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Förord
De nationella minoriteterna har en utökad rätt till modersmålsundervisning från
och med den 1 juli 2015 då ändringen i skollagen (2010:800) trädde i kraft. Det
betyder att ett nationellt minoritetsspråk även ska kunna läsas som ett nybörjarspråk
i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Denna lärarvägledning
har tillkommit för lärare som ska undervisa i minoritetsspråk för elever utan grundläggande kunskaper. Materialet syftar till att ge läraren tips och förslag på hur eleverna
kan utveckla de förmågor och centrala innehåll som finns i kursplanen för romani
chib som andraspråk.
Materialet är framtaget efter samråd med Sameskolstyrelsen, Stockholms och Uppsala
universitet samt med företrädare för de nationella minoriteterna. Modersmålslärare i
nationella minoritetsspråk och minoritetsorganisationer har lämnat viktiga synpunkter.
Skolverket har arbetat tillsammans med skribenter och pedagoger med minoritetsanknytning och skribenterna har i stor grad fått utforma och anpassa materialet och
innehållet.
Ett stort tack till alla som varit involverade, engagerade och bidragit med sina kunskaper
i projektet. Ett speciellt tack till skribenten Iren Horvatne och till Dragan Lärlund
som granskat. Vi hoppas att materialet ska ge modersmålslärare och elever inspiration
och verktyg i planeringen av modersmålsundervisningen i romani lovara som andraspråk.

Stockholm 2015-12-14
Pia Enochsson		
Avdelningschef		
Mats Wennerholm
Undervisningsråd

Till läraren
Den här lärarhandledningen riktar sig till lärare som
undervisar i ämnet modersmål – romani chib som nationellt
minoritetsspråk inom ramen för romani chib som andraspråk
på grundskolans årskurser 4–6. Lärarhandledningen grundar
sig på kursplanen i romani chib som andraspråk och betonar
sambandet i nybörjarundervisningen mellan romers kultur,
historia och det nutida samhället.
Materialet är i sig självt inte något färdigt undervisningspaket
utan ska ses som ett hjälpmedel som kan användas vid
planering av undervisningen. Det har en tematisk progression
och består av
• Texter som anknyter till temat
• Övningar som anknyter till texterna och temat
• Tips, idéer och färdiga övningar för att undervisa om
språkliga, kulturella, historiska och samtida företeelser
Läraren kan fylla på med egna idéer och integrera olika typer
av textgenrer inom såväl talat som skrivet språk i varje tema.
Materialet innehåller förslag på olika typer av aktiviteter
som går att tillämpa inom de olika temana för att stödja alla
delar i kursplanens centrala innehåll: läsa, skriva, tala, lyssna,
samtala, texter, språkbruk och romernas kultur.
Materialet har sammanställts utifrån vetskapen att elevgrupperna kan vara heterogena. Läraren som använder materialet
kan därför behöva anpassa övningarna till elevernas kunskaper.
I början av varje tema presenteras temat översiktligt.

Innehållet i temana har valts så att det kan relateras till
elevernas vardag. Användning och tillämpning av autentiskt
material, såsom litteratur och media, rekommenderas i ett
tidigt skede för att eleverna ska kunna använda och möta
språket även utanför inlärningssituationen. Användning av
olika typer av texter och textgenrer såväl i tal som i skrift
rekommenderas vidare för att utveckla elevernas lässtrategier.
Samtidigt kan kulturella, historiska och samtida företeelser
behandlas i undervisningen för att stödja elevernas språkliga
utveckling, belysa minoritetens nutida situation och erbjuda
eleverna nya perspektiv på den egna identiteten.
I enlighet med det centrala innehållet i kursplanen för romani
chib ska eleverna möta grammatiska strukturer och former då
har ett tydligt syfte i kommunikationen. Som stöd för form
och struktur finns exempelvis boken Ame sitjuvas gramatika
Lovari. Grammatik Lovari. Baki Hassan. (Skolverket 2011).
Boken kan laddas ner från Skolverkets hemsida:
www.skolverket.se

Irén Horvatné
Malmö, 2015-12-14
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Kapitel

