längre än samerna. Fram till 1960-

talet stod romerna utanför det nationella utbildningssystemet. 

Lärandet skedde inom familjen och gruppen. Den 1 maj år 1965 

tågade Katarina Taikon i spetsen för en demonstration med slagordet 

”satsa på vuxenutbildning!”. Samma höst inrättades tio 

”vuxenskolor” för romer runt om i landet. 

Denna vuxenutbildning fick underkänt av den tidens aktionsforskare. 

Per-Johan Ödman såg etnocentrism och ”småskolemässigt manér” 

(Rodell Olgac 2006:101) i en utbildning med tvångsassimilering som 

mål. Arne Trankell argumenterade ohörd för att romerna borde lära 

sina lärare romani så att undervisningen kunde ske på modersmålet 

(ibid:105). 

”Zigenarpolitiken” med riktade åtgärder har fortsatt genom åren. 

Stockholms kommun upphandlar sedan en tid tillbaka utbildningar 

(lärarassistent och behandlingsassistent) för romer av Sundbybergs 

folkhögskola (Hedman 2007). Hur resonerar en folkhögskola kring 

etniskt segregerad utbildning (segregerad i neutral bemärkelse)? Och 



hur får man svar på den frågan? Man kan givetvis tillställa rektor ett 

antal frågor och anse det som svar nog, men jag vill istället se bortom 

den officiella diskursen och undersöka den praktik i vilken lärandet 

pågår. 

Hur ser elevernas egen utbildningsdiskurs ut? Praktiken undersöks 

genom att en lärandesituation inom denna utbildning beskrivs och 

analyseras. Tre vuxna romer har intervjuats om sin syn på kunskap, 

lärande och bildning. Där framträder diskursen och ger ledtrådar till 

den första frågan om varför man i Sverige år 2007 tillämpar etniskt 

segregerad vuxenutbildning för romer. 

  

FÄLTSTUDIUM 

I min text är alla namn fingerade. 

Deltagande observationer 

Jag observerade klassrumssituationer den 2 april och den 16 april på 

Sundbybergs folkhögskola. ”Tillträde” (tillstånd) och samtycke fick 

jag under samtal med elever i gruppen på ett öppet hus en vecka 

tidigare. 

Lektionen måndagen den 2 april ska börja kl 9.00, men då är bara tre 

romska elever på plats. En av dem letar efter en pennvässare och 

mumlar: ”typiskt zigenare som inte kan låta något vara i fred”. Vid 

9.30 är elva elever på plats. Efter rasten tillkommer fyra. 

Sammansättningen består av åtta kvinnor och sju män. Sittningen är 

i fyra bänkrader. De finsktalande (från kale-gruppen) intar hörn-

positioner i rummet.   

Var och en ska arbeta på egen hand efter sin matematikbok. Det är 

bara vissa som har en bok och läraren försöker förgäves sälja några. 

Lite dividerande och skämtande kring försäljningen uppstår. 

Eftersom alla är på olika ställen ges individuellt stöd. Läraren sitter 

på huk med huvudet strax över bordskanten mittemot eleven, alltså i 



lägre huvudhöjd (och behärskar uppenbarligen förmågan och skriva 

och läsa uppochner). Den första timmen får tre personen hjälp. 

Under hela förmiddagen får kvinnorna sammanlagt mer tid av den 

manliga läraren än männen. 

Läraren vill förmedla ett processinriktat lärandesätt (man måste 

förstå varje steg i en uträkning, ”många små steg blir ett stort steg”), 

ett icke-mekaniskt lärandesätt (”man behöver inte göra alla uppgifter 

i boken”) och ett universellt perspektiv (”så här gör man i hela 

världen” eller ”så här räknar man i Afrika”). 

Tonen från läraren är uppmuntrande (”du tror att du inte förstår, 

men du förstår”) eller uppfordrande (”kan alla andra lära sig så kan 

du”). Detta åtföljs av elevens kommentar: ”jag har lätt att glömma, 

jag är en sån där, vad heter det?...”. Läraren fyller i: ”…dyslektiker”. 

Ibland är tilltalsordet från lärare till elev ”du”, ibland ”vi”. 

Mellan eleverna är det lite hårdare ton (”kan du hålla käften!”). Jens 

talar i mobil och bokar uppenbarligen ett läkarbesök. Han får blickar 

och går ut. Carita talar rakt ut, ber om hjälp och berättar när hon 

tycker att hon varit duktig. Då belönar hon sig med ett glas saft och 

brygger sedan kaffe. Annie serverar det färdiga kaffet till männen i 

sin bänkrad. 

