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Den här så väl retrospektiva som samtidshistoriska avhandlingen i nordisk historia studerar romska elever och den 

marginalisering de utsatts för i grundskolan i Finland under tidsperioden från 1968 fram till i dag. Syftet med 

avhandlingen är att diskutera och synliggöra den här exkluderingen och marginaliseringen, men också hur de romska 

eleverna inkluderats, under den gällande tidsperioden.  

Avhandlingens huvudsakliga frågeställning har formulerats enligt följande: Hur har romska barn marginaliserats i  

grundskolan i Finland från 1968 fram till i dag? Förutom avhandlingens huvudsakliga frågeställning ligger två 

betydande underfrågor till grund för analysen. Av dessa berör den första huruvida de romska eleverna i dag är 

inkluderade i majoritetssamhällets grundskola med hänvisning främst till läroplanen som styrdokument men också 

läromaterial i form av läroböcker, medan den andra underfrågan gäller läroplanen, och i vilken omfattning den 

egentligen styr verkligheten.  

 

Det material som ligger till grund för avhandlingens analys utgörs av grundutbildningens riksomfattande läroplan 

från åren 1970, 1985, 1994, 2004 samt 2014, men också av ett antal läroböcker i historia, samhällslära och geografi, 

vars innehåll studerats genom två pro gradu avhandlingar och deras resultat för att sedan tillämpas på den här 

avhandlingen och bli en del av dess analys. I analysen av läroplanen synliggörs när, hur och i vilken utsträckning 

romerna omtalas i läroplanen samt vilken i läromedelsanalysen vilken bild som förs fram om dem i läroböckerna. 

Det normativa i form av läroplanen samt läroböckerna ställs vidare mot verkligheten genom Utbildningsstyrelsens 

lägesöversikt från 2011 över romska elevers skolgång på det grundläggande stadiet under läsåret 2010–2011, detta 

för att få en bild av hur väl läroplanen och dess riktlinjer för undervisningen styr verkligheten. Gällande det material 

som använts i avhandlingen bör också nämnas det biografiska och självbiografiska material som bidragit med romska 

röster och ett romskt perspektiv och som ger avhandlingen liv och färg. 

 

Metoden, och delvis teorin, för avhandlingens analys och resultatredovisning är kritisk diskursanalys. Den kritiska 

diskursanalysen tar fasta på diskurser, i det här fallet läroplanen som normativ diskurs samt läromedel i form av 

läroböcker, som någonting som fungerar ideologiskt och genom den funktionen bidrar till att genom språket skapa 

och upprätthålla ojämlika maktstrukturer mellan olika sociala grupper i samhället: i det här fallet mellan 

majoritetsbefolkningen och romer. Som teoretiskt ramverk för avhandlingen fungerar förutom kritisk diskursanalys 

även exkludering och antiziganism. 

 

Avhandlingens analys och resultatet av den ger vid handen att marginaliseringen av romska elever över tid har tagit 

sig olika uttryck. Från att romerna och deras rättigheter exempelvis inte alls beaktas i läroplanen till att de beaktas 

men att läroplanen och dess riktlinjer för undervisningen med stöd från bland annat grundlagen inte följs i praktiken, 

samt att läromaterialet som används i grundskolan för fram en ensidig, föråldrad och stereotyp bild av romerna som 

minoritet. Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att romska elever fortfarande marginaliseras i grundskolan i 

Finland. 
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1 Introduktion 

 

1.1 Inledning 

 

Romerna som folkgrupp finns i dag i alla världens länder. I världen finns för 

närvarande uppskattningsvis totalt cirka 15 – 20 miljoner romer, varav ungefär 12 

miljoner av dem finns i Europa.1 Någon exakt siffra beträffande romernas totala antal 

i världen finns inte, vilket huvudsakligen beror på deras tidigare rörliga livsstil2 som 

gjort att det varit en utmaning, för att inte säga omöjlighet, att mantalsskriva och 

folkbokföra dem.3 Trots avsaknad av ett exakt antal, vet vi att romerna i dag utgör den 

europeiska kontinentens största minoritet utan eget territorium.4 Av total 12 miljoner 

romer i hela Europa, finns 10 000 personer i Finland. Utöver det, bor ytterligare 3000 

finländska romer i Sverige.5 

Till Finland kom romerna på 1500-talet, och för allra första gången nämns de här i 

historiska källor år 1559, då fogden på Kastelholms slott, Joen Vestgöthe, mottog ett 

brev från hertig Johan. I brevet till fogden skrev hertigen att han önskade, eller snarare 

befallde, att fogden skulle göra slut på ”tattarens otilbörlige handell” samt fängsla dem, 

någonting som fogden mycket hörsamt gjorde. Han var också mycket noggrann med 

att meddela hertigen att han beslagtagit åtta av sällskapets arbetshästar, men efter det 

upphör all kännedom om vad som hände med ifrågavarande personer.6 

Emedan romerna bevisligen fanns i landet redan under slutet av 1550-talet, har man i 

skrivande stund inte påträffat en enskilt nämnd och namngiven rom i historiska källor 

förrän 1580. Då noteras att Bågdan Bålatzen fängslats på Åbo slott i januari, och att 

nämnda Bålatzen suttit fången till åtminstone den 24 september samma år.7 

                                                           
1 Irka Cederberg, Född fördömd. Romerna – ett europeiskt dilemma, (Stockholm 2010), s. 10. 
2 I dagens läge lever uppskattningsvis endast 6 procent av världens romer som nomader.  

Cederberg, s. 16. 
3 ”Roma”. Encyclopedia Britannicas webbsida 

<https://www.britannica.com/topic/Rom>. 22.11.2018. 
4 Cederberg, s. 14. 
5 Social- och hälsovårdsministeriet, Suomen romanit. Finitko romaseele, (2004), s. 3. 
6 Panu Pulma (red.), De finska romernas historia från svenska tiden till 2000-talet, (Stockholm 2015), 

s. 20. 
7 Pulma, De finska romernas historia, s. 20. 
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Som synes i ovanstående korta utdrag ur det äldsta påträffade källmaterialet 

beträffande romerna och förekomsten av dem i vårt land, omnämns de inte i särskilt 

positiva ordalag. Man ville förhindra dem från att bedriva handel och tog sig också 

rätten att göra det genom att placera dem bakom lås och bom för att noggrant kunna 

hålla dem under uppsikt och kontrollera deras förehavanden. De här dystra 

tongångarna har följt romerna under det knappt halva årtusende som förflutit sedan 

ovanstående källor nedtecknades. Inte bara här i Finland, utan också i övriga delar av 

världen, har romerna kontinuerligt utsatts för förtryck, förföljelse, förslavning, 

fördomar och försummelse.  

Ett av de ärenden och områden där romerna diskriminerats och marginaliserats i 

Finland är i utbildningsfrågor. Det här är ett dilemma som ingalunda är unikt för 

Finland, utan som är ett såväl gemensamt nordiskt som europeiskt problem. 

Svårigheterna med kombinationen romer, mer specifikt och i synnerhet romska barn, 

och utbildning går långt tillbaka i tiden och har egentligen varit en utmaning i Finland 

under hela den moderna tiden. Romerna har, från majoritetsbefolkningens sida, 

uppfattats som ett problem i utbildningsfrågor och som ett hot bland annat på grund av 

sin kringresande livsstil och därav svårighet att acklimatisera sig, sin avvikande kultur, 

sina egna seder och traditioner, sitt eget språk samt sin, som man ofta uttryckt det, 

ovilja att engagera sig i och fullfölja läroplikten och delta i undervisningen. 

Valet av tema för min avhandling, det vill säga problematiken kring romska barn och 

utbildningsärenden, gjordes på flera olika grunder. Dels handlar det om mitt intresse 

för marginaliserade och exotifierade grupper i samhället, men också om det faktum att 

de utmaningar som romerna stått inför beträffande möjligheter till utbildning och 

sedermera deras problematiska och utmanande skolgångssituation går hand i hand med 

linjen för min utbildning, då jag har läst nordisk historia som huvudämne samt bland 

annat pedagogik som långt biämne med ämneslärarbehörighet som mål.  

Det här temat tangerar alltså såväl mitt huvudämne som ett av mina biämnen och mitt 

yrkesval. Utöver det upplever jag det här som ett relevant och fortsättningsvis aktuellt 

tema att forska i och skriva om. Romernas utmanande skolsituation är ett dilemma på 

strukturnivå som får långtgående följder för dem som är berörda av den här 

problematiken, det vill säga följaktligen romerna och i synnerhet de romska barnen.  
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1.2 Syfte och frågeställning 

 

I den här avhandlingen diskuteras problematiken kring romska barns möjligheter och 

rätt till utbildning, men också den exkludering som romska barn utsatts för i det 

finländska samhället då det handlar om just rätten till och möjligheten att få gå i skola, 

samt främst marginaliseringen beträffande förutsättningarna för genomförandet och 

säkerställandet av en adekvat utbildning för de här barnen. Det här är en så väl 

retrospektiv som samtidshistorisk avhandling, eftersom det här är en problematik som 

dels sträcker sig långt tillbaka i historien men som också, menar jag, fortsättningsvis 

är aktuell på sätt eller annat även i dagens Finland. Min hypotes är med andra ord att 

den marginalisering som romska barn utsatts för i utbildningsfrågor i Finland är ett 

ständigt fortlöpande fenomen som pågår än i dag. 

Syftet med min avhandling är att diskutera och synliggöra på vilket sätt de här romska 

barnen exkluderats, och inkluderats, i den finländska skolutbildningen under perioden 

1968–2019. Avhandlingens huvudsakliga frågeställning har formulerats enligt 

följande: Hur har romska barn marginaliserats i grundskolan i Finland från 1968 fram 

till i dag? Jag ställer och arbetar även kring frågor som till exempel: Är de romska 

eleverna i dag inkluderade i majoritetssamhällets grundskola, med hänvisning främst 

till läroplanen som styrdokument och de läromedel, i form av läroböcker, som används 

i undervisningen? Hur och i vilken omfattning styr läroplanen verkligheten, 

egentligen? 

 

1.3 Material och avgränsning 

 

För att kunna analysera och redogöra för hur romska barn behandlats och diskuterats i 

utbildningsfrågor i Finland under ifrågavarande tidsperiod förankrar jag den här 

avhandlingen i främst två olika typer av material. Dels utgår jag från lagstiftning, 

naturligtvis kopplad till utbildning och skolgång, som varit gällande under den 

tidsperiod som avhandlingen behandlar. Utöver det här studerar jag, främst för att 

förstärka eller snarare bekräfta min hypotes om att det här osynliggörandet av romska 

barn i utbildningsärenden fortfarande pågår i större eller mindre utsträckning i dagens 

Finland, ett antal versioner av läroplanen. Läroplanen är ett av grundskolans absolut 
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viktigaste styrdokument och, om man så vill, rättesnören, och det som 

grundskoleutbildningen och dess upplägg och innehåll till största delen grundar sig på. 

Eftersom min analys tar avstamp i grundskoleförordningen på 1970-talet och med den 

omstruktureringen från folkskola till grundskolans införande i Finland och sträcker sig 

ända fram till i dag, granskar jag fem versioner av läroplanen, det vill säga samtliga 

läroplaner som varit gällande under den period som analysen behandlar. Dessa är 

Grundskolans läroplanskommittés betänkande: 1, Grunderna för läroplanen samt 

Grundskolans läroplanskommittés betänkande: 2, Läroplan för läroämnena från 1970 

där bägge betänkanden bildar en helhet, Grunderna för grundskolans läroplan 1985, 

Grunderna för grundskolans läroplan 1994, Grunderna för läroplanen för den 

grundläggande utbildningen 2004 samt Grunderna för läroplanen för den 

grundläggande utbildningen 2014. Eftersom läroplanen är så central för 

grundutbildningen och dess utformning och dikterar förhållningsreglerna och målen 

för dess genomförande, utgör dessa läroplaner det allra viktigaste och det huvudsakliga 

analysmaterialet i min avhandling. Att tidsperioden för avhandlingen sedan sträcker 

sig från 1968 fram till nutid går att härleda till min hypotes som, vilket redan nämndes, 

är att marginaliseringen av romska barn i utbildningsrelaterade sammanhang är 

någonting som pågår än i dag. 

Som en del av analysen och frågeställningen granskas också, genom två pro gradu 

avhandlingar, finskspråkigt läromaterial som används i grundskolans lärokurser i 

geografi, samhällslära och historia. Det främsta syftet med båda avhandlingarna är att 

redogöra för i vilken omfattning finländska minoriteter, däribland romerna, syns och 

behandlas i de läroböckerna som används i ovannämnda läroämnen. Avhandlingarna 

jag använder mig av är Suomen perinteiset vähemmistöt peruskulun oppikirjoissa 

skriven år 2017 av Essi Jokinen vid Oulun yliopisto samt Romanit ja saamelaiset 

yläkoulun maantiedon, historian ja yhteiskuntaopin oppikirjoissa som är skriven av 

Minna-Maarit Korva vid Lapin yliopisto år 2012. Man kunde säga att analysen av 

läroplanerna och de analysresultat Jokinen och Korva kommit fram till i sina 

avhandlingar i kombination bildar resultatet för den här avhandlingen. Ett resultat där 

läroplanerna redogör för hur det är i teorin och läroböckerna speglar hur det, 

åtminstone till en viss del, är i praktiken vilket i sin tur leder fram till ett analysresultat 

och ett svar på den här avhandlingens frågeställning och ett bekräftande eller 

förkastande av den formulerade hypotesen. Vidare ställs de här analysresultaten mot 
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verkligheten genom granskningen av en lägesöversikt av de romska barnens 

grundskoleutbildning under läsåret 2010–2011. Lägesöversikten publicerades år 2011 

och genomfördes i Utbildningsstyrelsens regi.  

Beträffande vilka lagar och förordningar avhandlingen byggs upp kring, bör nämnas 

att jag låtit tidsavgränsningen styra. År 1968 stiftades lagen om grundskoleförändring, 

och det är också där den här avhandlingen i huvudsak tar avstamp. Sedan byggs den 

vidare upp kring de lagar och förordningar som under den gällande perioden varit av 

betydelse för grundskoleutbildningen i Finland. Bland dessa kan nämnas bland annat 

lagen om grundläggande utbildning från 1998, reformen av de grundläggande fri- och 

rättigheterna från 1995 som överfördes till grundlagen i oförändrad form år 2000 samt 

diskrimineringslagens sjätte paragraf om utbildningsanordnarnas skyldighet att främja 

likabehandling. Lagstiftningen utgör som så inte en del av analysmaterialet och 

kommer med andra ord inte att behandlas som sådant, utan fungerar snarare som ram 

och avgränsning för avhandlingen, men också som stöd för själva analysen där 

läroplanerna speglas mot och stöds av lagstiftningen.  

I den här avhandlingen, med fokus på hur romska barn marginaliserats i 

utbildningsfrågor i Finland, är det romska barn i uttryckligen grundskoleåldern som 

står i fokus. Det material jag valt ut för avhandlingen är således gällande för den 

grundläggande utbildningen, och det är med andra ord enbart behandling av romska 

barn i utbildningsfrågor på det stadiet som är aktuellt i den här studien. Hur situationen 

sett och ser ut för romska barn och ungdomar, och för all del också vuxna, på andra 

och tredje stadiets utbildningar berörs med andra ord inte överhuvudtaget, vilket är 

värt att notera. 

För att inte helt utesluta romerna själva ur avhandlingen, har jag valt att plocka in ett 

antal romska röster som får ljuda på sina ställen i avhandlingen och ge den liv. De 

romska rösterna som kommer till tals i avhandlingen består främst av utdrag från ett 

antal självbiografiska eller biografiska texter. Bland annat Tuula Lind genom Riikka 

Tanner i boken Käheä ääninen tyttö. Kaalengo tsaj utgiven år 2009 för att ge ett 

exempel, hör till dem som får sin röst hörd. Som nämnt lyfts de här utdragen in i 

avhandlingen för att ge den liv och göra den mer färggrann, men också, som tidigare 

sades, för att inte helt exkludera romerna från avhandlingen utan låta dem ingå och 

komma till tals trots att avhandlingen skrivs med tyngdpunkt på majoritetssamhällets 
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perspektiv. Ytterligare ett material som bidrar med romska röster är 

barnombudsmannens publikation Enemmän samanlaisia kuin erilaisia – 

Romanilasten ja -nuorten hyvinvointi ja heidän oikeuksiensa toteutuminen Suomessa 

som publicerades år 2009. I publikationen har man låtit 36 romska barn och ungdomar 

uttala sig om deras vardag och levnadssätt, däribland deras skolgång och upplevelser 

kring densamma. Även åtta föräldrar till romska barn och ungdomar bidrog till 

redogörelsen och lät sig intervjuas. En annan källa till romska röster som bidrar med 

att ge liv åt avhandlingen är boken Vanhojen tie skriven av journalisten Aija Kuparinen 

tillsammans med fotografen Olga Poppius. Kuparinen har intervjuat fjorton stycken 

finländska romska åldringar, som alla har fått berätta sin historia som den sett ut från 

vaggan till intervjutillfället. Informanterna berättar om sitt liv som den sista 

generationen kringresande romer: om allt från försörjning till skolgång till 

familjebildning, livets sorger och glädjeämnen, och vardagen som äldre rom i dagens 

Finland. Syftet med boken är att i skrift bevara en del av den finländska romska 

befolkningens historia och arv. Boken är rikt illustrerad med bland annat porträtt samt 

vardagliga ögonblicksbilder tagna av Poppius. Informanterna fick sina egna kapitel 

lästa för sig innan boken publicerades, för att säkerställa att författaren, som själv 

tillhör majoritetsbefolkningen, inte hade missförstått och feltolkat någonting. 

Kuparinen har med andra ord så att säga fungerat som spökskrivare. Boken är utgiven 

år 2017, som en del av märkesåret 2017 och Finland 100 jubileumsprogrammet och är 

en av två delar av ett projekt med samma namn som boken, där den andra delen av 

projektet var en utställning som fanns att ta del av på Helinä Rautavaara museet i Esbo. 

Alla citat anförs i avhandlingen på originalspråk, vilket i de allra flesta fall är finska. 

Översättningar av citaten finns i fotnoter, och jag som skribent bär ansvaret över de 

här översättningarna och eventuella brister i dem. 

Genom användningen av självbiografiskt och biografiskt material uppstår naturligtvis 

frågor som berör källkritik. Material som skrivits utgående från personligt 

minnesmaterial är naturligtvis alltid färgat och subjektivt i mångt och mycket, vilket 

är viktigt att komma i håg och ta i beaktande. I den här avhandlingen används inte den 

här typens material för att bidra med regelrätt fakta eller obestridliga sanningar, utan 

här är det personernas tankar och känslor som är det centrala, och som lyfts in för att 

illustrera hur romerna själva känt kring hur de behandlats och bemötts. I ett sådant här 

fall får det källkritiska stå tillbaka en aning. Även om man bör förhålla sig källkritisk 
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till omständigheterna och händelserna som beskrivs i självbiografierna eller 

biografierna och spegla den informationen mot annan oberoende och objektiv 

forskning, kan man trots allt inte tillämpa källkritik på tankar och känslor. Alla har rätt 

till sina personliga tankar, reflektioner och känslomässiga reaktioner och sådant kan 

man inte tillrättavisa med hänvisning till akademisk forskning och statistik.  

Kari Teräs som är professor emeritus i historia, har skrivit ett intressant blogginlägg 

om användningen av minnesmaterial så som intervjuer, dagböcker och självbiografier 

som historiskt källmaterial, och om de möjligheter och fallgropar som den här 

användningen medför. För ett tiotal år sedan, skriver Teräs i inlägget, var den första 

reaktionen då man diskuterade minnesmaterial som källmaterial att alltid uppmana till 

extra noggrann källkritik. Teräs skriver vidare, att inställningen till användningen av 

minnesmaterial har skiftat. Den gamla åsikten om att minnesmaterial är för riskabelt, 

för att inte säga förkastligt, som källmaterial har fått stå tillbaka för en nyare 

uppfattning som i stället poängterar att det främst handlar om hur man ska använda sig 

av materialet på ett vetenskapligt giltigt och etiskt hållbart sätt. Det allra viktigaste, 

skriver Teräs, då man arbetar med minnesmaterial som källmaterial handlar om vilka 

frågor man ställer utgående från materialet, och vilka frågor man kan svara på med 

hjälp av materialet. Forskarens uppmärksamhet bör inte, menar Teräs, ligga på att 

utgående från materialet ta reda på vad som egentligen hände år x, utan snarare på 

berättaren och sättet på vilket hen för fram sin berättelse. Det viktigaste är alltså inte 

vad som enligt minnesmaterialet hände, utan hur berättaren beskriver det skedda och 

hur hen tolkar de här händelserna. Det är alltid, betonar Teräs, frågan om tolkningar i 

fråga om minnesmaterial snarare än regelrätta skildringar eftersom det är frågan om 

subjektiva redogörelser som är färgade av den kontext, med hänvisning till så väl tid 

som rum, i vilken de har tillkommit.8 

I den här avhandlingen upplever jag att det är just där jag lägger fokus beträffande det 

minnesmaterial jag lyfter in i analysen: Det handlar ingalunda om att jag genom de här 

källorna vill ta reda på vad som egentligen hände och hur det egentligen låg till, utan 

det är tolkningarna av berättelserna i form av känslor och tankar jag vill åt.  

 

                                                           
8 Kari Teräs, Mitä on muistitieto, ja miten se poikkeaa muusta historiallisesta tiedosta?, (2018), 

Tammerfors universitets Alusta! webbsida. 
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1.4 Teoretiska referensramar 

 

1.4.1 Metod och teori 

 

Som metod för avhandlingen används kritisk diskursanalys. Kritisk diskursanalys är 

egentligen vad man kunde kalla ett komplett paket i termer av analysredskap, eftersom 

det fungerar som så väl som metod som teori. De två delarna går inte att särskilja från 

varandra, utan går in i och överlappar varandra så pass att man nog är tvungen att säga 

att den kritiska diskursanalysen fungerar som så väl metod som teori i den här 

avhandlingen. På teoriplanet får dock den kritiska diskursanalysen sällskap av 

exkludering och antiziganism som teoretiska utgångspunkter, vilket jag återkommer 

till i ett lite senare skede i det här kapitlet då den biten av teorin presenteras mer 

ingående. 

Kritisk diskursanalys som metod och teori bygger, enligt Marianne Winther Jørgensen 

och Louise Phillips som skrivit boken Diskursanalys som teori och metod, på en 

socialkonstruktionistisk grund. Socialkonstruktionism är enligt författarna en 

paraplyterm för en mängd olika nyare teorier som kretsar kring kultur och samhälle, 

där diskursanalys bara är en av många teorier.9 Kritisk diskursanalys som 

forskningsmetod och -teori brukar sammankopplas med Norman Fairclough och Ruth 

Wodak, och utgående från Fairclough och Wodak kan man, enligt Winther Jørgensen 

och Phillips,  hos den kritiska diskursanalysen utröna fem drag som är gemensamma 

för alla de angreppssätt inom forskning som kan klassas som kritisk-diskursanalytiska: 

1. Sociala och kulturella processer och strukturer har en delvis 

lingvistisk-diskursiv karaktär 

Diskursiva praktiker – varigenom man producerar (skapar) texter och 

konsumerar (mottar och tolkar) dem – ses som en viktig form av 

social praktik som bidrar till att konstituera den social världen, 

inklusive sociala identiteter och sociala relationer. Det är delvis 

genom diskursiva praktiker i vardagen (textproduktions- och 

                                                           
9 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund 2000), s. 

11. 
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textkonsumtionsprocesser) som social och kulturell reproduktion och 

förändring äger rum. 

2. Diskurs är både konstituerande och konstituerad 

För kritiska diskursanalytiker är diskurs en viktig form av social 

praktik som både konstituerar den sociala världen och konstitueras 

av andra sociala praktiker; som social praktik står diskurs i ett 

dialektiskt förhållande till andra sociala dimensioner. Diskursen inte 

bara bidrar till att forma och omforma sociala strukturer och 

processer utan speglar dem också. 

3. Språkbruk ska analyseras empiriskt i det sociala sammanhanget 

Den kritiska diskursanalysen gör en konkret lingvistisk textanalys av 

språkbruket i social interaktion. 

4. Diskurs fungerar ideologiskt 

I kritisk diskursanalys hävdas det att diskursiva praktiker bidrar till 

att skapa och reproducera ojämlika maktförhållanden mellan sociala 

grupper, till exempel mellan sociala klasser, mellan kvinnor och 

män, mellan etniska minoriteter och majoriteten. Dessa effekter 

beaktas som ideologiska10 effekter. [...] Kritisk diskursanalys är 

kritisk i den meningen att den ser det som sin uppgift att klarlägga 

den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av den sociala värld, 

inklusive de sociala relationer, som innebär ojämlika 

maktförhållanden. Syftet är att bidra till social förändring i riktning 

mot mer jämlika maktförhållanden i kommunikationsprocesserna 

och samhället som helhet. 

5. Kritisk forskning 

Kritisk diskursanalys uppfattar därför inte sig själv som politiskt 

neutral (som objektivistisk samhällsvetenskap gör) utan som ett 

kritiskt angreppssätt som är politiskt engagerat i social förändring. 

Kritisk-diskursanalytiska angreppssätt ställer sig – i frigörelsens 

                                                           
10 Winther Jørgensen, Phillips, s.  79. 

Fairclough uppfattar ideologi som ”betydelse i maktens tjänst” (Fairclough 1995b:14). Mer precist 

uppfattar han ideologier som betydelsekonstruktioner som bidrar till produktion, reproduktion och 

transformation av dominansrelationer. Ideologier skapas i ett samhälle där det existerar 

dominansrelationer på grundval av bland annat klass och kön. 
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namn – på de undertryckta samhällsgruppernas sida. Kritiken ska 

avslöja den roll som en diskursiv praktik spelar för upprätthållandet 

av ojämlika maktförhållanden. Dessutom är avsikten att resultaten av 

kritisk diskursanalys ska kunna användas i kampen för social 

förändring.11 

Som Fairclough ser det, är diskurser en form av social praktik, som förändrar och 

reproducerar kunskap och sociala relationer, maktrelationer inräknat, men som också 

på samma gång formas av andra sociala praktiker och strukturer i samhället. 

Fariclough definierar den sociala strukturen som sociala relationer, dels i samhället 

men också inom olika bestämda institutioner. Enligt Fairclough består den sociala 

strukturen av så väl diskursiva som icke-diskursiva element. Fariclough använder det 

centrala begreppet diskurs på två olika sätt. Dels avser Fairclough med termen diskurs 

ett substantiv, med vilket han avser språkbruk som social praktik. Å andra sidan 

definierar Fairclough begreppet diskurs som själva användningen av substantivet 

diskurs, då med förklaringen att en diskurs är ett sätt att tala som ger betydelse åt 

upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv. Diskursen, med innebörden språkbruk som 

social praktik, som Fairclough ser det, bidrar alltså till att konstruera sociala identiteter, 

sociala relationer och kunskaps- och betydelsesystem och har tre funktioner: en 

identitetsfunktion, en ”relationell funktion” och en ”ideationell” funktion.12 

Enligt Faircloughs definition och tillämpning av den kritiska analysen, är inte enbart 

textanalys tillräcklig som diskursanalys, trots att diskurs har innebörden språkbruk 

som social praktik. Det här, menar Fairclough, eftersom textanalysen ensam inte klarar 

av att belysa de samband som finns mellan texterna och de samhälleliga och kulturella 

processerna och strukturerna. Faricloughs variant av den kritiska diskursanalysen antar 

därför ett tvärvetenskapligt förhållningssätt, där textanalys kombineras med social 

analys. Genom att kombinera dessa två analysmetoder synliggör man det faktum att 

social praktiker formas av sociala strukturer och maktrelationer, samt att folk ofta är 

omedvetna om dessa processer. Fairclough har också utarbetat en tredimensionell 

modell, som ger uttryck för att varje fall av språkbruk är en kommunikativ händelse 

med tre dimensioner: Den är en text (tal, skrift, bild eller en blandning av samtliga), 

                                                           
11 Winther Jørgensen, Phillips, s. 67–70. 
12 Winther Jørgensen, Phillips, s. 71–73. 
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den är en diskursiv praktik i vilken text så väl produceras som konsumeras och 

slutligen är den också en social praktik.13 

Målet med Faircloughs kritiska diskursanalys är just att kartlägga de ovannämnda 

sambanden och kopplingarna mellan språkbruk och social praktik. Här betonas de 

olika diskursiva praktikernas betydelse i upprätthållandet av den rådande sociala 

ordningen, men också i social förändring. En av den kritiska diskursanalysens 

förutsättningar, enligt Faircloughs angreppssätt, är att de diskursiva praktikerna både 

speglar och bidrar till social och kulturell förändring.14 

Just Fairclough och hans version av den kritiska diskursanalysen som teori och metod 

är tongivande för hur jag använder mig av kritisk diskursanalys som analysverktyg i 

den här avhandlingen, och hur jag har applicerat metoden på min forskningsfråga. Det 

finns några centrala orsaker till varför jag använder mig av just kritisk diskursanalys 

som metod och teoretisk utgångspunkt i den här avhandlingen. En av de här orsakerna 

utgår från två av de fem grundläggande dragen hos kritisk diskursanalys som 

angreppssätt, nämligen det faktum att diskurs fungerar ideologiskt, samt principen om 

kritisk forskning. Enligt tanken om att kritisk diskursanalys fungerar ideologiskt, 

hävdar kritisk diskursanalys som nämnt att diskursiva praktiker bidrar till att skapa och 

reproducera ojämlika maktförhållanden mellan olika sociala grupper, till exempel, 

vilket är fallet i den här avhandlingen, mellan etniska minoriteter och majoriteten. 

Meningen med det kritiska elementet i den kritiska diskursanalysen är, vilket också 

redan nämndes, att synliggöra de dolda samhälleliga maktstrukturerna och synliggöra 

dem som förtrycks genom dessa, och avslöja den roll som olika diskursiva praktiker 

spelar för vidmakthållandet av ojämlika maktförhållanden i samhället och vilka 

maktförhållanden man genom diskurserna och deras ideologiska funktion strävar till 

att upprätthålla och legitimera. Det här är också någonting som är relevant för den här 

avhandlingen och dess frågeställning, med hänvisning till exkludering och 

antiziganism som behandlas mer ingående senare i det här kapitlet.  

En vidare orsak till att jag använder mig av det kritisk-diskursanalytiska angreppssättet 

enligt Fairclough, är kombinationen av textanalys och social analys som möjliggör 

synliggörandet av sambandet mellan olika typer av text som produceras samt de 

                                                           
13 Winther Jørgensen, Phillips, s. 72, 74. 
14 Winther Jørgensen, Phillips, s. 76, 84. 
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samhälleliga och kulturella processerna och strukturerna, vilket leder fram till 

faktumet att de sociala praktikerna, i form av diskurser, formas av sociala strukturer 

och maktrelationer, ett samband som även det är betydelsefullt för den här 

avhandlingen där analysmaterialet utgör olika sociala praktiker, eller diskurser.  

Som teoretisk inramning för min avhandling fungerar förutom det kritisk-diskursiva 

angreppssättet även antiziganism och exkludering. Exkludering hänger tätt samman 

med antiziganism, och är bara ett av många men väldigt talande exempel på hur 

antiziganismen tar sig uttryck i samhället. Detta, bland annat, med hänvisning till min 

hypotes för den här avhandlingen, inom skolutbildningen där exkluderingen sker som 

en regelrätt följd av bland annat latenta och i många fall undermedvetna och icke aktiva 

antiziganistiska tankar och föreställningar. Det här är ett påstående som kan tyckas 

ganska magstarkt men som, om vi ska tro till exempel diskrimineringsombudsmannens 

rapport Romers rättigheter från 2012 som grundar sig på bland annat utsagor av FN 

och Europarådet, inte saknar grund. Antiziganism som grund för 

skolgångsproblematiken utvecklas i kapitel 2.1 under rubriken ”Skolan, en 

diskriminerande struktur: Antiziganismen som grund för skolgångsproblematiken”. 

Antiziganism som begrepp är ganska nytt, och det finns ännu ingen egentlig teori eller 

allmänt vedertagen definition av begreppet. Den svenska Romadelegationen ansåg 

dock så sent som år 2010 att den amerikanska folkmordsforskaren Helen Feins 

definition av antisemitism, hat riktat mot judar, är talande också för det hat som riktas 

mot romerna. Romadelegationen menade att man kan använda sig av samma definition 

för antiziganism som för antisemitism enbart genom att byta ut ordet ”judar” mot 

”romer”.15 Fein har definierat antisemitism enligt följande: 

En bestående latent struktur av föreställningar fientliga mot judar som 

kollektiv, vilka på det individuella planet manifesteras som attityder och 

i kulturen som myter, ideologi, folkliga traditioner och bildspråk, och i 

handlingar – social eller legal diskriminering, politisk mobilisering mot 

judarna, och kollektivt eller statligt våld – vilket resulterar i och/eller 

syftar till att fjärma, driva bort eller tillintetgöra judar just för att de är 

judar16 

Förutom att man kan använda sig av samma definition för att beskriva de två 

fenomenen, finns också många historiska paralleller att dra mellan antisemitism och 

                                                           
15 Jan Selling, Svensk antiziganism. Fördomens kontinuitet och förändringens förutsättningar, 

(Limhamn 2013), s. 13. 
16 Cederberg, s. 69. 
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antiziganism. Precis som judarna har också romerna genom historiens gång betraktats 

som ett främmande folk som inte varit hemmahörande någonstans. Man har betraktat 

dem med misstro och rädsla för det främmande, och de har varit föremål för en livlig 

mytbildning. Hatet gentemot såväl judar som romer har, menar forskare, samma 

grunder: långt handlar det om rädsla för det som är främmande och annorlunda, 

nationell chauvinism samt rasism och främlingsfientlighet.17 

Även om begreppet antiziganism är förhållandevis färskt, är inte själva fenomenet det. 

Redan så tidigt som under 1300-talet anklagade man romerna för att sprida digerdöden 

där de drev fram. Romerna som folkgrupp har även anklagats för utförande av 

ritualmord, samt för att röva bort kristna barn.18 Den mytbildning som tidigare 

omtalades som så kännspak för hur man har bemött romerna genom tiden är alltså inte 

heller den något nytt, utan någonting som har hängt kvar sedan flera århundraden 

tillbaka. 

I dagens Europa finns en latent antisemitism, men antiziganismen har av många, 

däribland den tyska historikern Wolfgang Wippermann, ansetts vara betydligt starkare. 

I början på 2000-talet utfördes i Tyskland en opinionsundersökning som gav vid 

handen att omkring 20 procent av befolkningen uttryckte antisemitiska åsikter, medan 

hela 60 procent av befolkningen angav att de var antiziganistiskt inställda. En 

delförklaring till att antiziganismen fortfarande, till skillnad från antisemitismen, är så 

pass allmänt utbredd, för att inte säga accepterad, har sin grund i det faktum att 

kunskapen och kännedomen om romerna fortfarande är beklagligt bristfällig och 

knapp i de länder, det vill säga så gott som alla världens länder, där romerna finns. 

Ytterligare en bidragande förklaring som ofta förs fram av historiker och forskare är 

förnekandet av det rasistiska folkmordet på romer under förintelsen, en förnekelse som 

levde kvar ända in på slutet av 1980-talet. Det var inte förrän för drygt 30 år sedan som 

ett uttalande och erkännande gjordes om att folkmordet på romerna var lika 

systematiskt och uttänkt som förintelsen av judarna. Som en naturlig, men inte desto 

mindre beklaglig följd av det här, menar forskarna att det aldrig har uppstått något så 

kallat europeiskt skuldmedvetande kring romerna, fördomarna och myterna kring dem 

                                                           
17 Cederberg, s. 69–70. 
18 Cederberg, s. 70. 

 



Sofia Laurila 

 

14 
 

och de antiziganistiska åsikterna och inställningarna som har florerat, och alltså 

fortfarande florerar.19 

Diskrimineringsombudsmannen publicerade år 2004 utgående från ett två år långt 

projektarbete en rapport, Diskriminering av romer i Sverige. I rapporten konstaterades 

att romer i Sverige fortfarande utsätts för antiziganism och regelrätt diskriminering. I 

rapporten noterades även det som nämndes ovan: att antiziganismen till skillnad från 

antisemitismen aldrig har ifrågasatts på samma sätt, vilket bidragit till att fenomenet i 

praktiken tillåtits fortgå. Som en följd av detta, konstaterades att det är förståeligt att 

romerna ibland känner misstro mot olika myndigheter.20 

Även Jan Selling, författare till boken Svensk antiziganism. Fördomens kontinuitet och 

förändringens förutsättningar redogör för att han använder sig av antiziganismen som 

en teoretisk utgångspunkt i sin bok där han studerar antiziganism som diskurs: 

En teoretisk utgångspunkt i detta arbete är att själva användningen av 

begrepp som ”zigenare” och det numera undanträngda ”tattare” påverkar 

vår verklighetsuppfattning och har konsekvenser i en social verklighet. 