1

Hälsnings- och
artighetsfraser,
alfabetet och uttal
Det här temat handlar om olika hälsnings- och a
 rtighetsfraser
och tar bland annat upp att hälsningsfraserna kan variera
beroende på vem man hälsar på. Det kan till exempel vara att
man använder en hälsningsfras när man hälsar på en jämnårig
kompis och en annan när man hälsar på en äldre person. Här
kan eleverna också få möta det romska alfabetet och förhållandet
mellan ljud och bokstav.
Förutom hälsningsfraser får eleverna här börja bekanta sig med
några vanliga substantiv i det centrala ordförrådet och samtidigt
uppmärksammas på att romani chib har två genus: maskulinum
och femininum.
Temat kan också innehålla en introduktion om romani chib och
dess talare i olika länder. I de flesta länder där romani chib talas
är det ett minoritetsspråk. Språket har flera olika dialekter eller
varieteter, till exempel lovara, kelderash, resanderomani, arli,
kale med flera. Namnet romani chib betyder ’romskt språk’ och
personer som talar språket kallas i dag romer.
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Lärarblad

Aktiviteter
• Öva på alfabetet genom att eleverna får skriva sitt för- och
efternamn.
• Eleverna kan börja möta det centrala ordförrådet genom att
namnge saker som de ser i klassrummet och som har med
elevernas vardag att göra. De kan göra en egen ordlista
genom att skriva ner orden. Fraser som man samtidigt kan
använda på romani chib är:
den/det här är …, den/det där är … samt vad är det här?
Gör en visuell ordlista genom att samla bilder på sakerna.
• Ordlistan kan utökas genom att gruppen samlar bilder som
eleverna själva har tagit på olika saker. Koppla bilderna till ord
och uttryck på romani chib.
• Egna korsord eller ordflätor går att göra med hjälp av följande
verktyg:
– www.armoredpenguin.com/crossword/
– http://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/
word-scramble/
– http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/WordSearch
SetupForm.asp?campaign=flyout_teachers_puzzle_wordcross
• Uttal kan med fördel tränas genom att gruppen sjunger med
i refrängen till en sång.
• Träna på hälsningsfraserna genom att dela in eleverna i grupper
två och två och ge dem olika roller. Till exempel kan en av dem
vara en yngre och den andra en äldre person. De kan också
vara två kompisar som ses.
• Fråga eleverna och diskutera med dem hur de brukar hälsa på
sina kompisar. Hälsar de på samma sätt när de träffar o
 lika
personer? Varför, varför inte? Ta gärna upp hur det var förr i
tiden när man hälsade på äldre personer.
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Övningar till texter
• Presentera vanliga hälsnings- och artighetsfraser genom att
läsa de enkla dialogerna högt. Känner eleverna igen några
av dessa fraser? Vilka?
• Träna hälsningsfraserna i dialogerna med hjälp av bilder på
olika personer. Be eleverna att koppla ihop hälsningsfraserna
med bilderna. Som bilder kan man exempelvis använda foton
på kända romska kulturpersonligheter.
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Häl snings- och artighetsfra ser, alfabetet och utta

l

Elevblad 1

Maria taj Jakob
Maria: Te aves baxtalo! Sar san?
Jakob: Najis mišto. Aj tu?
Maria: Mišto.
Jakob: Dévlesa!
Maria: Dévlesa! Dikhas ame!

Angelica taj Lukas
Angelica: Helo! Sar san?
Lukas: Mišto. Aj tu?
Angelica: Mišto sim.

Sofia taj Milan
Sofia: Lášo djés!
Milan: Te del o Dél!
Sofia: Lošav ká maladjuvas. Sar san?
Milan: Najis mišto! Aj tu?
Sofia: Mišto sim! Čao
Milan: Čao

Helo!
Sar san?
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Häl snings- och artighetsfra ser, alfabetet och utta

l

Elevblad 2

Hej!

Sar san?
Mišto,
aj tu?
Najis,
mišto.
Dikhas
ame.
Le sáma pe
tute.
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Häl snings- och artighetsfra ser, alfabetet och utta

l

Elevblad 3

Dygnsrytm
Vilken hälsningsfras använder man då?
Vilket ord på romani chib motsvarar bilden?
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Kapitel

2

Min familj
Eleven och familjen är ett centralt tema i undervisningen. Här
kan man prata om vilka personer som ingår i en familj, att familjer
kan se olika ut och låta eleverna berätta om sin egen familj och
vad de olika familjemedlemmarna heter. Detta ett bra tillfälle att
arbeta med personliga pronomen i grundform på romani chib
och personböjningar av några enkla verb.

