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Just a Rom 

 

You give me a penny if I dance 

You give me applause if a sing. 

 

But what will You give me if I read? 

What will you give me if I say, 

that I can do all the things 

that You can do? 

 

I know 

You’ll give me the answer that no matter what I can 

no matter what I do 

I can’t be anything 

Because I’m just a Rom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriven av Thereza Eriksson, ur boken 

 Ett fördrivet folk. Antologi om förtryck och diskriminering av romer/zigenare/resande, sid 119 

Utgiven av Forum för Levande Historia  
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Inledning 

En av skolans absolut viktigaste uppgifter, är att utbildningen som ges till eleverna ska 

förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på. Eleverna ska också vara medvetna om 

det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet, detta ska i sin tur ge en trygg 

identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i 

andras villkor och värderingar.
1
 Detta går att läsa i den nya läroplanen, Lgr 11 under 

rubriken Skolans värdegrund och uppdrag. 

  År 2000 antog Sverige, Europarådets ramkonvention med syfte om skydd för 

nationella minoriteter. Detta innebar att Sveriges regering har åtagit sig att skydda de 

nationella minoriteternas fortlevnad inom sin landsgräns. Det innebar också att 

regeringen har förbundit sig att skapa lämpliga förutsättningar för personer som tillhör 

de nationella minoriteterna, att uttrycka, bevara och utveckla sin identitet, samt att 

respektera de nationella minoriteternas etniska, kulturella, språkliga och religiösa 

identiteter.
2
 År 2009 presenterade regeringen en ny minoritetspolitisk strategi med 

åtgärder, att stärka de nationella minoriteternas rättigheter ytterligare. En av dessa 

åtgärder var att motverka diskriminering och utsatthet av de nationella minoriteterna.
3
 

För skolan innebar det bland annat att de i sin verksamhet ska spegla språk och kultur, 

från de fem nationella minoriteterna som Sverige har erkänt, samer, judar, sverigefinnar, 

tornedalingar och romer.
4
 I Lgr 11 står det att skolan ska ansvara för att varje elev efter 

genomgången grundskola har fått ”kunskaper om och insikt i det svenska[…] 

kulturarvet, och har fått kunskaper om de nationella minoriteternas, däribland romernas 

kultur, språk, religion och historia”.
5
 

  Denna uppsats behandlar hur och i vilken utsträckning romerna framställs i läroböcker. 

Uppsatsen kommer också att behandla vad styrdokumenten tar upp om de nationella 

minoriteterna och om det skett någon förändring i läroböckerna och i styrdokumentet 

sedan romerna blev erkända som nationell minoritet år 2000. 

  Idag lever uppskattningsvis 60 000 romer med resanderomer inräknat i Sverige
6
. I 

världen uppskattas romerna att vara mellan 15-20 miljoner, varav de flesta lever i 

                                                             
1
Skolverket Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, sid 7. 

2
 http://www.rskl.se/dokumentit/1114R-lararforsorjning-nationella-minoriteterna.pdf  sid 10 Tillgänglig 

2012-09-18 
3
 http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/sv/manniska-och-samhalle/nationella-

minoriteter/Pages/default.aspx Tillgänglig 2013-02-04 
4
 http://www.do.se/Documents/Material/Gamla%20ombudsm%C3%A4nnens%20material/dorapport-

nationella-minoriteter.pdf sid 42 Tillgänglig 2012-09-23 
5
 Skolverket Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, sid 14-15. 

6
 Cederberg, Irka, Född fördömd-Romerna ett europeiskt dilemma, 2010, sid 51. 

http://www.rskl.se/dokumentit/1114R-lararforsorjning-nationella-minoriteterna.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/Pages/default.aspx
http://www.do.se/Documents/Material/Gamla%20ombudsm%C3%A4nnens%20material/dorapport-nationella-minoriteter.pdf
http://www.do.se/Documents/Material/Gamla%20ombudsm%C3%A4nnens%20material/dorapport-nationella-minoriteter.pdf
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Europa.
7
 Skolans uppgift är tydlig i frågan om undervisningen om de nationella 

minoriteterna, frågan är går detta att utläsa i läroböckerna och i styrdokumenten, eller är 

romerna ett avsnitt i marginalen?  

 

1.1 Syfte och problemformulering 

Uppsatsens syfte är att studera hur romerna, med utgångspunkt i historieläroböcker för 

grundskolans senare år och utgivna mellan åren 1995 och 2012, är underordnad 

majoritetssamhället. Uppsatsen ska också belysa hur läroböckernas historieförmedling 

sker och hur den är präglad. Den ska även uppmärksamma skillnader i framställningen 

av romer efter erkännandet i politiska styrdokument och läroböcker, samt göra en ansats 

till att förklara orsaker till detta.  

 

Frågeställningarna som ligger till grund för uppsatsen är följande: 

 

 Hur och i vilken utsträckning framställs romerna i läroböckerna i historia för 

grundskolans senare år?  

 

 Går det att utläsa någon skillnad i läroböckerna som är knutna till Lpo 94 och 

läroböckerna som är knutna till Lgr 11? Hur kan dessa skillnader förklaras?  

 

 Finns det någon distinkt skillnad i läroplanerna Lpo 94 och Lgr 11, i fråga om 

arbetet med de nationella minoriteterna?  

 

1.2 Disposition 

Denna uppsats kommer först att knyta an till den tidigare forskningen som har gjorts på 

området, för att sedan behandla det perspektiv som uppsatsen utgår ifrån. I kapitel 2 

behandlas även de begrepp som behövs lyftas fram och förklaras närmre, samt den 

teoretiska utgångspunkten. Det följs av en metodgenomgång och vilka avgränsningar 

som är gjorda i källmaterialet. Kapitel fyra redovisar resultatet och analysen av 

källmaterialet. Uppsatsen avslutas med en diskussion och en slutsats, samt en kort 

sammanfattning.  

 

 

 

                                                             
7
 Cederberg,(2010) sid 14. 
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1.3 Tidigare forskning 

Efter det att romerna erkändes som en nationell minoritet fick Uppsala universitet ett 

uppdrag av Delegationen för romska frågor, att göra en inventering av forskningen om 

romer i Sverige. Arbetet genomfördes av Laura Palosou. Denna inventering utmynnade 

i ett antal förslag på vilka forskningsområden som bör prioriteras. Några utav dessa 

punkter var forskningen kring folkmordet på romer under andra världskriget, den 

romska självbilden och identitetskänslan och forskning kring den romska kulturen 

utifrån det romska perspektivet.
8
 

  Christina Rodell Olgaç har i sin avhandling Den romska minoriteten i 

majoritetssamhällets skola. Från hot till möjlighet, intervjuat romer och personer som 

har varit engagerade i romska frågor. Syftet var att undersöka och analysera hur 

romernas skolsituation har varit, från i mitten av 1950-talet tills idag.
9
 Resultatet visar 

att romernas historia saknas och få av dem intervjuade har fått kunskap om romernas 

kultur eller fått någon positiv bild av romer eller deras existens som minoritet.
10

 Olgaç 

framhåller att detta i sin tur kan ha minskat elevernas samhörighet med skolan och i 

förlängningen även med det omgivande majoritetssamhället.
11

 Vidare framhålls att 

skolan ska inta ett interkulturellt förhållningssätt, samt ifrågasätta bilden av Sverige som 

ett enspråkigt och monokulturellt land, där endast majoriteten har tolkningsföreträde. 

Det är också viktigt, att minoriteten måste få äga rätt att utöva inflytande över skolans 

innehåll och form, samt att de romska eleverna ska ses som en tillgång.
12

 

  Norma Montesino Parra är en historiker som i sin avhandling Zigenarfrågan. 

Intervention och romantik, analyserat hur svensk ”zigenarpolitik” har tett sig från slutet 

av 1800-talet till 1970. Parra tar upp att trots att ”zigenarna” alltid har utgjort en väldigt 

liten del av Sveriges population, har de varit föremål för en rad undersökningar och 

utredningar. Fokuseringen i avhandlingen har legat på Sveriges politik gentemot 

”zigenarna”.
13

 Vidare utgår avhandlingen ej från etniciteten ”zigenare”, utan från 

begreppen ”fattig” och ”främling”.
14

 (Mina citationstecken över ordet zigenare)  

  Vanja Lozic har i sin avhandling, I historiekanons skugga. Historieämne och 

identifikationsformering i 2000-talets mångkulturella samhälle, intervjuat lärare, 

läromedelsförfattare och elever från gymnasiet, för att urskilja deras syn på 

historieämnet och hur historieämnet påverkar elevernas etniska identifikationer, samt 

                                                             
8
 Hazell, Bo, Resandefolket. Från tattare till traveller, 2011, sid 416. 

9
 Olgaç (2006) sid 16. 

10
 Olgaç (2006) sid 166. 

11
 Olgaç, (2006) sid 123. 

12
 Olgaç (2006) sid 170. 

13
 Parra Montesino, Norma, Zigenarfrågan. Intervention och romantik, 2002, sid 12-13. 

14
 Parra (2002) sid 22. 
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problematiken bakom ämnets identitet i det mångkulturella Sverige.
15

 I analysen 

framhåller Lozic att historieämnet bidrar till identitetsformeringen, samt att 

läroböckernas mål är att förhindra framväxten av främlingsfientliga åsikter bland sina 

läsare, samt bidra till att ge en röst åt marginaliserade grupper.
16

  

  Kenneth Nordgren har i sin avhandling, Vems är historien. Historia som medvetande, 

kultur och handling i det mångkulturella Sverige, tittat bland annat på historiebruk i det 

mångkulturella samhället, samt historieundervisningens villkor i detta samhälle.
17

 

Nordgren vänder sig mot den historiska kanon som finns i läroböcker. En annan aspekt 

är att Nordgren ser om det går att urskilja att historieämnet ger utrymme för att utveckla 

interkulturell kompetens.
18

 Nordgren och sociologen Masoud Kamali har i sin forskning 

om läromedel kommit fram till att läroböckerna har en eurocentrisk bild och bilden av 

”den andres” kultur är snedvriden. Det som forskarna är eniga om är att läroböckernas 

historieskildringar ”förstärker schablonuppfattningen om det främmande och 

annorlunda”
19

  

  En av förgrundsgestalterna till kommunitarismen eller erkännandets politik, är Charles 

Taylor som i sin bok Det mångkulturella samhället och erkännandets politik, diskuterar 

hur starka normsättande grupper kör över marginaliserade grupper och deras 

särintressen.
20

 I Sverige har sedan 1990-talets mitt skett en förskjutning mot en 

skolpolitik som präglas av erkännandets politik eller kommunitarismen som den även 

kallas.
21

 

  I litteratur, rapporter och historiska studier har romer och läromedel i historia också 

behandlats. Thomas Englund, pedagogikprofessor vid Örebro universitet, tar i sin 

historiska studie, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension upp, att 

utbildning/undervisning understryks som förmedlare av verklighetsuppfattning och 

världsbild. Englund framhåller att undervisningsinnehållet bestäms efter politiska 

överväganden och att läroplan, läromedel och undervisning aldrig kan ses som ett 

avsnitt skiljt från politiken.
22

 Englund framhåller olika betingelser, politisk-ideologiska, 

vetenskapliga, pedagogiska och marknadsmässiga, som författarna kan känna sig olika 

bundna av.
23

  

                                                             
15

 http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/10478/I_historiekanons_skuggaKap1-2.pdf?sequence=1 sid 

13-14 Tillgänglig 2013-01-16 
16

 Lozic (2010) sid 302. 
17

 http://www.jus.umu.se/digitalAssets/6/6089_avh_nordgren.pdf  sid Tillgänglig 2013-01-16 
18

 http://www.jus.umu.se/digitalAssets/6/6089_avh_nordgren.pdf  sid 181-183Tillgänglig 2013-01-16 
19

 http://www.jus.umu.se/digitalAssets/6/6089_avh_nordgren.pdf sid 44-45 Tillgänglig 2013-01-16    
20

 http://www.jus.umu.se/digitalAssets/6/6089_avh_nordgren.pdf sid 35 Tillgänglig 2013-01-16   
21

 Lozic (2010) sid 41. 
22

 Englund Thomas, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, 2005, sid 27-28. 
23

 Englund (2005) sid 133. 