Begreppen återkopplar till historiskt rotade fantasier och fördomar som 

ofta utmynnar i en exkluderande praktik. Detta sammanhang av 

fantasier, fördomar och praktik benämns allt oftare i officiellt språkbruk 

antiziganism, eller med den engelska ekvivalenten anti-Gypsyism.21  

 

Antiziganism är, vilket Selling nämner, ett begrepp som är allt mer frekvent 

förekommande även i officiellt språkbruk. Dock är det ett inte helt okomplicerat 

begrepp, varför jag i det här avsnittet kommer motivera min användning av begreppet 

som teoretisk utgångspunkt i den här avhandlingen. Forum för Levande historia har på 

sin webbsida diskuterat begreppet antiziganism, och uttrycker svårigheterna med 

användningen av begreppet enligt följande: 

Antiziganism, liksom engelskans anti-Gypsyism, handlar inte om 

romernas faktiska egenskaper, utan om majoritetssamhällets fördomar. 

Termen utgår därför från skällsordet zigenare eller Gypsy på engelska.22 

 

                                                           
19 Cederberg, s. 71–72.  
20 Cederberg, s. 72–73.  
21 Selling, s. 12–13.  
22 Selling, s. 13. 
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Även juristen Robert Brisenstam har diskuterat begreppet antiziganism i sin 

kandidatavhandling, och landar vid samma begreppsliga utmaningar som Forum för 

Levande historia. Brisenstam skriver enligt följande: ”The Romani individual is a 

human being, a real person, but the ’Gypsy’ is more of a concept, an idea far from 

reality, especially the Romani reality.”23. Bristenstam menar med andra ord, liksom 

Forum för Levande historia, att medan romen är en verklig människa, en individ, som 

tillhör den romska minoriteten, är ”zigenaren” eller ”tattaren” enbart en sinnebild, en 

produkt av majoritetssamhällets fördomar och okunskap om romerna.  

Det är inte svårt att förstå vad Forum för Levande historia och Brisenstam vill komma 

fram till. Det svenska ordet ”zigenare”, engelskans ”Gypsy” liksom finskans 

”mustalainen” har onekligen en negativ konnotation, någonting som går igen i orden 

antiziganism och anti-Gypsyism. Romer har, under den nedsättande och rasifierande24 

benämningen ”zigenare”, tillskrivits en mängd olika nedvärderande attribut av 

majoritetsbefolkningen. De har kallats lata, smutsiga, ociviliserade, dumma, tjuvaktiga 

och mycket, mycket mer. Det blir därför onekligen på något, eller flera, plan 

problematiskt att använda sig av ett ord som ger uttryck för allt det som ligger bakom 

ordet ”zigenare”, i synnerhet som det är frågan om egenskaper som inte har någon 

verklig grund, utan bottnar i majoritetsbefolkningens elakhet, rädsla och okunskap. 

Trots detta, kommer jag ändå att använda mig av just antiziganism, och exkludering 

vilket som nämnt är ett fenomen tätt sammankopplat med just antiziganism, som 

teoretisk inramning för min avhandling. Som nämndes ovan är antiziganism ett 

begrepp som blir allt mer vedertaget i det officiella rummet och vinner allt mer terräng 

också i forskningssammanhang, vilket är en av orsakerna till att jag använder mig av 

just det begreppet. Den andra orsaken är att antiziganism som begrepp, enligt den 

allmänna och, så nära vedertagna man kan komma, uppfattningen har innebörden ”hat 

riktat mot romer”, samt att antiziganism som fenomen närs av och lever vidare på 

grund av fördomar och okunskap. Det är precis innebörden jag vill komma åt i den här 

avhandlingen, där antiziganismen presenteras som grundläggande orsak till den 

                                                           
23 Selling, s. 13. 
24”Rasifiering”. Nationalencyklopedins webbsida 

<http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rasifiering>. 19.03.2019. 
”Rasifiering, term använd för att understryka att uppfattningen om människor som tillhörande olika raser är en 

konstruktion snarare än ett biologiskt faktum. Rasifierade föreställningar påverkar bemötanden i vardagen och 

präglar synen på de maktrelationer som råder i samhället, på bostadsmarknaden och arbetsmarknaden.”. 
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problematiska skolsituation som är verklighet för romerna, vilket är vad hela 

avhandlingen och dess frågeställning bottnar i och utgår från. 

 

1.4.2 Forskningsetiska frågor  

 

En av de första, och viktigaste, frågorna jag var tvungen att ta ställning till i skrivandet 

av den här avhandlingen var ur vems synvinkel jag vill skriva avhandlingen. Den här 

frågan ställdes av samtliga handledare, som menade att jag inledningsvis måste besluta 

mig för vems historia det egentligen är jag vill skriva. Vill jag skriva den här 

avhandlingen utgående från majoritetsbefolkningens perspektiv, eller utgående från 

romernas perspektiv som ändå är de som är, så att säga, föremål för forskningen?  

Jag funderade en god stund, vägde olika alternativ mot varandra, och beslöt mig sedan 

i samråd med min handledare för att jag väljer att skriva den här avhandlingen ur 

majoritetsbefolkningens synvinkel. Det finns flera olika orsaker till att jag landade vid 

den här ståndpunkten, och bland annat de här orsakerna redogör jag för i det här 

avsnittet.  

Den allra främsta orsaken till att jag valde som jag gjorde, handlar helt enkelt om 

materialet och tillgången till material. Det är ett ofrånkomligt faktum att merparten av 

allt det material som finns att tillgå om romerna och deras historia och vardag i Finland 

är producerat av majoritetsbefolkningen. Som en naturlig följd av det här är även det 

materialets perspektiv majoritetsbefolkningens, vilket inte är helt oproblematiskt. Man 

redogör för romernas historia och deras situation, men materialet är trots allt färgat av 

majoritetsbefolkningens influenser och kunskap och, i många fall, okunskap och 

fördomar och antaganden av stereotypisk art. Det här är på många sätt mycket 

beklagligt och ett stort tomrum finns, där material som romerna själva har producerat 

skulle fylla denna mycket viktiga lucka. Det går hur som helst naturligtvis inte att 

använda sig av material som inte finns tillgängligt, och därför är jag mer eller mindre 

bunden till det material som är producerat av majoritetsbefolkningen, varför man 

kunde säga att valet av perspektiv ur materialsynpunkt redan har fattats åt mig och 

styrt in mig på en avhandling skriven ur majoritetssamhällets synpunkt.  

Den andra orsaken till att jag valde att skriva den här avhandlingen ur 

majoritetsbefolkningens synvinkel är i allra högsta grad personlig. Jag valde mitt tema 
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delvis utgående från min blivande yrkesroll som lärare och mitt intresse för att, som 

lärare, syna romernas plats och bemötandet av dem och deras rättigheter i 

majoritetssamhällets skola. Jag tillhör själv majoritetsbefolkningen, och det blev för 

mig skrämmande tydligt då jag för en tid sedan vikarierade som lärare i historia, 

samhällslära och religion i ett högstadium under en längre tid hur liten roll, eller ingen 

roll alls, romerna som betydande etnisk minoritet i Finland hade i läromaterialet. I stora 

delar av materialet fick de ingen synlighet alls, och i en del av materialet var delen 

skrattretande och skrämmande liten. De här eleverna undervisas i 

majoritetsbefolkningens historia (för att hänvisa till mitt eget huvudsakliga 

undervisningsämne), utan ett ord om det faktum att det också sedan 500 år tillbaka är 

deras historia, och utan att lyfta fram vilken roll romerna har spelat i den finska 

historien eller hur den romska minoritetens historiska bakgrund ser ut här i Finland 

och hur de blivit bemötta och behandlade, här och ute i världen. Ingen, varken de 

romska eleverna själva eller de elever som tillhör majoritetsbefolkningen eller andra 

minoriteter, får någon (eller ytterst lite) kunskap om de elever som så uppenbart tillhör 

klassen lika självklart som alla andra, men som ändå synbarligen har en annan kultur, 

bakgrund och delvis också en annan historia än majoriteten. 

Man kunde alltså säga att ett av de bakomliggande motiven för den här avhandlingen 

och beslutet att skriva om romerna i den finska skolutbildningen utgående från 

majoritetssamhällets synvinkel handlar om självrannsakan och reflektion, kring mig 

själv och min framtida lärarroll. Vad vet jag egentligen själv om de här romska 

eleverna? Vad kan jag i framtiden som lärare göra för att integrera dem och deras 

kultur och synliggöra dem i undervisningen, utan att för den skull peka ut dem och på 

så sätt exkludera dem från majoritetsbefolkningen ytterligare och genom det 

upprätthålla den andrafiering som varit så kännspak för hur man behandlat romerna, 

noga med att påpeka att de inte är finländare i lika stor utsträckning som 

majoritetsbefolkningen? Vad säger läroplanen, hur styr den mig i mitt arbete, vilket 

stöd får jag där kring de här frågorna? Min hypotes är som nämnt att de romska barnen 

har marginaliserats, och fortfarande marginaliseras i utbildningsfrågor i Finland. Syftet 

med min analys är att belysa hur, vilket sedan förhoppningsvis leder mig fram till 

tankar kring hur jag kan gå till väga för att ta de här bristerna i beaktande i mitt eget 

arbete i framtiden och försöka låta bli att upprepa dem och låta dem fortgå i det egna 

klassrummet. 
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Med allt detta sagt, kan det tyckas som om jag, så att säga, pratar över huvudet på 

romerna. Det här är på inget vis min avsikt, utan med hänvisning till ovanstående 

motiveringar blir målet med avhandlingen i viss mån personligt, vilket i kombination 

med materialet som används slutgiltigt leder mig fram till en avhandling skriven ur 

majoritetssamhällets synvinkel. Romerna kommer i den här avhandlingen till tals 

bland annat genom det självbiografiska och biografiska materialet som nämnts i 

kapitel 1.3 ”Material och avgränsning”.  

 

1.4.3 Terminologisk diskussion 

 

I en avhandling som den här är det i allra högsta grad viktigt att föra en forskningsetisk 

diskussion även kring frågan gällande vilka begrepp som bör användas, vilket också 

är avsikten med det här kapitlet.  

Genom historien har diverse rasifierande begrepp, som ytterligare spätt på de fördomar 

som florerat kring romerna som folkgrupp, använts för att benämna romerna i såväl 

skrift som tal. Bland dessa kan nämnas exempelvis ”zigenare” samt ”tattare” och 

också, här i Finland, termen ”mustalainen”. Dessa är alla begrepp som har en negativ 

och otrevlig klang, och som inte bör användas i ett civiliserat och vårdat språk i dag, 

eftersom de är så starkt sammankopplade med det otrevliga bemötande som riktats mot 

romerna och som nämnt bidrar till ytterligare rasifiering och exotifiering av nämnda 

folkgrupp och minoritet.  

Rörande de forskningsetiska dilemman och frågeställningar som forskare ofta ställs 

inför i sitt arbete bör nämnas att det ofta finns olika skolor att sälla sig till och alternativ 

att överväga. Ibland kan man göra saker och ting på olika sätt, utan att det för den skull 

betyder att något alternativ är sämre än det andra. Det hela handlar ofta i slutändan 

enbart om forskarens egna preferenser och är när allt kommer omkring främst en 

smaksak. Huvudsaken är hur som helst att diskussion förs kring det här, och att man 

redogör för och motiverar sitt val och är konsekvent i sitt bruk av system.  

Historikern Panu Pulma skriver i förordet till det, i finsk historieskrivning, 

monumentala översiktsverket De finska romernas historia från svenska tiden till 2000-
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talet så här om den praxis som följdes av samtliga forskare som deltog som författare 

till verket:  

Termen ”rom” använder vi alltid när det är forskaren själv som uttrycker 

sig. I det historiska materialet används termen ”zigenare” nästan utan 

undantag. Vi har låtit den historiska terminologin stå kvar när vi gett 

ordet åt historiska aktörer.25 

 

Jag har valt att använda mig av samma praxis beträffande begreppsanvändning i min 

avhandling som Pulma och de övriga författarna använder sig av i boken De finska 

romernas historia från svenska tiden till 2000-talet. Det här valet har jag gjort eftersom 

jag upplever att grunderna för när vilket begrepp bör användas är goda och 

motiveringarna väl underbyggda. När jag uttrycker mina egna åsikter, redogör för egna 

resonemang eller diskuterar material kommer jag med andra ord att använda mig av 

termen ”romer” eftersom det är den enda allmänt accepterade och således den korrekta 

termen i det här sammanhanget. Om termen ”zigenare” eller ”tattare” däremot används 

i originalmaterialet kommer jag att låta den stå kvar. Det här handlar för egen del 

mycket om viljan att bibehålla den historiska autenticitet som finns i materialet. Det är 

viktigt att hålla i minnet då man arbetar med historiskt källmaterial att en stark 

kontextbundenhet alltid är kopplad till materialet. Det material man arbetar med är 

alltid, direkt eller indirekt, färgat av den kontext där det uppstått. Inget material uppstår 

i ett vakuum, och så väl tid som rum och avsändare som mottagare påverkar således 

materialets utseende och utformning. Emedan de termer och begrepp som används i 

materialet måhända inte är allmänt accepterade i dag, är det viktigt att notera och hålla 

i minnet att materialet speglar sin tid och det gängse språkbruket under densamma.  

Användning av begrepp så som ovannämnda ”zigenare” och ”tattare” förekommer i 

den här avhandlingen, och även om det här är begrepp som i dag är starkt värdeladdade 

och har en uppenbart negativ och rasifierande klang uttrycker de alltså inga personliga 

åsikter eller värderingar. De här begreppen har, där de används, en direkt koppling till 

originalmaterialet och återspeglar den kontext i vilken materialet ursprungligen 

uppstått. 

 

                                                           
25 Pulma, De finska romernas historia, s. 10. 
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1.5 Forskningsläge 

 

Otaliga är de böcker som skrivits om romernas historia. Om deras historia i världen, i 

Europa och i Finland. De här böckerna är dock i merparten av fallen skrivna av 

majoritetsbefolkningen, och den redan nämnda boken De finska romernas historia 

från svenska tiden till 2000-talet är på sitt tema alldeles nytänkande inom finländsk 

forskning eftersom romerna för första gången själva getts möjlighet att bidra och 

uttrycka sig, detta, enligt förordet i boken, för att det ”är otänkbart att romernas eller 

någon annan minoritets historia skulle kunna skrivas på ett pålitligt sätt enbart genom 

att gruppen studerades från en utomstående position”26. Ifrågavarande bok är värdefull 

för den här avhandlingen, och utgör en viktig del av forskningslitteraturen. 

Romerna har varit en tacksam målgrupp för forskningen eftersom de finns i alla 

världens länder och har en utpräglad kultur och ett språk som åtminstone i de allra 

flesta fallen är olik majoritetsbefolkningens. Vidare har de i alla länder utsatts för 

förtryck och fördomar, och därmed blivit en utstött och icke önskvärd grupp i alla de 

samhällen där de funnits. De problem som genom historien har varit sammankopplade 

med romerna och deras förtryck och utanförskap har varit gemensamma för en stor 

mängd samhällen och länder, vilket gett upphov till flertalet komparativa artiklar, 

böcker och studier där man jämfört situationen och problemen i olika länder. Som ett 

exempel kan nämnas Irka Cederbergs bok Född fördömd. Romerna – ett europeiskt 

dilemma som också används som forskningslitteratur i den här avhandlingen. I ett av 

bokens kapitel, Antiziganizmen växter i Europa27, fokuserar Cederberg på att redogöra 

för antiziganismen i Europa och de uttryckt fenomenet tar och har tagit sig, detta med 

utgångspunkt i ett antal olika utvalda europeiska länder. 

Romernas skolgång och problem och utmaningar gällande denna har intresserat och 

engagerat forskare ute i Europa och varit föremål för ett flertal forskningar. Bland de 

många artiklar som på sätt eller annat berör det här temat, kan nämnas till exempel 

”Structural Dimensions of Roma School Desegregation Policies in Central and Eastern 

Europe” skriven av Iulius Rostas och Joanna Kostka publicerad i tidskriften European 

Educational Reaserch Journal, ”Report on Roma Education Today: From Slavery to 

                                                           
26 Pulma, De finska romernas historia, s. 9. 
27 Cederberg, s. 119–171. 
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Segregation and Beyond” av Jack Greenberg, publicerad i tidskriften Columbia Law 

Review samt ”Roma Education in Europe: In Support of the Discourse of Race 

författad av Maja Miskovic. Artikeln publicerades i tidskriften Pedagogy, Culture & 

Society. 

Även i Finland har forskning gällande romerna bedrivits, och en av de mest 

framstående forskarna på temat i Finland är Panu Pulma. Pulma fungerade som 

redaktör för det redan omtalade översiktsverket De finska romernas historia från 

svenska tiden till 2000-talet och har även skrivit några av bokens kapitel, till exempel 

kapitlet I krigets grepp28. Utöver det har Pulma skrivit ett flertal böcker, essäer och 

artiklar om romerna i Finland. Pulma har bland annat skrivit boken Suljetut ovet. 

Pohjoismaiden romanipolittiiikka 1500-luvulta EU-aikaan29, som i korta ordalag 

beskriver de finska romernas och majoritetsbefolkningens möte ur 

majoritetsbefolkningens samt statens synvinkel. Boken används som 

forskningslitteratur i den här avhandlingen, och bidrar med värdefull information om 

den romska socialpolitiken i det efterkrigstida Finland som i hög grad påverkade de 

romska barnens möjlighet till skolgång. Utöver de här verken, har Pulma också 

bidragit som medförfattare till olika böcker. Pulma har bland annat skrivit kapitlet 

Efterkrigstidens finländska rompolitik och dess nordiska dimension i boken 

Mångkulturalitet, migration och minoriteter i Finland under tre sekel30, samt ett 

kapitel om de nomadiserande romernas tillvägagångssätt beträffande försörjning i 

Finland på 1800- och 1900-talet i samlingsverket Vieraat kulkijat – tutut talot – 

näkökulmia etnisyyden ja köyhyyden historiaan Suomessa31. Pulma fungerade även, 

tillsammans med Antti Häkkinen och Miika Tervonen, som redaktör för verket. 

Om romerna i Europa och i Finland har sammanfattningsvis skrivits mycket, men om 

romerna ur specifikt ett skolperspektiv har skrivits desto mindre. De allra flesta böcker 

som handlar om romerna, deras historia eller deras kultur, berör förvisso på sätt eller 

annat den problematiska situation som sedan länge varit mer eller mindre självklar 

                                                           
28 Pulma, De finska romernas historia, s. 158–169. 
29 Panu Pulma, Suljetut ovet. Pohjoismaiden romanipolitiikka 1500-luvulta EU-aikaan, (Helsinki 2006). 
30 Panu Pulma, ’Efterkrigstidens finländska rompolitik och dess nordiska dimension’, Mångkulturalitet, 

migration och minoriteter i Finland under tre sekel, red. Mats Wickström & Charlotta Wolff, 

(Helsingfors 2016), s. 206–235. 
31Helsingfors Universitets webbsida 

<https://tuhat.helsinki.fi/portal/sv/publications/vieraat-kulkijat--t(1690abc2-55db-4fc7-a8f0-

a4dceba8a4f9).html>. 22.11.2018. 
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beträffande romerna och deras utbildning, eller rättare sagt avsaknaden därav. Ofta 

berättar böckerna om hur svårt det har varit för romska barn att få en chans att gå i 

skola, om hur samhället i största möjliga mån försökt motarbeta deras skolgång samt 

om hur svårt det har varit att, från samhällets sida, erbjuda de romska barnen en 

skolgång likt den som erbjudits majoritetsbefolkningen, allt på grund av romernas 

osedvanliga livsstil. Merparten av alla de böcker jag läst eller bläddrat i om romer inför 

skrivandet av den här avhandlingen nämner som sagt det här fenomenet, ofta dock i 

väldigt korta och flyktiga ordalag trots att det här är ett tämligen utbrett och allvarligt 

problem, som skulle förtjäna mycket större uppmärksamhet. 

I termer av forskningsläge gällande den här avhandlingen och dess specifika 

frågeställning, finns en person som är mer central än alla andra, och det är Christina 

Rodell Olgaç vars specialintresse inom ramarna för pedagogisk forskning är just romer 

i Sverige och ärenden gällande deras utbildning. Rodell Olgaç är filosofie doktor i 

pedagogik, och arbetar för närvarande som lektor vid Södertörns högskola. Hon 

disputerade år 2006 med sin avhandling Den romska minoriteten i 

majoritetssamhällets skola. Från hot till möjlighet, en avhandling som ur ett 

interkulturellt perspektiv studerar den romska minoritetens skolsituation i Sverige från 

1900-talet fram till år 2005. Rodell Olgaçs doktorsavhandling figurerar i den här pro 

gradu avhandlingen som en väsentlig del av forskningslitteraturen, då avhandlingen i 

hög grad tangerar samma tematik även om såväl den geografiska som den tidsmässiga 

avgränsningen skiljer sig åt avhandlingarna emellan. 

Utöver sin doktorsavhandling har hon både såväl innan som efter disputationen 

bidragit med ytterligare väsentliga publikationer på temat romska barn och 

utbildningsfrågor. Bland dessa kan bland annat artiklarna ”Romska barn kan visst!” 

och ”Romsk kultur på schemat” som publicerats i tidskriften Invandrare och 

minoriteter nämnas. Vidare kan rapporten Romsk brobyggarutbildning med inriktning 

mot skolan 2012–2015: Högre utbildning, social mobilitet och interkulturellt kapital 

som Rodell Olgaç skrivit tillsammans med kollegan Angelina Dimiter-Taikon lyftas 

fram. Vid sidan av de här publikationerna, har Rodell Olgaç även bidragit med sin 

kunskap på ämnet genom att delta som medförfattare till spridda verk, där hon skrivit 

enskilda kapitel i vilka hon lyfter fram frågor som berör temat. Sådana kapitel i urval 

är bland annat Rätten till en dåtid, nutid och en framtid för den romska minoriteten 

och allas vårt ansvar som ingår i Möten med Dalai lama: Reflektioner om fred, 
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medkänsla och interkulturell dialog samt The Education of Roma in Sweden: an 

interplay between policy and practice som ingår i antologin Die Bilduhngssituation 

von Roma in Europa och Lärarstudenter i mötet med den romska minoriteten, ett 

kapitel i boken Tvära möten: Om utbildning och kritiskt lärande. 32 

I Finland har inom ramen för akademisk forskning skrivits ett antal pro gradu 

avhandlingar beträffande romerna och ärenden som kan knytas till deras skolgång och 

utbildning. Bland dem kan nämnas Jenny Juutis forskning Romanit, peruskoulu ja 

syrjinnänvastainen pedagogiikka, Suomen perinteiset vähemmistöt peruskoulun 

oppikirjoissa, skriven av Essi Jokinen, Minna-Maarit Korvas avhandling Romanit ja 

saamelaiset yläkoulun maantiedon, historian ja yhteiskuntaopin oppikirjoissa, 

Suomessa asuvan peruskoulun päättövaiheessa olevan valtaväestön ulkopuolisen 

nuorison käsitys asemastaan koulussa ja yhteiskunnassa verrattuna Suomen 

valtaväestön sekä Ruotsin vastaavien väestöryhmien käsityksiin – Selittävänä 

esimerkkinä Jyväskylän tilanne författad av Hanna Suutarinen samt pro gradu 

avhandling skriven av Liselott Sundbäck år 2008. Pro gradu avhandlingen har titeln 

Romska barns rätt till grundskoleutbildning: om förbudet mot etnisk diskriminering 

samt om utövandet av minoritetsrättigheter vid förverkligandet av rätten till 

grundskoleutbildning och är skriven inom ramen för ämnet rättsvetenskap. 

  

                                                           
32Södertörns högskolas webbsida 

<https://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_personal_profil_sv_404708#!/p3/ext/

content.nsf/aget?openagent&key=sh_personal_profil_sv_404708>. 18.11.2018. 
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2 Romernas utbildning och skolgång: Ett samnordiskt problem 

 

Som nämnt är problematiken kopplad till romer och utbildningsfrågor ett utbrett 

dilemma, och således inte någonting som är unikt för Finland. Man kan faktiskt dra 

det här så långt, att man dristar sig till att kalla det för ett samnordiskt problem. 

Förvisso är engagerandet och inkluderandet av romer i utbildningssammanhang på 

olika stadier ett problem även på global nivå, och som man brottats med också ute i 

det övriga Europa under en lång tid och som fortfarande är aktuellt på de allra flesta 

håll. Eftersom den här avhandlingen skrivs inom ramen för ämnet nordisk historia, 

faller dock det övriga Europa utanför ramen för den här forskningen. I det här kapitlet 

placerar jag in romernas skolgångsproblematik i en större kontext, och betonar och 

diskuterar alltså kortfattat hur det här problemet sett ut i övriga Norden och med vilka 

metoder man eventuellt tacklat det.  

 

 

2.1 Skolan, en diskriminerande struktur: Antiziganism som grund för 

skolgångsproblematiken 

 

Enligt FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna har alla människor i 

hela världen rätt till utbildning. FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter poängterar att rätten till utbildning dels är en rättighet i sig, men samtidigt 

också en nödvändig förutsättning för att många andra rättigheter ska kunna 

genomföras och verkställas i sin fulla utsträckning. Att säkerställa allas lika rätt och 

möjligheter till utbildning är enligt kommittén väsentligt för att de grupper som är 

ekonomiskt och socialt marginaliserade i samhället ska ges en möjlighet att tackla och 

ta sig ur fattigdom, samt för att de här grupperna aktivt ska kunna ta del av 

samhällslivet. I diskrimineringsombudsmannens rapport Romers rättigheter från 2012 

står det enligt följande:  

FN och Europarådet menar att diskriminering inom utbildningsväsendet 

är ett så pass allvarligt hinder för de mänskliga rättigheternas 

förverkligande att de har utformat särskilda bestämmelser som förbjuder 

otillåten särbehandling i skolan. Den grundläggande rätten till utbildning 

har i Europarådets minoritetskonventioner förstärkts och syftar till att 



Sofia Laurila 

 

25 
 

ytterligare förstärka förutsättningarna för jämlikhet mellan de som tillhör 

nationella minoriteter och de som tillhör majoriteten. Hit hör bland annat 

bestämmelser om att stater ska vidta åtgärder som uppmuntrar kunskaper 

om nationella minoriteters historia, traditioner, språk och kultur i 

befintliga utbildningsinstitutioner, att nationella minoriteter har rätt att 

utveckla och bevara sitt modersmål, att vidta åtgärder som främjar 

möjligheterna att inrätta och sköta egna utbildningsinstitutioner och vidta 

åtgärder till lärarutbildning i och på minoritetsspråket.33 

 

Romerna, som är en av de grupper i samhället som är så väl ekonomiskt som socialt 

marginaliserade, har utsatts för en långvarig och segdragen diskriminering och 

utestängning från skolvärlden. Den här diskrimineringen på skolfronten har lett till att 

romer i dag inte har samma ställning på arbetsmarknaden som majoritetsbefolkningen 

och inom utbildningsväsendet, någonting som är gemensamt för romska vuxna och 

barn i alla europeiska länder. Att antiziganismen ligger till grund för den 

diskriminerande struktur som skolväsendet än i dag utgör för romers del är tydligt, 

vilket förklarar att antiziganism och exkludering utgör en del av avhandlingens 

teoretiska referensram. I rapporten konstateras vidare enligt följande:  

Den diskriminerande struktur som antiziganismen alltjämt utgör 

påverkar romers vardag och villkor för att leva det liv som romerna själva 

önskar. Antiziganismen begränsar tillgång till rättigheter inom 

samhällsområden som bostad, socialtjänst och utbildning.34 

 

 

2.2 Situationen i Finland 

 

År 1968 stiftades i Finland lagen om förändring beträffande det finländska 

skolsystemet, och skolan i Finland präglades under en stor del av 1970-talet av 

övergången från det gamla till det nya skolsystemet. Ända fram till 1970-talet, hade 

skolan i Finland bestått av folkskolan, medborgarskolan och mellanskolan, men nu 

infördes grundskolan. Övergången till grundskolesystemet föregicks av en lång 

diskussion och en försöksperiod, och skedde gradvis i hela landet mellan åren 1972–

                                                           
33 Diskrimineringsombudsmannen, Romers rättigheter. Diskriminering, vägar till upprättelse och hur 

juridiken kan bidra till en förändring av romers livsvillkor, (2012), s. 50. 
34 Diskrimineringsombudsmannen, s. 41. 
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197735. Övergången var med andra ord inte ögonblicklig eller förhastad utan tog tid 

och var noga övervägd. Grundskolan innebar, och innebär fortfarande, avgiftsfri 

grundutbildning och nioårig läroplikt, som inleddes vid sju års ålder.36 

I början på 1970-talet fokuserade man fortfarande inom rompolitiken på att lösa 

bostadsfrågan. Det här gjorde man främst genom att följa med hur man gick till väga 

för att i praktiken tillämpa och verkställa den specialbostadslag som stiftats för att 

underlätta romernas anskaffning av dugliga bostäder. Den 29.8.1975 togs nämligen 

ytterligare ett stort steg i rätt riktning för att på alla sätt förbättra romernas 

levnadsvillkor, däribland också möjligheter till regelbunden skolgång i likhet med 

majoritetsbefolkningens, då en lag beträffande förbättrandet av den romska 

minoritetens levnadsvillkor stadgades. Lagen var tidsbunden, och skulle ursprungligen 

vara i kraft till och med utgången av år 1980, men lagens verksamma tid förlängdes 

med ett år och utgick således först vid slutet av 1981. Enligt lagen om 

specialbostadslån hade alla kommuner i landet i uppgift att arbeta för att förbättra 

romernas bostadsvillkor och boendesituation i den egna kommunen. Kommunerna 

skulle ansvara för utredningar beträffande romernas bostadssituation på området och 

sedan utarbeta en detaljplan om hur den här situationen kunde förbättras, innan 

utgången av år 1981. De här planerna granskades sedan utgående från kommunens 

allmänna bostadssituation, och godkändes sedan av bostadsstyrelsen som också hade 

i uppgift att behandla låneansökningarna.  Så här står det i Mustalaiset vähemmistönä 

suomalaisessa yhteiskunnassa utgiven av Mustalaisasiain neuvottelukunta år 1981: 

 Lain mukaan valtion varoista on myönnetty erityisasuntolainaa 

1) kunnalle mustalaisväestöön kuuluvien henkilöiden asumiseen 

tarkoitettujen asuntojen hankkimista, laajentamista tai korjaamista 

varten ja  

2) mustalaisväestöön kuuluvalle henkilölle oman asunnon hankkimista, 

rakentamista, laajentamista tai korjausta varten37 

                                                           
35 ”Folkskolväsen”. Uppslagsverket Finlands webbsida <https://www.uppslagsverket.fi/sv/sok/view-

103684-Folkskolvaesen>. 05.02.2019. 
36 ”Grundskola”. Uppslagsverket Finlands webbsida <https://www.uppslagsverket.fi/sv/sok/view-

103684-Grundskola>. 05.02.2019. 
37 Övers. Enligt lagen beviljas av statens medel specialbostadslån 

1) åt kommunen för anskaffande, utvidgning eller renovering av bostäder avsedda som boende för 

personer tillhörande zigenarbefolkningen 

2) åt person tillhörande zigenarbefolkningen för anskaffande, utvidgning eller renovering av egen 

bostad. 

 



Sofia Laurila 

 

27 
 

Specialbostadslånet kunde uppgå till max åttio procent av de totala tillåtna 

boendekostnaderna, och skulle betalas tillbaka inom en period på max trettio år med 

en årlig ränta på tre procent. Lånet ansågs vara återbetalat i full utsträckning endast 

om bostaden under hela lånetiden och återbetalningsperioden användes som 

hyresbostad för personer som tillhörde den romska delen av befolkningen.38 

Permanenta hyresbostäder i gott skick var ett stort steg på vägen till att möjliggöra 

skolgången och uppfyllandet av den allmänna läroplikten för romerna. Många hade nu 

en fast boplats och var folkbokförda i den kommun där de, med hjälp av bidraget från 

kommunen och specialbostadslånet, hade fått sin bostad. Det skulle dock ta ytterligare 

nästan ett par årtionden innan romerna i större utsträckning kom att vara en del av 

skolväsendet och skolgången kom att vara en, mer eller mindre, självklar del även i 

deras vardag. 

Under decenniets gång skiftade således rompolitiken fokus, och i stället för 

bostadsfrågan var det nu utbildningsfrågorna som blev tongivande för den finländska 

rompolitiken, någonting som möjliggjordes av att man kontinuerligt arbetade för att 

förbättra den romska befolkningens levnadsvillkor bland annat genom ovannämnda 

specialbostadslag. Det här var en strävan som också bar frukt, och efter ett tag hade 

man ett problemområde åtminstone delvis under kontroll. Det dröjde inte länge innan 

man sedan började ta tag i ytterligare ärenden, och 1978 grundades en särskild sektion 

med fokus på utbildningsfrågor. Fokus låg bland annat på att effektivera 

förskolepedagogiken samt se till att läroplikten fullföljdes av de romska barnen och få 

till stånd vuxenutbildningar. Till utbildningssektionens främsta uppgifter hörde bland 

annat att bedriva utredningar relaterade till utbildningsärenden samt att iordningställa 

förslag för skolstyrelsen. Utbildningssektionen intresserade sig särskilt för 

”zigenarkulturens inverkan på och betydelse för de utbildningsmässiga förhållandenas 

utveckling”.39 

Även om barnen tidigare hade varit det största intresseföremålet och det som 

rompolitiken i mångt och mycket hade utgått från, lades nu, till en början, först vikt 

vid vuxenutbildning. Det här var dock ett snabbt övergående fenomen, och vid 1970-

talets slutskede låg fokus på romernas utbildning som helhet. Statsmakten insåg nu 

                                                           
38 Mustalaisasiain neuvottelukunta, Mustalaiset vähemmistönä suomalaisessa yhteiskunnassa, 

(Helsingfors 1981), s. 123–124. 
39 Pulma, De finska romernas historia, s. 234. 
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vidden av utbildningens betydelse, och hur en dålig utbildning kunde få negativa 

följder för de berörda på flera olika områden i samhället. Den nyinstiftade delegationen 

fick snart på inrådan av Social- och hälsovårdsministeriet nya riktlinjer för sitt arbete, 

och ombads nu fokusera på och utreda den romska befolkningens ständigt och 

genomgripande bristfälliga utbildning. De här utredningarna skulle sedan följas av 

initiativ med åtgärdsförslag som skulle presenteras för de berörda myndigheterna. En 

arbetsgrupp tillsattes, vars uppgift var att planera och utveckla den romska 

minoritetens utbildning.40 

Tidigare hade man enbart sett sociala orsaker till romernas utmanande 

skolgångssituation41. I mångt och mycket skyllde man de svårigheter som fanns på 

dem själva och framför allt deras kringresande livsstil, som inte ansågs vara förenlig 

med en regelbunden skolgång, trots att sanningen i de allra flesta fall var den att 

romerna inte själva kunde påverka det faktum att var tvungna att förflytta sig från ställe 

till ställe i rask takt. Det var få kommuner som var villiga att upplåta hyresbostäder till 

romerna, och de bostäder som hyrdes ut åt dem var ofta i så katastrofalt skick att det 

knappt gick att bo där. Ofta hänvisade man också till en ovilja från romernas sida att 

dela i undervisningen sedan de fått bostäder och blivit bofasta på någon ort. I de här 

fallen handlade det förmodligen ofta bland annat om att romerna upplevde att de blivit 

dåligt behandlade från myndighetshåll, och inte kände något förtroende för 

skolväsendet. Arbetsgruppen upptäckte dock i sitt arbete, att det inte var bara sociala 

orsaker som låg bakom de romska barnens skolsvårigheter, utan även orsaker som var 

bundna till kulturella skillnader mellan den romska befolkningen och 

majoritetsbefolkningen. De målsättningar skolväsendet hade ställt upp för 

undervisningen stod bjärt i kontrast till den romska kulturen, vilket bidrog till att 

romerna upplevde att man överhuvudtaget inte beaktade eller uppskattade deras kultur 

i skolan, någonting som inte fungerade som en motivationshöjare för att engagera de 

romska familjerna i utbildningsrelaterade ärenden, för att inte tala om utbildningen i 

sig självt. Kunskapen om den romska kulturen hos majoritetsbefolkningen var minst 

sagt bristfällig, vilket bidrog till att gamla förutfattade meningar och ogrundade åsikter 

levde kvar. Den här bristande förståelsen för det annorlunda ledde till missförstånd 

och negativa attityder. Även från romernas sida bidrog de här motsättningarna och 

                                                           
40 Pulma De finska romernas historia, s. 234. 
41 Pulma, De finska romernas historia, s. 234. 
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okunskapen från skolväsendets sida till en misstänksam attityd, då man upplevde att 

skolan och dess verksamhet var ett hot mot den romska kulturens existens.42. De här 

känslorna hade bland annat sina rötter i den äldre rompolitiken och det faktum att man 

tidigare genom så väl barnhemsplacering som övriga omhändertagande åtgärder från 

majoritetssamhällets sida hade gjort sitt bästa för att försöka eliminera de romska 

barnens kulturella egenheter totalt och istället, så att säga, förfinska dem, vilket jag 

nämner i senare kapitel. På det här sättet ville man från statligt håll uppfostra en ny 

och bättre generation romer, med ljusare framtidsutsikter. Den romska befolkningen 

skulle, genom barnen, integreras i det finländska samhället och den finländska 

majoritetsbefolkningen, och på så vis skulle alla de problem, svårigheter och 

utmaningar som vara kopplade till romerna som minoritet vara ett minne blott och 

”zigenarfrågan” skulle vara löst för alltid. 