LUCCAS 12
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Aktiviteter
• Samtala med eleverna om att familjer kan se ut på många
olika vis. Vilka personer ingår i deras familjer? Vad kallar de
sina föräldrar, far- och morföräldrar och andra familjemedlemmar?
• Skriv ner ord för familjemedlemmar exempelvis på tavlan eller
i en digital loggbok (mor, far, syster, bror, mormor, farfar, faster
och så vidare).
• Ta upp nyckelord som tillhör familjebegreppet. Efter diskussion
om olika familjer och genomgång av nya ord får eleverna para
ihop olika familjemedlemmar. De kan till exempel skriva de
k vinnliga familjemedlemmarna på den vänstra sidan och de
manliga på den högra.
• Tala om elevernas olika egennamn. Du som lärare kan berätta
vad du vet om ditt namn. Vad betyder namnen, varför har vi
fått de namn vi har?
• Verbböjningsspelet som finns som elevblad kan användas till
att träna personböjningen av de verb som finns i texterna
(vara, heta, bo, tala, ha, komma från). Verben i spelet kan ändras
och varieras allteftersom elevernas ordförråd växer.
• Diskutera och uppmärksamma personböjningen av verb med
hjälp av sångtexter.
• Låt eleverna skapa korta teaterpjäser i grupper som de sedan
spelar upp dem för gruppen. De elever som tittar på pjäsen
kan sedan gissa vem som föreställer mamma, pappa, syster
etcetera i pjäsen.
• Läraren börjar med att säga på romani chib: ”Jag är (namn), du
är (elevens namn) och hon/han är (namnet på en a
 nnan elev).
”Vem är du?” På detta sätt kan man gå igenom n
 amnen på alla
i gruppen.
• I Metodboken Klassrumserfarenheter i enlighet med Europeiska
ramkursplanen för romani chib (Skolverket 2008) finns förslag
på klassrumsaktiviteter för detta tema:
– Klassrumsaktivitet 1:1, Jag, s. 15
– Klassrumsaktivitet 3:1, Min familj, s. 19 samt
– Klassrumsaktivitet 2:1, När jag var liten, s. 17.
Boken kan laddas ner från Skolverkets hemsida: www.skolverket.se
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Övningar till texter
Lukas
Läs och gå igenom texten tillsammans. Låt eleverna fylla i luckövningen Me i elevbladet utifrån sig själv.
Angelica taj Maria
Läs och gå igenom texten tillsammans. Låt eleverna fylla i luckövningen och diskutera sedan de former som de har fyllt i.
Muri familja – Angelica
Läs och gå igenom texten tillsammans. Träna de olika formerna
för possessiva pronomen – muro, muri, mure – genom luckövningen i elevbladet. Senare kan man använda elevbladet till
att träna även de andra formerna för possessiva pronomen:
lesko, leski, leske / amaro, amari, amare /
tumaro, tumari, tumare / lengo /lengi / lenge
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Min familj

Elevblad 1

Lukas
Me bušuvav Lukas.
Me sim 12:e beršengo.
Me sim vi švédo taj vi romano.
Muri dej taj dad aven anda o Ungro.
Me bešav ando Geteborg.
Muri dej bušol Karolina.
Muro dad bušol Josef.
Muro phral bušol Alex taj muri phenj Jesika.
Muri mámi bušol Ilon.
Muro papo bušol Didi.
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Min familj

Elevblad 2

Angelica taj Maria
Angelica: Hej! Me bušuvav Angelica.
Sar bušos tu?
Maria: Me bušuvav Maria.
Angelica: Khatar aves tu?
Maria: Me avav anda o Čexo.
Me vorbij romanes.
Angelica: Me vorbij ungrika, romanes,
švedicka taj englišicka.
Maria: Vi me vorbij švedicka.

Angelica taj Lukas
Angelica: Hej! Sar bušos?
Lukas: Me bušuvav Lukas.
Angelica: Káj bešes?
Lukas: Me ando Geteborg bešav.
Angelica: Koni kadi?
Lukas: Muri phenj.
Angelica: Sar bušol voj?
Lukas: Voj bušol Maria.
Angelica: Sode beršengij i Maria.
Lukas: 10:e beršengi.

Angelica 11
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Elevblad 3

Muri familja
– Angelica
Muri familja si: muro dad, dej, Alan taj me.
Muro dad bušol Jan taj muri dej bušol Marta.
Muro phral bušol Alan. Vov si 16:e beršengo.
Man si dosta but njámo. Man si jekh mámi.
Voj bušol Margita. Muro papo bušol Josef.
Muri áver mámi bušol Sofia. Muro papo
bušol Anton.
Man si ek lala taj nano pa mure dadeski rig.
Mura da si ek phral, vov si muro nano taj vi
ek phenj sila voj si muri lala. Man si ek kuzino.
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Min familj

Elevblad 5

Verbböjningsspelet
1 = 1. p. sing.