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/10478/I_historiekanons_skuggaKap1-2.pdf?sequence=1
http://www.jus.umu.se/digitalAssets/6/6089_avh_nordgren.pdf
http://www.jus.umu.se/digitalAssets/6/6089_avh_nordgren.pdf
http://www.jus.umu.se/digitalAssets/6/6089_avh_nordgren.pdf%20sid%2044-45
http://www.jus.umu.se/digitalAssets/6/6089_avh_nordgren.pdf
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  Jörgen Mattlar univ.lekt.vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet har i sin studie, vilket artikeln, Minoriteter i 

marginalen – en läromedelsanalys från 2011 bygger på, sett hur läroböcker i historia, 

samt gymnasieskolans A-kurs i historia framställer de nationella minoriteterna, fokus är 

på samer, sverigefinnar och tornedalingar. Mattlar har även tittat på vad styrdokumenten 

säger om de nationella minoriteterna och vari skillnaderna ligger mellan Lpf 94 och Gy 

11, samt Lpo 94 och Lgr 11. Resultatet är att minoriteterna i Sverige får mycket lite 

utrymme i skolans läroböcker och de är inte reviderade sedan erkännandet. Mattlar 

nämner några orsaker som kan ligga bakom detta, ekonomiska faktorer och att 

läromedelsföretag och lärarkår har en konservativ och eurocentrisk 

historieämnestradition. I jämförelsen mellan styrdokumenten, är slutsatsen att Lgr 11 

upprätthåller kunskapsuppdraget från Lpo 94.
24

  

  Bo Hazell tar i sin bok Resandefolket, upp att forskarna visat förvånansvärt lite intresse 

för resandefolket. Hazell spekulerar i om det beror på att det ligger för nära i tid och 

rum eller att det är ett för mörkt och känsligt kapitel. Hazell kritiserar ett antal forskare 

som forskat om resande, då de har hämtat information från polisförhör, 

domstolsprotokoll och fängelseliggare.
25

  

  Skolverket gav 2006 ut rapporten, I enlighet med skolans värdegrund? efter ett 

regeringsuppdrag. I denna rapport granskades läroböcker i bl.a. historia för grundskolan 

och gymnasieskolan. En av uppgifterna var att granska hur etnisk tillhörighet framställs 

i läroböcker och se hur och i vilken omfattning och på vilket sätt de avviker från 

läroplanens värdegrund.
 26

 Harald Runblom granskade läroböckerna om etnisk 

tillhörighet. Resultatet var att det fanns stora brister i framställningen av de nationella 

minoriteterna, samt att nyansering och problematisering var uteslutna. Romernas 

situation behandlades ej.
27

 Rapporten visade att de tänkbara problem som kan uppstå, är 

att elever med minoritetsbakgrund kunde uppleva att de enbart uppmärksammades i 

negativa sammanhang eller att de var osynliggjorda eller bortglömda.
28

 Vidare 

framhölls, att trots att historien är full av kulturmöten saknas ofta det interkulturella 

perspektivet.
29

  

                                                             
24

 Mattlar, Jörgen, Minoriteter i marginalen- en läromedelsanalys, sid 3-8.  
25

 Hazell (2011) sid 25-28.  
26

http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A

8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1659, sid 1 Tillgänglig 

2012-09-23  
27

http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A

8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1659 sid 22 Tillgänglig 

2012-09-22 
28

 http://www.oru.se/PageFiles/14371/pdf2596.pdf, sid 70 Tillgänglig 2012-09-23 
29

 Lozic (2010) sid 203-204. 

http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=X229
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=X229
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1659
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1659
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1659
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1659
http://www.oru.se/PageFiles/14371/pdf2596.pdf
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  DO har i olika rapporter framhållit romernas situation. En av rapporterna framhöll, ”att 

Sverige är ett rasistiskt land som är fientligt inställda till romer”. I samma rapport 

framkom att två tredjedelar hade känt sig diskriminerade i skolan eller annan 

utbildningsform.
30

 En annan rapport från DO framhåller att skolan ej bidrar till att 

stärka de nationella minoriteternas identitet, språk eller kultur.
31

  

  Uppsatsen ska belysa förändringar i läroböcker och i styrdokument efter att romerna 

erkänts som en nationell minoritet, samt se vari skillnaderna ligger och hur dessa kan 

förklaras, vilket ej tidigare är gjort. 

 

2. Teori, begrepp, perspektiv och historieförmedling 

 

2.1 Det postkoloniala perspektivet och en eurocentrisk- och 

etnocentrisk historieförmedling 

Lozic visar i sin avhandling att den eurocentriska historieförmedlingen används för att 

befästa dikotomin mellan centrum (västvärlden) och periferin (resten av världen).
32

 Det 

handlar om ett postkolonialt synsätt, där Sverige och övriga Europa återspeglar den 

hierarkiska ordning som grundades i och med kolonialismen.
33

 Det medför ett synsätt 

som präglas av en kunskapssyn som reproducerar över- och underordningsrelationer 

som skapades under koloniseringen.
34

 Nordgren framhåller en historieberättelse som är 

kronologiskt och eurocentriskt uppbyggd. Ammert menar att en sådan 

historieförmedling bidrar till en (väst)europeisk identitetsformering.
35

  

Diskursanalytikern Teun A van Dijk tar upp att i många europeiska länder inklusive 

Sverige är läroböckerna eurocentriska och de presenterar ”vårt” synsätt, värderingar, 

samhällsbilder och politiska system som överlägsna ”deras”.
36

   

  Elisabeth Elmeroth, professor och forskare i interkulturell pedagogik, skriver i 

studentlitteraturen, Etnisk maktordning i skola och samhälle, att etnocentrisk inställning 

innebär att andra kulturer bedöms och tolkas utifrån det värdesystem som formats i egna 

kulturen. Den kultur som man själv tillhör är normgivande och central och den andra 

kulturen blir oftast nedvärderad. 
37

 Detta som även kan förklaras som andrafiering.
38

  

                                                             
30

 Olgaç (2006) sid 30. 
31

 http://www.do.se/Documents/Material/Gamla%20ombudsm%C3%A4nnens%20material/dorapport-

nationella-minoriteter.pdf sid 31 Tillgänglig 2012-09-23 
32

 Lozic (2010) sid 261. 
33

 http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/56/42/11dab91b.pdf sid 14 Tillgänglig 2013-01-02 
34

 De Los Reyes, Paulina, Mulinari, Diana, Intersektionalitet, 2007, sid 75. 
35

 Lozic (2010) sid 111. 
36

 Lozic (2010) sid 51. 
37

 Elmeroth, Elisabeth, Etnisk maktordning i skola och samhälle, 2008, sid 30-31. 

http://www.do.se/Documents/Material/Gamla%20ombudsm%C3%A4nnens%20material/dorapport-nationella-minoriteter.pdf
http://www.do.se/Documents/Material/Gamla%20ombudsm%C3%A4nnens%20material/dorapport-nationella-minoriteter.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/56/42/11dab91b.pdf
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Elmeroth säger att det är framför allt i läromedel i SO, som den etnocentriska 

utgångspunkten blir tydlig.
39

 Örjan Nyström en av de läroboksförfattare som Lozic 

intervjuat i sin avhandling, bekräftar att den historiekanon som har växt fram och är 

rotad i lärobokens innehåll
40

 gör det svårt att skriva in olika etniska och andra gruppers 

historia i den gemensamma historieberättelsen.
41

  

  De los Reyes, Molina och Mulinari skriver i Maktens (o)lika förklädnader, att Sverige 

aldrig blev en kolonialmakt, men att den koloniala mentaliteten i högsta grad är 

närvarande i den svenska idéhistorien. De los Reyes, Molina och Mulinari framhåller att 

sökandet efter svensk identitet inte byggs på rasmässiga skillnader i biologisk mening, 

utan på kulturella skillnader.
42

 Etnocentrismen har som de los Reyes, Molina och 

Mulinari framhållit, bidragit till att skapa och reproducera kunskap om relationer 

baserade på kön, klass och etnicitet inom ramen för föreställda nationella och/eller 

kulturella gränser.
43

 

 

2.2 Interkulturella perspektivet 

Hans Lorentz och Bosse Bergstedt tar i sin bok Interkulturella perspektiv: pedagogik i 

mångkulturella lärandemiljöer från 2006 upp begreppet interkulturell. Här definieras 

begreppet som ”handling, aktion och rörelse mellan individer”. Elmeroth framhåller att 

det finns två delar, den första delen handlar om ett förhållningssätt mellan individer som 

präglas av öppenhet för olikheter och en övertygelse om människors lika värde. Den 

andra delen handlar om kultur och inte lika lätt att försöka definiera, men Elmeroth 

skriver att det handlar om kulturens inverkan på individens förhållningssätt till 

världen.
44

 

  Elmeroth talar också om ett interkulturellt förhållningssätt som innebär att elevernas 

erfarenheter och kompetenser erkänns som värdefulla och används som utgångspunkt 

för fortsatt utbildning.
45

 Ett sådant förhållningssätt leder till att alla elever får relevant 

undervisning och att skolans värdegrund blir verklighet.
46

 En interkulturell pedagogik 

innebär att skolan ser olikheter som tillgångar och inte problem och eleverna kan mötas 

                                                                                                                                                                                   
38

 Elmroths definition, som innebär att människan skapar ”dom andra”, med utgångspunkt utifrån den 

egna gruppen. Hon beskriver det som att när människan talar om vad vi inte är, skapar vi samtidigt ”dom 

andra”. I andrafieringen ingår också en misstänksamhet mot ”dom andra” sid 42. 
39

 Elmeroth (2008) sid 38. 
40

 Lozic (2010) sid 109. 
41

 Lozic (2010) sid 294. 
42

 De los Reyes m.fl. Maktens (o)lika förklädnader, 2006 sid 16-17. 
43

 De los Reyes m.fl. (2006) sid 20. 
44

 Elmeroth (2008) sid 115-116. 
45

 Elmeroth (2008) sid 78. 
46

 Elmeroth (2008) sid 72. 
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med respekt och intresse, trots att de har skilda erfarenheter. En värdegrundande och 

kunskapsgrundande utbildning kan skapas med flera kulturer och språk i klassrummet 

och i mötena mellan eleverna får eleverna lärdom om sig själva och om andra 

perspektiv än det egna.
47

 Lozic talar om interkulturell utbildning som syftar till att 

skolans utbildning måste genomföra strukturella förändringar och anpassa sitt system 

till ett mångkulturellt samhälle. Vidare framhåller Lozic att det handlar om att det finns 

skilda kulturella perspektiv på förklaringar, lösningar eller beskrivningar av olika 

företeelser, händelser, värderingar och beteenden.
48

  

 

2.3 Begrepp 

I denna uppsats kommer ett antal begrepp frekvent att användas och då flera olika 

tolkningsramar finns beroende på vilken forskare som använder begreppen, kommer 

begreppen att presenteras här. En del utav begreppen kommer dessutom att ha en stor 

inverkan på uppsatsens analys och slutsats, varav det inte är mer än rätt att de får en 

förklaring. 

 

2.3.1 Nationell minoritet 

I Sverige har vi fem erkända nationella minoriteter, romer, judar, samer, tornedalingar 

och sverigefinnar.
49

 I propositionen Nationella minoriteter i Sverige (1998/99:143) 

definieras en nationell minoritet med, en grupp med en uttalad samhörighet, religiös, 

traditionell och/eller kulturell tillhörighet. Gruppen måste skilja i något väsentligt avseende 

från majoriteten. Gruppen och den enskilde individen måste sträva efter att behålla sin 

identitet och gruppen ska dessutom ha historiska och långvariga band med Sverige. Med 

långvariga band menas att gruppen ska ha funnits i Sverige innan sekelskiftet år 1900.50 

2.3.2 Kulturarv 

I svenska akademins ordbok definieras kulturarv ”vad ett folk o.d. i fråga om (andlig) 

kultur övertagit från tidigare generationer”
51

 På regeringens hemsida går det att läsa 

om kulturarvet: 

Kulturarvet kan vara både materiellt och immateriellt. Det kan röra sig om allt från fysiska miljöer, 

kulturminnen och arkiv- och föremålssamlingar till berättelser, traditioner, föreställningar och 

konstnärliga uttryck som överförs från generation till generation.
52

  

                                                             
47

 Elmeroth (2008) sid 117. 
48

 Lozic (2010) sid 39. 
49

 Olgaç (2006) sid 13.  
50

 http://www.rskl.se/dokumentit/1114R-lararforsorjning-nationella-minoriteterna.pdf sid 20 Tillgänglig 

2012-12-20 
51

 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ Tillgänglig 2012-12-20 

http://www.rskl.se/dokumentit/1114R-lararforsorjning-nationella-minoriteterna.pdf


 

12 
 

  I proposition 1996/97: 3 finns en mer ingående förklaring av begreppet. I denna står 

bland annat att alla människor har sin del i tillkomsten av kulturarvet, oavsett kön, 

utbildning, ålder, härkomst etc. Kulturarvet har dock inte några bestämda tidsgränser. 