Kent dricker cocacola och pratar om någon (”han var en av dom 

värsta”). De två kvinnorna på hans sidor viskar med varandra på 

romani. På den bakersta raden är huvudspråket finska. Eleverna 

översätter mumlande talen eller hjälper varandra med 

översättningen. Finska talas högre och mer öppet än romani. 

Parallellt med matematikövningar pågår samtal om begrepp som 

grupptryck och social prestige. En diskussion om barnuppfostran 

uppstår på första raden. Jag förstår efter hand att det är prov i 

psykologi efter lunch. 

Ett snabbt uppbrott sker plötsligt när det visar sig (genom en annan 

lärare som kommer in) att det är månadssamling i matsalen (”vadå 

månadssamling?” undrar en elev – liksom jag). Läraren förklarar att 



det är ett tillfälle då man kan ta upp gemensamma problem (”till 

exempel att några röker på muggen…”). ”Nu ska de skylla på 

zigenarna”, säger någon. 

På väg till samlingen mumlar en av kvinnorna från klassen: ”djävla 

zigenare, djävla idioter”. Under månadssamlingen, som består av ett 

föredrag om BRIS (Barnens rätt i samhället), avlägsnar sig flera ur 

den romska klassen. Tre står kvar vid ytterdörren, men går exakt 

klockan tolv (”nu är det rast”). 

Måndagen den 16 april är det fler på plats kl 9.00. Läraren börjar åter 

med att försöka sälja matteböcker, utan större framgång (”sänk priset 

till 100”, säger någon). Läraren uppmanar eleverna att hjälpa 

varandra (”du är lärare, du ska lära oss”, säger en, ”det är 

indoktrinering”, säger en annan skämtsamt). Läraren talar sedan om 

vikten av att lära sig att koncentrera sig under längre tid. 

Sittningen är denna gång i U-form. Det skapar samtal även med 

personerna mittemot. Läraren har vid båda tillfällena ett eget bord. 

Bakom detta får han en auktoritär ställning. Denna används vid 

närvaroupptagning som båda gångerna sker via en förtryckt lista (”är 

NN här?” osv). Vid båda tillfällena stod dörren ut till korridoren 

öppen hela tiden. 

Även den 16 april förs flera samtal kring andra ämnen än matematik 

(”vad kan socialen hjälpa till med?”, ”kontaktpersoner och sånt”). Det 

visar sig vara samhällskunskapsprov dagen efter. En lite lustig 

ämneskombination uppstår när två av kvinnorna diskuterar vad ett 

”mörkertal” är. 

En av de manliga eleverna menar att han kan allt. ”Det spelar ingen 

roll att du kan allt, du måste ha papper på att du kan, då kan du söka 

till en utbildning”, säger läraren. Han berättar om sina tio år i Asien 

och att han sedan fick jobb i Sverige tack vare sina betyg. ”Du 

förstörde tio år”, säger eleven. ”Jag berikade mitt liv”, säger läraren. 

Eleven bredvid undrar om hon också kan få ”papper” (”mamma 



tappade ju mig i golvet”, skratt). ”Advokat kan du i alla fall inte bli”, 

säger grannen. 

Kommentar till deltagande observation 

Sittningen verkar inte planerad utan blir den rådande. Eleverna intar 

en elevroll medan läraren växlar mellan olika roller. Han är 

vägledaren som använder sitt eget liv som exempel (”I tre dagar 

berättade han sitt livs historia”, säger en elev). Han är också 

försäljaren av böcker och den disciplinerande kontrollanten vid 

närvarokontrollen (som förstås kan ske på annat sätt, t ex genom att 

en tomt papper skickas runt, då blir det heller inte så uppenbart att 

läraren inte kan alla namn). I sin lärarroll försöker han få eleven att 

tänka själva och hjälper bara på traven. 

Det man ser som utomstående är att när läraren är inbegripen i ett 

samtal med en person är det svårt att samtidigt ”övervaka” hela 

rummet. Det får som konsekvens att störande eller högljudda 

ögonblick förbigås och mindre sådana möts av reaktioner (”inga 

mobiler här” eller ”nu är det hög volym”).  

Nedsättande och fördomsfulla skämt eller mumlanden om ”zigenare” 

uppmärksammar jag särskilt vid in- och utträdet i en ”romsk sfär” 

(klassen). Det visar på en positiv och trygg upplevelse inne i ”det 

romska” klassrummet och en osäkerhet inför möten i en ”icke-

romsk” sfär. Fördomar och negativa attityder i omgivningen har 

internaliserats, något som vi även kommer se i intervjuerna. 

Intervjuer 

Under en timme samtalar jag med tre av eleverna (här Iris, Pelle och 

Anders) i den romska klass som jag observerat. Jag ber först 

informanterna berätta om något de är bra på och hur de lärt sig detta. 