1=

2 = 2. p. sing.

2=

3 = 3. sing.

3=

4 = 1. p. plur.

4=

5 = 2. p. plur.

5=

6 = 3. p. plur.

6=

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Kasta tärningen två ggr. Första kastet avgör verbformen och hur
många rutor du får gå framåt. Andra kastet avgör verbet som skall
böjas. Om du svarar rätt får du gå framåt så många rutor som första
kastet avgjorde. Om du svarar fel får du inte gå framåt. Den som
kommer först till sista rutan vinner spelet.
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Min familj

Elevblad 6

Me – luckövning
Me bušovav 					.
Me sim		

beršengo.

Me sim vi					.
Mure njamura aven anda				

.

Me bešav ando				.
Muri dej bušol				.
Muro dad bušol				.
Muro phral /phenj bušon			

.

Muri mami bušol				.
Muro papo bušol				.

Me
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Min familj

Elevblad 7

Angelica taj Maria
– luckövning
Angelica:

Lašo djes! Me 			

Angelica.

Sar 			tu?
Maria:

Me 			Maria.

Angelica:

Khatar			?

Maria:

Me avav 			

Angelica:

Čexo.

Me 			

duma romanes.

Me 			

duma ungriska,

romanes, švedicka tai vi englišicka.
Maria:

Vi me		

Angelica:

Kai			?

Maria:

Me

duma švedicka.

					Geteborg.
Angelica:

Kon si			

Maria:

Voi si 		

Angelica:

Sar			?

Maria:

Voi				Sara.

Angelica:

Sode 				

Maria:

10				.

?

phej.

la e Sara?
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Min familj

Elevblad 8

Muri familja
Angelica – luckövning
		familja si: 			dad, dej,
o Alan taj me.
_____________ dad bušol Jan taj ___________
dej bušol Marta. __________ phral bušol Alan.
Vov si 16 beršengo.
Si man dosta but njamura. Si man jekh mami.
Voj bušol Margita. ____________ papo bušol Josef.
____________ mami bušol Sofia. ___________
papo bušol Anton.
Si man jekh lala taj jekh nano
dadeski phenj taj phral.
___________ deja si jekh phral, vov si
__________ nano taj vi jekh phenj, kodi si
____________ phenj. Si man jekh kuzino.
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3

Paula 11

Vem är jag?

Sander 12?

Genom att med några enkla ord berätta om sig själva får eleverna
träna på att använda substantiv och verb som har med deras
egen person att göra. I en presentation kan de också prova på
att använda några enkla beskrivande ord – a
 djektiv. De kan även
intervjua varandra och då använda f rågeord som vem, var, när
och hur. Här är ett bra tillfälle att låta eleverna träna på att använda uttrycken ”tycker om” och ”tycker inte om” och att arbeta
med andra ord och begrepp som används för att uttrycka känslor.
Här kan man också ta upp olika substantiv som har med elevens
eget jag att göra. Till exempel: Jag är en elev, svensk, rom,
pojke/flicka, son/dotter och så vidare.
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Aktiviteter
• Låt eleverna beskriva sig själva och en familjemedlem med
tre ord.
• Eleverna får med några adjektiv och verb på romani chib
beskriva hur någon ser ut. Samla bilder på romska kulturpersonligheter och beskriv dem.
• Vem är du? Låt eleverna presentera sig själva med två ord och
rita ett självporträtt. Varje elev presenterar sin teckning och
berättar om det som de själva tycker är viktigt.
• Eleverna får intervjua en kamrat och presenterar sedan den
kamrat de har intervjuat inför klassen.
• Diskutera de olika frågeorden och fundera tillsammans på
hur man kan svara på frågorna.
• Träna adjektiv genom att eleverna får beskriva personer och
saker. Exempel: Väskan är tung, pennan är lätt. Det är också
bra att ta upp några vanliga adjektiv, exempelvis som
motsatsadjektiv:
lång – kort, snabb – långsam, lugn – livlig, ung – gammal,
trött – pigg, lätt – svår, glad – sorglig, ny – gammal,
liten – stor, tung – lätt.
• Träna på adjektiven i olika fraser och svar på frågor, till exempel:
hur känner du dig idag? Pigg, glad, ledsen och så vidare.
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Övningar till texter
Ek dikto pamande
• Fråga eleverna vad de tror att dikten handlar om.
• Läs texten tillsammans och öva extra på nya ljud som
förekommer i texten och som är obekanta för eleverna.
Angelica, 11 beršengi taj Lukas, 12 beršengo
• Låt eleverna bekanta sig med Angelicas och Lukas profiler
i pratbubblorna.
• Läs först texten i pratbubblorna. Därefter läser eleverna
bubblorna högt tillsammans på romani några gånger för att
höra hur uttalet låter. Ni kan arbeta utifrån förförståelsen
– vad kan det stå för uppgifter när man beskriver en person
och dennes intressen?
• Utifrån orden i texterna kan eleverna även bekanta sig med
språkets ljud och uttal av bokstäverna, till exempel betoning,
rytm och melodi som finns i romani chib. Hör eleverna några
obekanta ljud? Vilka?
• Låt eleverna göra en beskrivning av sig själva i likhet med
Angelicas och Lukas profiler. Dessa profiler kan sedan
användas till att gissa vilken av eleverna det handlar om.
• Formulera frågor tillsammans i gruppen. Låt eleverna hitta
på egna frågor som kamraten bredvid kan svara på med ett
personligt pronomen. Arbeta med frågeorden var, vad, när,
vart, hur, varför och varifrån.
• Gå igenom meningarna och uppmärksamma eleverna på hur
adjektiven böjs efter substantiven.
Milaskimál
• Utifrån orden i dikten kan eleverna även bekanta sig med
språkets ljud och uttal av bokstäverna, till exempel betoning,
rytm och melodi som finns i romani chib. Hör eleverna några
obekanta ord? Vilka?
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Vem är jag?