Det är inte heller oföränderligt och avslutat, utan befinner sig i ständig förändring, 

samtidigt som det representerar kontinuitet, förankring och tradition. Det är en spegling 

av samhället och människors historia och alla dess olika uttryck. Sveriges kulturarv är 

inte enbart skapat av människor bosatta inom Sveriges gränser, utan det handlar om 

influenser från andra delar av vår värld, som också bidragit till det vi kallar för Sveriges 

kulturarv. Kulturarvets betydelse bottnar till stor del i den kulturella identiteten, som i 

sin tur kan bottna i etniska och sociala förhållanden, ett geografiskt område eller en 

religion. Denna identitet skapas därför av både det ärvda och det förvärvade. De 

människor som saknar ett erkänt kulturarv och en dokumenterad historia, klarar inte att 

hävda sina rättigheter. En del hävdar att kvinnor och den unga generationens kulturarv 

är underrepresenterat och att det framför allt är de vuxna männens kulturarv som utgör 

normen.
53

 

2.3.3 Etnicitet 

I svenska akademins ordlista står det att etnicitet är ”identifikation med en etnisk 

grupp”.
54

 Thomas Hylland Eriksen skriver i sin bok Etnicitet och Nationalism, att 

etnicitet konstitueras genom social kontakt, men förutsätter ett institutionaliserat 

förhållande mellan olika kategorier, där medlemmarna betraktar varandra utifrån att de 

är särpräglade kulturellt.
55

 Vidare framhålls att etnicitet är en aspekt av en relation 

mellan grupper.
56

 Ingvar Svanberg, etnolog, och Mattias Tydén, historiker, förklarar i 

sin bok I nationalismens bakvatten. Om minoritet etnicitet och rasism, att etnicitet är en 

aspekt, där man fokuserar på föreställningar om gruppers gemensamma ursprung och 

kulturella särdrag, men i kontrast till andra grupper och den sociala identitet som de 

ansluter sig till.
57

 Vidare framhålls att etniska grupper inte är statiska och eviga, utan 

utgör sociala konstruktioner bundna till givna miljöer och att det finns ett nätverk som 

håller dem samman.
58

  

                                                                                                                                                                                   
52

 http://www.regeringen.se/sb/d/12796/a/174615 Tillgänglig 2012-12-20 
53

http://www.regeringen.se/content/1/c4/17/87/32aadd60.pdf sid 126-128 Tillgänglig 2013-01-05 
54

 http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista 

Tillgänglig 2012-12-18 
55

 Eriksen H, Thomas, Etnicitet och Nationalism, 2003, sid 28. 
56

 Eriksen H (2003) sid 38. 
57

 Svanberg, Ingvar, Tydén, Mattias, I nationalismens bakvatten. Om minoritet, etnicitet och rasism, 

1999, sid 9.  
58

 Svanberg, & Tydén (1999) sid 79. 

http://www.regeringen.se/sb/d/12796/a/174615
http://www.regeringen.se/content/1/c4/17/87/32aadd60.pdf
http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista
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  Elmeroth talar om att det finns två perspektiv som etnicitet kan definieras utifrån, det 

essentialistiska perspektivet, som innebär att kulturell olikhet och ursprung betonas. 

Etniciteten är här ett statiskt tillstånd, som är oföränderligt. Det konstruktionistiska 

perspektivet innebär att etnicitet är socialt konstruerat och ett resultat av historiska 

processer.
59

 De los Reyes framhåller att etnicitet i likhet med genus och klass, skapas i 

en social tradition och att det finns en hierarkisk ordning. I denna ordning är makten 

synligt tvådelad, den ena parten är norm, medan den andra parten är avvikande.
60

  

 

2.3.4 Identifikation 

Svenska akademins ordlista definierar identitet, som det är ”den man utgör sig för”
61

 

Lozic menar att identifikationer konstrueras i relation till andra människor i 

omgivningen och utan den andre kan inte identifikationerna existera. Identifikationerna 

skiftar även i möten med andra människor och i olika sociala rum.
62

 På så sätt skapas 

identitet, när subjektet tilldelar sig själv egenskaper såsom etnicitet etc., men identiteten 

skapas i relation till andra, för utan ”den andre” kan inte identiteten skapas och eftersom 

subjektet kan välja sin identitet utifrån situation och tid, omfattar identifikation många 

fler perspektiv. Uppsatsen kommer att referera till identifikationer istället för identiteter, 

detta på grund av att identifikationsbegreppet omfattar i sin definition en mer helhetssyn 

än vad begreppet identitet gör och begreppet identitet ingår i identifikationsbegreppet. 

 

2.4 Teori 

Denna uppsats tar sin ansats i Teun A van Dijks kritiska rasism teori. Van Dijks teori 

utgår från att de som har mer makt (tillhör eliten), har fler möjligheter till att medverka i 

eller motsätta sig reproduktionen av rasism. Van Dijks hypotes hävdar att ”eliten” har 

en ledande roll i skapandet och formandet av produktionen och uppfattningen av 

strukturen bakom konversationerna. Eliten består enligt van Dijk av massmedia, skola, 

företag, kyrkor, fackförbund, sociala myndigheter och andra dominerade sociala 

organisationer i samhället. Vidare framhåller van Dijk att eftersom eliten dominerar 

symbolikreproduktionen, kontrollerar de även det kommunikativa tillståndet av 

formandet av människors åsikter och därför en etnisk samsyn.
63

 Van Dijk framhåller att 

                                                             
59

 Elmeroth (2008) sid 27. 
60

 De los Reyes m.fl. (2006) sid 31. 
61

 http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista 

Tillgänglig 2012-12-20 
62

 Lozic (2010) sid 225-226. 
63

 Van Dijk, Teun A, Elite Discourse and Racism (1993) sid 10. 

http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista
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om kunskap är makt, kan kunskapen om andra folkgrupper användas som 

maktinstrument över andra folkgrupper.
64

  

  Van Dijk framhåller att systemet av rasism har en viktig socio- kognitiv dimension. 

Dessa socio- kognitiva dimensioner innehåller delade gruppvärderingar, attityder och 

ideologier och gör det möjligt för diskriminering att uppstå. 
65

 Etnisk gruppdominans 

består av två dimensioner, dels den som innehåller sociala handlingar och dels den som 

innehåller sociala vetskapen. Således är kontrollen statuerad genom sociala praktiker av 

förtryck, undertryckande, utestängning, eller marginalisering av ut-gruppens 

medlemmar över in-gruppens medlemmar.
66

 Reproduktionen av rasism är i grund och 

botten anpassad gentemot stödet av den ”vita” gruppens kontroll. Den dominanta 

gruppen vill ha kvar makten och har kvar den genom att säkerhetsställa privilegierade 

tillgång till relevanta socioekonomiska och sociokulturella resurser, om än bara genom 

att förhindra minoritetsgrupper att få tillgång till dessa.
67

  

  Teorin framhåller att diskrimineringen inte är bunden till individuella personliga 

strukturer, utan som en social och kulturell norm, värderingar och ideologi från den 

dominerande gruppen. Väsentligt för rasismen är relationen av gruppens makt eller 

dominans. Gruppens makt är huvudsakligen en form av kontroll. Makten är definierad i 

termer av status, privilegier, högre inkomst, tillgång till bättre arbete, bättre 

bostadsförhållanden och tillgång till bättre utbildning.
68

  

  Social dominans teori utvecklades av psykologiprofessorerna Jim Sidanius och Felicia 

Pratto. I teorin finns tre utgångspunkter som bottnar i en hierarkisk struktur, den ålders-, 

köns- och gruppbaserade. Det gruppbaserade som är intressant för denna uppsats består 

av skillnader som förklaras utifrån ras, klass, etnicitet, religion, nationalitet etc.
69

 Denna 

grupphierarki är också föränderlig och makten varierar beroende på historiskt och 

socialt sammanhang. Den hierarkiska ordningen återskapas genom att samhället formar 

ideologier som behåller gruppers över- respektive underlägsenhet. Detta kallas också 

”hierarkisk legitimering av myter.” 
70

 Denna legitimering av makt innebär också att det 

finns en befogenhet att olika grupper har olika makt. Den överlägsna gruppen har rätt 

till de fördelar som finns i samhället såsom välfärd, prestige, utbildning och hälsa, 

medan den andra gruppen tillskrivs fattigdom, ohälsa etc.
71

  

                                                             
64

 Van Dijk (1993) sid 159. 
65

 Van Dijk (1993) sid 26-27.  
66

 Van Dijk (1993) sid 24. 
67

 Van Dijk (1993) sid 22. 
68

 Van Dijk (1993) sid 20-21. 
69

 Sidanius Jim, Pratto, Felicia, Social Dominance, 1999, sid 32-33. 
70

 Sidanius & Pratto (1999) sid 45.  
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 Sidanius & Pratto (1999) sid 31-32. 
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  Genom att se i vilken utsträckning som romerna framkommer, samt hur de framställs 

som grupp, kan en analys av vilka samhälliga maktstrukturer som råder i läroböckerna 

göras. Det blir också möjligt att förklara vad det kan bero på och vilka konsekvenser 

som kan formas utifrån dessa förutsättningar. Lozic har i sin avhandling använt sig utav 

Joan Scotts genusteorier, där Scott framhåller att klass, ras, etnicitet och genusfrågor är 

besläktade. Denna uppsats använder inte sig utav dessa teorier, av den orsaken att det 

blir en form av tilläggshistoria, vilket Nordgren framhåller. Minoriteterna blir ett tillägg 

till en redan fastställd historisk kanon, samt att tilläggen riskerar att bekräfta 

metaberättelsen som redan finns och är strukturerad utifrån ett europeiskt (vitt och 

manligt) perspektiv.
72

  

 

3. Källmaterial, källkritik och metod 

 

3.1 Källmaterial 

I över 100 år har läroboken funnits som ett redskap i undervisningen och en länk mellan 

lärare, elev och den sökta kunskapen.
73

 Själva läroboken i historia går tillbaka ungefär 

150 år.
74

 Läromedel är ur ett historiskt perspektiv ett exempel på det som staten har 

använt, för att skapa en likvärdig skola. År 1992 skrev Läroplans kommittén, att 

läromedel är det som utgör den faktiskt genomförda läroplanen.
75

 Enligt historikern 

Niklas Ammert är läromedel, ”sådant material som förmedlar innehållet i läroplan.”
76

 

Flera forskare framhåller liknande slutsatser. Tomas Englund, professor i pedagogik 

talar om att läromedlen i hög grad är bestämmande över den faktiska undervisningen.
77

 

Staffan Selander professor i didaktik, framhåller att läroböcker representerar ett ämne 

och skapar grunder för undervisningen, dels dess omfång och innehåll, men även att det 

strukturerar vad han skriver ”vårt sätt att uppfatta ”det vetbara i skolan”.
78

 Selander talar 

också om att läroboken utgör själva ämnet eller kursen.
79

 I Skolverkets rapport 

Läromedlens roll i undervisningen från 2006, står det att läroboken uppfattas ha en 

legitimerande funktion i lärarnas arbete. Följs läroboken är detta en säkerhet att även 

läroplanens mål och innehåll följs.
80

 Föreningen Svenska Läromedelsproducenter (FSL) 
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 http://www.jus.umu.se/digitalAssets/6/6089_avh_nordgren.pdf  sid 207-209. Tillgänglig 2013-01-16 
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 Juhlin Svensson 2006, sid 21. 
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 Lozic (2010) sid 70. 
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genomförde 2003 en enkätundersökning bland Sveriges grund- och gymnasieskolor om 

och i hur stor utsträckning de använde läromedel, färre än två procent av de tillfrågade 

lärarna använde aldrig läromedel.
81

 

  Tidigare var det statens uppgift att reglera läromedlen, dels vilka som skulle användas 

och hur de skulle användas. I tidigare kursplaner fanns detaljerade anvisningar och 

kommentarer till de olika ämnena, samt exempel på lämpliga läromedel.
82

 Dock beslöt 

riksdagen år 1991 att förändra de statliga skolmyndigheterna, vilket i sin tur innebar att 

Statens Institut för Läromedel (SIL) avvecklades och statens kontroll och styrning över 

läromedel upphörde.
83

 

  Idag är det upp till varje enskilt förlag att granska sina egna utgivningar av läromedel, i 

skolan är det varje enskild lärares uppgift. I Lgr 11 står det att skolans arbetsmiljö ska 

utformas, att eleverna får tillgång till läromedel av god kvalitet.
84

 Det är dock inte att 

förglömma, att läroboken är en tolkning av en eller flera läromedelsförfattares tolkning 

av läroplanens anvisningar.
85

  

  När Lpo 94 skulle utformas skrev SOU (Statens Offentliga Utredningar) i sin rapport 

1993:2 under historieämnets uppbyggnad och karaktär att,  

det kulturarv som etniska minoriteter i vårt eget land har eller som invandrarna har med sig, skall tas 

tillvara i undervisningen så att det främjar tolerans och vidsynthet och motverkar ett etnocentriskt 

synsätt.
86  

 

  När sedan Lpo 94 gavs ut, skrevs det i Kursplaner och betygskriterier för grundskolan 

2000, under rubriken ämnets karaktär och uppbyggnad i historia, att ämnet utgår från 

det som format den personliga och kollektiva historiska identiteten och att väsentliga 

delar i ämnet är den svenska och nordiska inklusive den samiska, samt den europeiska 

kulturen. Vidare står det att ämnet belyser ”hur villkoren för[…]etniska grupper 

påverkats i historien”. Det står också att ämnet ska behandla studier om de nationella 

minoriteternas situation i Sverige.
87

 Även i Lgr 11 står det att undervisningen i historia 

skall behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9, ”Historiska perspektiv på 

urfolket samernas och de övriga nationella minoriteternas situation i Sverige”.
88

 I 

kapitel två, under rubriken Övergripande mål och riktlinjer med underrubrik 
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Kunskaper, att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har 

fått kunskaper[…] ”om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, 

sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia”. Eleverna skall 

kunna samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter 

i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia.
89

 I Lpo 94, står det under rubriken Mål 

att uppnå i grundskolan, att skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången 

grundskola:  

har en förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska och nordiska inklusive det samiska, samt 

västerländska kulturarv.
90

  

 

  I Lgr 11 i kapitel två, under rubriken Övergripande mål och riktlinjer med underrubrik 

Kunskaper, finns ovanstående rader kvar, då det står att skolan ska ansvara för att varje 

elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och insikt i det svenska, 

nordiska och västerländska kulturarvet.
91

 Även raderna om medvetenheten om det egna 

och delaktigheten i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att 

utveckla.
 92

 I kommentarmaterialet som har utgivits till kursplanen i historia i samband 

med Lgr 11, står det att genom att belysa utvecklingen i Sverige under 1900-talet i 

undervisningen, kan det skapa en förståelse för eleverna, för de nationella 

minoriteternas speciella ställning i samhället. Ett historiskt perspektiv på 

minoritetsfrågor, öppnar för jämförelser med olika gruppers situation i dagens 

mångkulturella samhälle.
93

 Denna uppsats primärkällor är tjugo läroböcker i historia för 

grundskolans senare år kopplade till styrdokumenten Lpo 94 och Lgr 11. 