De här negativa attityderna, den bristande förståelsen och det klena förtroendet från så 

väl majoritetsbefolkningens som den romska minoritetens håll gentemot varandra 

bidrog till att utbildningssektionen bestämde sig för att aktivt arbeta för att skapa ett 

bättre menings- och informationsutbyte bägge parterna emellan. Utbildningssektionen 

arbetade under 1980-talet för att hävda den romska kulturens särart och egna karaktär, 

och behovet av acceptans och uppskattning från majoritetsbefolkningens sida för 

densamma. På det sättet blev frågan om acceptans av den romska kulturen ett inslag i 

debatten om utbildningsrelaterade frågor och utmaningar.43 Framför allt var 

utbildningssektorns primära arbetsuppgift att höja romernas deltagande i 

undervisningen, samt på ett allmänt plan förbättra deras skolfärdigheter. Man strävade 

till att råda bot på de andra barnens svaga kännedom om de romska eleverna som nu 

skulle inkluderas i större utsträckning i skolvärlden, och satsade också på att upprätta 

kontakter mellan hem och skola för att också engagera de romska föräldrarna i sina 

barns skolgång och vikten av deras närvaro. Man ansåg även att lärarutbildningen 

spelade en central roll vad förbättrandet av de romska elevernas skolprestationer 

anbelangade44. Sakta men säkert började saker och ting röra på sig, och romska elever 

blev allt vanligare i klasserna i den finländska grundskolan och skolan blev så 

småningom en allt viktigare del av också de romska barnens vardag. 

                                                           
42 Pulma, De finska romernas historia, s. 234. 
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I det här sammanhanget är det i allra högsta grad väsentligt att nämna att 

Utbildningsstyrelsen under senare tid ansvarat för en omfattande undersökning av 

utbildningssituationen för romska barn inom den grundläggande utbildningen, 

Romanilasten perusopetuksen tila. Selvitys lukuvuodelta 2001–2002. Utredningen, 

som publicerades år 2004, gjordes alltså under läsåret 2001–2002, och syftet med 

undersökningen var att förbättra den grundläggande utbildningen för romska barn. Det 

här gjordes genom att kartlägga funktionsdugligheten hos de stödåtgärder som erbjöds 

romska barn på grundskolenivå, samt genom att undersöka hur den romska kulturen 

stöddes under barnens grundskoletid. I Finland implementerades under 1980- och 

1990-talen ett flertal mindre liknande undersökningar på regional nivå, där man 

strävade till att bilda sig en uppfattning om romernas skolgång i Finland, men 

Utbildningsstyrelsens projekt i början på 2000-talet är den första riksomfattande 

utredningen i sitt slag. Syftet med utredningen var att göra en noggrann kartläggning 

av romska barn och deras utbildningssituation på det grundläggande stadiet, för att 

sedan i framtiden återkomma till den här utredningen för att se hur läget har 

utvecklats.45 

Åren 2007–2009 återkom man till den här utredningen första gången, då man från 

Utbildningsstyrelsens sida startade projektet Perusopetusprojekti II. Syftet med det här 

projektet var att förverkliga de förbättringsåtgärder som presenterades i utredningen 

från 2004. Förbättringsåtgärderna delades in i fyra olika kategorier: Romanitietoutta 

kouluille, tietoa romanivanhemmille koulutukseen liittyvistä asioista, kodin ja koulun 

yhteistyö samt opiskelun tuki koulussa.46 

Ytterligare uppföljning av projektet och förverkligandet av förbättringsåtgärderna 

presenterades år 2011, i Utbildningsstyrelsens lägesöversikt Romanioppilaiden 

perusopetuksen tilannekatsaus 2010–2011 ja toimenpide-ehdotukset.  

 

 

                                                           
45 Utbildningsstyrelsen, Romanilasten perusopetuksen tila. Selvitys lukuvuodelta 2001-2002, 

(Helsingfors 2004), s. 9. 
46 Utbildningsstyrelsen, Romanioppilaiden perusopetuksen tilannekatsaus 2010–2011 ja toimenpide-

ehdotukset, (Helsingfors 2011), s. 10. 

Översättning av kategorier: Romanimedvetenhet åt skolorna, information åt romaniföräldrar om 

ärenden rörande skolgång, hemmets och skolans samarbete samt skolgångens stöd i skolan. 
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2.3 Situationen i Sverige 

 

Trots att man i många fall vidhållit att romerna själva uppvisat en ovilja gentemot att 

placera sina barn i skolan, är det ett faktum att föräldrar till romska barn redan på 1930- 

och 1940-talet kämpade för sina barns rätt till utbildning. År 1842 stadgades det om 

allmän folkskola i Sverige, och Rodell Olgaç redogör i sin avhandling för tre romska 

självbiografier, där skribenterna berättar om sina föräldrars strävan efter att övertyga 

myndigheterna om deras barns rätt att gå i skola.47 Så här skriver bland annat Katarina 

Taikon år 1963 i sin självbiografiska bok Zigenerska: 

Vi visste att de bofasta barnen betraktade sin skolgång och läxläsning 

som ett plågoris. Men vi avundades dem just detta. Vi bad far att också 

få gå i skolan. Far hade tidigare gjort en del trevare hos myndigheterna 

om att låta oss få någon undervisning. Men hela tiden hade de mött 

honom med kalla handen. Några zigenarbarn hade hittills inte fått gå i en 

svensk skola. De första som visade någon förståelse för oss var 

kommunalmännen i Sundsvall 1933. Paul och Rosa fick där lov att gå en 

termin i den vanliga skolan. Det var premiär för zigenare. De båda 

debutanterna blev mycket omtyckta där. Det väckte dock stor 

uppståndelse att Paul, som då var nio år, rökte pipa i skolan. Hos barnen 

blev han hjälte på kuppen. Fast lärarna gjorde en hänvändelse till far och 

bad honom att Paul åtminstone skulle begränsa piprökningen till lägret. 

Svårare blev det 1942, när far ville göra om samma sak med Paulina och 

mig i Linköping. Då var det särskilt föräldrarna som satte sig på tvären. 

De hotade med att ta sina egna barn ur skolan om vi fick börja.48 

 

Alla romska barn hade dock inte lika stor tur som Katarina Taikons syskon, som trots 

allt fick gå korta perioder i skolan. Monica Caldaras skriver i självbiografin Jävla 

zigenarunge, för första gången utgiven år 1973, så här om det bemötande hennes far 

fick då han vände sig till myndigheterna för att övertyga dem om dotterns rätt till 

skolgång: 

Jag fick aldrig någon riktig skolgång. Jag fick aldrig se en skola inifrån.  

Nu tänker kanske någon: ’Hon skojar så klart. Hon är ju svensk, och alla 

barn måste gå i skolan.’ Jag skojar tyvärr inte. Det är bara 10–12 år sedan 

de zigenska barnen fick börja i vanlig skola. Inga rektorer ville ha 

zigenska barn i sina skolor. De sade alltid: ”Det förstår väl Kaldaras, det 

går ju inte. Vad skulle de andra barnens föräldrar säga, om de visste att 

det gick zigenska barn i skolan. De skulle ta sina barn härifrån”.49 
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År 1943 nåddes en milstolpe beträffande rompolitiken, och således i viss mån de 

romska barnens möjlighet till utbildning, i Sverige. Det året grundades Stiftelsen 

Svensk Zigenarmission, vars främsta uppgifter var att bedriva regelrätt socialt och 

pedagogiskt arbete i romernas läger. Som ett led i det här arbetet kan och bör nämnas 

de ambulerande ”zigenarskolorna”, eller lägerskolorna som man kallat dem med ett 

annat namn, som drevs under andra världskriget samt under en period efter det. Bland 

annat den finska frikyrkopredikanten Oskari Jalkio som befann sig i Sverige under 

tiden för kriget verkade, i sällskap av övriga frivilliga, som lärare i de här skolorna 

som erbjöd romska barn någon form av behjälplig utbildning i lägren.50 Inte bara 

ansvarade Stiftelsen Svensk Zigenarmission för förverkligande av undervisning för 

romska barn i form av de här lägerskolorna, utan de var även den drivande kraften 

bakom de så kallade sommarskolorna. Från och med 1943 fram till och med 1958 (med 

undantag för året 1945) bidrog svenska staten varje år med stödkapital ämnat för 

skolverksamhet för romska barn under knappt två sommarmånader. Under de här 

sommarmånaderna undervisades de romska eleverna som fick ta del av den här 

sommarundervisningen i läsning, skrivning. Räkning samt handarbete.51 

På 1950-talet antog den svenska rompolitiken en jargong som hänvisade till de 

mänskliga rättigheterna, och från och med slutet av 1950-talet präglades rompolitiken 

i Sverige således av bostads-, sysselsättnings- och utbildningsmodeller som man 

värvat från landets flyktingpolitik. Dessvärre stoppades den svenska statens 

förbättringsmodeller på 50- och 60-talet av de allra flesta enskilda kommunerna, som 

visade sitt motstånd gentemot dessa och inte var villiga att applicera dem på romerna 

i ifrågavarande kommuner.52 Trots att den svenska staten stötte på patrull i försöket att 

introducera dessa förbättringsmodeller riktade gentemot den romska minoriteten, är 

det viktigt att betona att Sveriges rompolitik till skillnad från övriga nordiska länders 

allt sedan start utgått från en stark tongivande jämlikhetsideologi, som förespråkat 

såväl anpassning som assimilering genom utbildning.53 

Den ambulerande skolverksamheten som erbjudits romska barn lades som redan 

nämnt ner år 1958, och man föreslog i samband med nedläggningen att man istället 

                                                           
50 Pulma, red. Wickström & Wolff, s. 209. 
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skulle börja undervisa de romska barnen i det skoldistrikt där de för närvarande 

vistades. Tanken var att man samtidigt skulle erbjuda romerna fasta bostäder, vilket 

man ansåg i samma veva per automatik skulle lösa barnens skolgångsproblematik: 

Eftersom familjerna då skulle vara bofasta, fanns det ingenting som hindrade att 

barnen kom till skolan eftersom de skulle stanna kvar på en och samma plats och inte 

längre driva omkring från ställe till ställe. 1960 fastställdes att de romska barnen skulle 

integreras i majoritetssamhällets skola, och dessutom att de vid behov skulle få särskild 

undervisning eller stödundervisning för att lättare kunna anpassa sig. På 1960-talet 

flyttade de sista romska familjerna ut ur lägren, in i permanenta bostäder.54 

I dag har mycket hänt beträffande romerna i Sverige och deras möjlighet till skolgång 

och deras situation i skolan. Mycket återstår dock fortfarande att göra för att ge 

romerna samma utgångsläge som majoritetsbefolkningen. 

Diskrimineringsombudsmannen publicerade så sent som år 2004 en rapport, Romers 

rättigheter, i vilken 149 romer deltog genom att lämna in enkätsvar. I rapporten 

uppgavs att man utgående från enkätsvaren kunnat utläsa, att omkring två tredjedelar 

av deltagarna uppgett att de känt sig diskriminerade antingen i skolan och/eller i en 

annan utbildningssituation. Av enkätsvaren framgick också att skolan, tillsammans 

med arbetsförmedlingen, utgjorde den samhälleliga inrättning där romerna som deltog 

i studien främst valde att inte blotta sin egna, romska, identitet.55  

Ett stort antal rapporter har skrivits och många projekt har genomförts, allt för att bilda 

sig en uppfattning av hur romernas utbildningshistoria i Sverige sett ut, samt hur 

romerna upplever skolan i dag och vad som kan göras för att förbättra läget ytterligare. 

De här rapporterna och projekten har inte skrivits och drivits igenom enbart med fokus 

på grundutbildningen, utan också med tonvikt på vidare utbildning på högre nivå, 

vilket i dag är ett större problem i landet. Bland dessa projekt kan nämnas Södertörns 

Högskolas projekt ”Romsk brobyggarutbildning med inriktning mot skolan”. Projektet 

drevs inom ramen för regeringens strategi för romsk inkludering från 2012–2032, där 

utgångspunkten är att situationen för romska barn ska vara totalt likvärdig med 

majoritetsbefolkningens om 20 år. I fem pilotkommuner (Luleå, Linköping, Göteborg, 

Helsingborg och Malmö) arbetades under åren 2012–2015 med att ta fram fem 

modeller, bland annat inom ramen för skola och arbetsliv, som skulle sträva till att på 
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sikt möjliggöra lika möjligheter för romer som för majoritetsbefolkningen. Meningen 

var att de här modellerna som utarbetades i de fem pilotkommunerna senare skulle 

komma att fungera även i ett nationellt sammanhang, och inte enbart på enskild 

kommunnivå. En av de här modellerna, var brobyggarutbildningen på Södertörns 

högskola.56 Utbildningen, vars totala omfång var 30 högskolepoäng, bestod av fyra 

olika kurser, varav alla stod för 7,5 högskolepoäng var. Den här utbildningen var unik 

i sitt slag, och meningen var att de totalt 15 utbildade brobyggarna, tillhörande olika 

romska grupper, sedan skulle arbeta för att skapa förståelse mellan romska familjer, 

skolan och samhället.57 

I slutrapporteringen som publicerades år 2016, ett år efter att projektet avslutades, 

konstaterades att utbildningen bidragit till ett ökat intresse för högskoleutbildning 

bland romer. Det här ansågs vara en direkt effekt av de positiva signaler och attityder 

som brobyggarna sänt ut i sina nätverk. Även från skolverkets sida uttalades att 

brobyggarutbildningen visat sig vara en viktig del av regeringens 2012–2032 strategi 

för romsk inkludering, samt att utbildningen bevisligen bidragit till att förbättra romers 

tillträde till skolan, och att utbildningen på det viset inverkar positivt på romernas 

framtidsutsikter och livsvillkor i det långa loppet.58  

En annan publikation som är värd att nämna är den vitbok som publicerades för något 

år sedan. Den mörka och okända historien. Vitbok om övergrepp och kränkningar av 

romer under 1900-talet är, precis som titeln antyder, ett vittnesbörd om den långlivade 

diskriminering som romer fått utstå i Sverige. Vitboken publicerades år 2014 på 

inrådan av regeringen och innehåller ”en rad starka vittnesmål som beskriver 

övergrepp mot romer”. Boken belyser övergrepp mot romer på en mängd olika 

områden som till exempel skolgång, arbete, omhändertagande av barn och 

tvångssterilisering, och utgår förutom från historiska källor från intervjuer med romska 

informanter som getts möjlighet att uttala sig om de kränkningar och övergrepp som 

de upplevt. Vitboken om kränkningar och övergrepp av romer publicerades som ett 

                                                           
56 Södertörns högskolas webbsida 

<http://www.sh.se/p3/ext/custom.nsf/calendar?openagent&key=15_05_romsk_brobyggarutbildning_

med_inriktning_mot_skolan_1398677737796>. 26.11.2018. 
57 Skolverket, ”Uppdrag avseende utbildning av brobyggare inom regeringens strategi för romsk 

inkludering”, (2016), s. 3, 5. 
58 ”Södertörns högskolas romska brobyggare ökar romers intresse för högskoleutbildning”. Södertörns 

högskolas webbsida 
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led i arbetet med regeringens strategi för romsk inkludering, och meningen var allt 

sedan start att göra vitboken tillgänglig för en så stor mängd människor som möjligt. 

Om vitbokens egentliga syfte står det i vitboken så här: 

Regeringen anser att en vitbok som beskriver historien är en viktig 

utgångspunkt för ett framgångsrikt arbete med romers rättigheter. Syftet 

med vitboken är att ge ett erkännande åt offren och deras anhöriga och 

att skapa förståelse för den romska minoritetens situation i dag genom 

att i ett historiskt sammanhang belysa de övergrepp romer blivit utsatta 

för och hur stereotyper och fördomar vuxit fram och levt vidare från 

generation till generation samt hur dessa har fått ligga till grund för den 

statliga politiken.59 

 

Ytterligare en publikation som är värd att nämna i sammanhanget är det 

informationsrika paket bestående av elevmaterial samt lärarhandledning som helheten 

Antiziganismen i Sverige. Om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet 

och i dag utgör. Paketet, som är sammanställt av Kommissionen mot antiziganism, 

publicerades år 2015 och är den förkortade versionen av vitboken i ett mer 

lätthanterligt format anpassat för skolelever. Förutom att den ursprungliga texten är 

avsevärt förkortad och mer lättsmält, är det här materialet rikt illustrerat, kompletterat 

med fotografier. Dessutom innehåller det förslag till arbetsuppgifter av varierande slag 

och diskussionsteman för läraren att använda sig av i undervisningen. Materialet är 

ämnesövergripande.60 

 

2.4 Situationen i Norge 

 

Antalet romska medborgare i Norge är osäkert. I samband med att romerna år 1998 

fick status som nationell minoritet i Norge, uppskattades deras antal av myndigheterna 

till mellan 300 – 400 personer. Enlig senare uppskattning av Arbeids- og 

inkluderingsdepartementet från 2009, uppgår den norska romska befolkningens antal 

till cirka 500 – 700 personer.61 De norska romerna är fördelade på åtta storfamiljer, 

                                                           
59 ”Den mörka och okända historien. Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-

talet”. Regeringskansliets webbsida <https://www.regeringen.se/rattsliga-

dokument/departementsserien-och-promemorior/2014/03/ds-20148/>. 12.02.2019. 
60 ”Skolboken ’Antiziganism i Sverige’”. Kommissionen mot antiziganisms webbsida 

<http://www.minoritet.se/user/motantiziganism/antiziganismen-i-sverige-2/index.html>. 12.02.2019. 
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merparten av dem hör till gruppen Vlach, och är bosatta i Osloområdet. De norska 

romerna är semibofasta, och deras situation präglas av problematiska 

boendeförhållanden samt svårigheter beträffande stabil skolgång för barnen.62 

År 1972 påbörjades i Norge ett så kallat rehabiliteringsprogram för romer. 

Programmets fokus låg på att förbättra bostadssituationen, höja graden av 

alfabetisering samt yrkesutbildning bland romer. I utbyte mot att romerna deltog i det 

här programmet, skulle de sedan få ta del av den sociala välfärden i landet. Mellan 

åren 1977–1992 fanns också så kallade romska klasser i skolorna, men då det här 

projektet upphörde, var det ingen som tog ansvar för de här romska eleverna utan de 

placerades i vanliga klasser, vilket ledde till att närvaron minskade drastiskt.63 

År 1973 publicerades en vitbok, ”Om tiltak for de norska sigøynere” (”om åtgärder 

för de norska zigenarna”). Den här vitboken har ansetts vara det första beviset på 

en politik som bröt med de gamla försöken till tvångsassimilering av romerna i 

Norge. I den här vitboken redogjordes för de allra viktigaste satsningsområdena 

för att åtgärda romernas situation, och dessa beaktade främst frågor rörande 

bosättning, utbildning och arbete. I Oslo kommun grundades samma år Avdeling 

for sigøynersaker, eller Sigøynerkontoret, som det också kallades, en egen 

avdelning som ansvarade specifik för ”zigenarärenden”. Sigøynerkontoret hade 

som främsta uppgift att fungera som kontaktlänk till romerna, samt ansvara för 

att ordna med bostäder till dem. År 1988 upphörde Sigøynerkontoret med sin 

verksamhet som socialbyrå, och meningen var nu istället att alla romska familjer 

skulle kunna söka hjälp och få stöd hos de distriktskontor i de kommuner där de 

var hemmahörande: allt för att undvika särbehandling och -ställning av romerna 

som folkgrupp, och istället integrera dem. Ytterligare några år senare upphörde 

Sigøynerkontoret helt och hållet med sin verksamhet.64 

År 2009 publicerade Arbeids- og inkluderingsdepartementet å regeringens vägnar en 

handlingsplan, Handlingsplan for å bedre levekårene for rom i Oslo, vars syfte var, 

som titeln säger, att förbättra levnadsvillkoren för romer i Oslo. I handlingsplanen 

presenterades bland annat målgruppen för rapporten, romernas historiska bakgrund i 
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62 Rodell Olgaç, s. 34. 
63 Rodell Olgaç, s. 35. 
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landet, romernas aktuella situation i landet, internationella erfarenheter av arbete för 

att förbättra romernas levnadsförhållanden men också och kanske främst tio konkreta 

åtgärder för att förbättra romernas levnadsvillkor i Oslo.  

År 2014 presenterades en uppföljning av handlingsplanen från 2009, Et skritt på veien. 

Evaluering av Handlingsplan for å bedre levekårene blant Rom i Oslo. I uppföljningen 

presenterades handlingsplanen från 2009 och förbättringsåtgärderna i sin korthet, samt 

bakgrunden och orsakerna till handlingsplanens uppkomst och, nog det väsentligaste 

av allt, de slutsatser och resultat och reflektioner som man kommit fram till under de 

fem år som gått sedan handlingsplanen sattes i verket. Man kunde, i 

uppföljningsrapporten från 2014, konstatera, att det tyvärr var lite som tydde på att 

handlingsplanen verkligen hade lett till någon förbättring beträffande de norska 

romernas levnadsvillkor. Inte heller kunde man konstatera att handlingsplanen hade 

lett till att diskrimineringen riktad mot norska romer hade minskat, vilket hade varit 

ett av huvudmålen med handlingsplanen från 2009. Den allra största andelen av de 

resurser som fanns att tillgå för att driva igenom åtgärderna, lades på åtgärd nummer 

ett, det vill säga möjlighet till vuxenutbildning för norska romer. En stor del av 

resurserna lades också, i anknytning till det här, på vägledning och information för 

vuxna romer men inte heller detta utföll som önskat och tänkt.65 I 

uppföljningsrapporten presenterades fyra olika centrala punkter eller teman som inte 

hade ingått som åtgärder i 2009 års handlingsplan, utan som hade utarbetats efter 

samtal med romer samt personer som jobbat nära romer. De här punkterna 

presenterades som centrala åtgärder för att i framtiden ha en realistisk möjlighet att 

verkligen förbättra de norska romernas levnadsvillkor  

 

2.5 Situationen i Danmark 

 

I Danmark finns i dag ungefär cirka 2000 romer, samt cirka 500 romska flyktingar från 

det forna Jugoslavien. Av dessa totalt 2500 personer bor den största enhetliga gruppen, 

en samling på cirka 500 romer med jugoslaviskt ursprung, i Helsingør. Den här 

gruppen består till cirka 50 procent av barn under 18 år. Helsingør anklagades vid 
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ett tillfälle för rasdiskriminering, efter att det uppdagades att kommunen från 

1990-talet och framåt hade placerat romska barn i specialklasser.66 

De romska föreningarna och organisationerna i landet, i den mån de överhuvudtaget 

existerar, har en väldigt svag ställning. Danska myndigheter har haft en uttalad 

inställning om att lika möjligheter för människor i främsta hand uppstår genom 

skapandet av lika villkor för alla. Den här inställningen från myndigheterna har i sin 

tur gjort att man upplevt att det inte har funnits ett behov i landet av att införa särskilda 

åtgärder för några folkgrupper för att förbättra deras situation och levnadsstandard och 

-villkor.67 

Även om man i Danmark har stadfäst Europarådets ramkonvention om skydd för 

nationella minoriteter samt minoritetsspråkskonvention, har det inte inneburit några 

förbättringar för romerna som minoritet och folkgrupp i landet. Det här beror helt 

enkelt på det faktum att romerna inte är erkända som nationell minoritet i landet, trots 

ett flertal uppmaningar riktade gentemot landet av Europarådet rådgivande 

kommitté.68 

Det har varit väldigt svårt att hitta någon annan information om romer i Danmark samt 

deras skolgång, än den som kortfattat nämns i Rodell Olgaçs doktorsavhandling. Det 

här beror förmodligen på en kombination av de två ovanstående faktum: Dels att man 

i Danmark inte har ansett något behov av speciella stödåtgärder varvid romerna 

lämnats vind för våg i likhet med många andra folkgrupper i minoritet i samhället, 

samt dels det faktum att romerna inte är erkända i landet som nationell minoritet. Som 

en följd av detta, finns det, vad jag kunnat upptäcka, inga statliga organisationer eller 

projekt som är inriktade på att utreda romernas situation beträffande till exempel 

boende, arbete eller skolgång i landet. Det är troligt att romerna i Danmark upplever 

samma svårigheter och utmaningar som i de övriga nordiska länderna, men med den 

skillnaden att det inte finns någon som har ett uttalat ansvar över och gentemot dem 

för att se till att förbättra de här svårigheterna. 

 

 

                                                           
66 Rodell Olgaç, s. 31. 
67 Rodell Olgaç, s. 31. 
68 Rodell Olgaç, s. 31–32.  



Sofia Laurila 

 

39 
 

3 Från avvisande till aktiv rompolitik 

 

I det här kapitlet bildas bakgrund till den analys som koncentrerar sig på perioden från 

grundskolans införande i Finland fram till och med i dag. I bakgrundskapitlet redogörs 

för centrala element i behandlingen av romerna så väl innan kriget som i den 

efterkrigstida rompolitik som format den period som avhandlingen i sig behandlar. 

 

 

3.2 Lösdrivarförordningen 1883 och ”zigenarparagraferna” 

 

Under slutet av 1800-talet var Finland ett land präglat av omfattande och snabba 

samhällsförändringar. I det nya, moderna Finland som växte fram i takt med 

förändringarna blev romerna en allt mer synlig grupp i samhället. Som ett led i den 

nya, offentliga debatten, började också konflikter och kontroverser som gällde 

romerna eller var kopplade till dem som folkgrupp avhandlas i det offentliga rummet 

på ett sätt som inte var brukligt sedan tidigare. ”Zigenarfrågan” blev ett offentligt 

problem för alla att ta del av. Stor vikt och möda lades vid den här tidpunkten 

uppbyggandet av den finska nationalstaten och det finska. Myten om det nationellt 

enhetliga Finland och det homogena finska folket frodades. Patriotismen var stark, och 

fennomanerna gjorde allt i sin makt för att uppmuntra och sprida de här tankarna. I ett 

Finland som präglades av de här nationalistiska tankarna, och föreställningarna om 

finländarna som ett homogent folk, betraktades såväl judar som samer och romer som 

främmande element som störde framväxten av nationalstaten Finland.69 

”Zigenarfrågan” togs upp till behandling i den återuppståndna lantdagen år 1863–

1864, samt efter det i ståndsförsamlingen åren 1872, 1877–1878, 1888, 1894 samt 

1897.  Som synes togs ”zigenarfrågan” relativt frekvent upp till diskussion.  

I lösdriverilagen och förordningen om laga försvar70 från år 1852 stipulerades att 

”zigenarna” var en folkgrupp som ovillkorligen definierades som lösdrivare vilka utan 

dröjsmål skulle förpassas till arbetsanstalt. År 1864 presenterades ett 

omarbetningsförslag av ovannämnda förordning där en tilläggsparagraf, 

zigenarparagerafen, föreslogs.  Följande år 1865, trädde den omarbetade lagen i kraft 
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och i och med zigenarparagrafen pekades ”zigenarna” ut som en särskild folkgrupp i 

samhället som lättvindigare än andra kunde placeras i arbetsanstalt.  

De rådande lösdriveribestämmelserna och -förordningarna under slutet av 1800-talet 

målade i princip in romerna i ett hörn och samhället motarbetade dem på alla tänkbara 

vis. Det var svårt för romerna att erhålla någon hemortsrätt på grund av en flera 

generationer lång, ofta mer eller mindre påtvingad, nomadiserande livsstil. Samtidigt 

var såväl länsmän som präster ofta motvilliga att mantalsskriva dem även om de var 

välkända på orten, och bönder var även de negativt inställda till att skriva på tjänste- 

eller torparkontrakt. Tack vare alla de här motgångarna och motviljorna var romerna 

mer eller mindre tvungna till en, så att säga, ”papperslös” tillvaro, vilket innebar en 

ständig och överhängande risk för att bli anhållen för lösdriveri.71 En ond cirkel 

uppstod, och man straffade i princip romerna för någonting de inte kunde påverka.  

 

 

3.3 Walles kommitté 

  

År 1895, på lantdagens begäran, utförde kejserliga senaten åt Statistiska centralbyrån 

en utredning för att ta reda på hur många zigenare som befunnit sig i landet vid 

utgången av nämnda år. Arbetet slutfördes nästföljande år, och som ett led i det här 

arbetet tillsatte senaten en kommitté vars uppdrag var att utreda den så kallade 

zigenarfrågan. Kommittén benämndes ”komitén för pröfningen af zigenarfrågan i 

landet” och som ordförande och ledamot fungerade lantdagsman A. G. Walle. I 

kommittén ingick också ledamot K. H. Teittinen samt Arthur Thesleff som kallades in 

för att verka som sekreterare och sakkunnig.72 

Romernas antal under perioden uppskattades ha uppgått till cirka 2000 personer. Det 

egentliga resultatet, 1551, bedömdes vara något för lågt räknat. Med det här statistiska 

materialet som grund, presenterades sedan ett digert kommittébetänkande bestående 

av en mängd åtgärdsförslag. Meningen var att man genom de här åtgärdsförslagen 

skulle assimilera romerna genom att utplåna alla de kulturella egenheter som var 
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utmärkande för romerna som folkgrupp. Det här skulle, enligt åtgärdsförslagen, bäst 

låta sig göras genom inrättandet av så kallade zigenarskolor för de romska barnen: 

Då dessutom kändt är att zigenarnes barn lära sig zigenarspråket vid en 

ålder af 10–12 år och barnen just i denna ålder kommer befinna sig i 

skola samt deras gemenskap med äldre zigenare efter genomgången 

skolkurs i de flesta fall icke komme att leda till någon kännedom i 

nämnda språk, så kunde härigenom möjlighet beredas för att 

zigenarspråket, detta mäktiga medel att sammanhålla individerna af 

zigenarstammen och bibehålla dem som en afskild ras, i en aflägsen 

framtid kunde dö ut och därmed vore och zigenarfrågan i trängre mening 

löst.73 

Att skolgång kunde lösa många av de problem som romerna ställdes inför i samhället 

var redan då en åsikt som delades av många, inte minst romerna själva. Så här uttalade 

sig en romsk man som intervjuades år 1867 i en artikel som publicerades i tidningen 

Tapio, förvisso till synes influerad av de rådande tankegångarna kring 

tvångsassimilering av romerna: 

[...] Det bästa sättet att få zigenarna att avstå från sina nuvarande seder 

och vanor vore att de bereddes möjlighet att genom skolgång bibringa 

bildning och ett kristligt sinnelag. Men eftersom i det närmaste alla 

zigenare är så fattiga att de inte mäktar hålla barnen i skola borde de få 

försörjningshjälp av det allmänna för den tid skolgången varar och inte 

stängas ute från skolorna med mindre än att de har uppträtt olämpligt, i 

vilket fall de borde bli föremål för särskilda fostrande åtgärder i stället 

för att helt och hållet övergivas.74 

Det kommittén i praktiken föreslog var en tvångsassimilering präglad av 

tvångsåtgärder, någonting som inte alls rimmade särskilt väl med kommitténs 

strävanden efter att genom sitt arbete främja romernas likställdhet med landets 

majoritetsbefolkning. Runtom i landet var det många som stödde kommitténs 

åtgärdsförslag, medan många ställde sig kritiskt och avvaktande till dem. På det hela 

taget var de föreslagna åtgärderna, trots åsikter så väl för som emot, ändå för dyra samt 

för politiskt komplicerade att genomföra i praktiken, vilket ledde till att 

kommittébetänkandet i praktiken dog ut av sig själv vad tiden led och inte ledde till 

några som helst åtgärder.75 
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3.4 Romerna och 1921 års lag om allmän läroplikt 

 

År 1921 trädde lagen om allmän läroplikt i kraft i Finland. Enligt den här lagen var 

alla barn till finska medborgare läropliktiga, och ålades att delta i den sexåriga 

folkskolan. Skolgången skulle påbörjas vid sju års ålder.76 

I teorin lät det hela väldigt bra. Romerna var, precis som alla andra, sedan 

självständigheten år 1917 finländska medborgare77. Trots detta var verkligheten dock 

en annan för romerna än för majoritetsbefolkningen, och en obligatorisk sex år lång 

oavbruten utbildning var i majoriteten av fallen ingenting annat än en utopi som inte 

skulle komma att förverkligas på flera årtionden. Den största bakomliggande orsaken 

till att romerna är undantaget som bekräftar regeln gällande 1921 års lag om allmän 

läroplikt för alla barn till finländska medborgare, är att deras då, till en viss del 

påtvingade, kringresande livsstil inte var förenlig med en kontinuerlig och obligatorisk 

skolgång där romerna så att säga verkligen satt på skolbänken. Allmän läroplikt 

innebar inte att eleverna var tvungna att fysiskt vara på plats i skolan, enbart att de var 

ålagda att få den undervisning som den allmänna läroplikten stipulerade och på så sätt 

uppfylla den allmänna läroplikten. Med andra ord kunde också hemundervisning vara 

ett alternativ om man av en orsak eller annan inte kunde vara på plats i skolan, men 

även det här alternativet var så gott som uteslutet för majoriteten av de romska barnen 

eftersom det inte fanns någon i familjen eller släkten som kunde undervisa dem 

eftersom de inte själva hade fått den undervisning som behövdes och ofta var 

analfabeter, eller bara kunde skriva sitt eget namn. Det finländska skolsystemet var 

helt enkelt uppbyggt kring andra kulturella normer än romernas. I den tidigare 

omnämnda boken Vanhojen tie framkommer också att romerna inte alltid hade 

kännedom om att den allmänna läroplikten. Hulda Lindgren, född i slutet av 1930-

talet, säger så här: 

”Siihen aikaan [kun minä olin lapsi] ei koulupakkoa ollut, ja se oli 

mustalaisen lapsi sellainen, että se ei tahtonut mennä kouluun. Ei sitä 

ymmärtänyt silloin. Olisi se hyvä ollut, jos olisimme oppineet lukemaan. 

Monesti se hävettää, kun ei osaa. Ihmiset katsovat, että oletpa 

alkeellinen, eikä sitä voi olla sillä tavalla itsenäisesti.” 

[---] 

                                                           
76 Aulis Pitkälä, Läroplikten 95 år – Utbildningsstyrelsen 25 år, Utbildningsstyrelsens blogg. 
77 Social- och hälsovårdsministeriet, s. 6. 

 



Sofia Laurila 

 

43 
 

Jos Hulda saa kirjeen, hän luetuttaa sen jollain. Aikuisena hän on saanut 

apua omilta lapsiltaan.78 

 

Många av de romska barn som deltog i undervisningen behandlades också dåligt i 

skolan, och ansågs inte likvärdiga av lärarna vilket gav en bitter eftersmak och spädde 

på den negativa inställningen till skolan som instans och bidrog ytterligare till en ovilja 

att delta i och ta del av undervisningen. Aino Valentin berättar i Vanhojen tie om hur 

hennes familjemedlem blev bemött i skolan på 50-talet, och de antiziganistiska 

tankegångarna syns tydligt i skildringen: 

Koulussa ei Ainon ja hänen veljensä lisäksi muita romaneja ollut. Aino 

kertoo, että jotkut opettajat kohtelivat heitä huonosti. Veljeä lyötiinkin.  

”Naisopettaja löi niin, että sormuksen kuva jäi veljen poskeen. Se 

opettaja oli ehkä niin rasistinen. Kuudennella luokalla sitten miesopettaja 

löi veljen pyörryksiin. Silloin isä suuttui todella. Kyllä romanin pitää olla 

kymmenen kertaa parempi, ennen kun hänet hyväksytään.”79 

 

Det var inte förrän man år 1968 tillsatte en ny delegation för zigenarärenden under 

ledning av riksdagsledamot Jacob Söderman som bollen sattes i rullning och en 

förändring beträffande romerna och deras möjligheter till skolgång sakta men säkert 

fick sin början. Under delegationens första sammanträde sammanställdes ett program 

med åtgärdsförslag, där bland annat akut ingripande i den aktuella bostadspolitiken för 

romer ingick. Som en följd av det här åtgärdsförslaget inleddes år 1969 ett samarbete 

med sociologiska institutionen vid Helsingfors universitet, där man utredde den 

romska befolkningens boendesituation en gång för alla. Resultatet av undersökningen 

blev att merparten av romerna bodde i undermåliga bostäder, och år 1970 inkluderade 

man för första gången ett bidrag i den statliga budgeten, avsett för kommuner att 

                                                           
78 Aija Kuparinen, Olga Poppius, Vanhojen tie, (Helsingfors 2017), s. 67. 

Övers. ”På den tiden [när jag var barn] fanns inget skoltvång, och zigenarbarnet var sådant att det inte 

ville gå i skola. Inte förstod man då. Nog hade det varit bra om vi hade lärt oss att läsa. Ofta skäms 

man när man inte kan. Folk tycker att man är enkelt funtad, och man är inte självständig”. [---] 

Om Hulda får ett brev, låter hon någon läsa det för henne. Som vuxen har hon fått hjälp av sina egna 

barn. 
79 Kuparinen, Poppius, s. 150. 