Sedan kommer vi in på skolerfarenheter och den pågående 

utbildningen till behandlingsassistent. 

Iris säger att hon är bra på att laga mat, ta hand om barn och ta hand 

om ekonomin. Hon har lärt sig att laga mat genom att se på sin 



mormor när hon var yngre. Att ta hand om barn ser Iris som 

instinktivt och vad gäller ekonomin är det ”eget-lärt, av att vara 

tvungen att göra det”. Hon säger också att hon lärt sig genom 

misstag. 

Iris säger sig vara dålig i matte, men att ekonomi är annorlunda (”och 

det vore bättre om matten handlade mer om det verkliga livet, det 

man lär sig här glömmer man snabbt och man behöver det inte så 

mycket i verkliga livet”…”bråk, x och y har jag aldrig använt mig av”). 

Som behandlingsassistent behöver man bara matte ”när man ska ge 

medicin”. 

Pelle säger också att han är bra på att laga mat och dessutom att 

prata med folk och köra motorcykel. ”Hur lärde du dig köra 

motorcykel?”, frågar jag. ”Det kom på en gång, det sitter i”, säger 

Pelle. Det framkommer att Pelle kört gocart sedan han var sex år. Att 

laga mat har han lärt sig ”genom familjen”, genom att ”titta på 

farmor” och genom att ”ha restaurang”. 

Hur lärde han sig då att prata med folk? ”Det sitter i, i mig. Jag har 

alltid haft lätt för det. Det spelar ingen roll om det är en främling eller 

inte.” Iris fyller i: ”I vår kultur måste man framhäva sig och få sitt 

sagt, annars blir man nertrampad. Vi har fått lära oss att 

kommunicera. Vi romer har alltid varit tvungna att prata mycket för 

att få något.”   

Pelle: ”Ja, man har lärt sig.” Iris: ”Nej, inte lärt sig. Det ligger i 

blodet.” Pelle: ”…i generna.” I detta instämmer även den något mer 

lågmälde Anders. Mot denna massiva essentialistiska syn på den 

romska etniciteten ställer jag mig något frågande. Iris modifierar då: 

”Man måste ge barn självförtroende, då blir de bättre på att prata”. 

Barnen ser hur vi beter oss.” Iris berättar om stora familjeträffar och 

respekten för de äldre. ”Vi säger aldrig emot de äldre”, menar hon. 

”Så länge de inte har fel”, inflikar Pelle i skämtsam ton. 

Anders är något yngre och som svar på vad han är bra på räknar han 

upp skolämnen. ”Jag är bra på skolan. Jag är jätteduktig i matematik, 



psykologi och drama.” Det är den pågående utbildningens ämnen. 

Grundskolan gick också bra, men gymnasiet hoppade Anders av. ”Jag 

blev skoltrött, det var roligare att hänga med kompisar, det blev 

tråkigt i skolan”. Jag lirkar i detta ett tag, men märker att han inte vill 

berätta mer än så.  

Iris gick ”normalklass” till sexan, men blev ”inslussad i romsk klass” i 

sjuan. ”Vi fick ingen normal utbildning, den var väldigt lätt, de tyckte 

inte det var värt…”, säger hon och suckar djupt. ”Det är sånt som gör 

att man sen inte tror att man klarar av sånt…”. Iris tycker att det var 

”jättefel” att ha en romsk klass med ”lägre nivå” (inga böcker, inga 

betyg i åttan, osv). Läraren ”kunde inte ens själv”, ”dom brydde sig 

inte”. Utbildningen för de romska barnen låg i en avskild byggnad 

med eget kök. ”Som ett läger”, inflikar Pelle. Iris hoppade sedan av 

gymnasiet när hon gifte sig. 

Det gick bra för Pelle till och med sexan, sedan gick han i 

”specialklass” på grund av att han sågs som ”stökig”. ”Man kan vara 

stökig på olika sätt, jag var stökig men ändå lugn”, säger han. Han 

betonar att han ”pluggade”, men i nian hoppade han av eftersom han 

fick barn och började ”resa”. 

Gemensamt för romerna på utbildningen i Sundbyberg är dåliga 

erfarenheter av ungdomsskolan. Hur lyckas då folkhögskolan att 

återupprätta tron på utbildning? 

Iris menar att den romska klassen på folkhögskolan skiljer sig från 

den på högstadiet: ”Vi har lika hård standard som alla andra”. 

Lärarna på folkhögskolan är ”behöriga”, vilket de enligt Iris inte var 

på högstadiet. Den största skillnaden är ändå att folkhögskolan är ett 

fritt val. På högstadiet kunde de romska barnen inte välja att gå i 

blandad klass, de blev ”inslussade”. Folkhögskolan är ”en chans för 

oss äldre” som tvingades till sämre grundutbildning. 