 

3.2 Källkritik och avgränsningar 

För att få en något sånär jämn fördelning av läroböckernas koppling till de olika 

styrdokumenten, är nio läroböcker kopplade till Lpo 94 och elva läroböcker kopplade 

till Lgr 11. Utav dem som säger sig vara kopplade till Lpo 94 är två utav dem utgivna 

innan år 2000. Utav dem som säger sig vara kopplade till Lgr 11 är det tre läroböcker 

som är skrivna innan Lgr 11 trädde i kraft. Läroböckerna är skrivna av olika författare 

och ges ut av olika förlag. På hemsidan för svenska läromedel står det, att 

läromedelsbranschen består av drygt 30 svenska företag.
94

 I denna uppsats behandlas 
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läroböcker från fem utav dessa läromedelsföretag, Natur och Kultur, Interskol, Liber, 

Gleerups och Sanoma utbildning, där Bonnier utbildning ingår.  

  Läroböckerna är både årskursböcker och ämnesböcker alla anpassade för årskurs 6-9 

eller 7-9. I de årskursböcker som behandlas i denna uppsats, ingår alla i den serien, för 

grundtanken är att de ska användas tillsammans. I tre årskursböcker har ej hela serien 

kunnat behandlas, den ena är Sanoma Utbildnings Historia PRIO 9, orsak till detta är att 

Historia PRIO 9 ännu inte finns ute på marknaden. Denna skulle ha preliminärt 

utgivningsdatum i januari 2013. Trots detta finns de två övriga i samma serie med och 

förklaringen till detta, är att det finns väldigt få läroböcker ute på marknaden som säger 

sig vara kopplade till Lgr 11. Detta kan dock medföra att viktig information om de 

nationella minoriteterna förbises i denna bok och att detta kan påverka resultatet i 

analysen. Interskols B-del saknas också i två fall, både den som är utgiven innan 

romerna blev en erkänd minoritet, samt efter erkännandet. Dessa läroböcker är knutna 

till Lpo 94. Detta kan också medföra att viktig information förbises. För att få ett 

komplement valdes därför Gleerups Historia Kompakt, som utgavs 2000.   

  Då både årskursböcker och ämnesböcker finns med, finns det en möjlighet att texter 

som finns med i årskursböckerna inte finns med i ämnesböckerna och vice versa. 

Läroböckerna är skrivna utav olika författare, vilket medför att de har gjort sitt urval för 

vad som ska tas upp i respektive lärobok. Många utav författarna återkommer som 

författare under samma förlag, trots olika läroboksserier.  

  Den nya läroplansreformen började gälla inför höstterminen 2012, men läroplanen 

samt dess kommentarmaterial dröjde från Skolverket och utkom först till sommaren 

2011, vilket har medfört att de ändringar som gjorts i läroplanen inte har setts av alla 

författarna innan läromedlet skrevs och trycktes. I denna uppsats refereras också ett 

antal rapporter, vilka alla är inhämtade från Internet. Tillförlitligheten beräknas ändå 

som stor, då många av rapporterna är skrivna på uppdrag av regeringen och utgivna av 

statliga myndigheter såsom Skolverket.  

 

3.3 Metod 

Textanalysen innebär här en innehållsanalys med ett manuellt utfört kodningsschema. 

Kodningsschemat har inneburit att läroböckernas register har studerats, för att avkoda 

orden romer eller zigenare. I de läroboksregister där varken romer eller zigenare har 

funnits, har sidor där information om dem kunnat förekomma studerats. Avgränsningen 

har i detta fall begränsats till kapitel som behandlar demokratisering, efterkrigstid och 

globalisering från 1900-talets början tills idag. Orsaken till detta är att Lgr 11 i sitt 
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centrala innehåll i historia för årskurs 7-9 skrev, att undervisningen ska behandla 

”Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella minoriteternas 

situation i Sverige”. Området ingick med underrubrik Demokratisering, efterkrigstid 

och globalisering, cirka 1900 till nutid.
95

. I de fall där även elevuppgifter funnits 

tillgängliga har dessa också behandlats.  

  Det innebär att det är det skrivna ordet som tittats på och därav en kvalitativ textanalys. 

Uppsatsen kommer därför att vara av det kvalitativa hållet, då det är vad som står i 

läroböckerna och i styrdokumenten som är viktigt, dock kommer den att ha kvantitativa 

inslag för att se hur stor del utav läroböckerna som tar upp romerna. Arbetssättet kan 

närmast beskrivas som induktivt, då det är iakttagelser i källmaterial som uppsatsen 

utgått från. Uppsatsen kommer att anlägga en diskursanalytisk ansats, vilket innebär att 

den på förhand inte är objektiv, utan att den utgår från det samhälle som skrivaren är 

verksam i. Fairclough framhåller att den kritiska diskursanalysen analyserar texter 

utifrån sociokulturella praktiker,
96

 men att den samtidigt tar hänsyn till hur texten är 

producerad, distribuerad och till vilka mottagarna är.
97

 I den kritiska diskursanalysen 

framträder tydligt diskursers betydelse för makt och hegemoni, här finns dock en klar 

skiljelinje mellan det diskursiva och det icke-diskursiva.
98

 Bergström & Boréus skriver: 

Diskurser blir en förmedlande länk i en maktkedja där delar av kedjan tillhör en icke-diskursiv sfär.
99

 

 

Analysen innehar även komparativa moment, då lärobokens innehåll har jämförts med 

vad styrdokumenten skriver om de nationella minoriteterna.  

 

4. Resultat och analys 

 

4.1 Framställningen av romerna i läroböckerna utgivna fram till år 

2000 

I Lgr 11 står det att historieundervisningen skall bidra till att elever utvecklar en 

förståelse för hur historiska berättelser används i samhället och vardagslivet och därmed 

få perspektiv på sin egen och andras identiteter, värderingar och föreställningar.
100

 Jörn 

Rüsen talar om en historiekultur som får praktiska konsekvenser för samhället. Vidare 
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framhåller Rüsen, historiekulturens estetiska dragningskraft, som handlar om 

berättelsens förmåga att skapa engagemang och känslor. Sedan kommer 

historiekulturens formspråk, som syftar till att bruket av symboler och deras mening går 

utöver det tryckta. Den sista delen som han tar upp är historiekulturens politiska uppgift. 

Där är de historiska berättelsernas uppgift att ge legitimitet och skapa samhörighet inom 

ett samhälle och därmed en fråga om makt.
101

 ”Berättelserna” är här de texter, bilder 

och frågor som går att finna i läroböckerna. Läroböckerna speglar och reproducerar 

makten av den dominerande gruppen (eliten). Det är ”elitens” värderingar, attityder och 

normer som återspeglas. Teun van Dijk framhåller att läroböckerna reproducerar bilden 

av de ”vita” och/eller Västvärldens suveränitet.
102

  

  Läroböckerna SO Direkt Historia 1, 2 och 3 är alla knutna till Lpo 94 och i böckernas 

inledande del, vilket kallas bokens uppbyggnad, står det att den löpande texten 

innehåller det som krävs för att eleven ska klara läroplanens kunskapsmål.
103

 Inte i 

någon av dessa böcker finns romer i registret, däremot i SO Direkt Historia 3 står det i 

registret zigenare. Även läroboken Historia Kompakt nämner romer i sitt register, men 

har zigenare inom parantes. Under 1600-talets mitt börjar beteckningen ”zigenare” 

användas om romerna och ända fram till i slutet av 1800-talet blandades beteckningarna 

”tattare” och ”zigenare” om gruppen romer.
104

 Idag används istället begreppen resande 

och romer
105

 och bland de resande används också begreppet resanderomer.      

Resandefolket anser sig vara ättlingar till de första romerna som kom till Sverige under 

1500-talets början.
106

 Ordet ”zigenare” används inte längre om romer, eftersom det 

anses av vissa romer som ett nedlåtande språkbruk.
107

 Genom att definiera romerna som 

zigenare, vilket är ett nedsättande ord, definieras en etnicitet utifrån det man själv inte 

är. Elmeroth tar upp att i möten mellan individer sker alltid en maktrelation, där 

individerna ges olika positioner med varierande grad av makt över andra människor. 

Denna kategorisering av individerna leder till att en maktordning mellan individerna 

skapas. Kategoriseringen blir enligt Elmeroth också en fördelning av makt som har sin 

utgångspunkt i etniciteten.
108

 Bergström och Boréus framhåller att texterna som skapas 

innehåller de medvetna och omedvetna föreställningarna som författarna hyser, texterna 
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är i sig självt inte makt, men speglar och reproducerar makten.
109

 Maktperspektivet kan 

även diskuteras utifrån hur och i vilket sammanhang romerna framställs. I dessa 

läroböcker där romer nämns är de alla kopplade till kapitel som behandlar världskrigens 

tid.  

Dödsfabrikerna, dödande i industriell skala, utplånade på drygt tre år 6 miljoner judar, men också minst 

200 000 zigenare.
110

 Tyskarna förde på samma sätt också romer[…] till koncentrationslägren. År 1941 

började nazisterna genomföra systematiska massmord på judar och romer[…]Förintelsens offer har 

beräknats till uppemot tolv miljoner människor. Siffrorna är osäkra, men forskare tror[… ]och 

hundratusentals var romer. Det betyder att nästan två tredjedelar av Europas judar dödades och nästan 

hälften av alla romer. 
111

 

 

 I dessa läroböcker finns elevfrågor kopplade till texterna. Frågorna lyder:  

Beskriv hur förföljelserna mot judar, romer och oliktänkande steg för steg utvecklades till folkmord under 

nazismen.
112

 Vilka grupper av människor hamnade i utrotningslägren? Hur många dog där?
113

 

 

I denna formulering befästs kunskapen för eleverna att romerna tillhör gruppen av 

”annorlunda”. De los Reyes framhåller att i etnicitet finns en hierarkisk ordning, där 

makten är delad och den ena sidan anses som norm och den andra sidan ses som 

avvikande.
114

 Detta kan härledas till Elmeroths definiering av etnocentrisk inställning, 

vilket innebär att andra kulturer bedöms och tolkas utifrån det värdesystem som formats 

i egna kulturen. Kulturen som man själv tillhör är normgivande och central och den 

andra kulturen blir oftast nedvärderad. 
115

 Dessutom ingår en misstänksamhet mot ”de 

andra”.  Van Dijk framhåller att läroböcker, som är producerad av ”eliten”, är kanske 

det som eleverna först möter eller det enda som de möter i lärandet om andra etniska 

grupper.
116

  

  Mattlar framhåller att läroböckerna förmedlar en eurocentrisk och konservativ syn på 

historieberättelsen. Denna eurocentriska bild används för att befästa dikotomin mellan 

”oss” (västvärlden) och ”dem” (övriga världen). Van Dijk framhåller att eurocentrismen 

är rotad som en kraft för etnisk och kulturell dominans.
117

 Romerna ”tillhör” 

västvärlden, men benämns ändå som ”oliktänkande” och omfattas därmed i begreppet 

”de andra”.  

                                                             
109

 Bergström & Boréus (2012) sid 20. 
110

 Almgren m.fl.  SO Direkt 3, 2000 sid 90. 
111

 Almgren m.fl. Historia Kompakt, 2000, sid 190. 
112

 Almgren m.fl. Historia Kompakt, 2000 sid 192. 
113

 Almgren m.fl. Historia Kompakt, 2000 sid 93. 
114

 De los Reyes m.fl. (2006) sid 31. 
115

 Elmeroth, Elisabeth, Etnisk maktordning i skola och samhälle, 2008, sid 30-31. 
116

 Van Dijk (1993) sid 11. 
117

 Van Dijk (1993) sid 9. 



 

22 
 

  I denna andrafiering ingår en misstänksamhet mot ”dom andra”, samt att ”dom andra” 

anses som okunniga och onormala.
118

 Om ett maktperspektiv kopplas samman med 

begreppet andrafiering,(vilket det gör då läroboken tillskrivs makt) leder detta till en 

föreställning om kulturell överlägsenhet.
119

  

  Att romerna endast framställs i kapitel om andra världskriget kan bero på att dem ännu 

inte har blivit erkända som en nationell minoritet, vilket kanske gör det svårt för 

författarna att framställa romerna i ett eget separat kapitel, vilket kan ske efter 

erkännandet.  