Övers. I skolan fanns inga andra romska elever än Aino och hennes bror. Aino berättar att vissa lärare 

behandlade dem illa. Brodern blev slagen. 

”En kvinnlig lärare slog honom så att ringen lämnade ett avtryck på hans kind. Den läraren var kanske 

rasist. I sjätte klass var det sedan en manlig lärare som slog min bror så att han svimmade. Då blev 

pappa riktigt arg. Det är nog så, att en rom måste vara tio gånger bättre innan hen blir accepterad”. 
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ansöka om i syftet att förse kommunernas romer med hyggliga hyresbostäder.80  

 

 

3.5 Den romska socialpolitiken i det efterkrigstida Finland: Livet i läger 

 

På Karelska näset och i gränskarelen fanns innan andra världskriget en omfattande 

romsk befolkning. När hela den karelska befolkningen evakuerades efter 

Moskvafreden i mars 1940, fanns bland dem cirka 1500–2000 romer vilket totalt sett 

utgjorde cirka 60 procent av den romska befolkningen i Finland81. Totalt tvingades 

cirka 430 000 personer att lämna sina hem.82 I Vanhojen tie skriven av Aija Kuparinen 

i samarbete med fotografen Olga Poppius berättar Irja Bollström, född och uppvuxen 

i Karelen, om sin barndom bland annat enligt följande:  

Irjan lapsuuden karjalaisperheessä oli viisi siskosta. Perhe asui välillä 

Irjan isän äidin luona Kuokkalassa, missä mummulla oli asunto. Siellä 

sisarukset kävivät vähän aikaa koulua sillä aikaa, kun vanhemmat 

kiersivät leivän perässä. Irja ehti käydä vain yhden luokan alakoulua. 

Sitten isä ja äiti hakivat lapset mukaansa ja he lähtivät yhdessä tien 

päälle. Irja ei oppinut lukemaan. Kirjoittaa hän osaa vain oman nimensä. 

   

”Olisin minä halunnut koulua käydä, mutta ei siihen ollut 

mahdollisuuksia. Olisi ollut hyvä oppia lukemaan. Isäni osasi lukea ja 

kirjoittaa ja muistaakseni äitikin osasi lukea. Ei sitä osannut ajatella 

mitään haaveita silloin, sitä mietti vain, mistä sai leipää.”83 

 

Livet hade inte varit lätt för de evakuerade romerna innan kriget, men det var det 

minsann inte under kriget och efter kriget heller. Totalt tjänstgjorde minst 300 romska 

män vid fronten, varav en del stupade. Samtidigt utsattes de romer som fortfarande var 

kvar vid hemmafronten för en utpräglad antiziganism och diskriminering. Det hela 

                                                           
80 Pulma, Suljetut ovet, s. 183. 
81 Pulma, red. Wickström & Wolff, s. 208. 
82 Pulma, De finska romernas historia, s. 158. 
83 Kuparinen, Poppius, s. 19. 

Övers. I Irjas karelska barndomsfamilj fanns fem syskon. Ibland bodde familjen hos Irjas fars mor i 

Kuokkala, där farmodern hade en bostad. Där gick syskonen i skola en kort period medan föräldrarna 

reste runt i jakt på brödföda. Irja hann bara gå en klass i småskolan. Sedan kom pappa och mamma 

och hämtade barnen och tog dem med sig och de gav sig av ut på vägarna tillsammans. Irja lärde sig 

inte att läsa. Skriva kan hon bara sitt eget namn. 

”Nog skulle jag ha velat gå i skola, men det fanns det inga möjligheter till. Det hade varit bra att lära 

sig läsa. Min pappa kunde läsa och skriva och jag vill minas att mamma också kunde läsa. Man kunde 

inte tänka på några önskedrömmar då, man funderade bara på varifrån man fick bröd.” 
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handlade om en ny inställning, enligt vilken varenda en skulle ställa upp för sitt 

fosterland och göra sig nyttig. De evakuerade romerna hamnade i ett trångmål, 

eftersom de hade förlorat många av sina försörjningsmöjligheter genom 

evakueringen.84  

Så småningom samlades de här evakuerade romerna i så kallade ”zigenarghetton”, tält- 

och kåkstäder, i de stora städernas utkanter. Livet i de här slumområdena präglades av 

extrem fattigdom, svåra boendeförhållanden, sanitära olägenheter och sjukdomar samt 

brottslighet.85 I en reserapport skriver Oskari Jalkio följande om de evakuerade 

romernas boendesituation och tillvaron i lägren efter kriget: 

De flesta evakuerade romer är fortfarande tvungna att bo i eländiga och 

kalla bostäder. Ofta bor flera tiotals personer i ett enda rum, sjuka och 

friska huller om buller. Halvnakna barn gråter av köld och hunger i en 

tävlan om att få sina röster hörda. Därför är livet i tillhåll av det här slaget 

mycket nervpåfrestande. Det är beklämmande att se de stackars barnen 

turas om att använda det gemensamma galosch- eller skoparet för att gå 

ut. Det är också rörande att se hur barn som går i skolan – en rätt sällsynt 

syn – försöker läsa sina läxor i bullret och oljudet.86 

 

Under efterkrigstiden uppstod ”zigenarfrågan” på nytt. Ett nytt inslag var att romerna, 

åtminstone till en viss del, själv fick uttala sig i ärenden som gällde dem. Efter andra 

världskriget präglades ”zigenarfrågan” främst av spörsmål som gällde bostäder och 

boende. Under åren efter krigsavslutet lyckades romerna förhållandevis ofta med att 

skaffa sig egna bostäder av något slag, även om skicket på bostäderna i regel var under 

all kritik. Kommunala myndigheter och grannar försökte ofta motarbeta inflyttningen 

av romska familjer, och ansträngde sig många gånger för att jaga iväg dem från 

bostadsområden och förhindrade dem från att bosätta sig i hyresbostäder i gott skick.87 

En som påtalat romernas situation efter kriget är Vieno Palm, född Hagert, som 

intervjuades för boken Vanhojen tie. Så här berättar hon:  

Vieno muistaa olleensa kerran vastassa, kun veli palasi rintamalta. 

Nuoret miehet menivät baariin ja tilasivat oluet, mutta tarjoilija kieltäytyi 

myymästä romaneille. Veli raivostui ja kaatoi ravintolan pöydät nurin. 

Tarjoilija soitti poliisit. He kuitenkin kehottivat vain tarjoilijaa myymään 

miehelle oluet. 

                                                           
84 Pulma, De finska romernas historia, s. 162, 168, 169. 
85 Pulma, De finska romernas historia, s. 169, 172. 
86 Pulma, De finska romernas historia, s. 162. 
87 Pulma, De finska romernas historia, s. 174, 177. 
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”Veljeni suuttui niin sen tarjoilijan käytöksestä. Että näinkö heidät 

otettiin vastaan, kun he palasivat linjoilta. Suomalainen ei antanut 

mustalaiselle mitään arvoa, kun sota oli ohi. Mustalainen oli vain 

mustalainen.”88 

 

Även Riikka Tanner behandlar i boken Käheä ääninen tyttö. Kaalengo tsaj utgiven år 

2009, skriven främst utgående från romen Tuula Linds och hennes familjs erfarenheter 

och upplevelser, de evakuerade romernas efterkrigstida tillvaro i ”zigenarlängren” i 

slumområdena utanför de stora städerna:  

Tällaiset väliaikaisiksi tarkoitetut teltat ja hökkelit muodostivat yli 

kolmenkymmenen perheen kylän espoolaisen metsän reunassa, ahon 

laidassa. Puolet asukkaista oli lapsia, aikuisista enemmistö oli naisia. 

Parhaimmillaan leirissä asui kesäisin yli 200 ihmistä, heitä tuli ja meni 

eikä kukaan tarkalleen tiennyt, kuka milloinkin siellä yöpyi. Kesällä leiri 

oli myös evakkomustalaisten ja varsinkin mustalaisnuorten 

kokoontumispaikka, ja ilmapiiri oli tietysti rennompi ja vapautuneempi 

kuin talvella. Monia asukkaita yhdisti sodassa menetetty Karjala. He 

olivat lähteneet sotaa pakoon omista mökeistään; Dagmar ja Jallu 

lapsineen Uudeltakirkola. Usein aamuisin Tana tuhahti tuskaisesti ja 

sadatteli perheensä kohtaloa. ”Sota vei meiltä kaiken. Ja enemmänkii. 

Mittään vaan ei saatu tilalle.”89 

 

 

 

 

                                                           
88 Kuparinen, Poppius, s. 31. 

Övers. Vieno minns när hon mötte sin bror en gång när han kom tillbaka från fronten. De unga 

männen gick till en bar och beställde varsin öl, men servitören vägrade betjäna romerna. Brodern blev 

förargad, och fällde omkull restaurangens bord varpå servitören ringde till polisen. Poliserna 

uppmanade ändå bara servitören att sälja varsin öl åt männen.  

”Min bror blev så arg på den här servitörens beteende. Var det så här de blev mottagna, när de 

återvända från fronten. Finländaren satte inget värde på en zigenare, när kriget var över. En zigenare 

var bara en zigenare.” 
89 Riikka Tanner, Tuula Lind, Käheä-ääninen tyttö. Kaalengo tsaj, (Helsingfors 2009), s. 14–15. 

Övers. Sådana här tält och kojor som var avsedda som tillfälliga lösningar bildade tillsammans en by 

där över trettio familjer bodde i utkanten av skogen i Esbo. Hälften av invånarna var barn, av de vuxna 

var majoriteten kvinnor. Som mest bodde det över 200 personer i lägret om somrarna, de kom och 

gick och ingen visste med säkerhet vem som övernattade där när. Om somrarna var lägret också de 

evakuerade zigenarnas och i synnerhet zigenarungdomarnas samlingsplats och atmosfären var 

naturligtvis mer avslappnad än på vintern. Många av invånarna förenades genom det i kriget förlorade 

Karelen. De hade lämnat sina egna stugor och flytt kriget; Dagmar och Jallu med sina barn från 

Nykyrka. Ofta om morgnarna muttrade Tana plågsamt och förbannade sin familjs öde.  

”Kriget tog allt i från oss, och mer därtill. Vi fick ingenting istället.” 
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3.5.1 Betydande aktörer inom ramen för den efterkrigstida rompolitiken 

 

Zigenarmissionen rf grundades på ett möte i Tammerfors, under pingsten 1906. 

Föreningens strävan var sedan start att hjälpa romerna att undkomma ”andligt och 

ekonomiskt förfall”. Ända sedan början, präglades dock även Zigenarmissionens egen 

verksamhet av ekonomiskt trångmål, och på grund av det här saknade verksamheten 

kontinuitet. Det startades med stort engagemang upp diverse projekt inom olika 

verksamhetsområden, men samtliga blev mer eller mindre kortvariga. Under första 

världskriget och inbördeskriget utarmades föreningen ytterligare, och verksamheten 

ebbade sakta men säkert ut helt och hållet.90 

Då det sedan i och med den efterkrigstida rompolitiken väcktes nya ärenden och frågor 

som gällde romerna och nya utmaningar uppstod, väcktes också åter Zigenarmissionen 

och dess verksamhet till liv. Ledaren för och grundaren av Zigenarmissionen, Oskari 

Jalkio, hade vistats i Sverige under kriget där han bland annat verkade som lärare i de 

ambulerande ”zigenarskolorna” i romernas läger men återvänder efter krigsslutet till 

Finland med en helt ny syn på hur ”zigenararbetet” borde utföras.  

Även om den uppdaterade Zigenarmissionen vann stöd hos så väl statskyrkan som 

statsmakten, riktades mycket kritik mot föreningen av romerna själva, som ansåg att 

föreningen gjorde mer skada än nytta för romerna. År 1946 lämnades en skrivelse, 

undertecknad av 246 romer, in till regeringen där dessa romer uttryckte en önskan om 

att statsmakten skulle ta ansvaret över att förbättra den romska minoritetens sociala 

ställning i samhället. I samma skrivelse riktades även skarp kritik mot 

Zigenarmissionen. Skrivelsen vann dock inget gehör hos statsmakten.  

År 1953 gjordes från romernas sida ett nytt försök att motarbeta Zigenarmissionens 

monopol inom rompolitiken. Då grundades under ledning av Ferdinand Nikkinen 

Romernas förbund i Finland, Suomen Romanien Liitto – Romanengo Staggos, som 

snabbt fick 180 medlemmar. Förbundet utarbetade bland annat ett målprogram 

bestående av sju punkter, där fokus låg på utbildning, fostran och upplysning. Det var 

en helt annan linje än Zigenarmissionens, vars målsättningar fortsättningsvis präglades 

av utdaterade tankar om tvångsassimilering av romska barn. Den verksamma perioden 

                                                           
90 Pulma, De finska romernas historia, s. 123–124, 128–129. 
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för Romernas förbund blev kort, men sådde ett frö om att romerna behövde en 

möjlighet att göra sina egna röster hörda.91 

År 1956 grundades i samarbete med Social- och hälsovårdsministeriet delegationen 

för zigenarärenden, i dag verksam som delegationen för romska ärenden, vars främsta 

uppgift var att under nästkommande tioårsperiod följa upp den statliga finansieringen 

av Zigenarmissionens verksamhet och säkerställa dess tillräcklighet. Fortfarande 

kretsade den finska rompolitiken kring Zigenarmissionen och dess uttalade 

assimileringspolitik. Vändningen kom år 1967 då Suomen mustalaisyhdistys – 

Finlands Zigenarförening grundades.  Föreningen ställde upp tre mål: 

1. Att förbättra romernas levnadsförhållanden i största allmänhet 

2. Att minska avståndet mellan romerna och majoritetsbefolkningen genom att 

sprida information och kännedom i bägge riktningar och på det viset skapa 

förändring i attityd och bemötande 

3. Att värna om romernas säregna kultur och värdefulla traditioner 

Högst upp på listan fanns ambitioner som att förbättra romernas bostadsförhållanden, 

utbildning, rättsskydd samt hälsoförhållanden och föreningens mål uppmärksammades 

stort i pressen. Sedan riksdagsvalet år 1966 fanns nu riksdagsledamöter som aktivt 

började följa föreningens linje och arbeta för en rompolitik som kännetecknades av att 

romerna själva fick vara med och påverka och uttrycka sina egna önskemål och 

intressen. Den nya rompolitiken stöddes av FN:s avtal för avskaffande av 

rasdiskriminering som godkändes år 1956 och fick som följd att rasdiskriminering 

kriminaliserades i Finland enligt lag år 1970.92 Nu påbörjades en period av aktiv 

rompolitik i Finland. 

 

                                                           
91 Pulma, red. Wickström & Wolff, s. 210–211. 
92 Pulma, red. Wickström & Wolff, s. 213, 220–221. 
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3.5.2 Barnen som förändringsprojekt: Tvångsassimilering genom 

omhändertagande 

 

Rodell Olgaç skriver i sin doktorsavhandling att barnen ”ofta varit föremål för 

majoritetssamhällets övergrepp”93. Redan på 1700-talet växte en idé fram i Finland om 

att romska barn och ungdomar skulle assimileras genom omhändertagande åtgärder 

från samhällets sida. Idén hängde kvar in på och allt igenom 1800-talet, och blommade 

slutligen ut under årtiondena efter andra världskriget då idén fick verkligt fotfäste.94  

Mustalaislasten ankeat olosuhteet hätkähdyttivät jatkuvasti lähetyksen 

työssä olevia henkilöitä. Aikuiset romaanit olivat sitä, mitä olivat. He 

olivat tottuneet ja paatuneet omaan elämänosaansa. Mutta lapsia 

auttamalla saataisiin kasvamaan uudenlainen mustalaissukupolvi.95 

 

Redan på 1920-talet arbetade Zigenarmissionen för grundandet av romska barnhem, 

men det var inte förrän på 1950-talet då staten och kommunerna började understöda 

projektet ekonomiskt som det hela blev en möjlighet.96 Under åren 1953–1977 var tre 

barnhem och ett ungdomshem en del av Zigenarmissionens verksamhet. I dag kvarstår 

bara ett av dessa, nämligen barnhemmet Päiväkumpu i Hyvänneula med totalt 14 

vårdplatser indelade i tre vårdgrupper, enligt ålder. Under vissa perioder av sitt liv 

tillbringade nästan vartannat romskt barn minst en del av året på barnhem. Ofta låg 

socioekonomiska orsaker som bland annat dåliga boendeförhållanden till grund för 

vistelsen, men även romernas egen kultur och seder: Barn från tidigare äktenskap 

placerades till exempel ofta på barnhem då föräldrarna bildade nya familjer och 

skaffade fler barn i de nyare konstellationerna.97 Så här skriver Riikka Tanner om hur 

det gick till när Tuula Lind hamnade på zigenarmissionens barnhem i november 1953: 

Marraskuun toisen päivän aamuna kahvit juotuaan Emma Lind lähti tytär 

sylissään kävellen kohti Espoon kunnantoimistoa ja allekirjoitti siellä 

lastensuojelijan huoneessa sopimuksen tyttärensä huostaanotosta. 

Toisena osapuolena olivat Espoon kunnan lastensuojelun työntekijät: 

                                                           
93 Rodell Olgaç, s. 26. 
94 Pulma, De finska romernas historia, s. 84. 
95 Martti Grönfors, Suomen mustalaiskansa, (Juva 1981), s. 38. 

Citat övers. De personer som arbetade för missionen upprördes gång på gång av Zigenarbarnens 

dystra förhållanden. De vuxna romerna var vad de var. De vara vana vid och härdade inför sin 

situation. Men genom att hjälpa barnen kunde man uppfostra en ny zigenargeneration. 
96 Grönfors, s. 38. 
97 Pulma, De finska romernas historia, s. 258–260. 
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huoltotarkastajat Ulla Pihlström ja Linnea Nyberg.  

Väliaikaiseksi aiottu huostaanotto muuttui ajan myötä lopulliseksi. 

Emma Lind ei tämän jälkeen enää koskaan hoitanut tytärtään.98 

 

Panu Pulma har benämnt Zigenarmissionens barnhem som ”verktyg för rasistiska 

assimileringssträvanden”, och hävdat att man kan dra det hela så långt som att barnen 

i barnhemmen blev utsatta för brott mot mänskliga rättigheter, detta så sent som på 

1970-talet. Mycket få undersökningar har gjorts beträffande barnhemsbarnens och 

fosterhemsbarnens anpassning och placering i samhället efter barnhemstiden, och om 

deras vardag och liv i stort finns hemskt lite information att hämta. Janette Grönfors, 

som själv har en bakgrund som barnhemsbarn, har uttryckt att en viktig del av 

romernas historia i Finland helt har förtigits.99.  

I många fall har de forna barnhemsbarnen, sedan de flyttat från barnhemmen, utsatts 

för diskriminering av andra romer eftersom de varken haft kunskap om den egna 

kulturen eller kännedom om det egna språket. Jorma Mänttäri, som verkat som 

föreståndare vid ett av Zigenarmissionens barnhem, skriver i sin pro gradu avhandling 

från 1978 enligt följande: 

Koska laitosnuoret ovat saaneet lapsuudessa kasvatuksen valtaväestön 

tapoihin, oli luonnollista, että heillä on ollut sopeutumisvaikeuksia oman 

heimonsa kulttuuriin… Nuorten mielipiteistä ilmenee, että suuri osa 

heistä ei tunne oman heimon kulttuuria eikä osaa tapoja. Kuitenkin 

monet heimon tavat koskettavat nuoria erikoisesti, koska vanhempien 

kunnioittaminen on hyvin keskeistä ja monet käyttäytymismuodot 

liittyvät siihen. Lastenkotien henkilökunta kuuluu valtaväestöön eikä 

tunne mustalaisväestön tapoja. Lapset kasvatetaan valtaväestön 

kulttuuriin. Heidän on yhtä vaikeata ymmärtää ja osata oman heimonsa 

tapoja kuin meillä valkolaisilla. Monet tavat ovat pieniä 

yksityiskohdiltaan ja niitä on paljon. Ne voi oppia vain asumalla pitkän 

ajan heimon parissa.100 

                                                           
98 Tanner, Lind, s. 16. 

Övers. På morgonen den andra november efter att hon druckit upp sitt kaffe, begav sig Emma Lind till 

fots med sin dotter i famnen till Esbo kommunkansli där hon i barnskyddsarbetarens rum 

undertecknade ett avtal om omhändertagandet av dottern. Som andra part deltog arbetarna inom Esbo 

kommuns barnskydd: Ulla Pihlström och Linnea Nyberg. Det som var tänkt att vara ett tillfälligt 

omhändertagande blev med tiden en permanent och slutgiltig lösning. Efter det här tog Emma Lind 

aldrig mer hand om sitt barn.  
99 Pulma, De finska romernas historia, s. 259–260, 262. 
100 Grönfors, s. 40–41. 

Citat övers. Eftersom ungdomarna vuxit upp på anstalt och blivit uppfostrade i majoritetssamhällets 

seder och bruk, var det naturligt att de har haft svårigheter med att anpassa sig till sin egen stams 

kultur... De ungas åsikter ger vid handen att en stor del inte känner den egna stammens kultur och 
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Sociologen Martti Grönfors kritiserar Zigenarmissionen och dess verksamhet i sin bok 

Suomen mustalaiskansa från 1981, där han bland annat skriver att Zigenarmissionen 

alltid har varit ”de vitas ’välgörenhet’ gentemot romerna” och att man konsekvent har 

förbjudit romerna från att delta i verksamheten eftersom man ansett att de inte själva 

kunnat avgöra vad som är bra för dem och vad som inte är det. Grönfors kritiserar 

också föreningens barnhemsverksamhet, och skriver bland annat man inom ramen för 

barnhemsverksamheten har uppfostrat unga romer som inte har någon plats någonstans 

i det finländska samhället, trots att den uttalade avsikten varit att tvångsassimilera de 

här romska ungdomarna: 

Sellaisessa yhteiskunnassa kuin suomalainen yhteiskunta, jossa 

enemmistö ei ole halukas hyväksymään mustalaisia tasavertaisina 

riippumatta siitä, onko heidät ”uudelleenkasvatettu” 

Mustalaislähetyksen laitoksissa vai ei, Mustalaislähetys on auttanut 

luomaan uuden mustalaissukupolven, johon kuuluvat eivät voi täysin 

identifioitua eivätkä ole täysin sidoksissa traditionaaliseen 

mustalaisyhteisöön ja sen kulttuuriin, mutta eivät ole sen enempää 

suomalaisten hyväksymiä kuin traditionaalisetkaan mustalaiset.101 

 

Följden av barnhemsvistelsen har alltså för många barn blivit en dubbelsidig 

exkludering, där de varken passat in i den egna romska gemenskapen eller i 

majoritetsbefolkningens samhälle. Med det sagt, har före detta barnhemsbarn även 

talat i positiva ordalag om sin barnhemsvistelse. Många lyfter fram gemenskapen 

bland barnhemsbarnen som ett positivt minne, och många betonar att de aldrig hade 

gått ut grundskolan och senare hittat sin plats i yrkeslivet om det inte hade varit för 

stödet från barnhemmet och dess personal.102 Även om den här 

tvångsassimileringspolitiken har satt djupa spår hos många av de barn som utsattes för 

den och för de föräldrar vars barn fråntogs dem, går det inte att helt objektivt neka till 

                                                           
seder. Många av stammens seder berör ändå i synnerhet unga, eftersom det är väldigt centralt att 

respektera de äldre och många av sederna berör den kutymen. Barnhemmens personal hör till 

majoritetsbefolkningen och känner inte zigenarbefolkningens seder. Barnen uppfostras enligt 

majoritetssamhällets kultur. De har lika svårt att förstå och kunna den egna stammens seder som vi 

vita. Många av sederna är små detaljer, och det finns mycket av dem. Dem kan man endast lära sig 

genom att leva en längre tid med stammen. 
101 Grönfors, s. 38, 40. 

Citat övers. I ett sådant samhället som det finska samhället, där majoriteten inte är villig att acceptera 

zigenare som likvärdiga oberoende av om de har ”uppfostrats på nytt” i Zigenarmissionens anstalter 

eller inte, har Zigenarmissionen bidragit med att skapa en ny zigenargeneration där de som hör till den 

inte kan identifiera sig med eller knyta an till det traditionella zigenarsamfundet eller dess kultur, men 

inte heller är mer accepterade av finländarna än de traditionella zigenarna. 
102 Pulma, De finska romernas historia, s. 264. 
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och bortse från att en stor del av dessa barn trots allt inte hade haft någon möjlighet till 

skolgång om det inte hade varit för placeringen i barnhem och fosterhem.  

Trots att barnhemsplaceringen för många barn möjliggjorde regelbunden undervisning 

och deltagande i grundutbildningen, var just de här omhändertagningsåtgärderna och 

tvångsassimileringssträvandena en sak som i framtiden paradoxalt nog kom att 

påverka romernas attityder gentemot skolgången och deltagandet i undervisningen 

negativt, vilket jag återkommer till i ett senare skede. Det är som sagt ändå allmänt 

känt att vardagen på Zigenarmissionens barnhem ofta präglades av hårda ord, straff, 

stryk, förnedring och förminskning samt sexuellt utnyttjande av barnen, vilket skildras 

i Maija-Leena Peuras pro gradu avhandling Kolme kokemusta romanilastenkodista 

från 2014. I avhandlingen intervjuas tre informanter som alla bott på 

Zigenarmissionens barnhem, och det står klart att de här minnena är starkare kopplade 

till tiden på barnhemmet än tacksamheten över en möjlighet att få gå i skola och vida 

överskuggar den. Så här berättar Tuula Lind genom Riikka Tanner om sina upplevelser 

på Zigenarmissionens barnhem: 

Hoitaja sitoo minut henkseleillä sänkyyn, kiristää, en voi liikkua, käsiin 

sattuu, koipiin koskee. Pyristelen pimeän tultua niistä vapaaksi ja menen 

halliin. Hoitaja tulee vastaan ja toruu hellästi. Minut sidotaan uudestaan. 

Olen laiha ja pääsen ketterästi uudestaan eroon henkseleistä. Hiivin 

kettuna portaita alas. Menen keittiöön ja avaan ruokakomeron oven ja 

otan kouran täyteen sokeripaloja. Musta kettu livahtaa takaisin sänkyyn. 

Täti tulee ovelle, olen nukkuvinani ja onneksi hän pian lähtee. Nousen 

uudestaan ja piilotan valkoiset palat villatakin taskuun.  

Aamulla minä jaan makeat muille lapsille. Ahmin itse ensin viisi palaa. 

Nauramme vedet silmiin, mutta kettu ei jää kiinni, tällä kertaa. 

Seuraavana päivänä Räkä-Emma [, minut,] viedään tukasta kiskoen 

pimeään kellariin. Siellä roikkuu sika koukussa pää alaspäin. En itke, 

vaikka sika haisee ruskealle verelle. Potkin ovea. Väsyn, totun pimeään 

ja näen selvästi sian siniset silmät, valkoiset ripset ja saparon. En itke 

vaan menen nurkkaan pyytämään syntejäni anteeksi. Lupaan että en 

kulje öisin, en rimpuile, en käy sokeripaketilla.103 

                                                           
103 Tanner, Lind, s. 21–22.  

Övers. Skötaren binder fast mig med hängslen i sängen, spänner åt. Jag kan inte röra mig, det gör ont i 

armarna, det värker i benen. När det blivit mörkt sliter jag mig loss och går till hallen. Där kommer 

skötaren emot mig och grälar ömt på mig. Man binder fast mig på nytt. Jag är mager och tar mig vigt 

loss från hängslena igen. Jag smyger ner för trappan som en räv. Jag går till köket och öppnar 

skafferidörren och tar en näve full med sockerbitar. Den svarta räven slinker ner i sängen igen. Tanten 

ställer sig vid dörren, jag låtsas sova och som tur är så går hon snart igen. Jag stiger upp på nytt och 

gömmer de vita bitarna i fickan på min ylletröja. På morgonen delar jag ut sötsakerna åt de andra 

barnen, men först slukar jag själv fem bitar. Vi skrattar så vi gråter, men räven blir inte fast, inte den 

här gången. Följande dag släpar man [mig,] Snor-Emma i håret ner i den mörka källaren. Där hänger 
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Faktum kvarstår, att Zigenarmissionens barnhemsverksamhet samt 

fosterhemsplaceringarna av romska barn var tydliga uttryck för det förändringsprojekt, 

där de ”hopplösa” romerna skulle göras om och uppfostras till finländska medborgare 

i likhet med majoritetsbefolkningen: De romska barnen och ungdomarna var nyckeln 

till en framgångsrik tvångsassimileringspolitik, och för att lyckas med att genom dem 

driva igenom den här politiken fråntog man dem språket, kulturen, kläderna: allt det 

som gjorde dem till romer och, kort sagt, deras identitet.  

  

                                                           
ett svin upp och ner i en krok. Jag gråter inte, fast svinet luktar brunt blod. Jag sparkar på dörren men 

tröttnar, och vänjer mig snart vid mörkret. Jag ser svinets blåa ögon, vita ögonfransar och knorr 

alldeles tydligt. Jag gråter inte, utan går och sätter mig i hörnet för att be om förlåtelse för mina 

synder. Jag lovar att jag inte längre ska vandra omkring på nätterna, kämpa emot eller besöka 

sockerpaketet.  
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4 Det mångkulturella klassrummet 

 

4.1 Vikten av läraren interkulturella kompetens och definitionen av identitet 

 

Dagens samhälle präglas av en stor mångfald och mångkulturalitet, och klassrummet 

är inget undantag. Som lärare i dagens värld undervisar man dagligen heterogena 

grupper, där eleverna representerar så väl olika kulturer som trossamfund och kommer 

från varierande bakgrunder vilket medför både utmaningar och möjligheter. 

Att undervisa grupper som präglas av kulturell mångfald kräver anpassning av läraren. 

Man bör som lärare, verksam i en fostrande roll, vara beredd att omvärdera sina 

arbetssätt, sin värdegrund och bredda sin världsbild så att de stämmer väl överens och 

fungerar med den mångkulturella grupp man undervisar. Det här är speciellt viktigt, 

eftersom man som lärare är verksam i en position där man förmedlar så väl värderingar 

som kunskap vidare till sina elever. Lärarens interkulturella kompetens ger 

undervisningen en annan bredd och verktyg som krävs för att hantera situationer som 

kan uppstå i det mångkulturella klassrummet, bland annat för att effektivt förhindra 

diskriminering av dem som inte tillhör majoritetsbefolkningen. Lärarens 

interkulturella kompetens är också viktig eftersom den bidrar till att skapa en positiv 

atmosfär i klassrummet där olika kulturer respekteras och accepteras, men även och 

kanske främst eftersom det är väldigt viktigt för de barn som inte tillhör 

majoritetsbefolkningen att läraren som auktoritet i klassrummet uppvisar en positiv 

attityd gentemot den kultur och världsbild som barnet representerar. Utvecklandet av 

lärarens interkulturella kompetens och mångkulturella kunnande är en process som tar 

tid, och som formas genom tanke, handling och lyckade och framgångsrika 

erfarenheter av arbete och undervisning i mångkulturella grupper.104 

Geneva Gay, som bland annat skrivit böckerna Culturally Responsive Teaching 

utgiven år 2000 samt Becoming Multicultural Educators utgiven år 2003 poängterar 

att ett viktigt mål med mångkulturell pedagogik och fostran, vid sidan av mer 

självklara sådana som mångfald, rättvisa och jämlikhet, är att stöda elevernas identitet, 

av vilken kulturen är en enormt viktig del. Det här låter sig enligt Gay bäst göras genom 

                                                           
104 Heini Paavola, Mirja-Tytti Talib, Kulttuurinen moninaisuus päiväkodissa ja koulussa, (Jyväskylä 

2010), s. 74-75, 80. 
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att som lärare genomgående tillämpa olika undervisningstekniker och 

inlärningsmetoder som stöder elevernas olika kulturer och de drag som kännetecknar 

dem.105 Som exempel kan här nämnas romerna som etnisk minoritet i så väl 

klassrummet som samhället, vars kultur präglas av en stark muntlig tradition där inslag 

som till exempel musik snarare än skriven text är centrala. 

Psykologen Liisa Keltikangas-Järvinen har definierat identiteten som en helhet 

bestående av två byggstenar, de egna sinnebilderna av jaget samt jaguppfattningen. De 

här två, enligt Keltikangas-Järvinen bildar tillsammans den helhet som kallas jaget, 

med andra ord den egna identiteten. Vidare kan identiteten indelas i en individuell sfär 

och en kollektiv sfär, där den individuella sfären står för individens personlighet och 

den kollektiva sfären för det sociala sammanhang i vilka individen har vuxit upp. 

Exempel på sådana sociala sammanhang är bland annat familj, släkt, stam och folk.106 

Identiteten ger uttryck för alla de egenskaper, uttryck och tillhörigheter som kan 

användas för att beskriva en person: kön, etnicitet, ålder, tro och livsåskådning, språk 

samt geografisk boplats. Kort sagt, allt sådant som definierar en person och vem hen 

är, vilket också förklarar varför det är så otroligt viktigt att man som lärare i ett 

mångkulturellt klassrum stöder elevernas identitet och ger utrymme för de kulturella 

egenskaperna och dragen. Den traditionella synen på identitet har varit att det är 

någonting konstant och oföränderligt, där allt det som nämndes ovan bidrar till att 

forma en persons identitet, men i och med globaliseringen och postmodernismen har 

den här synen omformats. I dag betraktas identitet som någonting som lever och 

ständigt omformas, och som är så långt från statiskt man kan komma.107  

Man nog kunde likna identiteten vid en konstruktion byggd av legobitar. Man kan ta 

isär bitarna, lägga till dem igen och så plocka bort dem på nytt. Lite så här funkar det 

nog också med det som är vår identitet, den omformas utgående från olika inre och 

yttre omständigheter samt beroende på var i livet vi befinner oss. Människan blir aldrig 

färdig utan rör sig ständigt framåt i livet, och de nya erfarenheterna vi samlar på oss 

längsmed vägen formar vår identitet bit för bit. 

 

                                                           
105 Paavola, Talib, s. 82. 
106 Paavola, Talib, s. 60. 
107 Paavola, Talib, s. 60–61. 
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4.2 Den romska eleven som en del det mångkulturella klassrummet: Möjliga 

utmaningar och svårigheter 

 

För den romska eleven är det ofta en stor sak att börja skolan. Eftersom den romska 

kulturen är ytterst familjecentrerad, är det väldigt vanligt att de romska barnen inte har 

deltagit i till exempel daghemsverksamhet innan de börjar skolan. Därför är det ett 

stort steg för många romska barn att påbörja grundutbildningen och ingå i en större 

grupp där majoriteten av eleverna tillhör majoritetsbefolkningen, och den egna 

kulturen avviker stort från de övrigas. Ofta är majoritetsbefolkningens kultur helt 

obekant för de här barnen, eftersom de tidigare främst har varit i kontakt enbart med 

andra romer.108 Det finns dock många andra saker som i många fall bidrar till en 

utmanande skolgång för de romska eleverna och som man som lärare bör vara 

medveten om. 