Iris betonar att det i första hand är utbildningen hon vill ha, inte den 

romska klassen. Det är omständigheten att många romer saknar 

grundläggande behörighet som gör att det passar att skräddarsy en 



utbildning för romer. Sedan är det enligt Iris en fördel för kvinnorna 

att lärarna vet vad man kan prata om och inte. ”Vi förstår och 

respekterar varandra”. Hon tar kale-kvinnornas ”klänningar” som 

exempel. 

Pelle betonar högtidligt hur god sammanhållningen är och att alla 

hjälper varandra. Han betonar också att han sökt utbildningen själv. 

”Det är en ny chans för mig”. På folkhögskolan kan man 

kommunicera på ett annat sätt: ”här kan man prata ut, kompromissa, 

det blir inte knytnävarna”. Pelle har alltid varit rakt på sak. ”Har jag 

något att säga så säger jag det rakt ut”. I grundskolan ”tog dom det på 

ett annat sätt”. Pelle upplever folkhögskolan som mer öppen. 

Matematiken upplevs som mekanisk, men Anders säger att det är 

roligt. Psykologi verkar vara favoritämnet för de flesta. ”Psykologi är 

ett ämne som vi alla verkligen gillar”, säger Iris. Man lär sig ”olika 

behov, hur folk tänker, hur folk fungerar, varför man mår dåligt eller 

bra”. Psykologi är ”hur man kan läsa av en människa genom att bara 

titta på henne, hur hon sitter, hur hon äter, beteende…”, säger Pelle. 

Detta kunde han i och för sig sedan tidigare, men genom psykologi-

studierna ”bygger man upp sin självkänsla och självförtroende”, säger 

han. På frågan om vad nytt de lärt sig i psykologin svarar alla: 

”Maslows behovstrappa”. 

Anders menar att man i utbildningen lär sig att ”förstå varför folk 

beter sig som dom gör”. Även i drama lär man sig att förstå andra 

genom kroppsspråk, ”helt enkelt läsa av folk bättre”. Iris menar att de 

lärt sig mer ”medkänsla” genom att förstå andras beteende. ”Nu tittar 

man inte längre snett på en gammal narkoman, man ser det på ett 

annat sätt”. Man förstår att problemen bottnar i barndomen och 

ungdomen. ”Det var det enda valet de hade”. Medkänslan behövs för 

att kunna jobba med människor. Pelle fyller i: ”De har hamnat i en 

viss omgivning, i en ond cirkel, man måste sätta sig in i situationen, 

det är en människa som tappat självrespekten”… ”För att vara en 

människa MÅSTE man ha en medkänsla för andra”. 



Genom filmer och studiebesök (på t ex KRIS – Kriminellas revansch i 

samhället) ”ser” man andra människor, ser hur deras barndom 

präglar det vuxna livet. Anders menar att man har nytta av 

utbildningen även utanför yrkeslivet. ”Man förstår människor mycket 

bättre än vad man tidigare gjorde”. 

Jag låter informanterna fråga ut mig och vi kommer in på sådant som 

kärlek, kultur och språk. Pelle berättar att han tidigare inte var gift 

”på papperet”, att det ”inte var på riktigt, inte i kyrkan, man tog hem 

flickan typ”. Iris tillrättavisar honom med att: ”det är riktigt i vår 

kultur, du nedvärderar vår kultur”. Hon påpekar att äktenskapet 

genomfördes enligt romsk ceremoni med bröd och salt, vit klänning 

och ”romsk präst”. I hennes familj har den icke-romske maken fått 

anpassa sig. ”Det har gått efter min kultur, inte hans”. 

Anders kan tre språk flytande, Iris fyra och Pelle säger sex eller sju. 

Iris använder romani med sina barn. ”Kan dom inte språket så 

behandlas dom inte som romer”. Men undervisning för vuxna på 

romani skulle inte fungera. ”Då skulle vi tvingas att dela upp oss”, 

säger Iris. Kale-gruppen talar finska och svenska är alltså det 

gemensamma språket. Det gör att vissa elever tvingas till ett internt 

översättningsarbete. Iris säger att hon tänker på romani, men 

”eftersom vi bor i Sverige är det bättre att vi lär oss bättre svenska”. 

Redan år 1963 propagerade Katarina Taikon i sin bok Zigenerska för 

en romsk folkhögskola. Enligt minoritetsspråksutredningen 1999 

föreslås också att varje minoritetsgrupp ska ha en folkhögskola som 

också ska fungera som kulturcentrum. Jag frågar vad informanterna 

tror om en helt romsk folkhögskola. Iris tror att det vore bra för dem 

som vill gå där. Anders tycker att ”det kanske skulle bli jobbigt om 

det var för mycket på ett och samma ställe, det skulle bli konflikter – 

man kan inte ha för många romer på samma ställe”. 