  Dock ska enligt Lpo 94, historieämnet innehålla studier om det mångkulturella inom 

landet och situationen för de nationella minoriteterna i Sverige.
120

 Romerna som redan 

är i en underordnad position som minoritet, framställs i dessa läroböcker enbart som 

offer vilket i sin tur medför att de enbart beskrivs i en underlägsen position. 

Majoritetssamhället behåller sin maktposition över minoriteten och läroböckerna 

legitimerar detta synsätt. Forskare som Lozic och Nordgren tar upp att den historiska 

kanon som finns är starkt rotad i ämnet, vilket också flera av Lozic intervjuade 

läromedelsförfattare bekräftar. Läromedelsförfattarna påpekar den problematik om att få 

etniska grupper med i läroböckerna. Hans Almgren en av dessa framhåller att när han 

försöker stryka något i boken, blir han stoppad av referenslärarna som försöker 

reproducera den rådande kunskapssynen. Lozic framhåller att läroboksförfattarna måste 

förhålla sig till den historiska kanon, om de ska ha möjlighet att sälja sina böcker.
121

 

Samtidigt påpekar två utav de intervjuade läromedelsförfattarna i Lozics avhandling, att 

det är praktiskt omöjligt att tillfredställa alla etniska gruppers eventuella önskemål om 

innehållet i läroboken. Deras uppgift är att strukturera en lärobok på basis av de rådande 

normerna i samhället 
122

 och det är inte deras uppgift att omstrukturera ämnets rumsliga 

och tidsmässiga kanon.
123

  

  Historikern John Patrick Diggins påpekar att ett mångkulturalistiskt synsätt i 

historieberättelsen, där en fokusering på etniska grupper sker och där historien 

problematiseras ur ras-, etnicitet och genusperspektiv, är inte en fråga för historia, utan 

för etnologi och antropologi.  

  Läroboken Historia Liv i förändring A årskurs 6-9 är även den utgiven innan romerna 

erkändes som en nationell minoritet. Denna lärobok nämner ej romerna i sitt register, 
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dock ska det tilläggas att boken endast sträcker sig fram till år 1750, åren efter det ska 

finnas i den del som kallas för B-delen.  

 

4.2 Framställning av romerna i läroböckerna utgivna efter 

erkännandet 

Läroböckerna efter erkännandet kan egentligen delas in i två olika kategorier, dels de 

som är utgivna och kopplade till Lpo 94 och dels en kategori där läroböckerna är 

kopplade till       Lgr 11.  

SOL 3000 elevbok 9 är kopplad till Lpo 94 och hänvisar i sitt register till romer. Dessa 

sidhänvisningar leder till kapitel som behandlar världskrigens tid.  

Det fanns också andra grupper som drabbades av nazisternas politik, till exempel romer[…]
124 

Tiotusentals romer fördes också till koncentrationsläger där de tvingades arbeta till döds eller mördades. 

En del sköts eller gasades till döds i bussar som byggts speciellt till ändamålet[…]
125 

 

  I läroboken finns elevfrågor kopplade till texterna. Frågorna lyder:  

Vilka andra grupper drabbades av nazisterna? Ge några exempel. 
126

 

Ge exempel på grupper som drabbades av nazisternas utrotningspolitik? Vilka skäl använde Hitler för sin 

förintelsepolitik mot judar, romer och andra grupper som nazisterna ville ha bort?
127

  

 

  Likt de andra läroböckerna som är utgivna innan romerna blev en erkänd nationell 

minoritet, är framställningen av romer kopplade till kapitlet om världskrigens tid. 

Mattlar nämner att läroböckerna är trögföränderliga, men framhåller samtidigt att det 

kan vara en ekonomisk fråga då det är dyrt att framställa en helt ny lärobokstext, utan 

att ha en gammal att falla tillbaka på. Marianne Peltomaa, som är läromedelschef på 

Schildts & Söderströms, säger i en artikel för HBL.fi, att producera nya läromedel tar 

lång tid – i många fall flera år.
128

 Även om romerna blivit erkända som en nationell 

minoritet, syns detta ej i läroböckerna. Inte i den bemärkelsen över att ”finna” en annan 

framställning av romerna. Lozic framhåller att läroböckerna och deras text samt bild 

visar på rådande värderingar, sociala och kulturella mönster i samhället. Elmeroth 

framhåller att genom läromedlen skapar vi och återskapar den etniska maktordningen, 

vilket i sin tur gör att alla elever missgynnas av det som hon kallar den ”etniska 

blindheten”. Eleverna får en osann bild av världen och eleverna med ”icke-svensk” 
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etnicitet hamnar i underläge genom omgivningens bedömning, samt att den sociala 

identitet som håller på att byggas upp påverkas.
129

 

  Van Dijk framhåller att textböcker inte enbart uttrycker vetenskapliga åsikter av deras 

författare, utan även skapar dessa när elever läser dem. 
130

 Linde skriver i Det ska ni 

veta! En introduktion till läroplansteori, i kapitlet om läroplanskoder i Tredje världen, 

att alla skolor präglas av att det sker ett urval om vad som ska tas upp i skolan, och detta 

urval av vilken kunskap som ska befästas, formuleras i arenor där eliter får makt att 

avgöra vilket urval som skall göras. Stoffurvalet kan vara ur läroböcker, dessa kan i sin 

tur tala om vad andra ska bilda för uppfattningar om världen.
131

 Teun van Dijk 

framhåller att en anledning till avsaknad av minoriteterna i textböckerna kan vara att 

författarna till textböckerna inte har fått skolstudier och ej studerat etnisk eller kulturell 

mångfald, då många fått sin utbildning 1950-1960.
132

 I detta fall utgår han från sin egen 

kritiska diskursanalys över läroböcker i Nederländerna i samhällskunskap under 1990-

talet.  

  Läroböckerna Historia 7 och Historia PRIO 8 är båda knutna till Lg11. På Sanomas 

hemsida står följande: ”Vår nya so-serie PRIO är ett läromedel som till fullo utgår från 

de nya kursplanernas centrala innehåll och kunskapskrav i Lgr 11”.
133

 Läroböckerna 

Impuls Historia 1, 2 och 3 ska enligt Natur och Kulturs sida vara kopplad till Lgr 11, 

trots att de är utgivna innan Lgr 11 kom till stånd. På hemsidan står det följande:  

Impuls utgår från läromedlet PULS. Vi har tagit tillvara allt det som är bra och tillfört nytt, allt för att 

skapa ett modernt läromedel som passar både den nya kursplanen för Lgr 11 och dina behov. 
134

 

 

   I läroboken Historia 7, likt Natur och Kulturs, Impuls Historia, samt läroböckerna 

SOL 4000 Levande historia 7 och 8 finns ingen sidhänvisning om romerna. I Impuls 

Historia 2 finns inte heller här någon text kopplad till romerna, däremot en elevfråga 

under kapitlet Danmark Norge Finland, där en av frågorna lyder: ”Förklara följande ord 

och begrepp: minoritet[…]”
135

. I läroböckerna
 
 Historia PRIO 8, läroboken Historia 3, 

samt SOL 4000 Levande historia 9, finns fem sidhänvisningar var om romer.  I 

läroboken Historia PRIO 8 tas upp att romerna gjorde affärer med bönderna under 

1500-talet, men att under 1600-talet kunde romska män dödas enligt lag. Även präster 
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förbjöds ha något med romer att göra.
136

 Boken tar också upp att det skulle dröja ända 

till 1960-talet innan romerna fick rätt att gå i skola.
137

 Sedan behandlas romerna kort i 

stycket migration, där det står att under 1800-talet kom romer som blev fria när 

livegenskapen avskaffades i Ryssland.
138

 Under kapitlet om det Osmanska riket, står det 

att romerna räknades till den armeniska milleten, där de levde sida vid sida med andra 

milleter, med egna skolor, lagar och sedvänjor.
139

 Den sista delen som romerna nämns i 

samband med är Förintelsen, där romerna beskrivs tillsammans med judar och de 

övergrepp de utsattes för.
140

 Denna lärobok som är knuten till Lgr 11, var den enda som 

belyste historiska perspektiv på romerna, som är ett av de områden som ska ingå i det 

centrala innehållet i undervisningen för årskurs 7-9. Flera olika historiska nedslag 

gjordes om än fragmentariskt och icke ingående. I läroboken Impuls Historia 3, står:  

Judar, romer[… ]utsattes för ännu hårdare förföljelser[…] Under hela 1930-talet ökade terrorn mot judar, 

romer och andra oönskade människor.
141

 Men även ca 1 miljon andra människor dödades i 

lägren:[…]romer[…]
 
Även Jehovas vittnen, romer[…] skulle mördas i koncentrationslägren.

142  

 

  I denna formulering syftar romerna till ”andra oönskade” människor. Här utgår 

författarna från ett postkolonialt perspektiv, där romernas historia är präglad av en 

utsatthet att vara ”oönskade”. Romernas historia i Sverige har präglats av förföljelse, 

utsatthet och ren och skär antiziganism. Detta kan definieras som ”rasistiskt grundade 

förhållningssätt till romer inom majoritetssamhället”.
143

 Romerna har under de 500 år 

de har funnits i Sverige blivit utsatta för lagar som har varit i syfte till att begränsa de 

som ett folk. Det har funnits lösdriverilagar, förbud mot handelsresor under vår- och 

sommar, sedan totalförbud att förflytta sig längs vägarna utan försörjningsbevis och 

förbud att vistas på samma ort utan fast bostad. Andra lagar har riktats mot att begränsa 

familjerna, exempelvis att barnen tvångsomhändertogs och placerades i barnhem eller 

familjehem hos icke-resande. I både Norge och Sverige har tvångssteriliseringar utförts, 

som i dag enligt FN:s barnkonvention likställs med en form av folkmord. I skolan har 

de förbjudits att tala sitt språk.
144

 Elmeroth framhåller att indelningen av människor, i 

detta fall ”önskade” och ”oönskade” utgår från de diskurser som är rådande i samhället. 

Dessa vardagliga diskurser skapar fördomar, hierarkier och kategoriseringar, vilket i sin 
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tur leder till att de grupper som har makten i samhället, konstruerar identiteter hos dem 

som inte har makten.
145

  

  Den sista sidhänvisningen leder till ett textstycke om minoriteter i Sverige.  

För att stärka minoriteters skydd och möjligheter till inflytande samt underlätta för dem att behålla och 

utveckla språk och identitet, utnämnde den svenska regeringen år 2000 fem s.k. nationella minoriteter. 

Förutom samerna är det romer, judar, sverigefinnar och tornedalingar.
146

 

 

  Romerna blev tillsammans med judarna, samerna, tornedalingarna och sverigefinnarna 

erkända som nationell minoritet år 2000, då Sverige antog Europarådets ramkonvention 

om skydd för nationella minoriteter.
147

 Läroboken Impuls Historia 3 tillsammans med 

Interskols Historia B, är dem enda böckerna som överhuvudtaget nämner, att romerna är 

en erkänd nationell minoritet. SOL 4000 Levande historia 9, gör i likhet med sin 

föregångare SOL 3000 Levande historia 9, endast kopplingar till romerna under 

världskrigens tid. Skillnaden mellan dessa två läroböcker från samma förlag, med 

samma författare, ligger i beskrivningen. I SOL 4000 står nu att den romska Förintelsen 

kallas Porrajmos, vilket betyder uppslukandet.
148

 Under nazisternas tid mördades över 

en halv miljon romer, det kan vara upp till tre miljoner under det som romerna kallar 

Porrajmos eller Samudaripen som betyder massmord.
149

 Siffran är mycket osäker pga. 

att för lite forskning är genomförd på området.
150

 Att läroboken använder sig utav 

romernas egna ord av den romska förintelsen, tyder på att romernas identitet 

uppmärksammas och förstärks. Samtidigt blir läromedlet en förebild för hur den som 

studerar kan eller bör, uttrycka sin förståelse om ett visst fenomen.
151

 I denna bok finns 

också en bild av romer ifrån förintelselägret Belzec.
152

 I dess föregångare finns inte 

bilden av romerna med. Texten om romerna är utökad i skillnad mot SOL 3000 Levande 

historia 9.  

  Historia i SO•S serien är även den kopplad till Lgr 11. På baksidan av boken står det 

att boken är ett komplett läromedel som ger grunderna för att nå målen för skolarbetet. I 

denna boks register finns romer hänvisat till tre sidor. Romerna står omnämnda i 

följande rader: ”Förutom judar förföljdes även andra grupper som romer[…]”
153

 Nästa 

sidhänvisning handlar om romerna och deras utestängning ur folkhemmet. Det ska 
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tilläggas att detta är en fördjupningsruta. Här beskrivs romerna som en grupp som inte 

passar in i det nya Sverige. 

Folk ansåg att de var lata och tjuvaktiga och att de skaffade en massa barn som de inte tog hand om. 

Myndigheterna ville göra de här människorna till ”vanliga, ordentliga svenskar”. Många sattes i fängelse 

eller hamnade på anstalt. Barn tvångsomhändertogs och adopterades bort. Det gick tom så långt att man 

steriliserade människor[…]
154  

 

  Den sista sidhänvisningen handlar även den om förintelsen. Det står ”Dessutom 

mördade nazisterna en halv miljon romer[…]”
155

 En elevfråga är kopplat till romerna 

och den finns under ett stycke som heter Fundera och diskutera. 