Ytterligare en stor utmaning, förutom att själva situationen att ingå i en grupp där 

majoriteten inte delar samma kulturella värderingar och traditioner är ny för de här 

barnen, handlar om att tackla de romska föräldrarnas attityd gentemot de skyldigheter 

och mål som skolgången medför för barnet. Det här gäller naturligtvis inte alla romska 

föräldrar, men sådana föräldrar som kanske inte själva har slutfört grundutbildningen, 

som har negativa minnen från sin egen skolgång och som kanske inte ens har lärt sig 

att läsa och skriva ordentligt har svårt att förstå nyttan med och prioritera barnets 

skolgång. De här föräldrarna saknar också verktyg och kunskap för att stöda eleverna 

i deras skolgång, vilket i längden gör det svårt för läraren att motivera eleven i 

skolarbetet då stödet hemifrån saknas.109  I barnombudsmannens publikation 

Enemmän samanlaisia kuin erilaisia – Romanilasten ja -nuorten hyvinvointi ja heidän 

oikeuksiensa toteutuminen Suomessa från år 2009, uttryckte en av de intervjuade 

romska föräldrarna de ovannämnda utmaningarna med att stöda barnet i dess skolgång 

på följande sätt: 

Niin että lähdetään opiskelemaan vuosia, ja niin poispäin, niin sitten 

monesti vanhemmatkin näkee turhana sen, että meidän omien 

kokemuksien kautta, että jos on itse halunnut eteenpäin jollakin tavalla 

niin ei ole sitten päässyt. Niin että ei haluta, ei osata tukea nuortakaan, 

                                                           
108 Paavola, Talib, s. 136–137. 
109 Paavola, Talib, s. 137. 
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kun ajatellaan että se on ihan turha asia kumminkin tehdä tämä.110 

 

Ett problem är också att man ofta placerat elever från minoritetsgrupper, däribland 

romer, i specialklasser trots att de egentligen inte alls hör hemma där. Det här handlar 

ofta om språkliga svårigheter: eftersom barnet saknar förmåga att uttrycka sig korrekt 

på majoritetssamhällets språk, är det svårt för lärarna att uppskatta elevens 

kunskapsnivå vilket ibland leder till att nivån underskattas. Också problem med 

uppförande och koncentration kan leda till felaktig placering i specialklass, någonting 

som också ofta grundar sig i frustration på grund av språkliga svårigheter och problem 

med att uttrycka sig.  

Utmanande situationer i de romska elevernas skolvardag grundar sig även beklagligt 

ofta i att lärare i allmänhet har väldigt dålig kännedom och kunskap om den romska 

kulturen. Det här leder till situationer där läraren ofta agerar på basen av stereotypa 

antaganden och fördomar om ifrågavarande kultur, eller helt enkelt försöker hantera 

de utmanande situationer som uppstår utgående från majoritetssamhällets kultur. Den 

här okunskapen och oförståelsen från lärarens sida upprätthåller den diskriminering 

och utestängning som många romska elever upplever i sin skoltillvaro. En 16-årig 

pojke uttalar sig enligt följande i publikationen Enemmän samanlaisia kuin erilaisia 

om den oförståelse han upplevt från lärarnas sida i en situation där han handlat på ett 

visst sätt utgående från sin kultur och dess regelverk: 

No meillehän tuli sitten [kouluun] romanityöntekijä, että sitä kautta, että 

esimerkiksi mä olin takki päällä ruokalassa, niin siitä tuli monta kertaa 

riita [opettajien kanssa] ja mä sanoin että mä en voi olla ilman takkia, 

että se on teidän oma moka, että olette ottaneet tänne vanhemman romani 

ihmisen. Mä en voi olla ilman takkia. Sitä ne ei aina ymmärtänyt ja siitä 

tuli aina riitaa.111 – 16-vuotias poika 

                                                           
110 Pekka Junkala, Sanna Tawah, Enemmän samanlaisia kuin erilaisia – Romanilasten ja -nuorten 

hyvinvointi ja heidän oikeuksiensa toteutuminen Suomessa, (Jyväskylä 2009), s. 52. 

Citat övers. Att man far och studera flera år, och så vidare bortåt, så upplever också föräldrarna ofta 

att det är onödigt, genom de egna upplevelserna, att om man själv har velat vidare på något vis men 

sedan inte har kommit vidare. Så då vill man inte, och kan man heller inte stöda den unga, då man 

tänker att det är ändå helt onödigt att göra det här. 
111 Junkala, Tawah, s. 37. 

Citat övers. Nå det kom sedan en romsk arbetare till oss [till skolan], så att den vägen, att till exempel 

så hade jag rocken på i matsalen, så det blev det gräl om många gånger [med lärarna] och jag sa att jag 

inte kan vara utan rock, att det är ert eget fel att ni har tagit hit en äldre romsk människa. Jag kan inte 

vara utan rock. Det förstod de inte alltid och det blev det alltid gräl om. – 16-årig pojke. 
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En 14-årig flicka som intervjuades i samma publikation, berättar enligt följande om 

sina erfarenheter beträffande lärarnas okunskap om den romska kulturen: 

Mutta emmä opettajista tiedä, siellä meidän koulussa on tällä hetkellä 

[useampi] romanilasta, kyllä ne [opettajat] jonkun verran tietää, mut sit 

kummiskin välillä ne on ihan että mitä ihmettä?112 – 14-vuotias tyttö 

 

Som synes av ovanstående citat, uppstår ibland på grund av lärarens okunskap 

situationer där eleven på felaktiga grunder blir föremål för tillsägelser och 

tillrättavisning, och utpekas som obstinat och olydig. Situationer som den som 

beskrevs ovan går att undvika genom att läraren tar sitt ansvar och studerar elevens 

kultur och lär sig om dess seder, regler och traditioner och på så vis utvecklar sin 

interkulturella kompetens som Paavola och Talib lyfter fram som en väsentlig del av 

läraridentiteten och -yrket. Läraren bör och kan inte heller kräva av en elev med annan 

kulturell bakgrund att denna ska agera enligt majoritetssamhällets kultur och 

sedvänjor, utan bör respektera och visa hänsyn och förståelse gentemot elevens kultur. 

Så här säger en romsk mamma och lärare: 

Se, että opettaja ottaa oppilaan yksilönä huomioon, aivan kuten kenet 

tahansa muunkin oppilaan, riittää. Se, että opettaja vaivautuu 

tutustumaan oppilaaseensa ja tekemään parhaansa hänen oppimisensa 

eteen, niin että oppilas kokee voivansa luottaa opettajaansa ja todella 

tuntee, että opettaja välittää hänestä ja hänen oppimisestaan on riittävää. 

Oppilas kyllä aistii helposti, mitä opettaja hänestä ajattelee. Siihen ei 

sanoja tarvita. Jos oppilas kokee, ettei opettaja aidosti ole hänestä 

kiinnostunut ja esim. kiusaaminen koulussa/luokassa sallitaan, niin ei ole 

ihme, jos romanioppilas ei viihdy koulussa.113 

 

För att elevens skolgång ska fungera så bra och smärtfritt som möjligt, krävs ett bra 

samarbete och en god kontakt mellan hem och skola. På det här viset kan man också 

från skolans sida upplysa föräldrarna om vikten av utbildning, och de möjligheter det 

                                                           
112 Junkala, Tawah, s. 37. 

Citat övers. Men inte vet jag med lärarna, där i vår skola finns för tillfället [flera] romska barn, nog vet 

de [lärarna] en del, men sedan är de ändå ibland helt att vad i all världen? – 14-årig flicka 
113 Paavola, Talib, s. 138. 

Citat övers. Det, att läraren uppmärksammar eleven som en individ, precis som med vilken annan elev 

som helst, räcker. Det, att läraren bemödar sig om att lära känna eleven och gör sitt bästa för elevens 

inlärning, så att eleven upplever att hen kan lita på läraren och verkligen känner att läraren bryr sig om 

hen och hens inlärning är tillräckligt. Eleven förnimmer nog vad läraren tänker om hen. Till det 

behövs inga ord. Om eleven upplever att läraren inte är uppriktigt intresserad av hen och till exempel 

mobbning tillåts i skolan/klassen, så är det inte underligt, om den romska eleven inte trivs i skolan. 
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medför för barnen och ungdomarna i framtiden, samtidigt som föräldrarna känner 

förtroende för skolan och lärarna och vågar ta kontakt vid behov.114  

  

                                                           
114 Paavola, Talib, s. 138. 
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5 Analys 

 

5.1 Läroplanen som normativ diskurs 

 

De läroplaner som varit gällande för grundutbildningen under den tid som 

avhandlingen behandlar, det vill säga år 1968 fram till i dag, bildar i den här 

avhandlingen den normativa diskursen.  

På Utbildningsstyrelsens webbsida definieras läroplanen enligt följande: 

Grunderna för läroplanen är en föreskrift, som förpliktar 

utbildningsanordnaren att innefatta undervisningens mål och centrala 

innehåll i den läroplan som uppgörs enligt skola eller 

utbildningsanordnare.115 

Beträffande textgenre, skriver Heidi Enbacka i sin pro gradu avhandling Jämlikhet, 

hierarkier och förhållandet till den egna åskådningen. En komparativ kritisk 

diskursanalys av läroplanstexter för åskådningsämnen i den finländska och svenska 

kontexten skriven år 2016 vid Helsingfors universitet, är läroplanen att betrakta som 

ett offentligt styrdokument som är uppgjort på basen av lagstadgade krav och vars 

innehåll är formulerat av statlig instans. I Finlands fall är det regeringen, det vill säga 

statsrådet, som ansvarar för läroplanens timfördelning och Utbildningsstyrelsen som 

ansvarar för innehållet. Utgående från de här utarbetade läroplansgrunderna ska sedan 

varje kommun, skola eller utbildningsanordnare utarbeta en egen och specifik 

läroplan.116 Vilken textgenre dokumentet som analyseras lyder under, har enligt 

Norman Fairclough en stor betydelse. I Analyzing discourse. Textual analysis for 

social research utgiven år 2003 skriver Fairclough att textgenren bland annat influerar 

textens struktur, dess grammatik samt dess funktion. Läroplanen är enligt funktion och 

utformning normativ och kompakt, och förefaller vara ett neutralt styrdokument. 

Fairclough poängterar dock att texten, och det gäller alla texter inte enbart läroplanen, 

alltid är en produkt av en förhandling mellan två eller flera parter, där diskussion har 

                                                           
115 ”Läroplans och examensgrunder”. Utbildningsstyrelsens webbsida 

<https://www.oph.fi/lagar_och_anvisningar/laroplans-_och_examensgrunder>. 20.03.2019. 
116 Heidi Enbacka,”Jämlikhet, hierarkier och förhållandet till den egna åskådningen. En komparativ 

diskursanalys av läroplanstexter för åskådningsämnen i den finländska och svenska kontexten”, 

(Helsingfors universitet 2016), s. 23. 
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förts och beslut har fattats rörande vilka röster som ska inbegripas i texten och i vilken 

relation de här rösterna står i förhållande till varandra.117 

Att läroplanen utformas till att vara ett normativt styrdokument innebär att det säger 

hur någonting, i det här fallet utbildningen eftersom det är frågan om läroplanen, borde 

vara. Den här normativa egenskapen hos läroplanen innebär i princip att 

styrdokumentet och dess utsagor i teorin inte ska ifrågasättas. Anna-Leena Riitaoja 

skriver i Tutkimus opetussuunnitelmista ja kahden alakoulun arjesta som publicerades 

år 2013 att policydokument likt läroplanen ”styr undervisningen genom att definiera 

vilka behov samhället har av en utbildning”. Läroplanen som styrdokument är med 

andra ord färgad av den kulturella och samhälleliga kontext i vilken den tillkommit. 

Sirpa Lappalainen skriver i Kansallisuus, etnisyys ja sukupuoli lasten välisissä 

suhteissa ja esiopetuksen käytännöissä som publicerades år 2006 att läroplanen som 

dokument definierar de sociala praktiker som finns inom skolvärlden och ”producerar 

symbolisk representation”. Anna-Leena Riitaoja poängterar ändå att läroplanen inte 

ensam bär ansvaret att som dokument styra och reglera skolans verksamhet, men att 

den nog skapar den fundamentala struktur som skolans verksamhet grundar sig på.118 

Läroplanen tar intryck från det omgivande samhälle och, som nämnt, den kontext den 

tillkommit i och speglar som en följd av den här kontextbundenheten de diskurser som 

just då är dominerande i det samhälle läroplanen speglar. Enbacka skriver i sin 

avhandling att man genom att studera läroplanen kan komma åt den syn man haft på 

mångfald som en del av utbildningen119. I mitt fall handlar det om mångfald i termer 

av mångkulturalitet och att genom att studera och analysera olika versioner av 

läroplanen synliggöra hur man sett på romerna och deras plats i majoritetssamhällets 

skola. Genom att studera olika på varandra efterföljande versioner av läroplanen gör 

jag det genom vad Fairclough kallar en intertextuell kedja, där man studerar ”samma” 

text i ett antal olika utföranden. Genom att analysera en intertextuell kedja synliggör 

man, skriver Fairclough, hur textens uppbyggnad och innehåll transformeras.120 

 

                                                           
117 Enbacka, s. 23–24. 
118 Enbacka, s. 24. 
119 Enbacka, s. 24. 
120 Winther Jørgensen, Phillips, s. 85. 
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5.2 Romerna i den normativa diskursen 

 

Den normativa diskursen och det analysmaterial som konstruerar den diskursen i den 

här avhandlingen presenterar med andra ord hur grundutbildningen ser ut, och har sett 

ut, i teorin, det vill säga hur den borde se ut. Läroplanerna och närmare bestämt hur 

och i vilka sammanhang romerna nämns eller inte nämns, hur man omskriver dem i 

ifrågavarande material och övrigt som ur läroplanssynvinkel är av intresse för 

avhandlingen och dess frågeställning och tematik presenteras i följande underkapitel. 

I de läroplaner där romerna inte nämns och inte har någon uttalad plats, fungerar 

mångkulturalitet, nationalitet et cetera som paraplytermer, där romerna ingår och 

klumpas ihop med övriga etniska och kulturella minoriteter. De utdrag och frågor som 

berör något av ovanstående utgör romernas arena och hänvisar till dem i de läroplaner 

där de inte uttryckligen syns eller ges utrymme. Läroplanernas innehåll analyseras 

senare i kombination med övrigt analysmaterial med hjälp av det kritisk-

diskursanalytiska angreppssättet enligt Norman Fairclough, som presenterades i 

kapitel 1.4.1. De läroplansutdrag jag utgår från i min analys och som ligger till grund 

för mina resonemang utgör avhandlingens första bilaga. 

Förutom analysmaterialet i form av läroplanen ingår även de lagar och paragrafer som 

berört och format läroplanerna och därigenom grundutbildningen under gällande 

tidsperiod. Trots att lagarna presenteras i samband med läroplanerna är de inte, vilket 

också redan nämndes i kapitel 1.4.1, en del av analysmaterialet utan fungerar enbart 

som ramar och stöd för läroplanerna och är en del. av den kontext i vilken de 

tillkommit. 

 

5.2.1 Grundskolans läroplanskommittés betänkande I. Grunderna för läroplanen, 

Grundskolans läroplanskommittés betänkande II. Läroplan för läroämnena 

 

Romerna som minoritet i det finländska samhället nämns inte i läroplanen från år 1970. 

Det här har med största sannolikhet att göra med romernas skoldeltagande och 

möjligheter till skolgång fortfarande var mycket begränsade vid tiden för författandet 

av läroplanen, mycket på grund av den svaga bostadssituationen vilket per automatik 

leder till en exkludering i utbildningssammanhang för romernas del. Det konstaterades 
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redan i ett tidigare skede av avhandlingen, att den finländska rompolitiken enligt 

Pulma under början av 1970-talet fortfarande främst koncentrerade sig på att lösa den 

omfattande problematik som var kännetecknande för romernas bostadssituation. 

Specialbostadslagen som även den redan omtalades stiftades som nämnt i augusti 

1975, och var i kraft till och med utgången av år 1981. Först då, efter ett års förlängning 

med hänvisning till den ursprungliga tidtabellen för specialbostadslagen och -lånet, 

ansåg man sig ha kontroll över romernas bostadssituation, och i övrigt dröjde det till 

slutet av 1970-talet innan rompolitiken skiftade fokus och koncentrerade sig på 

utbildningsrelaterade ärenden i stället. Då låg utbildningssektorns främsta arbetsfokus 

på att höja romernas deltagande i undervisning.  

Den enda minoriteten som explicit nämns i läroplanen är samerna, som omnämns i 

samband med den specialkurs i ”samespråket” som erbjuds för de elever som har 

samiska som sitt modersmål. Med andra ord är det frågan om en lärokurs i 

modersmålsinriktad samiska. Minoriteter på det stora hela taget och undervisning om 

dem ingår inte heller i lärokursen för något ämne, med undantag för ett kort 

omnämnande i lärostoffet för ämnet religionshistoria och sedelära. Där behandlas 

”minoriteters ställning (rasminoriteter, nationella, språkliga, religiösa, politiska 

minoriteter)” under temarubriken ”socialetiska problem”, vilket med dagens mått är 

ett problematiskt uttryck. Att minoriteterna i Finland och deras samhälleliga ställning 

går under benämningen socialetiskt problem stämplar ifrågavarande minoriteter som 

avvikande, svårhanterliga och icke önskvärda, eftersom de som avvikande från 

majoritetsbefolkningen medför problem i det finländska samhället. Här går att göra en 

koppling till avhandlingens teoretiska och metodologiska ramverk: läroplanen, till sitt 

innehållsmässiga utförande, som kontextbundet dokument speglar den samhälleliga 

exkluderande attityden gentemot minoriteter av varierande slag. Författarna till 

läroplanen har här gjort ett medvetet val där de, mer eller mindre, indirekt projicerat 

samhällets attityder på läroplanen och dess innehåll i form av lärostoff i det här 

specifika läroämnet, vilket enligt Faircloughs principer kan ses som majoritetens 

maktutövande över minoriteterna. Läroplansförfattarna kunde ha valt att inte föra 

vidare synen på minoriteter som ett ”socialetiskt problem” till förmån för modernare 

attityder, men gjorde inte det. 

Det är i övrigt en väldigt normativ och homogen bild av Finland och det finska folket 

som förs fram i läroplanen, vilket stöder avhandlingens teori om exkludering i 
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utbildningssammanhang. I lärandemålen och lärostoffet för läroämnet geografi står 

bland annat att undervisningen ska ”ge eleverna en klar bild av Finland och Finlands 

folk”, samt att ” Finland organiskt hör samman med de nordiska länderna och att vårt 

folk [det finska folket] har starka kulturband med dem”. I de här citaten utmålas det 

finska folket som ett enhetligt folk, med gemensamma värderingar och en gemensam 

kultur. Inget utrymme ges för det faktum att det inom ramen för definitionen ”vårt 

folk” som i ”det finländska folket” finns en stor kulturell och etnisk variation, där alla 

definitivt inte har lika starka kopplingar på det kulturella planet till de övriga nordiska 

länderna. Den här föreställningen om det finska folket och den finska kulturen som 

homogen går även igen i lärandemålen för läroämnet historia, där följande står skrivet: 

”[...] inte endast fästa uppmärksamhet vid kulturella höjdpunkter utan även vid de 

karakteristiska dragen i den stora allmänhetens levnads- och betraktelsesätt”. Citatet 

kan tolkas som om det mellan raderna sägs att det förvisso finns kulturella variationer 

bland den finska befolkningen, men samtidigt poängteras att det är den breda 

allmänhetens kultur som är relevant och intressant. I lärostoffet för läroämnet geografi 

sägs enligt följande: ”man bör särskilt fästa uppmärksamhet vid den höga 

levnadsstandarden i Finland, individens frihet, vid utvecklingen av de sociala 

förhållandena samt vid neutraliteten och frihetskänslan”. Att säga att 

levnadsstandarden i Finland är hög är inte en överdrift, men ingenstans poängteras de 

olikheter som finns beträffande levnadsstandarden och det faktum att till exempel 

romerna vid den tid då läroplanen sammanställdes fortfarande levde i de tidigare 

nämnda ”zigenarlägren” utanför de stora städerna, och hade svårigheter med att skaffa 

sig permanenta bostäder och arbete och i många fall mat för dagen. 

Från år 1977 omfattade grundskolan hela landet, och folkskolan hade fasats ut. Man 

utredde nu från utbildningssektionens sida möjligheten att engagera de romska barnen 

och ungdomarna i den klubbverksamhet som ordnades i skolornas regi. Man öppnade 

upp för diskussion om möjligheten för de romska barnen att studera romani och romsk 

kultur och musik, men det stod snabbt klart att några sådana möjligheter inte fanns, 

verksamhet riktad mot enbart romska barn inom ramen för skolornas verksamhet var 

inte ett alternativ. I stället ställde man upp mål som fokuserade på romernas 

utbildningsfärdigheter på ett allmänt plan, så som förmåga att skriva och läsa. 

Tonvikten lades på sådana färdigheter som skulle hjälpa romerna med det praktiska i 

tillvaron som medlemmar i det finländska samhället. För deras egen kultur fanns 
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fortfarande inget utrymme.121 På den punkten marginaliserades alltså romerna: 

läroplanens, och därigenom skolans, attityd och utgångspunkt var att eleverna tillhörde 

och delade samma kultur. Att romerna, och övriga minoriteter, inte ingick i den här 

kulturen uppmärksammades inte. Samtidigt som de per automatik på grund av sin 

”avvikande” etniska härkomst exkluderades från det allmängiltiga gavs de heller inte 

alternativet att utöva och synliggör sin egen kultur. 

I slutet av 1970-talet inleddes ett projekt vars mål var att skapa ett riksomspännande 

nätverk att kontaktpersoner, som skulle förmedla information mellan den romska 

minoriteten och myndigheterna, och vice versa. Ett stort problem var nämligen att 

romernas önskemål och synpunkter inte framfördes ordentligt åt myndigheterna, och 

att den information myndigheterna ville att skulle nå romerna inte nådde dem ”på rätt 

sätt” eller ”i rätt form”. Man ansåg att det här berodde på kulturella skillnader, vilket 

skulle avhjälpas genom kontaktpersonerna som skulle sköta om det ömsesidiga 

informationsutbytet. Social- och hälsovårdsministeriet utarbetade ett förslag till 

genomförandet av verksamheten, men verksamheten vann inte tillräckligt med stöd 

varken hos förvaltningen eller från politiskt håll, och planerna lades sedermera på is.122 

Här kan man dra paralleller till det nutida projektet med romska brobyggare i 

Södertörns högskolas regi och som redogjordes för tidigare i avhandlingen, vilket 

visade på entydigt positiva resultat. Med facit på hand kan vi alltså spekulera i 

huruvida vi kunde ha kommit mycket längre i snabbare takt om projektet och 

verksamheten med ett riksomfattande nät bestående av romska kontaktpersoner hade 

fått det understöd det hade behövt för att verkställas.  

27-29.6.1980 proklamerades romernas kulturpolitiska partiprogram i Kiuruvesi. Den 

romska minoriteten hade då formulerat en deklaration, som underströk att den romska 

kulturen uppfyllde alla kriterier som ställdes för att definiera en kultur som 

självständig. I deklarationen presenterades krav på bevarandet av den romska kulturen, 

och i samband med det, skriver Pulma, ”presenterades uttrycket ’rätten att upprätthålla 

och utveckla kulturen’ för kanske första gången”.123 De här önskemålen och 

rättigheterna nedtecknades och stadfästes senare i grundlagen så sent som år 2000, 

vilket jag återkommer till i ett senare skede. Också språket var en viktig del av 

                                                           
121 Pulma, De finska romernas historia, s. 235. 
122 Pulma, De finska romernas historia, s. 236. 
123 Pulma, De finska romernas historia, s. 239, 241. 
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programmet, och man betonade behovet av sammanställandet av en ordbok samt 

grammatik, för att trygga språkets fortlevnad och möjligheterna att föra det vidare124. 

Principdeklarationen är en mycket viktig ståndpunkt, eftersom det markerar det första 

ställningstagandet från romernas sida i kampen för den egna kulturen och det egna 

språket. 

 

 

5.2.2 Grunderna för grundskolans läroplan 1985 

 

Inte heller i den här läroplanen, från 1985, nämns romerna, vilket tyder på en 

fortgående exkludering och att diskussionen beträffande läroplanens innehåll 

författarna emellan resulterat i ett beslut om att inte låta det romska komma till tals i 

läroplanen. Inte heller några andra minoriteter nämns vid namn, och till skillnad från 

den föregående läroplanen finns inte den modersmålsinriktade läroplanen i samiska 

för elever med samiska som modersmål kvar. Detta trots att det i läroplanen poängteras 

vilket viktigt ämne modersmålet är och att det är genom just modersmålet som eleven 

ger uttryck för kommunikation, tanke, samarbete och upplevelse och för hela sin 

personlighet. Det sägs också att ”nästan all kunskapsförmedling sker med 

modersmålets hjälp” och att elevernas förmåga att använda sig av modersmålet i 

skolgången har ”avgörande betydelse för deras skolframgång överhuvudtaget”. Trots 

det, sägs också att modersmålet i skolan är det samma som undervisningsspråket, inga 

andra möjligheter finns.  

Under rubriken ”Utbildningspolitiska beslut som påverkar läroplanens innehåll” sägs 

att man strävat till att bygga upp läroplanen kring sådana värderingar som är allmänt 

vedertagna ”inom vår kulturkrets”. Det sägs även, att en av skolans främsta uppgifter 

är att föra vidare samt utveckla kulturen och de värderingar som är en del av den. 

Genom att föra kulturen vidare till en ny generation, skriver man, säkerställer man sig 

om att vissa viktiga värderingar förblir bestående. Också här pratar man om ”kulturen” 

i singular, som om Finland enbart har en, homogen kultur. Här kunde man nästan drista 

sig till att påstå att de forna tvångsassimileringstankarna går igen: Alla ska uppfostras 

i den enda, finländska kulturen och dess bestående värderingar som ska överföras till 

en ny generation, därmed ska alla kulturella egenheter sättas åt sidan. De här 

                                                           
124 Pulma, De finska romernas historia, s. 241. 
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antagandena får sin bekräftelse genom att man under samma rubrik uttrycker en 

strävan efter att genom undervisningen ”hos eleverna utveckla de färdigheter som är 

viktiga med tanke på den nationella kulturen och de nationella värderingarna” och att 

målsättningen är att ”stärka och vårda den nationella identiteten” och fostra eleverna 

till att inse att de är ”en del av en nation vars medlemmar förenas av en gemensam 

kulturtradition”. Man vill alltså fostra in eleverna i bilden om en enhetlig 

kulturtradition, som är entydigt finländsk och saknar influenser från någon annan 

kultur, vilken alla skolans elever ingår i och är en del av oberoende av ursprung. Även 

här går att relatera till Faircloughs tankar om att diskursiva praktiker, i det här fallet 

läroplanen, fungerar ideologiskt och genom språket reproducerar och upprätthåller 

sociala ojämlikheter och maktförhållanden mellan olika sociala grupper i samhället. I 

det här fallet handlar det som nämnt om majoritetsbefolkningen och minoriteter, där 

majoritetsbefolkningen utövar makt över minoriteterna genom att bland annat tala om 

en entydig nationell identitet och kultur som är den samma för alla, och på så sätt 

genom det uttalandet genom språkliga verktyg eliminera all kulturell och etnisk 

variation. 

Samtidigt som inget utrymme ges för andra kulturer eller några kulturella variationer 

inom landet, sägs ändå i målen för undervisningen i historia och samhällslära att 

läraren ska ”förmedla stoff om en mångsidig och fördjupad människobild” och lära 

eleverna att ”sätta värde på olikheter i skilda kulturer”. Det här låter på många sätt 

oförenligt med att så stor vikt läggs vid den nationella kulturen, nationens folk och den 

nationella identiteten som är tongivande för den grundläggande utbildningens 

läroplan. 

På 1980-talet var en av rompolitikens största målsättningar att göra 

majoritetsbefolkningen medveten om den romska kulturen, och öka kunskapen om 

densamma. En annan viktig uppgift var att få i gång produktionen av romska 

läromedel, på vilka det rådde en skriande brist. Det här var någonting som inte 

uppskattades och stöddes av den äldre romska befolkningen som ville bevara den 

starka muntliga traditionen, men som ansågs behövligt för att underlätta inlärningen 

av språket hos den yngre delen av den romska minoriteten. Viljo Koivisto producerade 

under den här tiden den första ABC-boken i romani, samt även en instruktionsbok i 

språket. Senare skrev Koivisto även en ordbok i romani. För första gången ställde man 
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nu även verkliga krav på utbildningsministeriet: nu skulle ministeriet vidta åtgärder 

för möjliggörandet av undervisning i romani.125 

 

5.2.3 Grunderna för grundskolans läroplan 1994 

 

Om skillnaden mellan 1970 års läroplan och 1985 års läroplan är stor, är skillnaden 

mellan läroplanen 1985 och läroplanen 1994 desto större. Så stor, att det faktiskt kan 

anses helt rimligt att tala om att det från den ena till den andra skett en läroplansreform. 

Läroplanen inleds med en befogad diskussion om den läroplansreform som skett, till 

en följd av en mer global och internationell värld som tillför den finländska kulturen 

nya influenser, värden och element. 

Det är på många sätt frågan om en öppnare, friare och mer individcentrerad läroplan 

med ett flexiblare innehåll och större möjligheter till fri tillämpning från lärarens sida. 

I kapitlet ”1.2.2 Skolans värdegrund” poängteras att ”kulturell egenart och förmåga att 

verka som tolk för den egna kulturen värderas högt i en allt mer internationell värld”, 

och det konstateras också att det i Finland finns kulturella skillnader som skiljer 

befolkningen åt, och att den finländska kulturen och den starka kopplingen till de 

övriga nordiska länderna ligger till grund för kulturidentiteten för ”majoriteten av 

grundskoleleverna”, men alltså inte alla. För första gången, under samma rubrik, 

nämns också romerna som en särskild minoritet i grundskolans läroplan och 

exkluderas alltså inte längre totalt: ”Bland vår befolkning finns också medborgare från 

andra etniska grupper, t.ex. romer, vars språk och traditioner avviker från majoritetens 

kultur”.  Under samma rubrik påtalas också att även de barn som tillhör främmande 

kulturer (annorlunda, från det finländska avvikande sådana), har rätt att växa upp till 

engagerade och aktiva medlemmar av så väl det egna kultursamfundet som det 

nationella samfundet. Under rubriken ”Främmande språk som modersmål” sägs att 

”modersmålsundervisningen gör det möjligt för elever som tillhör språkliga 

minoriteter, bl.a. romer [...] att lära sig sitt språk, att bevara det och utveckla det samt 

att använda det som medel för att tillägna sig kunskap.”.  

Trots att romerna och de möjligheter som undervisning i bland annat romani öppnar 

upp för nämns i läroplanen, uttrycker den inget speciellt förhållningssätt till dem med 
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hänvisning till beaktandet av deras kultur i undervisningen. Tillämpningen på 

ifrågavarande läroplan är trots det så fri, att det är upp till läraren själv att välja i hur 

stor utsträckning den romska minoriteten med dess kultur och språk ska beaktas i 

klassrummet och undervisningen. Läroplanen förbinder dock inte läraren till något 

speciellt. 

Även om romerna erkänns som en minoritet i Finland och man på den punkten frångår 

bilden av den finska kulturen som homogen och erkänner att det inom landet finns 

kulturella variationer hos den finländska befolkningen, utmålas de ändå, till skillnad 

från samerna, som någonting främmande och annorlunda. Medan det poängteras att 

samerna är vårt lands ursprungsbefolkning med en egen kultur och ett eget språk och 

genom det får en naturligare ställning, är romerna en minoritet som ”avviker från 

majoritetens kultur”, ett uttryck som utpekar den finländska kulturen som normativ 

och den romska som någonting onormalt, främmande och annorlunda och vidhåller 

den seglivade exkluderingen av romerna från det finska folket och erkänner dem inte 

som en del av det. 

Trots att det på många sätt är frågan om en öppnare läroplan där mångkulturalitet lyfts 

fram som en naturlig del av den finska nationen och det finska folket och som 

någonting entydigt positivt, hänger ändå delvis det gamla tankesättet om finländarna 

som ett i grunden homogent folk sett till ursprung och kultur kvar. I diskussionen om 

behovet av en läroplansreform sägs bland annat att ”den kulturella mångfald som 

internationalismen för med sig ger oss en klarare uppfattning om vår egen identitet”. 

Uttryck som ”oss”, ”vår” och ”identitet” i det sammanhanget ger inte uttryck för någon 

naturlig och traditionell variation, utan det är fortfarande bilden av det enhetliga finska 

folket som delvis förs fram och lever vidare. Den kulturella mångfalden ses som en 

följd av internationalismen, inte som någonting som redan länge varit kännetecknande 

för den finländska befolkningen. 

År 1994 grundades, efter påtryckningar av delegationen för romska ärenden, en 

utbildningsenhet speciellt för den romska befolkningen. Enheten, som först var 

verksam inom Vuxenutbildningsstyrelsen men snart förflyttades till 

Utbildningsstyrelsen, hade som främsta uppgift att stödja de romska barnens skolgång, 

arbeta för det romska språkets ställning och sprida kännedom och kunskap om den 
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romska kulturen. Den här enheten kom att bli ett betydande administrativt organ, som 

finns kvar än i dag i Utbildningsstyrelsens regi.126 

 

5.2.4 Grunderna för den läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004 

 

År 1998 trädde de nya och nuvarande skollagarna i kraft. I 10 §, ”Undervisningsspråk”, 

i lagen om grundläggande utbildning från år 1998 stipuleras följande om 

undervisningsspråket i grundutbildningen: ”Skolans undervisningsspråk är antingen 

finska eller svenska. Undervisningsspråket kan också vara samiska, rommani eller 

teckenspråk.”. 12 § behandlar modersmålsundervisningen i grundutbildningen och 

lyder enligt följande:  

Undervisning i modersmålet meddelas utgående från elevens 

undervisningsspråk i finska, svenska eller samiska. I 

modersmålsundervisningen kan enligt vårdnadshavarens önskemål 

också undervisas i rommani, teckenspråk eller annat språk som är 

elevens modersmål.127 

 

Skollagarna från 1998 påverkar naturligtvis 2004 års läroplan, men det gör också lagen 

om de grundläggande fri- och rättigheterna, som ursprungligen stiftades år 1995 men 

överfördes i oförändrad form till grundlagen som trädde i kraft 1 mars 2000. De 

grundläggande fri- och rättigheterna utgör kapitel 2 av grundlagen, och de definieras 

enligt följande:  

Med grundläggande fri- och rättigheter avses individens grundlagsfästa 

rättigheter. Rättigheterna ger uttryck för allmänt accepterade 

värderingar i samhället. 

  

De grundläggande fri- och rättigheterna skyddar individen mot 

inblandning från det allmänna. Till dessa s.k. frihetsrättigheter hör bl.a. 

rätten till liv, personlig frihet och integritet och likaså rörelsefriheten, 

skyddet för privatlivet, yttrandefriheten, mötes- och 

föreningsfriheten samt egendomsskyddet. 

  

Till de grundläggande fri- och rättigheterna hör också de ekonomiska, 

sociala och kulturella rättigheterna, inklusive rätten till arbete, social 

trygghet och utbildning. 

 

                                                           
126 Pulma, De finska romernas historia, s. 242. 
127 ”Lag om grundläggande utbildning”. Finlex webbsida 

<https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1998/19980628>. 22.03.2019. 
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Det allmänna har skyldighet att trygga och främja dessa 

rättigheter. Dessutom skyddar grundlagen jämlikheten och 

jämställdheten, rösträtten och medbestämmanderätten, de språkliga 

rättigheterna och miljön.128 

 

I 17 §, ”Rätt till eget språk och kultur”, sägs att ”samerna såsom urfolk samt romerna 

och andra grupper har rätt att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur”129 . Den 

här grundlagsparagrafen har också haft stor inverkan på ifrågavarande läroplan och 

dess utformning. 

I kapitel 2.1, ”Värdegrunden inom den grundläggande utbildningen”, stadgas att 

undervisningen inom den grundläggande utbildningen ska beakta de nationella 

minoriteterna, och att undervisningen skall vara ett stöd för varje elev i utformandet 

av elevens ”kulturella och unika egenart”. I kapitel 2.2, ”Uppgiften inom den 

grundläggande utbildningen”, uttalas vidare att skolan har skyldighet att stöda alla 

elevers personliga språkliga och kulturella identitet och utvecklingen av desamma.  

För första gångerna beaktas romerna som enskild minoritet i läroplanen från 2004, och 

särskilda riktlinjer och föreskrifter beträffande undervisningen av ifrågavarande 

minoritet är uttalade. I och med 2004 års läroplan finns inte längre något utrymme för 

tolkningsföreträde från lärarens sida, utan särskilda åtgärder har vidtagits för att stöda 

de romska elevernas skolgång, deras språk och deras kultur och till skillnad från 

tidigare integrera dem i majoritetssamhällets skola. I kapitel 6.2, ”Romer”, ett 

underkapitel till kapitel 6, ”Undervisning för olika språk- och kulturgrupper”, sägs 

bland annat att de finländska romernas ställning som etnisk och kulturell minoritet ska 

beaktas i undervisningen, och att frågor gällande bevarandet den romska minoritetens 

språk- och kulturarv bör beaktas inom ramen för den grundläggande utbildningen. 

Detta, med hänvisning till lagstiftningen om minoritetsrättigheter. Läroplanen 

uttrycker också att undervisningen av romska elever ska främja deras kännedom om 

romernas historia och språk och säkerställa deras medvetenhet om romernas ställning 

som betydande minoritet inte bara i Europa, utan i världen. 