Pelle håller med, men Iris hyschar och säger skrattande: ”tyst med er, 

vi har inga konflikter med varandra”. Pelle står på sig: ”Det skulle 

inte funka med en zigensk skola, det skulle bli knas”. ”Jag skulle inte 



ta in dig där”, skrattar Iris. ”Blandat är bra, vi behöver inte mer”, 

avslutar Pelle. 

Kommentar till intervjuerna 

Lärande sker genom samvaron med andra, genom observation och 

träning. Det kan lätt upplevas som att talangerna är medfödda 

(instinkt, gener, blodet). Vissa färdigheter ”sitter i” (kroppen) utan 

att man är medveten om dem. Skolan och olika ämnen jämställs av 

Anders med andra aktiviteter som man kan vara bra på. 

 Informanterna talar spontant inte om kunskap som något isolerat 

fält. När de tar upp Maslows behovstrappa kan det snarare ses som 

en symbol för lärprocessen. Det kan ju också vara så att man lär sig 

ett system av ord och begrepp där man ”hänger upp” tidigare 

kunskaper. 

Lärande sker genom möten med lärarna, möten via studiebesök och 

filmer. Det som lärprocessen gett är i grunden inte fler fakta utan ett 

förändrat och vidgat synsätt. Man lär sig först förståelse och sedan 

medkänsla. Det är det som det innebär att vara människa. Det är 

också en bas för det kommande yrkeslivet.  

Segregerad skolgång har när den uppfattas som sämre än annan 

utbildning verkat negativt på självkänslan. Stort förtroende ges 

däremot utbildningen på folkhögskolan. Den romska klassen 

erbjuder en miljö, ett ”rum”, fritt från omgivningens fördomar och 

nedsättande attityder. De etniska banden med andra romer är 

starkare än språknyttan.   

Iris framstår som de etniska gränsernas väktare. Hon är den som 

starkast uttrycker att romsk kultur skiljer sig och att kulturen måste 

försvaras mot intrång och förflackning. Pelle intar rollen som 

”trickster”. Han vänder och vrider på etniciteten, utmanar den. 

Anders vill markera individualitet gentemot det etniskt kollektiva.  

DISKUSSION 



Frågorna om vad som är kunskap, erfarenhet, vishet och bildning är 

eviga. ”Den läraktige kan omvandla informationerna till sin egen 

kunskap men också till sin egen förvillelse”, skriver Sven-Eric 

Liedman i sin bildningsexposé Ett oändligt äventyr (Liedman 

2001:309). Bildning är enligt idéhistorikern Liedman  ”förmågan att 

införliva det man lärt sig i sitt eget liv och tänkande” (ibid 314) och 

senare ”ett fullständigt bejakande av livets oändliga mångfald” (ibid: 

365). 

Det klassiska bildningsidealet utvecklades av bland annat den 

preussiska utbildningsministern Wilhelm von Humboldt (ibid:351). 

Denna ”Bildung” var i första hand ett individuellt projekt, en 

integrerad och personifierad kunskap, men hade också en kollektiv 

aspekt i det att människosläktets kollektiva medvetande hela tiden 

utvecklas. 

Begreppet bildning har i vår tid använts för att bygga en syntes av 

förmedlingspedagogik och progressivism (Gustavsson 2002:24). 

Folkbildningsideologen Gustavsson ser också bildning i kontrast till 

en ekonomistisk syn på kunskap och talar i freireansk anda om 

dagens ”avhumanisering” av kunskapen (ibid. s33), att kunskap blir 

en marknadsvara. 

I Aristoteles efterföljd delar Gustavsson in kunskapen i tre fält: den 

veten-skapligt teoretiska kunskapen (episteme), det ”tysta” 

utförandet (techne) och den ”praktiska klokheten” (fronesis) – ett 

omdömesgillt handlande (praxis) i förhållande till den mänskliga 

gemenskapen, ett slags ”rådighet” (ibid s108). 

Sven-Eric Liedman ser kunskap som förankrad i kroppen (där 

hjärnan ingår) och social, den uppstår i samspel med andra 

(2001:41,45). Fronesis ser han som en ”social och politisk dygd” som 

rör ”mellanmänskliga angelägenheter” (ibid 323). Medan Aristoteles 

klassificerar sin värld undersöker Sokrates den, värdet ligger inte i 

svaren utan i att ständigt fråga. Hans idé om vishet (sofia) lägger sig 

Liedman nära, visheten är ”en extrem form av kunskap” (ibid s327). 