Vad kan det ha berott på att svenska myndigheterna ville tvinga exempelvis romer och dem som kallas 

resandefolket (tattare) att bli ”vanliga ordentliga svenskar?
156  

 

  Denna fråga är under samma kapitel som ”Romerna och deras utestängning ur 

folkhemmet”. Romerna framställs på ett mycket nedvärderande sätt, då författarna 

skriver att folk ansåg att romerna var lata och tjuvaktiga och att de skaffade en massa 

barn som de inte tog hand om. Lite längre ner under samma stycke står det att 

myndigheterna ville göra dem till ”vanliga, ordentliga svenskar” och att många 

hamnade i fängelse eller på anstalt. Läroboken knyter an till det Nordgren och Kamali 

tar upp om läroböcker i historia, att den bild som visas upp om romer är klichéartad och 

som istället förstärker det som är främmande och annorlunda.  

  Jim Sidanius och Felicia Pratto talar om ”hierarkisk legitimering av myter”. Romerna 

tillskrivs i denna text ett antal negativa egenskaper, att dem inte kan ta hand om sina 

barn, hamnar på anstalt eller i fängelse etc. Detta i sin tur beror på dem själva, i detta 

fall att dem är lata och tjuvaktiga, vilket i sin tur rättfärdigar den hierarki av makt som 

uppstår. Romerna ”förtjänar”, därmed att vara underordnad majoritetssamhället. I myt 1, 

den patriarkala finns hegemoni, herraväldet som är bra för samhället. De som har 

makten tar hand om minoriteterna som inte kan ta hand om sig själva. Samhället 

återskapar den hierarkiska ordningen, samt ser till att gruppers olika makt bibehålls.  

  Teun A van Dijk framhåller att läroböckerna innehåller en rasistisk diskurs, där 

läroböckerna framhäver nationens bedrifter, men dess brott förmildras eller till och med 

”glöms bort”. Läroböckerna framhäver en stereotyp bild av ”de andra”.
157

 I detta fall 
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”glöms” inte brotten bort, däremot förmildras omständigheterna. Att romerna 

steriliserades, att barnen tvångsomhändertogs berodde på dem själva, för de var inte 

”vanliga”, ”ordentliga” ”svenskar”. Lozic framhåller i sin avhandling att då elever inte 

identifieras som svenskar, utan som utlänningar (”de andra”, min parantes) med 

utgångspunkt från deras föräldrars födelseland eller födelseområde, leder detta till att 

eleverna också berövas rätten till en svensk identifikation.
158

 Van Dijk framhåller att 

skildrandet framhäver ”de andra” som avvikelser, olikheter och hotfulla,
159

 Lozic 

framhåller vidare att i de sociala miljöer (som läroboken kan tillskrivas, min parantes), 

där ”de etniskt svenska” individerna sammanfattas som den normgivande gruppen, 

tillskrivs andra ”invandrargrupper”, som avvikande.
160

 Av de 60 000 romer som finns i 

Sverige har myndigheterna av tradition delat in dem i fem grupper, svenska romer, 

finska romer, resanderomer, utomnordiska romer och nyanlända romer. Dock tar denna 

indelning ingen hänsyn till hur romerna ser sin egen grupptillhörighet, utan detta är 

enbart en administrativ uppdelning.
161

 Mellan åren 1914 och 1954 förbjöds romerna 

inresa till Sverige.
162

 Efter det att invandringsförbudet för romer upphörde år 1954 har 

romer invandrat till Sverige i olika omgångar. I slutet av 1950-talet kom de första 

kaaleromerna från Finland, de som idag benämns som finska romer.
163

 Under 

arbetskraftinvandringen under 1960-talet var det framför allt från forna Jugoslavien de 

kom ifrån. Under 1970-talet kom romer från framför allt Polen dåvarande 

Tjeckoslovakien, Ungern och Rumänien för att söka asyl i Sverige. Under denna 

tidpunkt kom också omkring 200 individer årligen från ett läger i Österrike, som har sitt 

ursprung från framför allt Balkan. Under 1990-talet kom många från krigets Jugoslavien 

och under senare år är det framför allt flyktingar från Öst- och Sydeuropa.
164

 Lozic 

framhåller vidare, att genom att precisera ”oss” och ”dem” och betona skillnaderna 

mellan de normformerande grupperna och de som beskrivs som annorlunda, bidrar det 

till att upprätthålla vissa maktförhållanden.
165

   

  Thomas Hylland Eriksen tar i sin bok Etnicitet och Nationalism upp att stereotyper 

används för att rättfärdiga privilegier och för att ge en ojämn tillgång till samhällets 

resurser. Det kan också användas för att definiera den egna gruppens gränser.
166

 Genom 
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stereotypisering bekräftas och förstärks även grupptillhörigheten och lojaliteter, enligt 

Eriksen.
167

  

  Historia åk 7-9 från 2011 och 2012 består utav två delar, del A och del B. Enligt båda 

böckernas förord, ska de tillsammans täcka in kursplanen i historia för årskurs 7-9 enligt 

Lgr 11.
168

 I läroboken Historia A finns ingen hänvisning till romer i registret, men i 

kapitlet om andra världskriget, med underrubrik ”Dödsfabriker” står:  

Nazisterna byggde koncentrationsläger som fungerade som dödsfabriker. I dem avrättades sex miljoner 

judar och hundratusentals romer[…]
169

  

 

  I del B finns en sidhänvisning till romer. Här finns ett kapitel på två sidor om 

minoriteter i Sverige. Här står det att romer är en erkänd nationell minoritet och att 

deras rättigheter är inskrivna i Sveriges grundlag. Det finns en liten faktaruta om romer 

där det står följande:  

Det finns ungefär 20 miljoner romer i världen. 12-15 miljoner bor i Europa, varav 30 000 i Sverige. 

Indien är romernas ursprung enligt vedertagen forskning. Romerna har en egen kultur och ett eget språk. 

De flesta talar romani. Romer över hela världen firar nationaldagen den 8 april.  

 

  Romernas ursprung och tidpunkten för deras ankomst till Sverige har länge varit en 

omdebatterad fråga både bland forskare och bland romerna själva. Bland annat 

medförde oenigheten mellan romerna själva, att Föreningen Resandefolket fick läggas 

ner i början av 1990-talet, den återbildades dock år 1997 men oenigheten om ursprunget 

fick föreningen att splittras i två riksföreningar år 2000. En tredje riksorganisation 

bildades senare också till de resande. De olika föreningarna har idag klart skilda 

uppfattningar om ursprunget.
170

 Idag är de flesta forskare överens om att romerna från 

början är en folkgrupp från dagens Indien och som har kommit i olika perioder med 

början av 900-talet till Europa. Det är främst forskare i lingvistik som härleder romernas 

ursprung till dagens Indien, då de har upptäckt ett språkligt samband mellan romani 

chib och sanskrit.
171

 De svenska myndigheterna har i motsats till de norska, inkluderat 

alla i resandefolket som romer, vilket väcker blandade känslor bland dem själva. De 

flesta vill benämna sig som rom, resande eller resanderom.
172
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  Läroboken visar också en bild på den romska flaggan, samt en bild på konstnären och 

silversmeden Rosa Taikon. Till dessa bilder finns det en kort bildtext.
173

 Det finns även 

tre elevfrågor:  

Vilka är Sveriges fem nationella minoriteter? Hur många romer bor i Europa? I Sverige? När infaller 

samernas respektive romernas nationaldagar?
174

 

 

  Interskols historielärobok del B är den enda boken som tar och framställer romerna på 

ett positivt sätt. De visar en bild av Rosa Taikon, som är en känd silversmed. Rosa 

Taikon är dessutom aktiv i samhällsdebatten om romerna och deras situation.
175

 

Läromedlet visar med bilden och dess bildtext om Rosa Taikon, upp en kulturell bild. 

Den positiva självbild som visas upp av romerna är en ny företeelse. Genom denna 

positiva bild kan elever med romsk etnicitet känna igen sig, självbilden stärks och en 

identitet som håller på att byggas upp stärks. Flaggan visas och i texten skrivs det att de 

har en egen nationaldag.  

  Den politiska betingelsen som Englund kallar det, kan till viss del synas i de 

läroböcker som är producerade till Lgr 11, då romerna nämndes i något sammanhang, 

medan romerna aldrig ”hann synas” i de läroböcker som gavs ut efter erkännandet och 

som var knutna till Lpo 94, i alla fall inte i de läroböcker som ingår i denna studie. Detta 

bekräftar Mattlars studie, att läromedelsförlagen inte har reviderat sina läroböcker.  

Den vetenskapliga betingelsen, där forskningen om romerna under nazisternas styre är 

eftersatt, vilket Olgaç också nämner i sin avhandling, då hon framhåller att forskningen 

på området inte är tillräcklig. Detta syns i de stora faktaskillnaderna mellan hur många 

romer som dödades, från tiotusentals till hundratusentals under nazisternas styre. En 

annan aspekt kan vara att avsaknaden av framställningen om romerna i läroboken, kan 

bero på att för lite forskning på området är gjort. Dock är det för lite underlag för att 

denna studie ska kunna bekräfta Englunds teser.  

  När det kommer till de läroböcker som är knutna till Lgr 11, finns det en stor variation 

om vad som tas upp. Att läroböckerna ska behandla romernas historia, kultur, språk och 

religion går inte att urskilja. Hur framställningen av romerna sker, är också mycket 

varierat. I några utav läroböckerna finns romerna fortfarande bara med i kapitlet om 

andra världskriget. Sanoma Utbildnings lärobok PRIO Historia 8, tar upp en del ur 

romernas historia och den förföljelse och diskriminering som de utsattes för. Libers 

historielärobok är den enda boken som tar upp att romerna blivit utsatta för förföljelser 
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och diskriminering i Sverige i form av t.ex. tvångssterilisering och att barnen 

tvångsomhändertogs och bortadopterades.  

  I samtliga läroböcker är framställningen och informationen om romerna dock väldigt 

knapphändig och fragmentarisk, vilket bekräftar samtliga tidigare forskares resultat, 

såsom Nordgren, Lozic eller Mattlar. Ska läroböckerna vara det som är själva kursen 

eller ämnet som Selander uttrycker det och det som han kallar ”det vetbara” i skolan, 

kommer romernas historia inte att behandlas. Nordgren tar bland annat upp att i 

läroböcker reflekteras samhällets värderingar. Lozic tar också upp att författare genom 

sina texter representerar diskurser som kan betraktas som ”representationer av sociala, 

globala och kulturella system” och att läroboken genom sina bilder och texter visar 

vilka värderingar och sociala mönster som är rådande. Samtidigt kan också en analys av 

vilka maktstrukturer som är synliga i läroböckerna göras, då de sociala kontexterna i 

diskurserna blir tydliga.
176

 Bergström & Boréus framhåller att texten kan användas för 

att se relationer mellan grupper utanför texterna, samt att texterna i sig speglar både 

medvetna och omedvetna föreställningar som människorna som har skapat dem 

hyser.
177

 Elmeroth refererar till Brown, då Elmeroth framhåller i Etnisk maktordning i 

skola och samhälle, att genom att göra en social jämförelse mellan grupper, förstärks 

den egna positiva självbilden, men jämförelsen syftar även till att uppfylla samhällets 

behov av ordning och struktur.
178

  

  Då tidsspannet från 1994 till 2012 är väldigt kort, är det svårt att utläsa någon tydlig 

diskurs, läroböckerna hade behövts studeras under en längre tidsperiod, men Lozic talar 

om att diskurserna är historiska kontexter, som har sin bakgrund i tidigare diskursiva 

tolkningar
179

 och den urskiljningen som kan ses i denna studie, är att romerna är 

kategoriserade som offer, då dem endast nämns i detta sammanhang i läromedel skrivna 

innan erkännandet och i de läroböcker som är utgivna efter erkännandet, men som 

fortfarande kan kopplas till Lpo 94. Dock är det även läroböcker efter erkännandet och 

som är kopplade till Lgr 11, som endast nämner romerna i detta sammanhang. 

Sociologen Steven Lukes framhåller i boken Maktens ansikte, att det finns en makt som 

fungerar genom det han benämner som ett inre tvång. De som utsätts för detta inre 

tvång, samtycker till att underkuvas med hjälp av att de leds till att forma övertygelser 

eller önskningar, detta inte sagt att det sker med tvång, utan underkuvningen kan också 

ske utan tvång. Denna mekanism motverkar människors intressen genom att vilseleda 
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dem och till slut undergräva deras omdömesförmåga
180

 I uppsatsen är det läroböckerna 

som får stå för denna ”dolda” maktövning, då deras synsätt över en viss diskurs kan 

vara vinklat och ett alternativt synsätt är förbisett.  

  Distinkta skillnader mellan läroböckerna kan ses utifrån två aspekter, en del kan 

kopplas till när läroboken gavs ut, om det var innan eller om det var efter erkännandet. 

Den andra delen kan ses utifrån till vilket styrdokument läroböckerna är kopplade till. 