För första gången finns också i läroplanen från år 2004 en lärokurs i 

modersmålsinriktad romani, med hänvisning till de grundläggande fri- och 

                                                           
128 ”De grundläggande fri- och rättigheterna”. Riksdagens justitieombudsmans webbsida 

<https://www.oikeusasiamies.fi/sv_SE/web/guest/de-grundlaggande-fri-och-rattigheter>. 22.03.2019. 
129 ”Finlands grundlag 2 kap”. Riksdagens justitieombudsmans webbsida 

<https://www.oikeusasiamies.fi/sv/finlands-grundlag-2-kap>. 22.03.2019. 
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rättigheterna och regleringen kring undervisning i modersmålet. I kapitel 7 

”Undervisningens mål och centrala innehåll”, underkapitel 7.3 ”Modersmål” och 

modersmål och romani. I lärokursen för modersmålsinriktad romani finns 

årskursspecifika mål utarbetade, och i de här målen har man nogsamt beaktat och 

respekterat att romani som språk i Finland har en stark muntlig snarare än skriftlig 

tradition. 

Att romerna beaktas och synliggörs i den här utsträckningen i 2004 års läroplan 

handlar synbarligen inte enbart om en förändring i rätt riktning och större tolerans, 

omtanke och öppenhet i största allmänhet, utan förmodligen delvis om det faktum att 

romerna som etnisk och kulturell minoritet fick officiell minoritetsstatus i Finland år 

1998130, men definitivt även delvis om det faktum att romernas språkliga och kulturella 

rättigheter vid tiden för författandet av läroplanen var lagstadgade och på så vis inte 

ofrånkomliga utan tvungna att tas i beaktande vid utformandet av en ny läroplan. På 

det planet bryts exkluderingen av romerna genom läroplanen 2004, och läroplanen 

som normativ diskurs upphör att bidra till att vidmakthålla majoritetsbefolkningens 

maktutövande över romerna.  

 

 

5.2.5 Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 

 

I läroplanens andra kapitel, ”Den grundläggande utbildningen som grund för 

utbildningen” och närmare bestämt ett underkapitel till detta, behandlas de 

förpliktelser som styr undervisningen. Däribland nämns att läroplanen är utarbetad 

med hänvisning exempelvis till Finlands grundlag och lagen om likabehandling som 

bland annat stipulerar att ingen får särbehandlas i utbildningssammanhang till exempel 

utgående från etniskt och nationellt ursprung. I samma kapitel konstateras även att 

Finland undertecknat och förbundit sig att följa så gott som alla de internationella avtal 

som finns, där man förutsätter att alla barns lärande och välbefinnande ska tryggas. Ett 

av de viktigaste avtal Finland varit med om att underteckna är den så kallade ESK-

konventionen, det vill säga den internationella konventionen om ekonomiska, sociala 

                                                           
130 Paavola, Talib, s. 130. 
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och kulturella rättigheter. Med andra ord är varje barns kulturella rättigheter skyddade 

enligt lag, och respekteras därför också i grundutbildningen.  

I ett annat underkapitel till det andra kapitlet, ”Värdegrunden för den grundläggande 

utbildningen” betonas vidare under underrubriken ”Kulturell mångfald är en rikedom” 

att ”den grundläggande utbildningen bygger på det mångskiftande finländska 

kulturarvet som har formats och kontinuerligt formas genom växelverkan mellan olika 

kulturer.”. Läroplanen från år 2014 är den första läroplanen där den finländska kulturen 

omtalas i termer som ”mångskiftande” och där det konstateras att den är ett resultat av 

”växelverkan mellan olika kulturer”. Den här läroplanen är med andra ord den första 

att frångå den bild som förts fram i grundskolans tidigare läroplaner, om den finländska 

kulturen som en i grunden homogen och variationslös kultur där hela den finländska 

befolkningen delar samma värderingar, normer, seder och traditioner och har starka 

band till de övriga nordiska länderna. 

I det tredje kapitlet, ”Den grundläggande utbildningens uppdrag och mål”, spinner man 

vidare på det här då man uttrycker att den grundläggande utbildningens kulturella 

uppdrag är att främja elevernas mångkulturella kompetens, det vill säga lära eleverna 

att uppskatta det mångkulturella samhället och den kulturella variationen i det samma 

och visa intresse, respekt och uppskattning för andra kulturer. Samtidigt sägs även att 

en av den grundläggande utbildningens viktigaste kulturella uppdrag att stöda varenda 

en elev i skapandet av den egna kulturella identiteten. Det tidigare i läroplanen så 

frekvent förekommande begreppet ”nationell identitet” har helt och hållet slopats i 

läroplanen från år 2014, till förmån för formuleringar som ovanstående ”den egna 

kulturella identiteten”. 

Precis som i den föregående läroplanen från 2004, finns ett kapitel i läroplanen, kapitel 

9, som berör ”Särskilda frågor som anknyter till språk och kultur” där romerna 

behandlas. I det avsnittet poängteras bland annat att undervisningsspråket på 

grundutbildningsstadiet, med hänvisning till lagen om grundläggande utbildning, 

förutom finska och svenska även kan vara bland annat romani.  

Ytterligare en likhet med föregående läroplan, är att det även i läroplanen från 2014 

finns en lärokurs i romani och litteratur. Enligt läroplanen riktar sig den här lärokursen 

till alla de elever som antingen har romani som modersmål eller som hemspråk, det 

vill säga i praktiken alla dem som talar romani i hemmet. Läromålen i lärokursen för 
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romani är indelade i tre årskursvisa grupper. Den första gruppen lärandemål riktar sig 

till elever som studerar romani och litteratur i årskurs 1–2, den andra gruppen 

lärandemål till elever i årskurs 3–6 och den sista gruppen av lärandemål utgår från 

lärokursen i romani och litteratur för högstadiet, årskurs 7–9. Gemensamt för 

lärokursen i romani och litteratur på alla tre ovannämnda stadier är syftet med 

läroämnet, där det främsta uppdraget med undervisningen i ämnet är att ”bidra till att 

hålla det romska språket i Finland levande och stärka dess ställning vid sidan av andra 

språk”. Det här med hänvisning till att den finska varianten romani som språk har 

erhållit status som utrotningshotat, och hela tiden talas av allt färre romer131, ett faktum 

som bekräftas av bland annat Ida Nyman i Vanhojen tie: 

Romanikieltä Ida puhui pienenä mummunsa kanssa, mutta nykyään hän 

ei puhu sitä juurikaan.  

 ”Kun ei voi seinille puhua. Joskus kyllä puhun ystäväni Huldan kanssa.” 

Idan lapsista romanikieltä puhuu vaan poika. Tytöt ymmärtävät, mutta 

eivät osaa vastata.  

”Se vain jäi jotenkin, kun lapset lähtivät kouluun, niin illalla ei tullut sitä 

puhuttua. Sitä jotenkin ajatteli, että jokainen oppii itse, niin kuin minäkin 

olin sen oppinut, kuulemalla. Ei kukaan sitä opettanut.132 

 

I och med läroplanen från 2014 har ett stort steg tagits i rätt riktning, och mycket har 

hunnit hända sedan 2004 då den föregående läroplanen trädde i kraft. I läroplanen från 

2014 får den kulturella mångfalden som en naturlig och grundläggande del av det 

finländska samhället plats, och det finska folket erkänns genom det som en smältdegel 

av personer av varierande etnisk och kulturell härkomst. Vidare framhävs också, med 

hänvisning till tongivande lagstiftning, allas lika rätt och möjlighet till utbildning på 

det egna språket, undervisning i den egna kulturen och de möjligheter var och en bör 

ha att utveckla sin egen kulturella självbild och identitet och ge uttryck för dessa, också 

inom ramen för grundutbildningen vars uppgift är att på lika grunder stöda alla elever 

i den här personliga utvecklingen. 

                                                           
131 ”Romani”. Justitieministeriets webbsida <https://oikeusministerio.fi/muut-kielet>. 25.03.2019. 
132 Kuparinen, Poppius, s. 60.  

Övers. När Ida var liten pratade hon romani med sin mormor, men i dag pratar hon det nästan aldrig.  

”Inte kan man prata med väggarna. Ibland pratar jag nog med min vän Hulda.” 

Av Idas barn är det bara sonen som pratar romani. Döttrarna förstår, men kan inte svara. 

”Det bara blev så, på något vis, att när barnen började i skolan så blev det inte av att prata romani på 

kvällarna. Man tänkte på något vis att var och en lär sig själv, så som jag också lärde mig, genom att 

lyssna. Inte lärde någon ut språket.” 
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5.3 Romerna i läromedelsdiskursen: ”No ehkä jossain historian kirjassa 

mainitaan pienesti, että on tullut Suomeen ja tuommosta”133 

 

Om läroplanen i den här analysen står för det normativa, hur det ser ut i teorin och hur 

det borde vara, står läroböckerna som används i grundutbildningen till en viss del för 

praktiken, hur det egentligen är. Jag granskar utgående från två pro gradu avhandlingar 

som till en viss del gjort samma sak romernas plats och synlighet samt hur man talar 

om romerna som minoritet i en del av de läromedel som används i grundutbildningen, 

samt vilken diskurs, vilka sociala värderingar, som förs fram och vidare genom 

läromedlen. Noteras bör att jag alltså inte har bekantat mig med och läst läromaterialet 

själv, utan förlitar mig på det författarna lyft fram ur sin läsning och det de kommit 

fram till i sina respektive forskningar genom sin läsning. Det är med andra ord dessa 

skribenters analysresultat som presenteras här för att sedan kombineras, relateras till 

och bli en del av min egen analys. Det är också viktigt att ta i beaktande att författarna 

till avhandlingarna i sina analyser inte har analyserat alla de läroböcker som 

publicerats och som använts i ifrågavarande läroämnen, men de böcker som ingått i 

analyserna ger en bra och sammanfattande fingervisning beträffande hur och vad man 

skrivit om romerna i de finländska nyare läroböckerna.  

Den första pro gradu avhandlingen vars resultat jag utgår från i läromedelsanalysen är 

Suomen perinteiset vähemmistöt peruskoulun oppikirjoissa skriven av Essi Jokinen år 

2017. Jokinen synliggör i sin analys av läromaterialet behandlandet av Finlands 

samtliga traiditionella minoriteter, det vill säga samer, finlandssvenskar, romer, ryssar 

och finländska tatarer, men av naturliga skäl har jag fokuserat enbart på den del av 

analysresultatet som berör romerna som minoritet i Finland.  

I sin avhandling skriver Jokinen allmänt att läroböckerna är det mest använda 

undervisningsmaterialet i de finländska skolorna. Jokinen menar att den här utbredda 

användningen av läromaterial bottnar i det faktum att grundutbildningen i Finland och 

dess verksamhet sedan länge grundar sig på läroplanen som styrdokument. I sin 

avhandling hänvisar Jokinen till Juha-Pekka Heinonen, som i sin avhandling 

                                                           
133 Junkala, Tawah, s. 37. 

Övers. ”Nå kanske man nämner kortfattat i någon historiebok att [romerna] har kommit till Finland 

och så”. 
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Opetussuunnitelmat vai oppimateriaalit. Peruskoulun opettajien käsityksiä 

opetussuunnitelmien merkityksestä opetuksessa har forskat i läroplanernas och 

läromaterialets betydelse för undervisningen. Heinonen skriver i sin avhandling att 

skolorna ända sedan år 1985 har haft möjligheten att utforma sina egna, individuella 

läroplaner och att man i dessa har möjlighet att beakta sådant som inte till exempel 

läroböckerna behandlar. Heinonens forskning gav dock vid handen att man trots det 

här ofta vid formulerandet av de här individuella läroplanerna har utgått från 

läromaterialet och format lärandemålen och innehållet i lärokurserna enligt det 

material som stått till förfogande.134 

Även Sirpa Tani, forskare vid Helsingfors universitet, har enligt Jokinen hävdat att 

undervisningen i Finland är starkt styrd av läroböcker som undervisningsmaterial. 

Enligt Tani speglar läroböckernas innehåll läroplanen, och Heinonen menar att den 

något abstrakta läroplanen och dess innehåll konkretiseras genom läroböckerna, och 

att det här ligger till grund för det faktum att man i skolorna lutar sig mot läroböckerna 

i uppgörandet av de individuella läroplanerna. Det finns dock en risk med det här, 

fortsätter Tani, och menar att det här lätt leder till att det som inte alls behandlas i 

läroböckerna, alternativt behandlas i väldigt liten utsträckning, överhuvudtaget inte får 

plats i undervisningen. I sin avhandling skriver Jokinen även att det i en sådan här 

analys är viktigt att läroboksförfattarnas ursprung i beaktande. Det är författarna som 

bestämmer vad som ska ingå i läroböckerna materialmässigt och ifall författarna, 

menar Jokinen, är av samma kön eller har samma etniska ursprung, blir det material 

de producerar partiskt och snedvridet.  Författarna till samtliga läroböcker som ingått 

i Jokinens analys är till största delen finländare sett till sin etniska bakgrund, och 

materialet blir därför mycket enkelspårigare än om exempelvis samtliga nationella 

minoriteter hade varit representerade bland författarna. Problemet kvarstår även i fråga 

om läroböcker på samiska och svenskspråkiga dito, eftersom dessa i så gott som alla 

fall är översättningar av finskspråkiga ursprungsverk.135 

Jokinen har i sin pro gradu avhandling analyserat innehållet i åtta läroböcker som 

används i grundskolan, på högstadienivå, i geografi och samhällslära och det är också 

dessa som utgör det huvudsakliga analysmaterialet. I analysmaterialet ingår också fem 

                                                           
134 Essi Jokinen, Suomen perinteiset vähemmistöt peruskoulun oppikirjoissa, (Uleåborgs universitet 

2017), s. 31 
135 Jokinen s. 31, 33 
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läroböcker i religion och livsåskådning som används i undervisningen på lågstadiet, 

men dessa utgör en separat del av Jokinens avhandling och kommer inte alls beaktas i 

den här analysen eftersom romerna sett till religion inte utmärker sig som minoritet, 

utan i huvudsak bekänner sig till landets religion. Utöver textmaterialet i läroböckerna 

analyserar Jokinen också bilderna, men den analysen har utelämnats ur den här 

avhandlingen eftersom jag genom min metod fokuserar på texten och det språkliga. 

Avgränsningen beträffande analysmaterial härleds till läroplanen från år 2004, enligt 

vilken man i undervisningen behandlar minoriteter i just geografi och samhällslära på 

högstadiet och religion och livsåskådning på lågstadiet. Jokinen har, utgående från hur 

mycket som skrivs om respektive minoritet, använt sig av två 

kategoriseringsalternativ: ”omnämns” och ”behandlas” 136, som syftar till i vilken 

utsträckning läromaterialet i fråga behandlar de traditionella minoriteterna. Vilken 

omfattning respektive begrepp hänvisar till är enligt Jokinen inte hugget i sten utan 

väldigt relativt, men ”behandlas” innebär enligt Jokinen något mer än att man bara 

nämner ifrågavarande minoritet i förbifarten. Dock, skriver Jokinen, innebär 

”behandlas” i vissa böcker att man skrivit några rader om minoriteten, men att det är 

mycket i förhållande till hur mycket man skrivit om någon av de andra minoriteterna 

som behandlas. Definitionerna är alltså inte huggna i statiska. Beträffande romerna 

behandlandet av dem såg det ut enligt följande:  

Koulun maantieto (geografi): omnämns 

KM Suomi (geografi): omnämns 

Avara Suomi (geografi): behandlas 

Maapallo (geografi): omnämns 

Kronikka (samhällslära): behandlas 

Yhteiskunnan tuulet (samhällslära): behandlas 

Aikalainen (samhällslära): behandlas 

Yhteiskunta nyt (samhällslära): behandlas137 

 

Jokinen presenterar sitt resultat utgående från sex olika teman som hon hittat i sitt 

analysmaterial, det vill säga läroböckerna, och utgått från för att kategorisera och 

strukturera upp materialet. Dessa teman utgör totalt sex olika underkapitel: 

9.1 Vähemmistöihin kuuluvien ihmisten määrittäminen 

 9.2 Vähemmistöjen asuinalueet 

 9.3 Kulttuuri- ja kielivähemmistöjen koot 

 9.4 Vähemmistökielet 

                                                           
136 Ursprungligen ”maininta”, ”käsitellään”. 
137 Jokinen, s. 56. 
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 9.5 Vähemmistöjen kulttuurien piirteet ja tavat 

 9.6 Perinteisten vähemmistöjen historia ja yhteiskunnallinen asema 

Suomessa138 

 

Jag berör inte de fakta som Jokinen lyfter fram i sin avhandling med samma 

noggrannhet som hon gör i sin analys, och jag poängterar heller inte vilken lärobok 

som skrivit vad eftersom det inte är relevant för min analys. Det väsentliga ligger i vad 

man skrivit och inte skrivit om romerna och vilken betydelse läroböckerna har, inte 

vem som skrivit vad. Det är med andra ord helhetsbilden, bilden av romerna, som förs 

fram genom läroböckerna, genom språket, som är intressant. 

Romerna avskiljs i läroböckerna från majoritetsbefolkningen på basen av sitt ursprung, 

sin etnicitet och sina levnadsvanor. I läroböckerna framgår inte med större 

noggrannhet var i Finland romerna bor, men en stor del av böckerna poängterar ändå 

att en stor del av romerna i Finland bor i södra Finland. Böckerna betonar också att 

romerna inte enbart är en betydande minoritet i Finland, utan också i världen. En stor 

del av böckerna nämner också romernas nomadiserande livsstil.139 

Eftersom romerna är en etnisk minoritet och man inte noterar en persons etniska 

ursprung i befolkningsregistret, är den romska majoritetens storlek främst en 

uppskattning. Det här tar sig uttryck som en väldigt varierande siffra i de olika 

läroböckerna, och antalet romer i Finland varierar från bok till bok mellan 10 000 

personer, 8000 personer eller 6000–8000 personer.140 

Av geografiböckerna är det endast en som på något vis berör det romska språket, och 

det endast i en bildtext. I samhällsläraböckerna skrivs mer om språket. Från de här 

böckerna framgår bland annat att romerna enligt lag har rätt till sitt eget språk, och att 

man undervisar i romani i skolorna. Också de många variationerna av det romska 

språket lyfts fram, liksom dess utrotningshotade ställning. En samhällslärabok betonar 

att språket är en väsentlig del av den romska identiteten, medan en annan nämner 

språket i förbifarten och konstaterar att det inte är en viktig sammanhållande faktor 

                                                           
138 Jokinen, s. 58, 59, 62, 64, 67, 70. 

Översättning av kategorier: 9.1 Definiering av de människor som tillhör minoriteterna, 9.2 

Minoriteternas bostadsområden, 9.3 De kulturella- och språkliga minoriteternas storlekar, 9.4 

Minoritetsspråken, 9.5 Minoriteternas kulturella drag och seder, 9.6 De traditionella minoriteternas 

historia och samhälleliga ställning i Finland. 
139 Jokinen s. 58, 61–62. 
140 Jokinen s. 62, 63. 
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romer emellan. Beträffande de kulturella särdragen, berör somliga böcker dem inte 

överhuvudtaget, medan andra endast betonar språket och den rörliga livsstilen. Av de 

böcker som betonar den rörliga livsstilen, skriver endast en att den i dag nästan 

upphört. Många av böckerna poängterar den traditionella och kännspaka klädedräkten, 

och många av böckerna skriver om den starka kopplingen till familjen, släkten och 

stammen, och om betydelsen av att respektera de äldre och männen. Endast en av 

böckerna nämner att dikt och musik är centrala element i den romska kulturen. En av 

böckerna lyfter fram försörjningstraditionerna inom den romska kulturen, så som 

hästhandel och hantverk, och en av böckerna presenterar det faktum att romerna har 

en egen flagga och en egen nationaldag som firas 8.4.141 

Några av böckerna skriver att romerna kom till Finland på 1500-talet, och en stor del 

av böckerna lyfter fram den diskriminering och det dåliga bemötande som romerna 

fått utstå i Finland genom historiens gång. Två av böckerna poängterar att 

diskrimineringen fortgår än i dag, diskrimineringsförbudet till trots. Ur en av böckerna 

framgår att man tidigare utsatt den romska minoriteten för tvångsassimileringsförsök 

men att det inte pågår längre och en annan skriver om att man försökt integrera den 

romska majoriteten i majoritetsbefolkningen. En av böckerna i samhällslära skriver 

om att man strävat efter att förbättra romernas levnadssituation genom att notera deras 

rättigheter till språk och kultur i grundlagen, medan en annan betonar romernas 

kringresande livsstil och deras misstro mot utbildning och skolgång som en orsak till 

att många romer saknar utbildning och därför har väldigt svårt att hitta jobb vilket leder 

till att romerna än i dag har en lägre levnadsstandard än majoritetsbefolkningen. En 

annan bok skriver i stället att det är diskrimineringens fel att romer har svårt att få jobb, 

och att det är den största orsaken till deras fortsatt lägre levnadsstandard. En av 

böckerna i samhällslära nämner att romerna förföljdes under andra världskriget.142 

Jokinens analysresultat kan på det stora hela taget kort och gott sammanfattas enligt 

följande: läroböckerna skapar och förmedlar en stereotypiskt eller romantiserad bild 

av minoriteterna, som väldigt långt baserar sig på enkelspåriga fakta. Jokinen noterar 

också att man i läroböckerna är väldigt noga med att separera minoriteterna från 

majoritetsbefolkningen och betona att de är annorlunda än finländarna. I läroböckerna 

granskas minoriteterna från ett utomstående perspektiv, och deras egen identitet 

                                                           
141 Jokinen, s. 66-67, 69-70. 
142 Jokinen, s. 72-73. 
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förmedlas således inte genom materialet. När någon ur majoritetsbefolkningen skapar 

en minoritets identitet, fortsätter Jokinen, är det alltid frågan om ett maktutövande från 

majoritetsbefolkningen sida. Detta med hänvisning till Don Mitchell som skriver i 

There is no such thing as culture: Towards a reconceptualization of the idea of culture 

in geography publicerad i Transactions of the Institute of British Geographers år 1995 

att man genom skapandet av kultur upprätthåller maktstrukturer i samhället.143 

Den andra pro gradu avhandlingen vars analys och resultat jag använder mig av för att 

studera hur romerna omnämns i läroböckerna är Romanit ja saamelaiset yläkouulun 

maantiedon, historian ja yhteiskuntaopin oppikirjoissa skriven av Minna-Maarit 

Korva år 2012. Korvas avhandling är några år äldre än Jokinens, och studerar till 

skillnad från Jokinens enbart två av de nationella minoriteterna, alltså romerna och 

samerna, i läroböckerna i geografi, historia och samhällslära på högstadiet. 

Läroämnena vars läroböcker använts i analysen är med andra ord de samma, med 

undantag för att Korva till skillnad från Jokinen inte studerar lågstadiets läroböcker i 

religion och livsåskådning, utan i stället granskar läroböckerna i historia för högstadiet. 

Korva skriver att hon utgått från 2004 års läroplan då hon valt ut sitt analysmaterial. 

Detta med hänvisning till att de här läroämnena förenas i läroplanen genom sina 

lärandemål som poängterar tolerans, förståelse för olika kulturer samt utvecklandet av 

den egna kulturella identiteten.144 Korva har i sin analys utgått från och använt sig av 

totalt tretton stycken läroböcker, förhållandevis jämnt fördelade på läroämnena: 

Horisontti 8E Napoleonista nykypäivään, (Otava 2004) (historia) 

 Kaleidoskooppi 8 Peruskoulun historiaa, (Tammi 2005) (historia) 

 Kaleidoskooppi 9 Peruskoulun yhteiskuntaoppi, (Tammi 2006) 

(samhällslära) 

 Suuntana Suomi, (WSOY 2007) (geografi) 

 Kronikka 9 Yhteiskuntaoppi ja taolustieto, (Edita 2007) (samhällslära) 

 KM Suomi, (Otava 2008) (geografi) 

Historian tuulet 7-8, (Otava 2009) (historia) 

Aikalainen 9, (WSOYPro 2009) (samhällslära)  

AVARA Suomi, (WSOYPro 2009) (geografi) 

KM Suomi, (Otava 2010) (geografi) 

Aikalainen 7, (WSOYPro 2010) (historia) 

Yhteiskunnan tuulet 9, (Otava 2010) (samhällslära) 

Forum 9 Yhteiskuntaoppi, (Otava 2011) (samhällslära)145 

                                                           
143 Jokinen, s. 88, 90, 96. 
144 Minna-Maarit Korva, Romanit ja saamelaiset yläkoulun maantiedon, historian ja yhteiskuntaopin 

oppikirjoissa, (Lapplands universitet 2012), s. 41 
145 Korva, s. 42 
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Många av böckerna är redan ganska gamla, den äldsta så gammal som femton år, men 

om man jämför med de läroböcker Jokinen använt sig av i sin avhandling som är 

skriven så sent som för knappt två år sedan, är många av böckerna vars innehåll 

analyserats i Korvas avhandling de samma som analyserats i Jokinens. Variationer 

förekommer, men till en viss del har de två avhandlingarna utgått från samma 

analysmaterial. 

Till skillnad från Jokinen som presenterar sin analys genom sex stycken olika teman 

hon hittat i läromaterialet, har Korva samlat ihop allt det som skrivits om romerna (och 

samerna, men här hålls fokus på romerna) i alla tretton läroböcker och först skrivit en 

sammanfattning av vad som berättas och redogör sedan, genom den här 

sammanfattningen, för vilken bild läroböckerna för fram av romerna och presenterar 

på så sätt sitt resultat. Korva har i framställningen av sitt resultat, till skillnad från 

Jokinen, anonymiserat läroböckerna och skriver inte ut vilken bok som bidragit med 

vilken information. Det här är värt att ta i beaktande då man läser sammandraget, som 

Korva i sin avhandling kallar för ”Oppikirjojen romani”, ”läroböckernas rom”. Den 

bild som Korva för fram är alltså en produkt av materialet i tretton läroböcker, medan 

eleverna använder sig av en bok i gången och på så vis erhåller ett litet fragment av 

den bild som Korva presenterar i sitt analysresultat. 

I sitt sammandrag skriver Korva att man utgående från läroböckerna får veta att 

romerna ursprungligen härstammar från Indien, att de därifrån har spritt sig till resten 

av världen, och att de kom till Finland på 1500-talet. Om romernas antal nämns att det 

totalt sett i världen finns upp emot 20 miljoner romer, och att det i Finland bor cirka 

10 000 romer. Läroböckerna nämner också att romerna är en minoritet, och att de 

under historiens gång blivit utsatta för diskriminering. Böckerna skriver att romernas 

rättigheter är stadfästa i grundlagen, och att de genom det har rätt att upprätthålla och 

utveckla sin kultur. Det romska språkets ställning är enligt böckerna mycket svag, och 

att ett stort behov finns enligt dem av att bland annat utbilda flera kompetenta lärare 

och vidta övriga åtgärder för att förbättra språkets situation. Böckerna nämner också 

att elever med romsk bakgrund får undervisning på romani, men att romerna inte har 

uppskattat skolgången och att den kringresande livsstilen och föräldrarnas fördomar 

gentemot majoritetssamhället har hållit barnen borta från skolan. Deltagandet i 

undervisningen är på stigande, skriver böckerna, men fortfarande är romernas 

utbildnings- och levnadsstandard lägre än majoritetsbefolkningens. Familjen och 
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släkten är enligt läroböckerna väldigt viktiga för romerna, och de romska kvinnorna 

klär sig i den traditionella klädedräkten bestående av lång kjol och skjorta utsmyckad 

med spets. Även musiken spelar en viktig roll i den romska kulturen. Böckerna nämner 

Delegationen för romska ärenden som romernas språkrör och dess samarbete med 

myndigheterna, samt att romerna har en egen flagga och firar sin nationaldag 8.4.146 

Beträffande den bild av romerna som läroböckerna förmedlar, skriver Korva att man 

starkt betonar deras minoritetsställning och får dem att framstå som en mycket 

homogen grupp, trots att det finns skillnader de olika stammarna emellan. Korva 

noterade också i genomgången av sitt material att framgång inte var någonting som 

kopplades ihop med romerna. De framställdes som ”misslyckade” i termer av 

försörjning och utbildning, och vad den låga utbildningsnivån beträffar framställdes 

det som om det är romernas eget fel, och kopplades ihop med romernas dåliga attityd 

och deras kringresande livsstil. Den kringresande livsstilen och romernas traditionella 

försörjningssätt framställdes också, skriver Korva, i dålig dager och som ett sämre 

alternativ än att äga och bruka jord vilket tidigare varit det traditionella 

försörjningssättet i det finska jordbrukssamhället. Trots att romerna i dagens läge 

nästan helt och hållet övergett den kringresande livsstilen till förmån för ett, så att säga, 

stationärt liv, skrev en av läroböckerna att romerna som folk har en naturlig vilja och 

lust att vandra. Korva hänvisar här till Anssi Paasis studie Kansanluonnekäsitteestä ja 

sen käytöstä suomalaisessa maantiedon kouluoppikirjoissa som publicerades år 1994, 

där Paasi skriver att 1800-talets nationalism präglades av en vilja och vana att genom 

olika stereotypa uppfattningar om olika folk och grupper i samhället konstruera en så 

kallad folkkaraktär eller folklynne, genom vilken man kunde förklara den specifika 

gruppens ”avvikande” beteende och normer och särskilja dem från majoriteten, de 

”vanliga”. Om bilden av diskriminering skriver Korva, att man framställer fenomenet 

som någonting som från till exempel myndighetshåll inte längre fortgår, att 

myndigheter förut deltog i diskriminerandet av romer, men att det här inte är någonting 

som pågår i dagens samhälle. Korva skriver också att romerna ges en väldigt passiv 

roll i diskrimineringssammanhang i böckerna, och att man som orsaker till 

diskrimineringen av romer nämner bland annat den traditionella kvinnliga 

klädedräkten och den kringresande livsstilen.147 
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Eftersom Korva delvis använt sig av samma material som Jokinen i sin analys, går det 

naturligt nog att dra paralleller mellan de bägge avhandlingarnas analysresultat. Ur 

Korvas resultat liksom ur Jokinens går att utläsa att det långt är en väldigt stereotyp 

bild av romerna som utmålas, färgad av de fördomar och stereotypier som levt kvar 

sedan årtionden tillbaka. Det är intressant, och beklagligt, att se att negativa attityder 

om romernas sedan länge övergivna kringresande livsstil fortfarande förs vidare 

genom läroböckerna, och på så sätt fortsätter att prägla majoritetens syn på och bild av 

romerna. Genom att utpeka den kringresande livsstilen som tidigare varit så kännspak 

för romerna och kännetecknande för dem som minoritet som någonting negativt, blir 

också bilden av romerna som människor negativ. Det är också intressant att så många 

av läroboksförfattarna lyfter fram den kringresande livsstilen utan att påpeka att den i 

dag nästan har upphört, trots att man i åtminstone en annan bok betonar att just den 

kringresande livsstilen, och den kvinnliga klädedräkten, ligger till grund för den 

diskriminering som romerna utsatts, och utsätts för. Vidare är det beklagligt och 

skamligt hur majoritetsbefolkningen genom läroboksförfattarna rentvår sina händer 

och lägger över ansvaret för den låga utbildningsnivån och den stora arbetslösheten på 

romernas axlar. Läroböckerna skriver uttryckligen att det är romernas eget fel att de är 

lågutbildade och ofta är arbetslösa och därmed har en lägre levnadsstandard än 

majoritetsbefolkningen, eftersom det är direkta följder av deras egna negativa attityder 

och deras kringresande livsstil, trots att vi vet att det i många fall är majoritetssamhället 

som ligger bakom både de dåliga attityderna och den rörliga livsstilen. Tidigare i 

avhandlingen skriver jag om majoritetsbefolkningens ovilja att upplåta hyresbostäder 

till romerna och oviljan att sälja mark till dem, vilket försatte dem i en situation där de 

antingen var tvungna att fortsätta resa runt eller bosätta sig i ghetton och tältläger 

utanför de stora städerna. De dåliga, eller snarare misstänksamma, attityderna 

gentemot skolväsendet och majoritetsbefolkningen härleds till de 

tvångsassimileringsförsök som den romska minoriteten utsattes för genom de romska 

barnen, bland annat genom omhändertagande åtgärder och barnhemsplaceringar, från 

och med början på fram till andra hälften av 1900-talet. Syftet med de här 

tvångsassimileringssträvandena var, vilket också nämndes tidigare, att utplåna 

romernas eget språk och deras egen kultur till förmån för en integrering i 

majoritetssamhället148. De här tvångsassimileringsåtgärderna ledde även i det långa 
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loppet till en misstro gentemot skolväsendet från romernas sida, eftersom man från 

romskt håll upplevde att skolans mål och verksamhet bland annat i form av 

undervisning var ett hot mot den romska kulturen och dess fortbestånd149. Rädslan är 

inte svår att förstå utan känns snarare berättigad med tanke på läroplanen och dess 

utformning beträffande lärostoff och lärandemål under åren 1970–1985. 

 

 

5.4 Läroplanen i relation till verkligheten genom Utbildningsstyrelsens 

lägesöversikt 2011 

 

Läroplanerna står som nämnt i den här avhandlingen för den normativa aspekten av 

grundutbildningen. De två senaste läroplanerna, från 2004 och 2014, tryggar romernas 

rätt till undervisning i sitt eget språk och sin egen kultur, med hänvisning till bland 

annat grundlagens andra kapitel. Eftersom läroplanen är grundutbildningens viktigaste 

styrdokument och reglerar hela verksamheten är utgångsläget det att läroplanen och 

dess direktiv också följs, och att den undervisning i de läroämnen som ingår i 

densamma erbjuds och genomförs i den grad att de uppställda lärandemålen uppfylls.  

För att granska huruvida de romska elevernas grundlagstryggade rätt till undervisning 

i romani och romsk kultur och historia verkligen uppfylls, har jag studerat en 

lägesöversikt som genomfördes av Utbildningsstyrelsen år 2011, Romanioppilaiden 

perusopetuksen tilannekatsaus 2010–2011 ja toimenpide-ehdotukset. Lägesöversikten 

är vid det här laget ganska gammal, men då man läser den finns det dels skäl att 

realistiskt sett anta att det inte är särskilt mycket som har hänt på de här snart åtta åren 

som har förflutit sedan lägesöversikten sammanställdes, samtidigt som jag dels önskar 

att det skulle finnas skäl att om ett par år genomföra en ny lägesöversikt för att 

förhoppningsvis kunna redogöra för en positiv utveckling i resultatdelen.  

I lägesöversikten jämfördes situationen under läsåret 2000–2001 med läget under 

läsåret 2010–2011, och man kartlade de förändringar som skett beträffande 

grundutbildningen för romska barn under den tioåriga period som förflutit sedan den 

ursprungliga utredningen genomfördes. För att skapa sig en allmän bild av de romska 

barnens skolgång skickades en elektronisk enkät till de finländska grundskolorna. 
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Enkäten besvarades av skolornas rektorer. Utöver enkäten som besvarades av 

rektorerna intervjuades vårdnadshavare till romska elever genom ett riksomfattande 

stickprov. Intervjuerna utfördes av ett riksomfattande nätverk av personer med romsk 

bakgrund. För första gången någonsin fick även de romska eleverna själv komma till 

tals då de intervjuades om hur de själva upplever sin skolgång. I den här 

lägesöversikten bestående av uppföljning och kartläggning av läsåret 2010–2011, 

presenterades åtgärdsförslag för att förbättra situationen ytterligare. Detta eftersom 

man kom till den slutsatsen att man kunde det fortfarande fanns rum för förbättring 

beträffande romska barns grundskoleutbildning.150  

I den här lägesöversikten från år 2011 sägs enligt följande om översikten från år 2001: 

Utbildningsstyrelsens första riksomfattande utredning av den 

grundläggande utbildningen för de romska eleverna gällde läsåret 2000–

2001. Enligt denna utredning fanns det många problem i de romska 

elevernas skolgång. Romska barn deltog mer sällan än andra barn i 

förskoleundervisning och gick om årskurser oftare än andra. Dessutom 

hade de romska eleverna mycket frånvaro och andelen som togs till eller 

överfördes till specialundervisning var stor. Det var också vanligare 

bland de romska eleverna att avbryta skolan än bland andra elever. På tio 

år har det skett en positiv förändring i fråga om hur romerna förhåller sig 

till utbildning och utbildningssystemet. Många romska familjer är i dag 

mycket intresserade av sina barns skolgång. Det finns verkligen behov 

av en ny lägesöversikt.151 

Ur ovanstående citat kan vi utläsa samma attityder om romer och skolgång som delvis 

också återfanns i läromaterialet som analyserades i de två pro gradu avhandlingarna 

och vars resultat presenterades i ett tidigare kapitel. Också här, i lägesöversikten, 

konstaterar man att de romska vårdnadshavarna i dag, i det här fallet tio år senare, har 

en betydligt mycket positivare inställning till skolan och utbildningssystemet och är 

mycket mer intresserade av sina barns skolgång. Med andra ord beskyller man indirekt 

romerna själva för att många romska barn i grundskoleåldern enligt lägesöversikten 

från år 2001 ofta gick om årskurser, hade mycket skolfrånvaro och oftare än andra 

elever avbröt sina studier helt och hållet. Ingenstans presenteras några andra tänkbara 

skäl till dålig skolframgång hos de romska eleverna utöver vårdnadshavarnas dåliga 

attityder och bristande intresse, som till exempel bristen på förståelse, kunskap och 

                                                           
150 Utbildningsstyrelsen, Romanioppilaiden perusopetuksen tilannekatsaus 2010–2011 ja toimenpide-

ehdotukset, s. 5. 
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motivering från skolans och utbildningspersonalens sida. Romerna är de som 

skuldbeläggs. Med det sagt, ligger det förmodligen ett korn av sanning i att de romska 

vårdnadshavarnas attityder förbättrats gentemot skolan och utbildningssystemet. 