Själv tycker jag den subjektiva aspekten är viktig. Den enskilda 

människan måste vara subjekt för sin bildning och inte enbart ett 

samhälles (eller ännu värre någon annan persons) utbildningsobjekt. 

Samtidigt finns det just en social aspekt av bildning, det är en 

”gemensam angelägenhet” (ibid: 358). När vi t ex talar om 

allmänbildning handlar det om ett kollektivt medvetande, en delad 

kunskapsbank där vissa kunskaper är förväntade, accepterade och 

”sanna” medan andra inte släpps in i denna bildningens kanon. 

Försöken att avskaffa varje form av sådan kanon tenderar som 

Liedman skriver att alltid misslyckas (ibid: 211). Bildningskanon 

varierar mellan olika samhällen och olika tider (den som är bildad i 

Sverige år 2007 är det inte nödvändigtvis på Fiji och hade inte varit 

det i Sverige år 1907). En konsekvens är att den som har kunskap 

utanför den normerande kanon definieras som maktlös (nörd, 

fackidiot osv).   

Utbildning och skola 

Individen törstar efter bildning och samhället kräver allmänbildning 

och specialisering för olika uppgifter. Här finns inte sällan en konflikt 

inbyggd, något som Liedman inte riktigt angriper. Allmän folkskola 

har sedan 1800-talet varit ett effektivt sätt för nationalstaten att 

upprätta ett sådant allmänt medvetande om vad som är värt att veta, 

vad som är bildning. I detta har tidigare lagts lojalitet och den egna 

nationens förträfflighet. Idag är det kanske andra värden, men ”den 

allmänna skolan utgör ett oöverträffat instrument i disciplineringens 

tjänst” (ibid: 266 i samband med Foucaults teorier om disciplinär 

makt). 

Den franske filosofen Pierre Bourdieu går så långt att han talar om 

symboliskt våld när den ideologi som har tolkningsföreträde 

påtvingas individerna. Gramsci talar om den hegemoni som styr vad 

som räknas som kunskap. Och hur vackert man än talar om 

pedagogik som ledning (grekiska paidein=leda) är skolan ett 

institutionaliserat instrument för social kontroll och likriktning.   



I boken Lärande i praktiken lägger Roger Säljö fram en 

socialkonstruktivistisk och fenomenografisk syn på kunskap och 

utbildning. Skolan har helt egna ”dekontextualiserade” praktiker som 

eleverna måste lära sig att agera i. Vi för till och med in barnen i en 

”förskola” med syfte att man ska lära sig de speciella praktiker som 

senare återkommer i skolan. De som lär sig skolpraktikerna och 

anpassar sig till dem gynnas, andra bestraffas. En av Roger Säljös 

poänger är att dessa skolpraktiker är andra än de som finns i 

vuxenlivet. Skolan är som man brukar säga en helt egen värld. 

För många vuxna blir detta uppenbart när man inom 

vuxenutbildning eller fortbildning upplever att man träder tillbaka in 

i en värld som präglas av andra praktiker och roller än de man är van 

vid. Man ”sätter sig på skolbänken” och går in i en elevroll. 

Åtminstone vuxenutbildningen borde lämna dessa skolpraktiker och 

anknyta verksamheten mer till vuxnas realitet. 

Samhällets makt över kunskapen kompliceras av att alla samhällen är 

mång-kulturella. Man kan ha parallella språk, olika lagstiftning eller 

direkt och indirekt diskriminering. Det kollektiva medvetandet kan 

vara stort eller litet. Sverige präglas av ett enhetligt 

utbildningssystem där på senare tid även folkhögskolor anpassat sig 

till poängsystem och läroplaner, alla utbildas snart i samma 

högskolesystem. Och trots decentraliseringen av skolan år 1991 sätter 

staten upp strikta villkor för utbildningsväsendet och genomföra 

kontroll och ”inspektion”. Skolan riskerar då att bli ett instrument för 

ett slags kulturell nationalism – folk får gärna se olika ut, men 

kunskapen ska vara ”svensk”. 

Slutsatser 

De romska informanterna företräder dels en techne-inriktad (se 

ovan) kunskapssyn när de talar om färdigheter som matlagning, 

bilkörning eller ekonomi. Genom erfarenhet har ett ”tyst” kunnande 

byggts in i det kroppsliga görandet. Utbildningen är en kollektiv 

process (i detta fall även etnisk) där riktningen mot förståelse och 



medkänsla kan kopplas till Aristoteles fronesis-begrepp och även till 

ett modernt bildningsbegrepp, ett folk bildar sig som människor. 