Romerna nämns i samtliga läroböcker som är utgivna efter erkännandet. Ordet 

”zigenare”, nämns inte, utan nu används enbart ordet rom. Liber tar i sin text 

”Utestängda ur folkhemmet” upp att resandefolket kunde benämnas som ”tattare”.
181

 

Romernas historia nämns i en utav läroböckerna, en lärobok tar upp en kulturell aspekt, 

då de visar en del av romernas kultur, såsom romernas flagga, när de firar sin 

nationaldag, samt en bild på Rosa Taikon. Fortfarande är romerna och deras historia och 

kultur, dock knapphändigt beskrivna.  

  Orsakerna till att romerna fortfarande efter erkännandet framställs knapphändigt, kan i 

likhet med Mattlar beskrivas som så, att läroböcker förändras långsamt eller att det finns 

en ekonomisk aspekt bakom då det är dyrt att framställa nya texter. Samtidigt kan det 

vara som Lozic framhåller att det är svårt att ändra på historieämnets tradition. Den 

historiska kanon som återfinns är svår att frångå. Det finns också en tidsaspekt då det tar 

lång tid att producera nya läromedel.  

  Men en annan aspekt av problematiken kan vara en medveten eller omedveten 

föreställning om gruppers makt. En makt som innebär social kontroll. Läroböckerna är 

konstruerade i en historisk social kontext. Romerna framställs i läroböckerna som offer, 

oliktänkande, oönskade, lata, tjuvaktiga, oförmögna att ta hand om sina barn etc. 

Elmeroth framhåller att grupphierarkin som är socialt konstruerad, innebär att 

fördelningen av makt varierar beroende på historiskt och socialt sammanhang. Denna 

hierarkiska struktur leder i sin tur till förtryck och konflikter mellan grupper.
182

 

Etnocentrismen som kan ses i läroböckerna följer ett mönster. Detta mönster formleras 

av Elmeroth, då etnocentrism följs av en nedvärderad attityd gentemot andra kulturer 

och den egna kulturen ses som överlägsen. 
183

 Elemeroth framhåller också att genom 

läromedlen skapar och återskapar vi den etniska maktordningen.
184

 Människan genom 

sina identifikationer utesluter och sätter upp gränser gentemot varandra.
185

 Lozic citerar 
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Eriksen, då Lozic framhåller att läroböckernas reproduktion av kultur och historia spelar 

en viktig roll i konstruktionen av identifikationer, framförallt av etnicitet.
186

 

Ett interkulturellt perspektiv saknas även detta i läroböckerna, vilket bekräftar det 

Harald Runblom skrev i sin rapport I enlighet med skolans värdegrund?, att trots att 

historien är full av kulturmöten saknas ett interkulturellt perspektiv. Dock ska det 

tilläggas att det interkulturella perspektivet inte gäller för Lgr 11, utan här talas det om 

ett internationellt perspektiv. Detta perspektiv innebär att eleven kan se den egna 

verkligheten i ett globalt sammanhang, samt att för att skapa internationell solidaritet, 

förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Detta 

perspektiv innebär också att eleven ska utveckla en förståelse för den kulturella 

mångfalden inom landet.
187

 Denna uppsats bekräftar även det som tidigare forskare har 

slagit fast, att de nationella minoriteterna framställs knapphändigt om än inte alls, dock i 

de läroböcker som ingår i denna studie och som har utgivits efter att Lgr 11 trätt i kraft, 

visar på att romerna skrivs in i historieberättelsen, vilket dem tidigare inte har gjorts och 

nu inte bara i avsnittet om förintelsen.  

 

4.3 Styrdokumenten Lpo 94 och Kursplanen för Historia och 

Betygskriterier för grundskolan 2000, samt Lgr 11 

I Sverige är det Skolverket som ansvarar för utformandet av läroplaner. Detta är en 

statlig myndighet och tillhör enligt van Dijks teori ”eliten” eller den dominerande 

gruppen. Van Dijks hypotes framhåller att eliten har en ledande roll i skapandet och 

formandet av det skrivna och sagda ordet. Linde framhåller att de värden man vill 

förmedla och förankra hos eleverna i form av ett styrdokument, är fastställda och 

behandlas som ideologiska dogmer, vilka i sin tur inte kan granskas kritiskt av eleverna, 

utan dessa blir istället mottagare till en redan fastställd värdeförmedling.
188

 Elmeroth 

betonar att de som har makten i samhället och skolan också har makten över 

utformningen av undervisningen.
189

 Englund understryker att styrdokumenten bestäms 

efter politiska överväganden och att de därför måste ses i förhållande till politiska 

beslut.
190

 Selander och Kress framhåller liknande argument: 

Läroplaner är politiska och ideologiska dokument som anger hur man politiskt kan komma överens att 

tala om utbildning och lärande- den anger med andra ord vilken skolpolitisk diskurs som råder.
191
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Nordgren framhåller att i läroplan, läroböcker och undervisning reflekteras samhällets 

värderingar och kulturarv.
192

 Vidare framhålls att genom skolans styrdokument 

uttrycker samhället sina förväntningar på ämnets roll i samhället, samt att ämnet i sig, 

formas i mötet med eleverna.
193

  Lukes välkända indelning av maktbegrepp kallas också 

maktens tre dimensioner eller ansikten. I den första dimensionen är makten synlig och 

kommer till uttryck i t.ex. ett politiskt beslut. 
194

 I uppsatsen är styrdokumenten ett 

exempel på detta. Ett politiskt beslut om att romerna skulle bli en erkänd nationell 

minoritet fattades, vilket i sin tur speglade sig i att eleverna efter genomgången 

grundskola skulle ha fått kunskaper om bland annat romernas historia, kultur, språk och 

religion. Dock eftersom läromedelsstyrningen inte längre är reglerad av staten, är det 

inte säkert att detta syns i läromedlen.  

  I Lpo 94 och Lgr 11 finns många gemensamma nämnare som kan kopplas till de 

nationella minoriteterna. Gemensamt är att historieämnet ska behandla studier om de 

nationella minoriteternas situation i Sverige, att eleverna har en medvetenhet om det 

egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet och som i sin tur ska ge en trygg 

identitet och som ska vara viktig att utveckla tillsammans med förmågan att leva sig in i 

andras villkor och värderingar. Detsamma gäller frågan om att utbildning och fostran är 

en fråga om att, överföra ett kulturarv- värden, språk, traditioner och kunskaper från en 

generation till nästa. En annan gemensam faktor är att skolan ska medverka till att 

utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor utanför 

den närmsta gruppen. Dock saknas specifika kunskapskrav om de nationella 

minoriteterna i historia i Lgr 11, vilka fanns i Lpo 94. Dessa finns istället i Lgr 11 i 

samhällskunskap för årskurs 9, samt i svenska för årskurs 6, då ”eleven kan ge exempel 

på nationella minoritetsspråk”.
195

 

  Eleverna skall ha fått en förtrogenhet för det svenska kulturarvet enligt Lpo 94 och 

enligt Lgr 11 skall eleverna ha fått kunskaper om och insikt i det svenska kulturarvet. 

Styrdokumenten definierar dock inte vad som ingår i det gemensamma kulturarvet. 

Kulturarvets identitet skapas både av det ärvda men också av det förvärvade och sägs 

vara Sveriges kollektiva minne, som bottnar i etniska och sociala förhållanden.        

Elmeroth framhåller att genom kollektiva sociala identiteter skapas stereotyper som dels 

innebär att dem tjänar som en tolkning av världen och dels att de legitimerar den sociala 

                                                             
192

 Nordgren, Kenneth, Vems är historien. Historia som medvetande, kultur och handling i det 

mångkulturella Sverige, 2006, sid 37. 
193

 Nordgren (2006) sid 165. 
194

 Lukes (2004) sid 28.  
195

 Skolverket Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, sid 228-229. 



 

35 
 

orättvisan och är en del av vardagsrasismen.
196

 I kursplanen i historia enligt Lpo 94, står 

det att eleven skall ha tillägnat sig ett brett kunnande om kulturarvet och så som det har 

utvecklats i olika nationella minoritetsgrupper, samt att eleven utvecklar insikt om den 

identitet som skapas. Vidare står det att den svenska kulturen är en väsentlig del i 

historieämnet och genom att studera historia kan generationers erfarenheter knytas ihop 

och därmed kan en djupare kulturell identitet utvecklas. Samtidigt ska ämnet historia 

även belysa hur etniska gruppers villkor har påverkats genom historien. I Van Dijk teori 

framkommer ett specifikt intresse hur ”eliten” är involverad och kontrollerar etniska 

relationer. ”Elitens” beslut och handlingar påverkar minoriteter och legitimerar 

diskursiva strategier för att forma etniska relationer. 
197

  

  I Lpo 94 samt i Lgr 11 står formuleringen, att undervisningen i skolan ska vara icke-

konfessionell. Samtidigt i samma stycke står att i överensstämmelse med den etik som 

förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens 

fostran till rättskänsla, generositet, tolerans samt ansvarstagande. Linde framhåller att 

etnocentrismen är stark, då fostran till rättskänsla, generositet, tolerans samt 

ansvarstagande härleds till kristen tradition och västerländsk humanism.
198

  

  Lgr 11 talar om att eleven ska få historiska kunskaper om likheter och skillnader i 

människors levnadsvillkor och värderingar och på så sätt få förståelse för kulturella 

sammanhang och levnadssätt. Det står inget om att utveckla en djupare kulturell 

identitet. Eleven ska däremot genom olika historiska berättelser i samhället och 

vardagslivet få perspektiv på sin egen och andras identitet, värderingar och 

föreställningar. Identitet skapas i relation till andra och när subjektet tillskriver sig 

egenskaper såsom etnicitet. Etnicitet är i sin tur en social konstruktion och innefattar en 

hierarkisk legitimering, där den ena parten är normen och den andra parten avvikande.  

En annan distinkt skillnad som finns mellan dessa två styrdokument, är att i Lpo 94 står 

det att ett interkulturellt perspektiv är viktigt för att utveckla förståelsen för kulturell 

mångfald. Lgr 11 tar ej upp ett interkulturellt perspektiv, utan talar om ett internationellt 

perspektiv, för att kunna utveckla förståelsen för den kulturella mångfalden. Flera 

forskare som Elmeroth, Runblom, Olgaç och Lozic talar om vikten av ett interkulturellt 

perspektiv i undervisningen. Lgr 11 däremot framhåller ett internationellt perspektiv. 

Den distinkta skillnaden mellan dessa två perspektiv är i det interkulturella perspektivet 

betonas att det är erkännandet av elevernas olika erfarenhet som ger ett nödvändigt stöd 

till elevernas identitets och kunskapsutveckling.
 
Inom denna pedagogik ryms också 
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principen om etnisk och kulturell jämställdhet.
 199

 Nordgren citerar, Michael Byram, en 

brittisk språkvetare om att interkulturella kunskaper i första hand handlar om sociala 

processer, där det gäller att känna igen hur grupper och identiteter utvecklas och 

fungerar och hur detta påverkar en själv, samt att kunna se tecken för sådana processer 

och för att detta ska kunna ske, krävs det att det finns ett vetande om olika grupper i och 

utanför den egna staten. Byram framhåller att en interkulturell kompetens kräver att det 

finns en förmåga att kritiskt kunna värdera den egna och andras kulturer.
200

  Detta 

kritiska förhållningssätt benämns ej i styrdokumenten. 

  Det internationella perspektivet betonar att eleven ska förberedas till ett samhälle med 

täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Eleven ska även få en förståelse för den 

kulturella mångfalden i landet,
201

 dock är det inte elevens egna erfarenheter som räknas, 

inte heller talas det om en etnisk eller kulturell jämställdhet. Elmeroth framhåller att för 

att principen om etnisk och kulturell jämställdhet ska ske, medför det att eleverna måste 

kunna relatera undervisningens innehåll till sina egna erfarenheter och sociala 

sammanhang.
202

  

  Mattlar skriver i sin artikel att grundskolan genom Lgr 11 upprätthåller 

kunskapsuppdraget från Lpo 94, vilket denna uppsats också framhåller, men Mattlar 

nämner dock ingen skillnad över i vilket perspektiv lärandet ska ske, eller att 

kunskapsuppdraget om minoriteterna är flyttad från historieämnet till samhällskunskap 

och svenska. 
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5. Avslutande diskussion och slutsats 

Denna uppsats syfte har varit att se hur och i vilken utsträckning romerna framställs i 

läroböckerna, särskilt efter att de blivit erkända som en nationell minoritet år 2000.  

Uppsatsen har som ansats försökt belysa hur makt kan ta sig uttryck i läroböcker och i 

styrdokument och där ett postkolonialt perspektiv och där eurocentrisk och etnocentrisk 

historieförmedling gör stora avtryck. I denna uppsats är majoritetssamhällets makt över 

minoritetssamhället i fokus och hur detta legitimeras i läroböcker likväl i statliga 

dokument som styrdokument. Läroböckerna är skrivna utifrån en tolkning som 

författare gjort över läroplanen. Uppsatsen har haft sin ansats i Van Dijk kritiska rasism 

teori, där han framhåller att dessa texter är producerade av en dominerande grupp, en 

”elit”. Uppsatsen har också behandlat skillnader i styrdokument, då en ny läroplan 

började gälla år 2011. Tyvärr har denna uppsats till viss del, bekräftat det som andra 

forskare har kommit fram till, såsom Mattlar eller Runblom, där de visar att de 

nationella minoriteterna inte får mycket utrymme i skolans historieläroböcker. Olgaç 

framhäver att romernas historia, språk och kultur är förbisett i den svenska skolan och 

att detta i sin tur kan minska elevernas samhörighet med skolan och i förlängningen 

även med det omgivande majoritetssamhället.
203

 Vilket denna uppsats också till viss del 

kan bekräfta, då framställningen av romerna har varit negligerad eller fragmentarisk. 