Måhända ligger en delorsak i läroplanen från 2004 som var den första att beakta och 

lyfta romernas kulturella och språkliga rättigheter som en del av grundutbildningen, 

men mycket annat har också hänt som dels förbättrat romernas utgångsläge och 

möjligheter men som förmodligen också dels haft en positiv inverkan på de romska 

vårdnadshavarnas attityder. 

År 2008 påbörjades, i samband med förbättrandet av kvaliteten på den grundläggande 

utbildningen, även en riksomfattande verksamhet vars mål var att utveckla den 

grundläggande utbildningen för de romska eleverna. I samband med det här, gavs 

kommunerna möjlighet att för första gången ansöka om statsunderstöd för 

undervisning av romska elever inom den grundläggande utbildningen. Understödet 

beviljas av Utbildningsstyrelsen, och under åren 2008–2011 utdelades statsunderstöd 

för det här ändamålet till totalt 31 kommuner, till ett totalt belopp av 1,8 miljoner 

euro.152  

Finlands första politiska program som riktade sig mot romerna trädde i kraft i 

december 2009. Syftet med programmet var arbeta för romernas likvärdighet i det 

finländska samhället samt höja den romska befolkningens utbildningsnivå, och 

programmet innehöll många en mängd åtgärdsförslag. Ansvaret för att de här 

åtgärderna skulle tas i beaktande och genomföras fördelades på ett flertal olika 

förvaltningsområden, bland annat föll ansvaret för att vidta åtgärderna som 

formulerades beträffande romernas språk och kultur i det politiska programmet på den 

utbildningsgrupp inom Utbildningsstyrelsen som ansvarar för den romska delen av 

befolkningen. Översikten från 2011 ingick i programmet som ett av 

åtgärdsförslagen.153 

I Finland lever som nämnt i dag cirka 10 000 romer. Utgående från de svar som gavs 

på den elektroniska enkäten som ingick i lägesöversikten deltog, under läsåret 2010–

2011, totalt 862 romska elever fördelade på 329 skolor i grundutbildningen i Finland. 

                                                           
152 Utbildningsstyrelsen, Romanioppilaiden perusopetuksen tilannekatsaus 2010–2011 ja toimenpide-

ehdotukset, s. 82. 
153 Utbildningsstyrelsen, Romanioppilaiden perusopetuksen tilannekatsaus 2010–2011 ja toimenpide-

ehdotukset, s. 82–83. 
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Två tredjedelar av de rektorer som bidrog till lägesöversikten genom att svara på 

enkäten uppgav att det inte fanns några skillnader på de romska elevernas 

skolframgång jämfört med de övriga elevernas. Genom svaren på enkäten kunde man 

också se att det fanns en tydlig skillnad i förbättrandet av situationen för de romska 

eleverna i de kommuner som hade deltagit i utvecklingen av de romska elevernas 

grundutbildning jämfört med eleverna i de kommuner som inte hade deltagit i 

projektet. Av det här drog man i lägesöversikten slutsatsen att många av 

åtgärdsförslagen i det politiska programmet hade varit de rätta. Samtidigt uppdagades 

även bland annat att man i många kommuner hade upptäckt att romska anställda bidrog 

till att förbättra situationen för de romska eleverna: en romsk auktoritet i skolvärlden 

bidrog till ökad tolerans och ett bättre stöd för de romska eleverna. De romska föräldrar 

som lät sig intervjuas i översikten poängterade behovet av information om romsk 

kultur i skolorna, och konstaterade att det fortfarande är viktigt för acceptansen och 

förståelsen att hela skolan får ta del av information och kunskap som rör den romska 

kulturen. Enligt två tredjedelar av rektorerna som besvarade enkäten var skolans 

personal ”en aning eller något insatt” i den romska kulturen (se bilaga 2).154 Här kan 

man dra paralleller till de bägge pro gradu avhandlingarnas resultat av 

läroboksanalyserna, och starkt ifrågasätta den information läroböckerna som 

läromedel bidrar med till majoritetssamhället, och elever med annan etnisk eller 

kulturell bakgrund, om romerna. Eftersom det enligt vårdnadshavarna och de romska 

eleverna själva, enligt lägesöversikten, finns ett stort behov av ökad kunskap om den 

romska kulturen i skolorna, bland annat för att råda bot på förekommande mobbning 

och diskriminering, är det i allra högsta grad beklämmande och upprörande att den 

information läroböckerna bidrar med fortsätter att på ett delvis negativt sätt särskilja 

den romska minoriteten från den övriga befolkningen och genom att sprida utdaterad 

information och fördomar fortsättningsvis upprätthålla de negativa tankegångarna som 

i stor utsträckning präglar folks uppfattning om den romska delen av befolkningen. 

En del av frågorna i den enkät som besvarades av rektorerna berörde skolfrånvaro, 

skolbyte och avbrott i skolgången. En stor del av rektorerna konstaterade att hög 

skolfrånvaro ofta låg bakom problem gällande skolgången för de romska eleverna. I 

jämförande av lägesöversikten från 2011 med kartläggningen från 2001, kunde man 

                                                           
154 Utbildningsstyrelsen, Romanioppilaiden perusopetuksen tilannekatsaus 2010–2011 ja toimenpide-

ehdotukset, s.84–85, 89. 
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konstatera att andelen elever vars höga skolfrånvaro inverkar negativt på skolgången 

inte hade minskat under de tio år som förflutit mellan rapporterna. Även siffrorna 

gällande avbrytande av skolgången var de samma i bägge rapporter, inte heller där 

hade med andra ord skett någon förbättring.155 Det förefaller väldigt olustigt att ingen 

förbättring har skett beträffande problematisk skolfrånvaro och avbrytande av 

skolgången under tioårs perioden mellan rapporterna.  

I lägesöversikten kunde man också konstatera att man under läsåret 2010–2011 

undervisade i romani i mer än dubbelt så stor utsträckning som tio år tidigare, 2000–

2001 (se bilaga 2), men att det gällande undervisningen i romani fanns stora variationer 

inom landet. Totalt 335 rektorer svarade på frågorna om undervisning i romani, men 

endast 197 skolors rektorer svarade på frågan om hur många romska elever som fått 

undervisning i och studerat romani under läsåret 2010–2011. I det fall där inget svar 

gavs på frågan, antogs att inga elever fått undervisning i romani. Utgående från de 197 

svaren fick 149 av totalt 862 romska elever undervisning i romani under läsåret 2010–

2011. Det här innebär att 17,3 procent, från 37 skolor, av de romska eleverna fick 

undervisning i romani under ifrågavarande läsår (se bilaga 2). Enligt 

Undervisningsstyrelsen statistik baserad på statsunderstödet var antalet dock en aning 

högre, 174 elever våren 2010. En tredjedel av rektorerna, närmare bestämt 33 procent, 

var av den åsikten att de romska elevernas vårdnadshavare inte tyckte det var 

nödvändigt att erbjuda undervisning i romani i grundskolan, men lägesöversikten 

synliggjorde också att över hälften av skolorna överhuvudtaget inte informerade 

vårdnadshavarna om möjligheten till undervisning och studier i romani i grundskolan. 

Trots att en tredjedel av rektorerna hävdade att det enligt vårdnadshavarna inte var 

önskvärt med undervisning i romani, framkom det av intervjuerna med de romska 

vårdnadshavarna att de nästan utan undantag allihop ansåg att undervisningen i romani 

är otroligt viktig. Vårdnadshavarna hänvisade till att språket är en synnerligen viktig 

del av den romska kulturen och stärker den romska identiteten, samt att man i dag i 

allt mindre utsträckning talar språket hemma vilket gör att skolan har en betydande 

roll för språkets fortlevnad. Vårdnadshavarna var också av den åsikten att undervisning 

i romani sporrade elevernas inlärning i övriga läroämnen, men var överens om att 

                                                           
155 Utbildningsstyrelsen, Romanioppilaiden perusopetuksen tilannekatsaus 2010–2011 ja toimenpide-
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informationen från skolornas håll om möjligheten till undervisningen i romani i 

grundskolan var väldigt dålig.156 Det här positiva attityderna gentemot undervisning i 

romani syntes även i de elevintervjuer som ingick som en del av publikationen 

Enemmän samanlaisia kuin erilaisia:  

 ”Olisihan se hyvä osata oma kieli” – 15-vuotias tyttö 

”No sillee olis semmonen hieno perintö säilyttää [romanikieli]. Ei sitä 

hirveesti tänä päivänä enää osata.” – 16-vuotias poika157 

 

Undervisning i romani kan förutom detta ses som särskilt betydelsefull med tanke på 

att svaren på enkäten gav vid handen att den romska kulturen i mycket liten 

utsträckning beaktas i undervisningen i övriga läroämnen (se bilaga 2) vilket innebär 

att de romska eleverna inte får någon kännedom om sin kultur genom skolan om de 

inte undervisas i romani. En fjärdedel av rektorerna svarade vidare att man inte 

ordnade undervisning i romani i deras skola eftersom det inte fanns tillräckligt många 

elever. Det är sant att många skolor inte uppfyller gruppstorleken på två elever som 

krävs för att erhålla statsunderstöd för undervisning i romani, men det här hade man 

kunnat lösa och kringgå genom att samarbeta inom kommungränserna. Endast fem 

procent av rektorerna som deltog genom att svar på enkäten uppgav att orsaken till att 

undervisning i romani inte erbjöds var att behörig personal saknades, även om det är 

ett faktum att det råder brist på kompetent personal för undervisning i romani.158 

 

5.4.1 Reflektioner 

 

Som redan nämnt, är läroplanen grundskolans viktigaste styrdokument och det som 

utgör grunden för bland annat den grundläggande utbildningen. Syftet med studiet av 

lägesöversikten från år 2011, är som nämnt att granska huruvida läroplanen motsvarar 

                                                           
156 Utbildningsstyrelsen, Romanioppilaiden perusopetuksen tilannekatsaus 2010–2011 ja toimenpide-

ehdotukset, s. 66, 67, 69, 88. 
157 Junkala, Tawah, s. 36. 

Övers. ”Nog hade det varit bra att kunna sitt eget språk.” – 15-årig flicka 

”Nå det skulle vara ett fint arv att bevara [det romska språket]. Inte kan man det så hemskt mycket 

mer i dagens läge.” – 16-årig pojke. 
158 Utbildningsstyrelsen, Romanioppilaiden perusopetuksen tilannekatsaus 2010–2011 ja toimenpide-

ehdotukset, s. 68. 
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verkligheten. Utgångsläget var att läroplanen följs, men sanningen visade sig vara en 

annan. 

Det för den här avhandlingen väsentligaste i lägesöversikten är statistiken över i vilken 

utsträckning man ordnade undervisning i romani i grundskolorna i Finland under 

läsåret 2010–2011. Lägesöversikten visade att antalet elever som fick undervisning i 

romani under ifrågavarande läsår hade fördubblats jämfört med antalet tio år tidigare. 

Under läsåret 2000–2001 fick 73 elever av totalt 859, det vill säga 8,5 procent av de 

romska grundskoleeleverna i Finland undervisning i romani. Under läsåret 2010–2011 

fick däremot 149 av totalt 862 romska elever, 17,3 procent, undervisning i romani. Om 

man stannar vid att antalet elever som undervisats i romani fördubblades 

underifrågavarande tioårs period låter det som om en klar förbättring har gjordes, och 

att det var frågan om stora framsteg. Det var naturligtvis frågan om en förbättring, men 

när man granskar antalet romska elever som fick undervisning i romani i relation till 

det totala antalet romska elever som deltog i grundutbildningen under läsåret 2010–

2011 ställs saken i annan dager. Det var fortfarande en beklagligt liten procent av alla 

elever som fick undervisning i romani under det läsår som lägesöversikten fokuserar 

på, inte ens en femtedel av alla romska grundskoleelever i landet. Det här trots att alla 

romska elever enligt grundlagen och läroplanen från år 2004 har rätt till undervisning 

i romani. 

Det här resultatet förvånar. Med tanke på läroplanens betydelse ter det sig nästan 

omöjligt att man i praktiken kunnat frångå den så pass, att man under läsåret 2010–

2011 kommit undan med att förse enbart 149 av totalt 862 romska elever med 

undervisning i romani. I de skolor där gruppstorleken på två romska barn under 

ifrågavarande läsår inte uppfylldes, borde man ha samarbetat kommungränserna 

emellan och erbjudit sammansatta grupper undervisning och på det sättet kommit förbi 

problemet. Eftersom läroplanen från år 2004 är tydlig på punkten om skyldigheten att 

ordna undervisning i romani för romska elever, borde skolornas skyldighet varit att 

utreda alla tänkbara arrangemang för att verkställa undervisningen, och det här borde 

ha följts upp från högre ort. 

Det är också olustig läsning att notera att över hälften av grundskolorna i Finland under 

läsåret 2010–2011 överhuvudtaget inte informerade hemmen om möjligheten, och 

rättigheten, att studera romani som läroämne i skolan och dessutom kom undan med 
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det. Hur är det möjligt, undrar jag, att en så stor del av skolorna under ifrågavarande 

läsår bara kunde låta bli att vidarebefordra den informationen till de romska 

vårdnadshavarna, trots att det uttryckligen nämndes i den läroplan som var gällande 

under tiden. Skrämmande var också att en tredjedel, 33 procent, av rektorerna som 

deltog i enkäten som utgjorde en del av materialet för lägesöversikten, påstod att det 

inte fanns några önskemål från vårdnadshavarnas sida att arrangera undervisning i 

romani, trots att intervjuerna med de romska vårdnadshavarna visade att de så gott som 

varenda en upplevde att undervisningen av romani var viktig. Även här upprätthålls, 

på basen av lägesöversikten, vissa maktstrukturer. Den gamla och förkastliga ovanan 

att prata ovanför huvudet på romerna eftersom de själv inte kan avgöra vad som är bäst 

ligger kvar, och en tredjedel av rektorerna för de finländska grundskolorna tog sig 

rätten att uttala sig i romernas ställe om angelägenheter som gällde dem, trots att de i 

majoriteten av fallen inte ens blivit tillfrågade eller informerade om sina rättigheter. 

Slutsatsen blir med andra ord utgående från den här lägesöversikten att läroplanen inte 

styr verkligheten i den omfattning man kunde tänka sig utgående från dess betydelse 

som styrdokument för grundutbildningen i Finland, eller på basen av det faktum att 

läroplanen och dess innehåll och direktiv för grundskolans undervisning i viss 

omfattning grundar sig på bland annat grundlagens andra kapitel. På pappret låter 

allting mer än bra, men verkligheten är trots det, fortfarande på 2010-talet, en annan.  
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6 Resultat och sammanfattande diskussion 

 

I den här avhandlingen har jag strävat efter att synliggöra marginaliseringen av romska 

elever i den finländska grundskoleutbildningen, allt sedan stiftandet av de första 

grundskolelagarna i Finland år 1968 fram till i dag. Hypotesen jag arbetat utgående i 

från är att marginaliseringen av de romska eleverna är någonting som fortfarande pågår 

och därmed inte enbart tillhör det förgångna, och den huvudsakliga frågeställningen 

som avhandlingen ämnar svara på har formulerats enligt följande: hur har romska barn 

marginaliserats i grundskolan i Finland från 1968 fram till i dag? Jag ställde även 

inledningsvis och arbetade således vidare med frågor som huruvida de romska 

eleverna i dag är inkluderade i majoritetssamhällets skola, främst med hänvisning till 

läroplanen som styrdokument samt de läromedel i form av läroböcker som används i 

utbildningen samt hur och i vilken omfattning läroplanen egentligen styr 

undervisningen. Som metod, och delvis också teori, för min analys utgick jag från det 

kritisk-diskursiva angreppssättet enligt Norman Fairclough och hans principer. Det 

analysmaterial jag har använt mig av och applicerat metoden på är grundskolans 

riksomfattande läroplaner för den gällande tidsperioden samt läroböcker i relevanta 

läroämnen, vilket skedde genom och med hjälp av två pro gradu avhandlingar. Vidare 

speglade jag läroplanerna mot en lägesöversikt som genomfördes av 

Utbildningsstyrelsen år 2011, utgående från läget för de romska grundskoleeleverna 

under läsåret 2010–2011. 

Resultatet för läroplansanalysen blev att romerna inte nämndes explicit som minoritet 

i det finländska samhället före 1994 års läroplan, och inte beaktades överhuvudtaget 

förrän i läroplanen från år 2004 där, med hänvisning till grundlagen från år 2000, en 

specifik lärokurs i romani fanns med för första gången och romernas rättighet till sitt 

eget språk och sin egen kultur betonades. I läroplanerna från år 1970 och 1985, men 

också delvis i läroplanen från år 1994, var det en väldigt heterogen bild av det 

finländska folket och dess kultur som fördes fram och förmedlades, så väl genom 

allmänna läroplansmål som genom ämnesspecifika lärandemål. I ett sammanhang som 

de här läroplanerna, där existerande kulturella särdrag och etniska minoriteter 

utelämnas till förmån för en uppmålandet av och föreställningen om en enhetlig bild 

av ett lands folk där alla delar samma värderingar, traditioner och normer, pekas de 

som avviker från den här kulturella normen och det här etniska ursprunget per 
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automatik mellan raderna ut som någonting icke önskvärt eller -eftersträvansvärt och 

onormalt som inte riktigt passar in och hör hemma bland majoritetsbefolkningen. 

Det sammanfattande resultatet av läromedelsanalyserna i de två avhandlingarna gav 

vid handen att läroböckerna i många fall är väldigt fåordiga och kortfattade beträffande 

romerna som nationell minoritet, med en femhundra år lång historia i landet. Samtidigt 

som de stycken i böckerna där romerna omskrevs var korta, var innehållet i de här 

styckena i många fall problematiskt. Ofta var det regelrätta osanningar eller utdaterade 

fakta, som att romerna upprätthåller en kringresande livsstil, vilket dessutom i vissa 

böcker utpekades som någonting negativt sammankopplat med mycket problem, som 

redogjordes för. I många av böckerna byggde informationen om romerna på gamla 

föreställningar, som till exempel att romerna inte velat engagera sig i undervisning och 

skolgång, samt stereotypa fakta, medan endast ett fåtal lyfte fram för den romska 

kulturer väsentliga drag och egenskaper som bland annat musik, samt detaljer som att 

romerna har en egen nationaldag och en egen flagga. Ett fåtal av läroböckerna 

poängterade majoritetsbefolkningens negativa attityder och avskyvärda beteende mot 

romerna, och i en del av dessa förmedlades tydligt bilden av att det här är någonting 

som tillhör det förgångna.  

Läroböckerna som diskurs och romerna i denna, är ett typiskt exempel på vad 

Fairclough menar när han säger att den kritiska diskursanalysen har som mål att 

synliggöra, ofta omedvetna, kopplingar mellan språkbruk, i form av diskurser, och 

sociala praktiker. De diskursiva praktikerna, i den här avhandlingen i form av 

läroplaner och läroböcker, bidrar enligt Fairclough till att ojämlika maktförhållanden 

mellan olika sociala grupper skapas och återskapas. Genom läroböckerna sker en 

kontinuerlig så kallad andrafiering av romerna, där romerna, genom språket i form av 

den text som författarna formulerat, skapas som ”de andra”, någonting avvikande och 

annorlunda som skiljer sig från majoriteten. Indirekt ställs romerna och deras 

traditionella levnadssätt, attityder och traditioner mot majoritetsbefolkningens, och 

utmålas som någonting onormalt och väsensskilt. På det här sättet bidrar också 

författarna till läroböckerna, liksom författarna till de tidiga läroplanerna där kulturell 

variation inte ges utrymme, direkt och indirekt till fortlevnaden och reproduktionen av 

gamla stereotypa tankesätt och fördomar om romerna som folkgrupp och etnisk 

minoritet. Eftersom den övervägande delen av läroboksförfattarna tillhör 

majoritetsbefolkningen är den text de producerar i många fall färgad av personliga 
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åsikter och uppfattningar vilket är ett av många problem när majoritetsbefolkningen 

tar sig makten och rätten att skriva minoriteters historia. Romerna själv ges ingen 

möjlighet att bryta det här kretsloppet av stereotyp information grundad på förutfattade 

meningar som förmedlas genom de läroböcker som används i majoritetssamhällets 

skolor, och istället föra fram korrekt fakta om sig själv. Det här är särskilt viktigt att 

ifrågasätta och lyfta fram eftersom läroböckerna i många fall och i stor utsträckning är 

en spegling och återgivning av läroplanen och dess innehåll samt värdegrunder vilka 

ligger till grund för grundskolans hela verksamhet. Som det ser ut nu, bidrar 

läroböckerna i stället för med viktig information om romerna som etnisk och nationell 

minoritet till att diskriminering och antiziganism, som också är en del av 

avhandlingens teoretiska ramverk, lever kvar i samhället.  

Det hela är en ond spiral. I mångt och mycket ligger fördomar och okunskap till grund 

för den antiziganism som genom historien varit en del av det finländska samhället, och 

som fortsättningsvis hänger kvar. Den här antiziganismen har bidragit till att man 

antingen inte alls velat veta av romerna i bland annat skolor eller gett dem en ärlig 

chans att delta i undervisningen, men också till att romerna själva undvikit skolan som 

samhällelig instans eftersom den för dem varit starkt ihopkopplad med 

tvångsassimilering, okunskap, bristande respekt, diskriminering och mobbning. Redan 

på 1970- och 1980 talet konstaterade man att det fanns ett stort behov av att sprida 

kunskap om den romska minoriteten och dess kultur till majoritetsbefolkningen för att 

råda bot på diskriminering, osakligt bemötande och antiziganistiska tankegångar. 

Fortfarande i dag, på 2010-talet, är en stor del av den information som förs vidare 

genom till exempel läroböcker vilket konstaterats här, grundad på de här fördomsfulla 

och föråldrade tankegångarna vilket leder till att bristen på kunskap om den romska 

kulturen fortlever hos majoritetsbefolkningen. Det här, i sin tur, leder i förlängningen 

till bland annat bristande acceptans och förståelse, mobbning och diskriminering: kort 

sagt uttryck för antiziganism, vilket bidrar till att påverka de romska elevernas 

skolgång negativt. Fortsättningsvis, ligger alltså antiziganism i större eller mindre 

utsträckning till grund för den romska skolgångsproblematiken. Många av de romer 

som intervjuades av Kuparinen för Vanhojen tie konstaterade, i linje med antiziganism 

som en del av avhandlingens teoretiska ramverk, att de i dagens Finland upplever en 

sorts gömd rasism. Informanterna uttryckte vidare en stor oro och rädsla då de sa att 
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de är rädda att den här smygrasismen inte någonsin kommer försvinna från Finland.159 

Så här säger Vieno Palm:  

Lasten aikuistuttua Vieno ja hänen miehensä palasivat Suomeen. Sitä 

Vieno on myöhemmin katunut kovasti. 

”Ei olisi pitänyt tulla. Ruotsissa mustalaista kohdeltiin kuin ihmistä. 

Suomessa en luota virkavaltaan, ne eivät pidä meitä samanarvoisina.” 

Vieno kokee, että asiat ovat silti nykyään Suomessa jollakin tavalla 

paremmin. Ainakin rasismi on enemmän piilossa kuin ennen. [---] 

 

Vieno toivoo, että tulevaisuudessa romaneilla olisi Suomessa samat 

mahdollisuudet työllistyä kuin pääväestöllä. Että kaikki olisivat samalla 

viivalla.160 

 

Också Aino Valentin lyfter upp den dolda rasismen och de fördomar som bidrar till att 

upprätthålla de här antiziganistiska tankegångarna samt hur de påverkar vardagen: 

Aino sanoo, että jos yksi romani tekee jotain pahaa, koko heimo 

leimataan. Niin on aina ollut, ja ennen kuin tämä asenne muuttuu, eivät 

romanit voi olla tasavertaisia.  

”Me olemme sakkakansaa, sellaiseksi luokiteltu, vaikka me olemme yhtä 

lailla Suomen kansalaisia ja maksamme veromme Suomeen.” 

Aino muistaa, että vielä 60-luvun lopulla Turussa ei romaneja päästetty 

ravintoloihin tai yleisiin saunoihin. Nykyään laki takaa sen, että vastaava 

ei tapahdu, mutta ennakkoluulot ilmenevät usein piilosyrjintänä, muun 

muassa terveyskeskuksessa. 

”Siellä eivät uskalla tulla edes lähelle, eivätkä koskea. Itse pitää laittaa 

verenpainemittari tuohon käsivarteen. Sanoinkin siellä, että älkää 

pelätkö, ei tämä mustuus tartu.”161 

                                                           
159 Kuparinen, Poppius, s. 15. 
160 Kuparinen, Poppius, 37-38. 

Övers. Vieno och hennes man återvände till Finland sedan barnen blivit vuxna. Det har Vieno senare 

ångrat väldigt mycket. 

”Vi borde inte ha kommit. I Sverige behandlades zigenaren som en människa. I Finland litar jag inte 

på myndigheterna, de anser inte att vi är likvärdiga [med majoritetsbefolkningen]. Vieno upplever 

ändå att saker och ting i dag på något plan är bättre i Finland. I alla fall är rasismen mer gömd än 

tidigare. [---]  

Vieno hoppas att romerna i Finland i framtiden ska ha samma möjligheter att få arbete som 

majoritetsbefolkningen. Att alla skulle ha samma utgångsläge. 
161  Kuparinen, Poppius, s. 157. 

Övers. Aino säger, att om en rom gör någonting dåligt, stämplas hela stammen. Så har det alltid varit, 

och förrän den här inställningen förändras, kan romerna aldrig vara jämställda [med 

majoritetsbefolkningen].  

”Vi är klassade som ett ”slaggfolk”, fast vi är lika mycket finländska medborgare som alla andra och 

betalar skatt till den finska staten.” 

Aino minns att man på 60-talet inte tillät romer i restauranger eller offentliga bastun. Nuförtiden 
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Rörande hur och i vilken omfattning läroplanen styr grundskolans verksamhet i 

verkligheten, i det här fallet beträffande de romska elevernas rätt till undervisning i 

romani och romsk kultur, kunde konstateras utgående från Utbildningsstyrelsens 

lägesöversikt att läroplanen och dess mål och föreskrifter inte styr eller påverkar 

verkligheten i tillräckligt stor utsträckning. Lägesöversikten gav vid handen de 

förbluffande siffrorna, att endast 194 av totalt 862 romska elever som deltog i 

grundskoleutbildningen fick undervisning i romani under läsåret 2010–2011. Vidare 

kunde utgående från lägesöversikten konstateras att över hälften av skolorna 

överhuvudtaget inte informerade de romska vårdnadshavarna om de romska elevernas 

grundlagstryggade rätt till undervisning i romani, samt att en tredjedel av rektorerna 

som deltog i lägesöversikten genom att svara på enkäten tog sig friheten att svara i 

vårdnadshavarnas ställe att vårdnadshavarna ansåg att det inte var nödvändigt eller 

önskvärt med undervisning i romani. Också det här kan, enligt det kritisk-diskursiva 

angreppssättet, anses vara en form av maktutövande och upprätthållande av ojämlika 

maktstrukturer, där en representant från majoritetsbefolkningen tar sig rätten att föra 

minoritetens talan och uttala sig i dess ställe som bättre vetande.  

I den här avhandlingen utgör korrelationen mellan, så att säga, lagstadgad teori och 

verklighetens genomförande av denna samt utfallet svaret på mina frågeställningar och 

ett bekräftande eller förkastande av min hypotes. Min hypotes var att romska 

grundskoleelever fortfarande marginaliseras i dagens finländska grundskola. På basen 

av ovanstående resultatredovisning, vill jag påstå att jag kan bekräfta min hypotes. Ja, 

romska barn marginaliseras fortfarande i den finländska grundskolan. Som svar på min 

huvudsakliga frågeställning, hur romska barn har marginaliserats i grundskolan i 

Finland från 1968 till i dag, vill jag med analysresultatet som facit på hand påstå att 

det hur marginaliseringen tar sig uttryck har förändrats över tid. I början av perioden 

erkändes romerna och deras behov inte alls i grundskoleutbildningen, och de gavs 

ingen plats i den genom läroplanen, de förbisågs helt och hållet. Sakta började de 

erkännas som en del av den finländska mångfalden och man vände sig bortåt från 

framställningen av det finländska folket som homogent sett till så väl kultur som 

ursprung, för att slutligen landa i en läroplan där romerna förvisso på pappret med 

                                                           
tryggar lagen att ingenting sådant händer, men fördomarna yttrar sig ofta i form av 

smygdiskriminering, bland annat på hälsocentralen. 

”Där vågar de inte ens komma nära, eller röra vid en. Man är själv tvungen att placera 

blodtrycksmätaren på armen. Jag sa också där, att var inte rädda, inte smittar den här svartheten av 

sig.” 
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hänvisning till rådande lagstiftning beaktas och där deras lagstadgade rättigheter visas 

hänsyn och uttrycks som en självklar del av undervisningen, men där verkligheten trots 

detta i majoriteten av fallen är en annan. Trots grundlagen, trots läroplanen som bygger 

på bland annat grundlagen, marginaliseras de romska eleverna fortfarande i den 

finländska grundskolan sett till de möjligheter som ges till bland annat studier i romani 

och den romska kulturen, vilket också svarar på min fråga om hur och i vilken 

utsträckning läroplanen verkligen styr verkligheten. Beträffande huruvida de romska 

eleverna är integrerade i majoritetssamhällets skola med hänvisning främst till läroplan 

och läromedel i form av läroböcker, är svaret att de förvisso är inkluderade, men att 

genomförandet trots det blir bristfälligt beträffande vad läroplanen stipulerar samt att 

stora brister finns i det som skrivs om romerna i läromedlen. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera, att det faktum att romerna inte nämns eller 

beaktas i läroplanen, att de nämns och beaktas men att det sedan ändå inte påverkar 

verkligheten i tillräcklig utsträckning samt att läroböckerna består främst av osann, 

föråldrad och stereotyp information och fortsättningsvis i stor utsträckning skapar 

romerna som ”de andra” bidrar till slutsatsen att romerna fortfarande marginaliseras. 

Allt det ovanstående är tecken på eller uttryck för marginalisering, i större eller mindre 

utsträckning. Avslutningsvis kan alltså konstateras att romska elever alltid har 

marginaliserats i den finländska grundskolan, men att marginaliseringen under åren 

ändrat skepnad och tagit sig olika uttryck.   

Att skriva om romerna och en aspekt av deras historia i Finland har varit utmanande, 

intressant och lärorikt. Trots att mycket har hunnit hända under de fem hundra år 

romerna har kallat Finland för sitt hemland, är vi ännu inte i mål. Vi har fortfarande 

mycket kvar att göra och mycket kvar att arbeta för. Processen har varit lång, tung och, 

kan jag bara anta, till synes hopplös ibland. Processen om accepterandet av romerna 

och deras egen kultur och egna språk och beaktandet av dessa i bland annat 

utbildningssammanhang har pågått på allvar sedan 1970-talet. På 1980-talet togs ett 

stort steg i rätt riktning för romerna och deras rättigheter i och med romernas 

kulturpolitiska partiprogram i Kiuruvesi, där romerna för första gången uttryckte en 

önskan om rätten att upprätthålla och utveckla sin egen kultur. Trots det, dröjde det till 

1995 och reformen av de grundläggande fri- och rättigheterna som inte överfördes till 

grundlagen förrän år 2000, innan romerna enligt lag fick rätt att bevara och utveckla 
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sitt språk och sin kultur. Nästan trettio år efter romernas viktiga ställningstagande i 

Kiuruvesi, år 2009, fick Finland sitt första politiska program för romer.  

Jean-Pierre Liégois skriver enligt följande i publikationen Roma, Gypsies, Travellers 

även citerad i Christina Rodell Olgaçs doktorsavhandling Den romska minoriteten i 

majoritetssamhällets skola. Från hot till möjlighet: 

The most important problem is still the teaching – or rather, the lack of 

teaching – of Gypsies. Every other problem, no matter what kind, is 

linked to this, or springs directly from it, including the question of Gypsy 

integration into surrounding society.162 

 

Citatet pekar på hur viktigt det är att romerna verkligen ges samma rätt och möjlighet 

till undervisning som alla andra. Vi kan bara hoppas att Utbildningsstyrelsen också i 

fortsättningen kommer att genomföra lägesöversikter likt den från år 2011, och att 

resultatet i de nästkommande är positivare än resultatet i den förra. Samtidigt borde 

varenda en som arbetar som pedagog, oavsett stadie, ta sitt ansvar som fostrare och 

utbildare och reflektera kring det egna arbetet i det egna klassrummet, vad som kunde 

göras bättre och verkligen sträva efter att verkställa det som sägs i läroplanen och inte 

enbart låta det stanna vid att föreskrifterna är vackra ord på en bit papper. Kan man 

som lärare göra skillnad för en enda elev, är redan det betydelsefullt och ett steg på 

vägen. 

Romerna har med andra ord vandrat en lång väg sedan starten i Indien, och än är de 

inte framme. Kampen har varit lång, tung och de har mer ofta än ibland vandrat i 

motvind. Hoppet lever om att de en dag, en gång för alla, ska kunna sluta vandra och 

stanna upp för att de har kommit i mål och nått dit de varit på väg så länge redan: till 

ett samhälle som är deras lika mycket som alla andras, där de har samma rättigheter 

och möjligheter som vem som helst och där de fritt kan arbeta för att utveckla och 

bevara sitt språk och sin kultur och där de är accepterade, jämlika och uppskattade. 

Till ett samhälle och skolsamfund där alla och inte enbart en bråkdel av romska elever 

i grundskolan ges möjligheten till undervisning i romani, där den romska kulturen och 

kännedom om den samma upphör att vara någonting främmande och istället blir ett 

naturligt och självklart inslag i de klassrum där romska elever är en del av gruppen, 

där lärarna i skolorna har kunskap och kännedom om den romska kulturen och på bästa 

                                                           
162 Rodell Olgaç, s. 23. 
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sätt kan stöda och förstå de romska eleverna, där de romska eleverna är en del av den 

finländska historien och inte bara en kringvandrande parentes. Ett samhälle där 

romerna är hemma.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 Utdrag ur samtliga läroplaner som läroplansanalysen baserar sig på 

De utdrag som här i bilaga 1 anges som blockcitat är de utdrag som jag utgår från i, 

hänvisar till och som ligger till grund för min analys av samtliga läroplaner och dess 

innehåll. Den numrering som anges i utdragen är respektive läroplans egna och anger 

vilket kapitel utdragen härrör till. 

 

Utdrag ur Grundskolans läroplanskommittés betänkande I. Grunderna för 

läroplanen, Grundskolans läroplanskommittés betänkande II. Läroplan för 

läroämnena 

 

II Målen för skolans fostran 

 2.1 Målsättningens problematik 

 2.1.2 Grunderna för de uppställda målen 

[---] 

I grundskolans läroplan är det naturligt, att man utgår från det existerande 

kulturkapitalet. Det är dock nödvändigt, att det med förtrogenheten följer 

vilja och förmåga att utveckla detta kulturarv.163 

 

2.5 Målen för etisk och social fostran 

[---] 

Skolundervisningen bör fostra eleverna till medvetenhet om, att de hör 

till ett folk, vars medlemmar de är bl.a. på grund av ett gemensamt 

modersmål. Undervisningen borde bibringa eleverna en uppfattning, om 

att vårt samhälles uppbyggnad är ett resultat av gångna generationers 

arbete och tänkande och vidare borde skolan utveckla eleverna att inse 

sitt ansvar för att samhället utvecklas så, att det ger alla medborgare en 

möjlighet till människovärde och ett innehållsrikt liv. Eleverna borde 

läras att förstå, att ett folk, som har en egen särpräglad kultur, kan göra 

en större insats även i det internationella samarbetet.164 

[---] 

                                                           
163 Grundskolans läroplanskommittés betänkande I. Grunderna för läroplanen, (Helsingfors 1970), s. 

22. 
164 Grundskolans läroplanskommittés betänkande I. Grunderna för läroplanen, s. 39–40. 