Sundbybergs folkhögskola erbjuder en frivillig utbildning i ett romskt 

”rum” där man kan slappna av från antiziganismen, men fungera i en 

integrerad folkhögskolemiljö och senare i ett yrkesliv. Den praktiska 

kunskap som ska tillämpas i yrke och liv bygger på förståelse och 

medkänsla för andra, något som utbildningen hjälper individerna att 

bygga upp. 

APPENDIX OM SVENSKA ROMER 

Samhällets samlevnads- och utstötningsmekanismer har opererat 

parallellt genom seklerna. Judar, tattare eller zigenare (när jag nu 

skriver om historien använder jag ordet ”zigenare” som var allmänt 

gällande fram till 1970-talet) tilldelades förr givna roller och yrken 

som kom samhället till nytta samtidigt som exkluderingen ibland 

varit total. År 1637 beslöt t ex staten att alla zigenska män skulle 

hängas (Catomeris 2004:225). Mellan 1914 och 1954 kunde inte 

zigenare resa ut eller in i landet. 

Under andra världskriget genomförde den tyskundfallande svenska 

regeringen registreringar av alla tattare och zigenare. Tattarna var 

svenska medborgare och de fertila kvinnorna drabbades särskilt hårt 

av tvångssteriliseringarna. Zigenarna var utlänningar och deras 

rättigheter ignorerades (de fick t ex inga ransoneringskort under 

kriget). Från hälften till två tredjedelar av den romska befolkningen i 

Europa förintades i ”Porajmos” (den zigenska förintelsen). 

Svenska medborgare blev 700 zigenare i samband med 

zigenarutredningen 1956. Hans Caldaras, som då var åtta år, minns 

inga förbättringar på grund av detta. Stämningen i lägren präglades 

av skräcken för nya krig och utrotningskampanjer (något som inte 

blev bättre av att den svenska armén, utan något som helst tillstånd 

eller förvarning, använde zigenarläger som lämpliga platser för 

nattliga skjutövningar – så minns Caldaras). 



På 1940-talet hade den ekonomiska basen för romerna slagits undan 

i och med den tekniska utvecklingen. Försörjningen blev svår och 

tryggheten i givna roller och yrken försvann. Nu skulle alla tävla på 

samma bana och inga större åtgärder vidtogs för att kompensera för 

romernas dåliga utgångsläge, förutom då bostäder och socialbidrag. 

Under fyra år på 1960-talet gick andelen bofasta från 40 till 90 

procent (Rodell Olgac 1998:16). 

Enligt etnologen Karl-Olov Arnstberg (1988:490) är det som håller 

samman romerna idag endogamin (gifte inom gruppen), vilket inte 

mina informanters liv tyder på. Snarare visar de att den romska 

kulturen ”dominerar” i mångkulturella familjer. Det är också 

märkligt hur mycket av språket romani som tagits upp i svenskan 

(polare och palla, tjej och tjalla, muck och macke). Enligt den unga 

språkforskaren Gerd Carling handlar det om vanliga romani-ord som 

får en vulgärare klang på svenska (t ex gänga=gifta sig) via ett urbant 

”kontraspråk”. 

Skolgång med förhinder 

Lagarna som bara tillät zigenare att uppehålla sig i tre veckor på en 

och samma plats omöjliggjorde skolgång fram till 1960-talet. Skolan 

var ju uppbyggd med tanke på bofast befolkning. Antiziganismen 

(hos lärare och andra barns föräldrar) gjorde också skolintegrering 

svårgenomförd. När skolplikt infördes för romska barn på 1960-talet 

kunde man tänka sig att allt var frid och fröjd, men efter några år 

sjönk skolnärvaron bland barnen (Rodell Olgac 2006:46). 

År 2007 är skolnärvaron fortfarande låg. Hur förklarar man det? 

Diana Nyman skriver i tidskriften É Romani glinda: ”romska barn 

väljer inte själva ett utanförskap, de blir satta att leva i utanförskap” 

(Nyman 2005). Skolan är många gånger uteslutande och irrelevant 

för de romska barnen. 

Alla föräldrar vill väl förmedla de kunskaper som de tycker är viktiga 

att ha i livet. I den romska kulturen traderades förr kunskaperna 

främst i samlivet med familjen och gruppen. Då behövdes egentligen 



ingen skola (Rodell Olgac 1998:17). I lägenheterna bröts dessa 

kontakter, barnen sattes i skola och fick därmed en splittrad värld, 

man levde med ett ben i en romsk värld och med ett i en svensk. 

När hemvärld och skolvärld skiljer sig alltför mycket skapas en 

splittrad världsbild hos barnet. Barnet tvingas välja bort det ena 

(förnekande) eller ha två uppsättningar koder, beteenden och 

värderingar (cultural split). Läraren Rodell Olgac skriver om den 

förvirring barnen upplever när helt olika koder gäller i hem och skola 

(1998:22). Denna dubbla socialisation (familjens och skolans) är 

känd även från invandrarfamiljers situation (Rodell Olgac 2006:55). 