Elevblad 1

Ek dikto
pamande
Me bušuvav Paula.
Me sim 11:e beršengi.
Muri phenj bušol Anna.
Me bešav ando Malmo
Me žav andi Nidala škola.
Me žav andi 5:to klasa.
Me kamav te iskirinav taj te makhav.
Me kamav te khelavma.
Me kamav mura máma taj papos.
Me kamav e čirikjan.
Me kamav e žukelen.
Me kamav e grasten.

26

Vem är jag?

Elevblad 2

Angelica si 11
taj o Lukas si 12
rš.
Anav: Angelica 11 be
reso: ándrunobandi,
te
in
o
ak
m
rá
ov
od
ob
Sl
l pe máše
te cirdel piano, te phire
ata:
E maj kamade sitjárim
.
matematika taj jimpa
Majlášo farba: zeleno

Favorit álato: muca
Kamel: xumer taj pujo
Lášij: te makhel
Či kamel: sapen

Ánav: Lukas, 12 berš
Slobodovrámako intereso: futba

la

E maj kamade sitjárimata: muzik
a taj jimpa
Favorit farba: vuneto
Kamel: e vurdona taj
e motorbicigli
Lášoj: te kiravel
Či kamel: te užárel
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Vem är jag?

Elevblad 3

Milaskimál
Me sim rom.

Voj kon pala tute tordjol iš.

Kerel kado variso?

Ame sa khetáne sam sar

Ame sam a jumake šavora.

ek milaskimál.

Párne, kale, lole taj galbeni.

Či sam sa šukára khetáne?

Sostar te keras ame

Tume kutka ávri, vi phure

varisoski diferencija?

taj vi terne.

Tu taj me.

Vi barvále taj vi čore

Ame taj tume.

šaj den ma loš

Vov kon paša tu bešel iš.

andakodo ke kon me sim.
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Vem är jag?

Elevblad 4

Párosar khetáne o čáčo
phendipe e pušimasa
Para ihop rätt svar på respektive fråga.

Sar bušos
tu?
Khatar avel
i Sara?

Kana avela
o Sander te
khelelpe tusa?

Kamen
žutipe?

Maj avela
adjés, pala
i škola.

Na, najis.
Vi ame birisaras
te keras korkora

Me bušuvav
Lukas.