Sofia Laurila 

 

106 
 

 

 VII Medborgarfärdighet 

 7.1. Mål 

För att utvecklas till en välbalanserad personlighet behöver den växande 

individen stöd i sina strävanden att uppfatta sig själv som en individ och 

som en medlem i samfundet. Kännedomen om den rangordning och de 

normer, som råder i det egna livsrummet, ger individen en möjlighet att 

skapa en äkta och personlig rangordning och samtidigt en 

ansvarsmedveten inställning till sig själv, till medmänniskorna och de 

förhållanden i vilka han såsom medlem i ett samhälle och hela 

mänskligheten kommer att leva. Medvetandet om den egna 

personligheten och om möjligheterna att genom övervägda val och 

genom egen aktivitet kunna påverka den egna personligheten och om 

möjligheterna att genom övervägda val och genom egen aktivitet kunna 

påverka den egna framtiden främjar den inre utvecklingen. 

Avsikten med ämnet medborgarfärdighet är att hjälpa eleven att 

orientera sig i sin livsmiljö genom att lära honom att iaktta, hjälpa 

honom att analysera sina iakttagelser och erfarenheter och genom att ge 

honom främst en empirisk, praktisk kunskap om livsmiljön, om de 

fodringar den ställer och de förmåner den erbjuder.165 

 

IX Geografi och naturalhistoria  

9.1. Mål 

9.1.1. Geografi 

Målet för undervisningen i geografi är 

[---] 

- att ge eleverna en klar bild av det självständiga Finland, att väcka 

intresse hos eleverna för Finlands natur och folk, förståelse och 

aktning för andra folk och sålunda få eleverna att främja samarbetet 

mellan Finlands folk och andra länder, samt 

[---] 

9.2. Lärostoff  

9.2.2. Det geografiska lärostoffets fördelning på olika årskurser  

9.2.2.7. Årskurs IX  

Finlands och de övriga nordiska ländernas geografi och till denna 

ansluten en grundläggande fysisk allmängeografi, som baserar sig på 

nordiska förhållanden 

                                                           
165 Grundskolans läroplanskommittés betänkande II. Läroplan för läroämnena, (Helsingfors 1970), s. 

138. 
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[---] 

För eleverna bör klarläggas, att Finland organiskt hör samman med de 

nordiska länderna och att vårt folk har starka kulturband med dem. 

Man bör särskilt fästa uppmärksamheten vid den höga levnadsstandarden 

i Finland, vid individens frihet, vid utvecklingen av de sociala 

förhållandena samt vid neutraliteten och frihetskärleken. 

[---] 

Befolkningen och bebyggelsen i Norden: Fördelningen och tätheten. 

Språkliga förhållanden. Flyttningsrörelserna. Landsbygds- och 

stadsbebyggelse. Utvecklingsområden.  

[---]166 

 

X Historia och samhällslära 

 10.1. Mål 

 10.1.1. Historia  

 Historieundervisningens mål är 

 [---] 

- att särskilt orientera eleverna i samhällsutvecklingen, staternas 

uppkomst och näringslivets utveckling, kulturens former och deras 

utveckling; härvid borde man inte endast fästa uppmärksamhet vid 

kulturella höjdpunkter utan även vid de karakteristiska dragen i den 

stora allmänhetens levnads- och betraktelsesätt i olika kulturer 

- att ge eleverna stoff till att skapa sig en mångsidig människobild  

[---]167 

 

 XIII Religionshistoria och sedelära 

13.2. Lärostoff  

1.3.2.9. Årskurs IX 

[---] 

Socialetiska problem. Människornas gemensamma förpliktelser 

(oberoende av religiösa åskådningar). Att skapa ordentliga 

levnadsförhållanden för alla: föda och bostad, skolning, arbete, vila och 

rekreation, sjukvård, hjälp i nödsituationer, trygghet på ålderdomen mm. 

Vad innebär ”rätt att leva”. Kvinnornas och mannens ställning inom 

olika kulturer (jämförande material). Välfärdssamhällets problem. 

                                                           
166 Grundskolans läroplanskommittés betänkande II. Läroplan för läroämnena, s. 163, 164, 170, 171. 
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Sofia Laurila 

 

108 
 

Minoriteters ställning (rasminoriteter, nationella, språkliga, religiösa, 

politiska minoriteter). Handikappade individers utvecklingsmöjligheter. 

Avvikande individers problem. Politik som berör inkomstfördelningen i 

samhället – skillnader i levnadsmöjligheter. Skillnader i värde mellan 

ärvda och förvärvade rangställningar – problem som föranleds härav 

samt olika modeller för lösning av dessa.  

[---]168 

 

XXV Samespråket  

Denna specialkurs är avsedd för dem, som talar semespråket [sic] som 

sitt modersmål.  

25.1. Mål 

1. Tala och lyssna: bevarande av kunskapen i modersmålet och dess 

förstärkande, naturligt samtal och färdighet i fri framställning. 

2. Läsa: förmåga att ledigt läsa text på samespråket och orientering i den 

på samespråket tryckta litteraturen. 

3. Skriva: förmåga att på samespråket skriva enperiods framställningar 

ur egen erfarenhets- och iakttagelsekrets och att därmed skapa en grund 

även för annan skriftlig framställning.169 

 

Utdrag ur Grunderna för grundskolans läroplan 1985 

2 UTBILDNINGSPOLITISKA BESLUT SOM PÅVERKAR 

LÄROPLANENS INNEHÅLL 

 2.1 Målen 

[---] 

Målen bör uppfattas närmast som verksamhetsprinciper, vilka 

lagstiftaren har ställt upp för att styra undervisningen och den övriga 

verksamheten inom skolan. De verksamhetsformer som är 

ändamålsenliga med tanke på att uppnå målen utformas vid 

undervisningen och fostran i den enskilda skolan utan att särskilda 

anvisningar ges i läroplanen. 

Då man väljer mål är det i sista hand fråga om samhälleliga och 

moraliska värderingar. Då dessa definierats har man sökt finna värden 

som är allmängiltiga inom vår kulturkrets och om vilka det råder en bred 

enighet. Skolans uppgift är förutom att förmedla kulturen även att 

utveckla densamma och samtidigt de olika värderingar som ingår i den. 

                                                           
168 Grundskolans läroplanskommittés betänkande II. Läroplan för läroämnena, s. 236, 243. 
169 Grundskolans läroplanskommittés betänkande II. Läroplan för läroämnena, s. 384. 
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[---] 

Samhället, arbetslivet och yrkesvalet 

[---] 

En av samhällets främsta uppgifter är att trygga kontinuiteten i 

samhällets grundfunktioner. Hit hör överföringen av kulturen genom 

undervisningssystemet till den nya generationen. Härigenom kan 

bestående värderingar i viss mån säkerställas. Bland annat med tanke på 

detta har riksdagen uppställt sina mål för skolans fostran. 

[---] 

Den nationella kulturen och de nationella värderingarna 

Genom att hos eleven utveckla de färdigheter som är viktiga med tanke 

på den nationella kulturen och de nationella värderingarna vill man 

stärka och vårda den nationella identiteten. Skolans fostran söker väcka 

eleverna till insikt om att de som individer är en del av en nation, vars 

medlemmar förenas av en gemensam kulturtradition och den livsmiljö 

som ett självständigt fosterland utgör.  

Med den nationella identiteten avses de gemensamma och för det 

finländska samhället kännetecknande faktorer, som utgörs av en på 

historisk grund formad värld av erfarenheter och värderingar, resultaten 

av finländskt arbete och finländsk verksamhet såväl inom den andliga 

som den materiella kulturen, nationalspråken och den finska naturen. 

Utbildningens uppgift är att till nya generationer förmedla de 

värderingar, som man i vårt land anser för allmänt godtagbara och 

önskvärda. Eleven bör läras att känna ansvar för att bevara och utveckla 

dessa värderingar samt att stärka samhörighetskänslan inom nationen 

och mellan nationens olika befolknings- och språkgrupper. 

[---]170 

 

4 ÖVRIGA ANVISNINGAR FÖR KOMMUNENS LÄROPLAN 

4.7 Specialundervisningen  

De nya skollagarna medför förändringar också i fråga om 

specialundervisningen. Befrielse från läroplikt slopas och kommunerna 

förpliktigas att tillse att alla barn i läropliktsåldern i kommunen för 

undervisning i grundskolan eller motsvarande undervisning.  

[---]171 

 

5 LÄRAREN OCH LÄROPLANEN 

                                                           
170 Skolstyrelsen, Grunderna för grundskolans läroplan 1985, (Helsingfors 1985), s. 10, 11, 12, 14–15.  
171 Grunderna för grundskolans läroplan 1985, s. 31, 56. 
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5.1 Läraren – läroplanens förverkligare  

Enligt 115 § grundskoleförordningen skall läraren följa den fastställda 

läroplanen och behandla de fastställda lärokurserna. Han bör även i 

samarbete med eleverna och deras vårdnadshavare sträva till att uppnå 

de mål som uppställts för grundskolan.  

[---] 

Då läraren planerar sin undervisning och väljer lärostoff bör han iaktta 

följande principer: 

[---] 

3. Då avgörande fattas om lärostoffet bör man även beakta hur nära 

anknutet det är till elevernas egen erfarenhetssfär, till livet i hembygden 

och olika begivenheter i närmiljön. 

[---]172 

 

6 LÄROKURSER  

6.1 Årskurserna 1 – 9  

MODERSMÅLET  

1 MODERSMÅLET SOM LÄROÄMNE 

Modersmålet är vårt främsta instrument för kommunikation och tanke, 

för samarbete och upplevelse. Modersmålet är vårt arbetsredskap då det 

gäller att få kunskaper om den omgivande verkligheten, då det gäller att 

inhämta information om dagens och morgondagens samhälle. Genom 

modersmålet får vi kontakt även med en gången tid och kan själva föra 

kulturarvet vidare. Modersmålet är också vårt medel att påverka andra 

människor, att inverka på våra förhållanden, vår livssituation och det 

samhälle i vilket vi lever. Med modersmålets hjälp ger vi uttryck åt vår 

personlighet och skapande förmåga. Då vi utvecklar vårt språk, blir det 

ett medel för oss att växa som människor. Då vi genom läsning av böcker 

skaffar oss upplevelser och erfarenheter, får vi möjlighet att uppleva 

språket som konst. Modersmålet är oskiljaktigt förenat med upplevelsen 

av vår egen identitet. 

I skolan är modersmålet undervisningsspråket. Nästan all 

kunskapsförmedling sker med modersmålets hjälp. Elevernas förmåga 

att använda modersmålet har därför avgörande betydelse för deras 

skolframgång överhuvudtaget. Skolans främsta uppgift är följaktligen att 

utveckla elevernas förmåga att tala, lyssna och iaktta, samt att 

grundlägga och utveckla deras färdigheter att läsa och skriva. 

[---] 

Undervisningen i modersmålet skall läggas upp med utgångspunkt i 

elevernas förutsättningar och behov och med beaktande av deras totala 
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situation i skolarbetet och speciellt den språkliga situationen utanför 

skolan. Detta innebär att man inom ramen för ämnets målsättningar 

erkänner principen om individuella basmål och lokalt anpassade 

läroplaner. 

[---]173 

 

HISTORIA OCH SAMHÄLLSLÄRA 

1 MÅL 

Vid undervisningen i historia och samhällslära strävar man till att 

förverkliga grundskolans mål för fostran och undervisning 

- genom att med hjälp av exempel ur människornas liv under olika 

tider ge impulser för elevens egen personlighetsutveckling [...] och 

en känsla av samhörighet med hembygden, det egna folket och hela 

mänskligheten. [...] 

- genom att göra eleven bekant med mänsklighetens, det egna landets 

och hembygdens kulturtradition, med de historiska 

utvecklingsskeden, som förklarar det nutida samhället och individens 

ställning som samhällsmedlem [...] 

[---] 

Målen för undervisningen i historia och samhällslära är att  

[---] 

- till eleven förmedla stoff för en fördjupad och mer mångsidig 

människobild så att han får uppfattning om sin egen roll i den 

historiska utvecklingen och i det egna samhället och stiftar 

bekantskap med människor under olika tider och i olika samhällen, 

också i den egna hembygden 

- göra eleven förtrogen med de viktigaste företeelserna i 

mänsklighetens historia och handleda honom till att förstå värdet av 

mänsklighetens gemensamma kulturarv och vikten av att detta 

bevaras och utvecklas, och att sätta värde på olikheter i skilda 

kulturer 

- utveckla elevens egen lokala och nationella identitet genom att göra 

honom förtrogen med egna landets, landskapets och hembygdens 

historia och kulturtradition  

[---]174 

 

2 DE ALLMÄNNA GRUNDERNA FÖR VALET AV INNEHÅLL 

2.1 Historiesekvenser som huvudmoment 

[---] 
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Makrohistoria  

[---] Ett centralt mål för fostran är att klarlägga den nationella identiteten. 

Det är nödvändigt att eleverna får grundinsikter i det finländska folkets 

viktigaste tidiga skeden och i de faktorer, som skapat de nutida 

livsformerna. [---]175 

 

Utdrag ur Grunderna för grundskolans läroplan 1994 

 1 GRUNDSKOLANS LÄROPLAN  

1.1 BEHOVET AV EN LÄROPLANSREFORM 

[---] 

Internationaliseringen och befolkningens rörlighet – den nya 

folkvandringen – tillför vår kultur och våra grundläggande värden nya 

element och förutsätter att vi reviderar våra uppfattningar. 

[---] 

Alla mänskliga avgöranden dikteras i grund och botten av våra 

värderingar. Läropliktsskolans uppgift är att i sin undervisning och 

fostran förmedla både sådana värderingar som krävs för att 

individualismen skall förstärkas och sådana som behövs för att samhället 

skall bestå och utvecklas. I en värld som ständigt förändras är det viktigt 

att betrakta problemen ur många olika synvinklar. För att utreda sina 

värderingar och komma fram till gemensamma överenskommelser måste 

man i skolan föra etiska resonemang. Underlag för detta ges i FN:s 

internationella deklaration om de mänskliga rättigheterna. Världsläget i 

dag förutsätter emellertid inträngande analyser utgående från idén om en 

hållbar utveckling både med hänsyn till människan och naturen och till 

människan och hennes kulturmiljö. Samtidigt som vi värnar om våra 

nationella kulturtraditioner ger den kulturella mångfald som 

internationalismen för med sig oss en klarare uppfattning om vår egen 

identitet. 

[---]176 

 

1.2 MÅLET FÖR FOSTRAN OCH UNDERVISNING 

1.2.2 SKOLANS VÄRDEGRUND 

[---] 

Kulturell egenart och förmåga att verka som tolk för den egna kulturen 

värderas högt i en allt mer internationell värld. För majoriteten av 

grundskoleleverna är den finländska kulturen och samhörigheten med de 

övriga nordiska länderna grunden för kulturidentiteten. I synnerhet 

                                                           
175 Grunderna för grundskolans läroplan 1985, s. 159, 160, 161. 
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språket har en viktig ställning då identiteten formas. Därför måste de 

särskilda dragen i den svensk- och finskspråkiga kulturen, 

tvåspråkigheten och växelverkan mellan språkgrupperna beaktas. 

Samerna är vårt lands ursprungsfolk med ett eget språk och en egen 

kultur. Bland vår befolkning finns också medborgare från andra etniska 

grupper, t.ex. romer, vars språk och traditioner avviker från majoritetens 

kultur. 

Våra skolor tar emot allt fler elever med annorlunda språk- och 

kulturbakgrund. Dessa elever ökar den kulturella variationen i skolan. 

Barn som tillhör främmande kulturer har rätt att växa upp till aktiva 

medlemmar både i det egna kultursamfundet och i det finländska 

samhället. Tolerans och öppenhet för olika kulturbakgrunder, synsätt och 

språk samt intresse för dem skapar förutsättningar för en ömsesidig 

växelverkan mellan eleverna. De lägger också grunder för internationellt 

samarbete. Den allmänna internationaliseringen, den tilltagande 

kulturella pluralismen i Finland och den europeiska integrationen 

innebär att skolan måste rikta in sig på nytt stoff för undervisningen, ökad 

växelverkan mellan olika kulturyttringar, mångsidigare språkstudier och 

effektivare fostran i internationalism.  

[---]177 

 

3 TEMAOMRÅDEN OCH LÄROÄMNEN 

3.4 Läroämnen och ämnesgrupper 

3.4.1 MODERSMÅLET  

[---] 

FRÄMMANDE SPRÅK SOM MODERSMÅL 

Undervisningen i ett barns eget modersmål stöder utvecklingen av språk- 

och tankeförmågan samt en enhetlig identitetsutveckling. 

Modersmålsundervisningen gör det möjligt för elever som tillhör 

språkliga minoriteter, bl.a. romer, invandrare och återflyttare att lära sig 

sitt språk, att bevara och utveckla det samt att använda det som medel för 

att tillägna sig kunskap. Det är nödvändigt att behärska modersmålet om 

man vill bibehålla och stärka kontakten med sin egen språkgrupp.  

Modersmålsundervisningens grundläggande uppgift är att stärka 

elevernas självkänsla och identitet så att de vågar uttrycka sig och värna 

om traditionerna. Studier i modersmålet och finska skapar 

förutsättningar för en fungerande tvåspråkighet. 

Modersmålsundervisning i en miljö där det talas ett annat språk innebär 

också möjligheter till kontakt med skolans olika läroämnen.  

Studierna i modersmålet skall leda till att eleverna  
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- blir medvetna om den egna etniska gruppens kulturella traditioner 

och lär sig uppskatta dem 

- kan använda sitt modersmål också i andra sammanhang än i 

vardagliga situationer hemma  

- lär sig läsa och skriva sitt modersmål och hela tiden utvecklar läs- 

och skrivkunskaperna 

- stiftar bekantskap med sakprosa från det aktuella språkområdet, samt 

med berättartraditionen och skönlitteraturen, samt också i viss mån 

kan producera olika slag av texter på sitt eget språk.  

När man gör upp läroplaner för olika språk bör utgångspunkten vara 

de enskilda språkens särart och struktur, skriftspråkets utveckling 

samt hela kulturbakgrunden.   

[---]178 

 

3.4.7 GEOGRAFI 

[---] 

Mål och centralt innehåll  

Syftet med studierna i geografi är att eleverna skall  

[---] 

- göra sig förtrogna med Finland, det övriga Europa och andra 

områden i världen så att deras egen kulturidentitet förstärks samtidigt 

som de lär sig uppskatta och förstå främmande länder och folk och 

deras kulturer  

[---]179 

 

3.4.11 HISTORIA OCH SAMHÄLLSLÄRA 

[---] 

Mål och centralt innehåll 

Målet för studierna i historia och samhällslära är att eleverna  

- får kunskaper, erfarenheter och upplevelser som ger dem möjlighet 

att lära känna sina rötter, att klarlägga sin jagbild och därmed på ett 

sunt sätt stärka sitt självförtroende och bygga upp en världsbild 

- sätter sig in i Finlands och hembygdens historia och kulturtradition 

så att deras nationella identitet stärks 

[---] 

Studiernas karaktär och utgångspunkter för undervisningen 

Studierna i historia och samhällslära bör läggas upp så att eleverna i 

samband med dem 
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- blir socialt ansvarsmedvetna, lär sig uppskatta sitt folk och sin 

hembygd, respekterar arbetet och de mänskliga rättigheterna samt 

vill medverka till internationellt samförstånd och fred 

[---] 

- lär sig förstå kulturella olikheter och sätta värde på mänsklighetens 

kulturarv 

[---] 

 

Utdrag ur Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004 

2 Utgångspunkterna för hur undervisningen skall anordnas 

 

2.1 VÄRDEGRUNDEN INOM DEN GRUNDLÄGGANDE 

UTBILDNINGEN 

De mänskliga rättigheterna, alla människors lika värde, demokrati, en 

vilja att bevara naturens mångfald och omgivningens livskraft samt 

tolerans och vilja att slå vakt om den kulturella mångfalden är de värden 

som den grundläggande utbildningen skall gestalta och förmedla. Den 

skall också främja social gemenskap, ansvarskänsla och respekt för 

individens friheter och rättigheter. Grunden för undervisningen är den 

finländska kulturen som har formats i växelverkan mellan den specifikt 

finländska, den nordiska och den europeiska kulturen. I undervisningen 

skall de nationella och lokala särdragen beaktas, liksom nationalspråken, 

de två folkkyrkorna, samerna som ett ursprungsfolk och de nationella 

minoriteterna. Den finländska kulturen blir i dag allt mångsidigare tack 

vare invandrare från olika kulturer. Undervisningen skall vara ett stöd då 

elevens kulturella och unika egenart formas. Undervisningen skall även 

stödja elevens delaktighet i det finska samhället och i en värld som blir 

allt mer global. Skolan skall också främja tolerans och förståelse för 

andra människor och kulturer.  

[---]180 

 

2.2 UPPGIFTEN INOM DEN GRUNDLÄGGANDE 

UTBILDNINGEN 

[---] 

Den grundläggande utbildningen skall dessutom stödja varje elevs 

språkliga och kulturella identitet och modersmålsutveckling 

[---]181 
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6 Undervisning för olika språk- och kulturgrupper 

6.2 ROMER 

I undervisningen av elever med romskt ursprung skall de finländska 

romernas ställning som en etnisk och kulturell minoritet beaktas. I och 

med romernas integrering i samhället och den nya lagstiftningen om 

minoritetsrättigheter skall frågor i anslutning till utbildning och 

bevarande av det unika språk- och kulturarvet beaktas också i den 

grundläggande utbildningen. Undervisningen i romani skall främja 

skapandet av en dubbelidentitet och höja kvaliteten på skolgången.  

Undervisningen i romani skall ge elever med romskt ursprung en naturlig 

möjlighet att också i skolan ge uttryck för sin minoritetsidentitet. 

Undervisningen skall främja de romska elevernas kännedom om sin 

historia och sitt språk och insikten om romerna som en av de betydande 

minoriteterna i hela världen och i Europa. 

 Betydelsen av språkundervisningen i skolan accentueras hos romska 

barn i synnerhet därför att romanispråket i Finland traditionellt endast 

har varit ett talat språk. I undervisningen i romani och romsk kultur skall 

elevernas olika språkliga färdigheter och regionala skillnader därför 

beaktas. Som hjälpmedel i undervisningen nyttjas närmiljön, 

släktgemenskapen och medier på romani.182 

 

7 Undervisningens mål och centrala innehåll 

 

7.3 MODERSMÅL OCH LITTERATUR 

Romani som modersmål 

Målet för undervisningen i romani är att elevernas kunskaper i och 

användning av romani skall aktiveras så att elever med romani som 

modersmål kan och vill använda sitt eget språk som redskap för 

kommunikation och tänkande både inom romanigemenskapen och 

utanför den. Undervisningen hjälper eleverna att inse det egna språkets 

betydelse för livskraften och identiteten i sin kultur och att förstå vilken 

betydelse romani har vid sidan av andra språk. Undervisningen i romani 

skall hjälpa eleverna att förstå att talspråket i hemmet och det skriftspråk 

som används är element som kompletterar varandra. Undervisningen har 

som uppgift att stödja en balanserad utveckling av elevernas dubbla 

identitet och förmåga att integreras både i romanigemenskapen och i det 

finländska samhället. Ämnesområdena i undervisningen i romani väljs i 

nära samband med elevernas hemkultur och vardag.  

Undervisningen förmedlar kunskaper om den egna kulturens seder och 

bruk både när det gäller vardag och fest och eleven får bekanta sig med 

huvuddragen i romernas historia. I undervisningen bör beaktas att 

elevernas färdigheter och kunskaper i romani och romsk kultur är på 
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olika nivå då de börjar den grundläggande utbildningen. Dessutom skall 

undervisningen stärka och sporra eleverna i deras skolgång och motivera 

till fortsatta studier. Samarbetet mellan hem och skola är nödvändigt med 

tanke på elevernas skolframgång och för att deras kunskaper i romani 

skall utvecklas. 

[---] 

I årskurserna 1–2 ligger tyngdpunkten i undervisningen på att utveckla 

den muntliga språkfärdigheten. Målet för undervisningen är att 

uppmuntra barnet att använda det språk som de redan kan och som de lär 

sig i skolan i lekliknande interaktionssituationer som är lämpliga för 

åldersstadiet 

[---] 

I undervisningen i årskurserna 3–5 är tyngdpunkten lagd på att utveckla 

den muntliga språkfärdigheten. Målet för undervisningen är att undervisa 

i de viktigaste strukturerna i romani och lära barnet att använda dem på 

ett mera medvetet sätt i muntliga interaktionssituationer i liten skala. Ett 

annat mål är att lära barnet att läsa och skriva på romani. 

[---] 

I undervisningen i årskurserna 6–9 är huvudvikten lagd på att göra den 

muntliga framställningen mer mångsidig och precis. Målet för 

undervisningen är att eleven skall behärska språkets strukturer i skriftlig 

framställning och att göra den skriftliga framställningen mer mångsidig. 

Ett ytterligare mål för undervisningen är att lära eleven slutledande och 

bedömande läsning.183 

[---] 

 

Utdrag ur Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 

2. Den grundläggande utbildningen som grund för allmänbildning 

2.1 Förpliktelser som styr undervisningen                                                                                                                                                                

 [---] 

Enligt Finlands grundlag och lagen om likabehandling får ingen utan 

godtagbart skäl särbehandlas på grund av kön, ålder, etniskt eller 

nationellt ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, 

sexuell läggning, hälsotillstånd, handikapp eller av någon annan orsak 

som gäller hans eller hennes person. Jämställdhetslagen förpliktar alla 

läroanstalter att se till att alla har lika möjligheter till utbildning, 

oberoende av kön. Undervisningen och lärostoffet ska stödja syftet med 

jämställdhetslagen. 

[---] 

                                                           
183 Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004, s. 35, 82. 
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FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna är en grundläggande 

historisk och etisk tolkning av betydelsen av mänskliga rättigheter. 

Finland har förbundit sig att följa de flesta internationella avtal om 

mänskliga rättigheter som förutsätter att varje barns lärande och 

välbefinnande ska tryggas. De mest centrala är FN:s konvention om 

barnets rättigheter, den internationella konventionen om ekonomiska, 

sociala och kulturella rättigheter det vill säga den s.k. ESK-

konventionen, Europakonventionen samt FN:s konvention om 

handikappades rättigheter. För att trygga samernas rättigheter ska 

dessutom FN:s deklaration om urfolkens rättigheter beaktas. 

[---]184 

 

2.2 Värdegrunden för den grundläggande utbildningen 

Grunderna för läroplanen har utarbetats i enlighet med den värdegrund 

som beskrivs här. 

[---] 

Kulturell mångfald är en rikedom 

Den grundläggande utbildningen bygger på det mångskiftande 

finländska kulturarvet som har formats och kontinuerligt formas genom 

växelverkan mellan olika kulturer. Undervisningen ska stödja elevernas 

kulturella identiteter och sporra dem att aktivt delta i egna kulturella och 

sociala gemenskaper och också till att de intresserar sig för andra 

kulturer. Samtidigt ska undervisningen stärka uppskattningen för 

kreativitet och kulturell mångfald, främja kulturell och interkulturell 

kommunikation och på så sätt lägga grund för en kulturellt hållbar 

utveckling.  

Inom den grundläggande utbildningen möts människor med olika 

kulturell och språklig bakgrund och bekantar sig med olika seder och 

bruk, synsätt och livsåskådningar. Eleverna ska handledas att lära sig att 

se saker utifrån andra människors livssituationer och förhållanden. Att 

lära sig tillsammans över språk-, kultur-, religions- och 

livsåskådningsgränserna skapar förutsättningar för genuin 

kommunikation och gemenskap. Den grundläggande utbildningen ska ge 

en grund för ett världsmedborgarskap som respekterar de mänskliga 

rättigheterna och som sporrar till positiva förändringar.185 

 

3. Den grundläggande utbildningens uppdrag och allmänna mål 

 3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag 

 [---] 

                                                           
184 Utbildningsstyrelsen, Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014, 

(Helsingfors 2014), s. 13. 

185 Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014, s. 14. 
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Den grundläggande utbildningens kulturella uppdrag är att främja 

mångsidig kulturell kompetens och en högaktning av kulturarvet samt att 

stödja eleverna att forma egna kulturella identiteter och egna kulturella 

kapital. Undervisningen ska öka förståelsen för kulturell mångfald och 

hjälpa eleverna att se kulturer som en obruten följd av det förflutna, 

nutiden och framtiden, där var och en aktivt kan medverka. 

[---]186 

 

9. Särskilda frågor som anknyter till språk och kultur 

[---] 

Enligt lagen om grundläggande utbildning är undervisningsspråket 

antingen finska eller svenska. Undervisningsspråket kan också vara 

samiska, romani eller teckenspråk. Dessutom kan en del av 

undervisningen meddelas på något annat språk än elevens egna ovan 

nämnda språk, om detta inte äventyrar elevens möjligheter att följa 

undervisningen 

[---] 

9.2 Romer 

Det särskilda målet för undervisningen för romer är att stärka elevernas 

identitetsutveckling och kännedom om sin historia och kultur. Romernas 

ställning som en etnisk och kulturell minoritet ska beaktas i 

undervisningen. Undervisningen ska i samarbete med hemmen stärka 

bevarandet av det romska språk- och kulturarvet.  

Man ska sträva till att eleverna får undervisning i romani och i mån av 

möjlighet undervisning på romani. I undervisningen ska elevernas ålder 

och kunskaper i romani beaktas och den romska gemenskapen samt 

romska medier utnyttjas187 

 

13. Årskurs 1–2  

13.4 Läroämnen i årskurs 1–2 

13.4.1 Modersmål och litteratur 

Romani och litteratur 

I lärokursen romani och litteratur är uppdraget, målen för lärmiljöer och 

arbetssätt, handledning, differentiering och stöd samt bedömning av 

lärandet de samma som i läroämnet modersmål och litteratur.  

Lärokursens särskilda uppdrag  

Lärokursen romani och litteratur har som särskilt uppdrag att bidra till 

att hålla det romska språket i Finland levande och stärka dess ställning 

                                                           
186 Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014, s. 18, 19. 
187 Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014, s. 86, 87. 
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vid sidan av andra språk. Läroämnet kan studeras av alla elever som har 

romani som modersmål eller hemspråk. Undervisningen ska i samarbete 

med hemmen och den romska gemenskapen utveckla elevernas 

språkkunskaper och ge dem möjligheter att med hjälp av sin parallell- 

och flerspråkighet bygga upp sina språkliga och kulturella identiteter. 

Eleverna ska få en grund för att självständigt utveckla och använda sina 

språkkunskaper genom hela livet. Undervisningen ska öka elevernas 

förståelse och uppskattning för den egna språk- och kulturbakgrundens 

betydelse såväl för dem själva, gemenskapen och samhället som för 

andra minoriteter. Undervisningen ska vägleda eleverna att förstå och 

uppskatta även andra språk och kulturer.  

Eleverna ska erbjudas språkligt stimulerande lärmiljöer och 

undervisningsmetoderna ska väljas med hänsyn till elevernas kunskaper 

i romani. Undervisningen ska basera sig på ett socialt perspektiv på 

språket. Gemenskapen och delaktigheten utvecklas när eleven lär sig att 

använda språket på samma sätt som de andra i gemenskapen. Samarbete 

mellan hem och skola och multimediala lärmiljöer ger eleverna 

möjligheter att använda språket också utanför skolan. 

Eleverna ska få lära sig språket med hjälp av språksituationer, textgenrer 

och vokabulär som är typiska för åldersgruppen. Undervisningen i 

romani och litteratur har som uppdrag att stödja, utveckla och fördjupa 

språkmedvetenheten och den språkliga iakttagelseförmågan samt att 

stärka elevernas språkliga identitet. Den romska kulturen är förknippad 

med en stark berättar-, musik och hantverkstradition som ska utnyttjas i 

undervisningen. 

I årskurserna 1–2 har undervisningen i romani och litteratur som 

särskilt uppdrag att uppmuntra och motivera eleverna att använda det 

romska språket samt att främja deras kommunikations- och 

uttrycksförmåga utgående från sina individuella förutsättningar. Det är 

viktigt att se till att elevernas grundläggande läs- och skrivfärdigheter, 

multilitteracitet och språkliga medvetenhet utvecklas. I undervisningen 

ska man fästa särskild vikt vid betydelsen av att kunna lyssna och förstå 

det man hör för att utveckla sin muntliga förmåga samt sin läs- och 

skrivfärdighet. 

[---]188 

 

14. Årskurs 3–6 

14.4 Läroämnen i årskurs 3–6 

14.4.1 Modersmål och litteratur 

Romani och litteratur 

[---] 

                                                           
188 Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014, s. 98, 102, 103, 113–114.  
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I årskurserna 3–6 har undervisningen i romani och litteratur som 

särskilt uppdrag att uppmuntra eleven att aktivt använda det romska 

språket i olika muntliga och skriftliga kommunikationssituationer. 

Elevernas språkkunskaper ska utvecklas genom att vidga ord- och 

begreppsförrådet, handleda eleverna att granska språkets centrala 

särdrag, stärka elevernas förmåga att tolka och producera texter samt 

genom att erbjuda eleverna litteratur som lämpar sig för åldern och 

möjligheter att arbeta i multimediala lärmiljöer. Undervisningen ska 

utveckla elevens förmåga att utvärdera sitt eget lärande. 

[---]189 

 

15. Årskurs 7–9 

15.4 Läroämnen i årskurs 7–9 

15.4.1 Modersmål och litteratur 

Romani och litteratur  

[---] 

I årskurserna 7–9 har undervisningen i romani och litteratur som 

särskilt uppdrag att fördjupa och bredda elevernas kunskaper i romani. 

Eleverna ska undersöka olika muntliga och skrivna texter samt lära sig 

att tolka, analysera och producera dem. Elevernas förhållande till den 

romska litteraturen, berättar- och kulturtraditionen och 

språkgemenskapen ska fördjupas och breddas. Eleverna ska fördjupa sin 

kunskap om språkets särdrag och utnyttja sina språkkunskaper och -

färdigheter. Undervisningen ska stärka elevernas uppskattning för det 

romska språket och öka deras förmåga att använda språket medvetet och 

kreativt. Eleverna ska lära sig förstå det romska språkets ställning och 

sina egna möjligheter att bevara och främja språket. 

[---]190 

 

BILAGA 2 Mål, innehåll och bedömning av elevens lärande i 

undervisning i romani som kompletterar den grundläggande 

utbildningen  

Undervisningens uppdrag Enligt Finlands grundlag har alla som bor i 

Finland rätt att upprätthålla och utveckla sitt språk och sin kultur. Den 

särskilt finansierade undervisningen i romani som kompletterar den 

grundläggande utbildningen är avsedd för alla elever som har romani 

som modersmål eller familjespråk. Undervisningen i romani har som 

uppdrag att främja elevernas intresse för sitt språk och sin kultur. 

Undervisningen ska hjälpa eleverna att bygga upp och stärka sin 

kulturella identitet och utveckla sin parallell- och flerspråkighet. 

Undervisningen ska stärka elevernas självkänsla och ge positiva 

                                                           
189 Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014, s. 154, 158, 160, 177–178. 
190 Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014, s. 280, 285, 287, 307. 
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inlärningsupplevelser som uppmuntrar dem att använda sitt eget språk i 

olika sammanhang. 

[---]191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
191 Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014, s. 456.  
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Bilaga 2 Grafer och tabeller rörande romska elevers grundskoleutbildning 

läsåret 2010–2011 

 

192

193 

                                                           
192 Utbildningsstyrelsen, Romanioppilaiden persuopetuksen tilannekatsaus 2010–2011 ja toimenpide-

ehdotukset, s. 67. 

Övers. Graf 26. Undervisningen i romani områdesvis. Procenterna räknade utgående från alla de 

skolor som svarade på enkäten där romska elever deltog i grundutbildningen. 
193 Utbildningsstyrelsen, Romanioppilaiden perusopetuksen tilannekatsaus 2010-2011 ja toimenpide-

ehdotukset, s. 69. 

Övers. Undervisning i romani enligt huruvida kommunen deltagit i förbättringsverksamheten för 

romska elevers grundutbildning.  
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194 Utbildningsstyrelsen, Romanioppilaiden perusopetuksen tilannekatsaus 2010-2011 ja toimenpide-

ehdotukset, s. 67. 

Övers. Elever som studerat romani läsåren 2000–2001 och 2010–2011 utgående från rektorernas svar. 

Procenterna räknade utgående från alla de skolor som svarade på enkäten där romska elever deltog i 

grundutbildningen. 
195 Utbildningsstyrelsen, Romanioppilaiden perusopetuksen tilannekatsaus 2010–2011 ja toimenpide-

ehdotukset, s. 67. 

Övers. Tabell 9. Ordandet av undervisning i romani läsåret 2010–2011. 
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196 Utbildningsstyrelsen, Romanioppilaiden perusopetuksen tilannekatsaus 2010–2011 ja toimenpide-

ehdotukset, s. 72. 

Övers. Graf 29. Skolpersonalens kännedom om den romska kulturen. 
197 Utbildningsstyrelsen, Romanioppilaiden perusopetuksen tilannekatsaus 2010–2011 ja toimenpide-

ehdotukset, s. 72. 

Övers. Beaktandet av den romska kulturen i andra ämnen än den möjliga undervisningen i romani. 