Lösningen är förstås att skolan ändrar inriktning. 

Romska barn fostras till att bli aktörer, men i skolans praktik är det 

ett ”mottagande” beteende som gynnas. Den romska kulturen är 

muntlig, i skolan gynnas de barn som behärskar olika skriftpraktiker. 

Enligt Rodell Olgac (och mina informanter) har många romska barn 

hög social kompetens och god organisationsförmåga, förmågor som 

inte belönas i skolan. 

I skolan placeras många romska barn istället i särskola för 

utvecklingsstörda (i Danmark går hälften av de romska barnen i 

specialklasser enligt Rodell Olgac 1998:23). Också barn i 

invandrarfamiljer placeras i högre grad och på mer godtyckliga 

grunder (utan diagnos) i särskola (Bel Habib 2001). 

Pedagogen Christina Rodell Olgac skriver i sin doktorsavhandling 

från år 2006: 

”Det informella lärande som skett i de romska familjerna har sällan 

erkänts i skolsammanhang, eftersom de kunskaper barnet fått i 

hemmet inte motsvarat det kulturella och språkliga kapital som 

vanligtvis givits värde i skolan.” (Rodell Olgac 2006:115). 

Dagens samhälle med växelvis boende, resor, yrkesarbete på flera och 

växlande platser skulle behöva en annan skolorganisation som inte 

baseras så starkt på klassgemenskapen och en given plats. Social och 

kulturell kompetens, flexibilitet och anpassningsbarhet borde också 



vara sådant som gynnas i en skola i ett mångkulturellt och globalt 

samhälle.  

Den romska särarten 

Enligt etikern och människorättsexperten Hans Ingvar Roth skiljer 

sig romerna från andra minoriteter i och med att de inte har någon 

stat eller politisk organisation som arbetar för deras sak med 

ekonomiska och politiska medel (Roth 2001:109). De har heller inte 

någon geografisk bas som de kan utgå ifrån. I minoritetspolitiken blir 

det därför svårt att klassificera romerna, de är varken 

”ursprungsfolk” eller ”invandrare”. 

Det man gör när man ändå klassificerar i kategorin rom är att 

sammanföra vitt skilda grupper med olika språk och traditioner. 

”Den enda gemensamma nämnaren är den att bli betraktade som 

romer (eller zigenare) av majoritetssamhället.” (ibid:113) Den romska 

identiteten bygger alltså enligt Roth på ”stigmatisering, 

diskriminering och förföljelse”. 

Roth lyfter fram just utbildning som en viktig faktor för romernas 

framtid (ibid:117). Han vill inte använda kvotering utan talar om 

”förstärkning” (en ”mjuk” variant av positiv särbehandling) och 

menar att t ex kunskap om romsk kultur borde ses som en merit vid 

ansökan till jurist- eller läkarutbildning. Juristutbildning med 

minoritetsrättslig inriktning nämns också som en idé. 

Det räcker alltså inte att bara upphäva diskrimineringen och ge alla 

lika villkor, vilket inte är detsamma som lika möjligheter. De som 

tidigare varit diskriminerade i samhället måste ges möjligheter att 

komma in och påverka den verksamhet som de tidigare varit 

utestängda från. En utbildning måste i och med att nya deltagare 

tillkommer förändras så att den blir relevant även för dem. 

Sedan år 1999 räknas romer som en nationell minoritet i Sverige och 

romani chib har status som officiellt minoritetsspråk. Ändå upplever 

90 procent av romerna att Sverige är ett rasistiskt land (DO 2004:15) 



och år 2002 kritiseras utbildningen för romer i Sverige av Europeiska 

kommissionen mot rasism (D0 2004:23). 

På sina håll uppstår romska utbildningar. Den 13 april debatteras den 

romska förskolan Musikanten i P1:s Studio ett (”varför vet vi så lite 

om romer?” frågar reportern – ett ”vi” som exkluderar de tilltalade 

romerna och inkluderar ett – implicit ointresserat – kollektivt 

”svenskt” medvetande). Givetvis är förskolan (än så länge) ett fritt val 

för föräldrarna. 

En romsk folkhögskola skulle också vara ”fri och frivillig”, men den 

kanske skulle kunna odla den romska identiteten och värdera romsk 

kultur högre än i majoritetssamhället. Det allmänna medvetandet 

inom den romska kulturen skulle kunna stärkas och vidgas, en 

bildning för både person och grupp. Men kanske kommer romerna 

att bygga upp en helt egen samlingsplats för sin bildning. 

Stort tack till de romska eleverna på Sundbybergs folkhögskola! 
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