Att romerna är förbisedda i läroböckerna kan möjligtvis bero på det som Mattlar 

nämner, att läroböckerna är trögföränderliga och att det är som Marianne Peltomaa 

säger, att det tar väldigt lång tid att producera ett nytt läromedel. Mattlar talar även om 

att det kan bero på ekonomiska faktorer, då det är dyrt att framställa en helt ny 

lärobokstext utan att ha en gammal att falla tillbaka på. Englund talar om olika 

betingelser som styr läromedlen, allt ifrån den politisk-ideologiska till den vetenskapliga 

och då flera forskare som Palosou och Olgaç framhåller att forskningen om romer är 

eftersatt, vilket i sin tur skulle ha en inverkan på att romerna ej nämns i någon vid 

utsträckning i läroböckerna. Denna uppsats vill påvisa att det inte sätter fokus på hela 

problematiken.  

  Läroböckerna speglas av ett postkolonialt perspektiv och framför allt en eurocentrisk 

och etnocentrisk historieförmedling. Forskare som Lozic och Nordgren framhåller att 

det är svårt att ändra på den historiska kanon som återfinns i läroböcker. Den tesen stöds 

av de två läromedelsförfattare som Lozic i sin tur har intervjuat.
204

 Eurocentrismen 

framhåller van Dijk, är en rotad som en kraft för etnisk och kulturell dominans.
205

 För 
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att se orsaker bakom till varför romerna berövas en plats i historieläroböckerna, citerar 

jag Lozic då han i sin analys skriver: 

Historieämnet bidrar till identifikationsformeringen, eftersom man, inom ramen för det, definierar vad 

som uppfattas som vårt samhälle och vår kultur och vice versa hur samhällets och således skolans syn på 

den ”egna kulturen och historien påverkar innehållet i historieämnet.
206

 

 

  För att finna svar till varför romerna i så stor utsträckning saknas i läroböckerna, måste 

vi alltså gå djupare in och titta på vad samhället uppfattar som ”vår” kultur, samt vilka 

identifikationer som framställs. Vi behöver definiera vad som innefattas i den svenska 

kulturella identiteten, för utan den kan vi inte heller tala om ett gemensamt kulturarv. 

Tittar vi ur ett historiskt perspektiv, går det att se att romerna är avskiljt från det 

”typiska” svenska, då de varit utsatta för en mängd olika utredningar och lagar som bl.a. 

Norma Montesino Parra framhåller. Genom lagar har svenska myndigheter försökt att 

begränsa romernas identifikation och kultur. Läroböckerna förstärker detta intryck 

genom att benämna romerna som oliktänkande, oönskade och framför allt genom att 

tillskriva dem negativa egenskaper.   

  Att läroböckerna negligerar romerna är också ett sätt att befästa den maktposition som 

majoritetssamhället har gentemot minoritetssamhället. Van Dijk framhåller att ”eliten” 

är dem som i huvudsak är ansvariga för ojämlikheten mellan majoritetssamhället och 

minoritetssamhället, samt att de genom privilegierad tillgång till olika former av 

allmänna diskurser, har kontroll över den etniska samsyn som upprätthåller den ”vita” 

europeiska dominansen över etniska minoriteter.
207

 

  Att läromedelsförfattare fortfarande år 2000, använder begreppet zigenare är mycket 

beklämmande och ett nedsättande språkbruk om romer. Författarna till läroböckerna är 

en del av den grupp som van Dijk beskriver som den dominerande gruppen eller 

”eliten”. De har en viktig uppgift i hur framställningen utav andra etniska grupper 

framställs, då det som van Dijk beskriver kan vara det som elever först möter eller det 

enda som de möter i lärandet om andra etniska grupper.
208

 Van Dijk framhåller vikten i 

lärobokens innehåll, då den inte enbart uttrycker vetenskapliga åsikter, utan även är med 

av skapandet av dem när de läses av eleverna.
209

 Bergström och Boréus framhåller 

makten som texten speglar och reproducerar.  Genom att nedvärdera och tillskriva 
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romerna negativa attribut, blir den egna gruppen stärkt. Det blir en form av det Lukes 

kallar dold maktövning.  

  Elmeroth talar om att genom läromedlen skapar och återskapar vi den etniska 

maktordningen. Om en osann bild av världen målas upp leder det i sin tur till att de 

elever som räknas och kategoriseras med en etnicitet som ”icke-svensk”, hamnar i 

underläge samt att deras sociala identitet som håller på att byggas upp berörs. 

Fördelningen av makt mellan olika grupper har då sitt utgångsläge i etnicitet.  

Listan över möjliga orsaker kan göras lång. Slutsatsen är dock att en liten förändring 

mellan läroböckerna som var knutna till Lpo 94 och de läroböcker som var knutna till 

Lgr 11 kunde urskiljas, trots ett relativt kort tidsspann mellan åren 1995-2012 . I de 

läroböcker som var knutna till Lgr 11 fanns romerna med i nästan samtliga böcker, dock 

i olika utsträckning och i olika framställningar, än dock fanns de med.  

Framställningarna skiftade i att romerna fortfarande endast fanns med i kapitel om 

världskrigens tid, till att en del av deras historia berättades. Historiebeskrivningen kan 

dock bara beskrivas som fragmentarisk och ofullständig. Samma slutsats går ej att säga 

om de läroböcker i historia som var knutna till Lpo 94. Här var romerna om de fanns 

med, endast i framställningen knutna till begränsade avsnitt om världskrigens tid. De 

framställdes enbart i en offerposition, vilket i sin tur kan visa maktstrukturen i den 

sociala kontexten i diskursen. Studien visar att brytningspunkten i framställningen om 

romerna i läroböckerna skedde först efter att den nya läroplanen, Lgr 11 trätt i kraft och 

inte efter erkännandet.  

  Den distinkta skillnaden mellan styrdokumenten fanns egentligen i vilket perspektiv 

undervisningen skulle bedrivas, i ett interkulturellt perspektiv vilket Lpo 94 förespråkar 

och som forskare som Lozic, Olgaç, Elmeroth och Runblom ställer sig bakom eller ett 

internationellt perspektiv. Ett interkulturellt perspektiv skulle underlätta undervisningen 

i skolan, genom att ta tillvara på alla elevers erfarenheter och kompetenser och på så sätt 

skapa en värdegrundande och kunskapsgrundande utbildning, dessutom skulle arbetet 

med värdegrunden bli till verklighet. Den andra skillnaden fanns i identitetsskapandet 

där Lpo 94 talar om att en djupare kulturell identitet ska utvecklas, medan Lgr 11 talar 

om att en trygg identitet ska utvecklas. Båda styrdokumenten tar upp att eleverna efter 

genomgången grundskola skall ha tillägnat sig kunskaper om de nationella 

minoriteterna. Medvetenhet om och delaktigheten i det gemensamma kulturarvet nämns 

i de båda styrdokumenten, dock vad och vilka som ingår i detta är ej specificerat.  

  Att Taylors kommunitarism, skulle vara ”det botemedel”, som svenska skolan behöver 

för att komma tillrätta med problem kring eurocentrism, är svårt att se. Lozic tar upp att 
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de ungdomar han har intervjuat, samt de historieförmedlare som har ingått i hans studie 

tar upp att en kommunitaristisk skolpolitik leder till segregering och försvårar 

utvecklingen av gemensamma kunskapsmål och interkulturellt lärande.
210

 Alltså en 

form av segregation istället för integration. Etnocentrismen har som Elmeroth 

framhåller, tendensen att se den egna kulturen som central. Andra kulturers värde 

förringas och de historiska processer som har format dem.
211

 Läroböckerna visar på 

rådande diskurser och normer och värderingar som samhället uppvisar. Det rådande 

systemet med den historiska kanon, eurocentrismen och det postkoloniala synsätt som 

präglar läroboken, gör att romernas perspektiv är förbisett och medför att romerna 

fortfarande bara ett avsnitt i marginalen i historieläroböckerna. 

  Idag finns det inte längre någon statlig kontroll över läroböckernas innehåll, även om 

staten ur ett historiskt perspektiv har använt läroböcker som ett exempel, för att skapa 

en likvärdig skola. Det som idag blir tydligt är, att om läroböckerna är kursen eller 

ämnet, eller ”det vetbara” inom skolan, uppfyller inte de granskade läroböckerna kravet 

från de politiska styrdokumenten, att romernas historia, kultur, språk och religion ska 

behandlas.   

  I inledning nämns att en av skolans absolut viktigaste uppgifter är, att utbildningen 

som ges till eleverna ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 

och de demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I denna uppsats 

utifrån det källmaterial som har ingått i denna studie, har vi en bit kvar innan det är 

uppnått. Skolan ska enligt styrdokumenten ge alla elever medvetenhet om det 

gemensamma kulturarvet och på så sätt skapa en trygg identitet. Läroböckerna ska 

förmedla alla gruppers historia, inte bara majoritetssamhället och de har en viktig 

uppgift i hur den framställningen sker, så att det inte sker från majoritetssamhällets 

perspektiv, utan från minoriteternas egna perspektiv och i det här fallet romerna, 

Europas största minoritet. 
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  Majoritetens makt över minoriteten i det här fallet romerna, speglas i läroböckerna. 

Makten kan speglas i framställningen, i negligeringen eller i den totala avsaknaden av 

romerna i läroböckerna. Thereza Erikssons text Just a Rom i inledningen av uppsatsen 

får sammanfatta makten av ”eliten”, ”den dominerande gruppen”, majoritetssamhället: 

 

I know 

You’ll give me the answer that no matter what I can 

no matter what I do 

I can’t be anything 

Because I’m just a Rom 
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6. Sammanfattning 

År 2000 blev romerna erkända som en av Sveriges fem nationella minoriteter, 

tillsammans med samer, judar, sverigefinnar och tornedalingar. Med detta följde också 

ett skydd och en del åtgärder för att stärka minoriteternas rättigheter. Några av dessa 

åtgärder var att motverka diskriminering och utsatthet av de nationella minoriteterna, 

samt för skolans del att i verksamheten ta tillvara minoriteternas kultur och språk. 

Dessutom uttrycker styrdokumenten, att alla elever ska få kunskap om de nationella 

minoriteternas språk, historia, religion och kultur. Tidigare forskning visar att läroboken 

är den faktiskt genomförda läroplanen eller det som undervisningen kommer att 

behandla. I denna uppsats har primärkällorna varit tjugo läroböcker i historia, samt 

styrdokument i form av läroplaner och tillhörande kommentarmaterial. Tidsspannet har 

varit mellan åren 1995-2012. Uppsatsen syfte har två aspekter, en aspekt har varit, att se 

hur och i vilken utsträckning romer framkommit i läroböcker i historia för grundskolans 

senare år och om det går att utläsa någon skillnad i läroböcker som är utgivna efter 

erkännandet, samt hur styrdokumenten behandlat de nationella minoriteterna. Den andra 

aspekten har varit att se vad dessa skillnader i läroböcker och i styrdokument beror på 

och hur de kan förklaras.  

  Teun A van Dijks teori om kritisk rasism och Jim Sidanius och Felicia Prattos, sociala 

dominans teori har i delar använts för att belysa ”elitens” dominans i läroböcker och hur 

läroböckerna är en del av produktionen och uppfattningen av strukturen bakom 

konversationerna och hur de kan legitimera maktstrukturer. Uppsatsen vill påvisa att 

läroboksförfattarna har en viktig uppgift i hur framställningen av olika etniska grupper 

framställs, då deras identifikation är i fokus. Elevernas identitet ska stärkas genom att de 

får del av det gemensamma kulturarvet och i läroboken reflekteras samhällets 

värderingar och kulturarv. Denna studie visar att läroböckerna ej uppmärksammar 

romernas bidrag till det gemensamma kulturarvet, istället framställs de innan 

erkännandet endast i avsnitt om världskrigens tid och därmed i en 

offerposition/underlägsen position. I de läroböcker som är producerade efter 

erkännandet får romerna lite större utrymme, om dock knapphändigt och i varierad 

utsträckning, samt att framställningen är fragmentariskt. Den stora brytningspunkten i 

läroböckernas framställning av romerna var ej efter erkännandet, utan en skillnad kunde 

först urskiljas i läroböckerna efter att en ny läroplan hade trätt i kraft.  

  Det postkoloniala perspektivet med en eurocentrisk och etnocentrisk 

historieförmedling som präglar läroböckerna, samt den historiska kanon som finns, 

medverkar till att romerna berövas sin medverkan i läroböckerna. Ett interkulturellt 
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perspektiv i skolan, samt i läroböckerna skulle skapa utrymme för alla etniska grupper. 

Denna studie vill visa att läroböckerna aldrig kan ses utan en politisk agenda eller utan 

de diskurser som är rådande i samhället, utan att de används som en del för att befästa 

majoritetssamhällets makt över minoritetssamhället.  
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