Voj avel anda
o Xoraxano.
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Kapitel

4

Räkneorden
och klockan
När man arbetar med räkneorden är det en fördel att sätta in
dem i sammanhang som eleverna känner igen sig i. Siffrorna
kan presenteras genom antal, årtal, ålder, statistik eller recept.
Eleverna kan till exempel få i uppgift att räkna olika föremål i
klassrummet, hur många trappor, elever, lärare eller tavlor det
finns i skolan. De kan också räkna ihop sina egna åldrar eller
ta reda på vilket år deras skola byggdes.
Diskutera gärna hur tidsbegrepp används i de romska
varieteterna. Uppmärksamma eleverna på hur tidsbegrepp
används i de romska varieteterna.
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Aktiviteter
• En enkel räkneövning är att läraren först räknar till tio på
romani chib tillsammans med eleverna. Exempelvis kan
läraren börja med noll, sedan säger den första eleven ”ett”,
läraren säger ”två” och så vidare. Upprepa övningen tills
eleverna kan räkna till tjugo.
• Låt eleverna
– berätta vad klockan är
– ställa frågor om tid och klockslag
– dela upp dygnet efter tiden
– berätta vad hon eller han brukar göra en vanlig dag.
• Gör olika klappövningar med eleverna. Utgå från ett och r äkna
uppåt. Exempelvis:
– Klapp 1, läraren klappar en gång och slår sedan händerna
i golvet. Eleverna upprepar detta.
– Klapp 2, klappa händerna två gånger och sedan en gång
i golvet.
– Klapp 3, klappa händerna tre gånger och sedan en gång
i golvet.
– Fortsätt fram till tjugo.
– Förslagsvis kan man använda ett bord eller bänk istället för 		
att dunka i golvet.
• Detta är en övning i att räkna. Lek först sakta tills alla förstår
och öka sedan takten. När eleverna har tillräckligt goda
kunskaper i att räkna till tio kan man blanda siffrorna huller
om buller. Uppmuntra eleverna att vidareutveckla klapplekar
i kombination med att räkna. Till exempel kan de göra k lapprörelser två och två, se länk för förslag:
https://www.youtube.com/watch?v=RJBcUfbhQ8E
• Låt eleverna presentera sina scheman. Exempel: på måndagar
börjar jag klockan halvtio, jag äter lunch klockan halv tolv och
slutar skolan klockan tre.
• När eleverna lyssnar på musik på romani eller ser på musikuppträdanden kan de räkna hur många instrument de hör, hur
många sångare och musiker bandet har och så vidare. Nämns
det några siffror i texterna?
• På elevbladet ”När träffas vi?” finns dagar och klockslag an-
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givna. Gå igenom veckodagarna på romani chib och klipp
därefter ut de olika lapparna. Eleverna ska ta var sin lapp och
komma överens om när de ska träffas i enlighet med f öljande
dialog på romani chib:
– När ska vi träffas?
– Ska vi träffas (den dag och tid som lappen visar)?
– Tyvärr går det inte.
– Ska vi träffas (den dag och tid som den andra elevens lapp 		
visar) istället?
När eleverna har bestämt en tid byter de lappar med varandra.
Det är bra att gå igenom dialogen som fraser och ge fraserna
med översättningarna på papper till eleverna.
• Spela bingo på romani. Låt eleverna göra en bingobricka (finns
som övningsblad) med exempelvis nio tal mellan ett och 19.
Läraren drar upp en siffra och de elever som har den siffran
kryssar över den med en färgpenna. Ett nummer i taget. I början
måste man visa numret innan man lägger bort det och tar ett
nytt nummer. När eleverna har lärt sig siffrorna kan de själva
dra upp numren och säga dem. Det kan vara bra om läraren
själv har en lista på alla tal och prickar för att minnas vilka tal
som är använda. Den första eleven som har en full rad får
bingo. Sedan är det bingo igen när någon har hela brickan full.
• Låt eleverna läsa tåg- eller busstidtabeller och ta reda på tider
för lokaltrafiken. De kan söka på internet och svara på frågorna
på romani chib.
– När går första och sista bussen?
– Hur lång tid tar resan från A till B?
• I Metodboken Klassrumserfarenheter i enlighet med
Europeiska ramkursplanen för romani chib (Skolverket 2008)
finns förslag på klassrumsaktiviteter för detta tema:
– Klassrumsaktivitet 3:1 och 3.2, Klockan, s. 71.
Boken kan laddas ner från Skolverkets hemsida:
www.skolverket.se
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Övningar till texter
Sander taj i dej
• Låt eleverna fortsätta dialogen mellan mamma och Sander
och använda räkneorden.
E Lukasko djés
• Eleverna får återberätta Lukas dag muntligt med fokus på
morgon, förmiddag, eftermiddag och kväll.
• Alla elever skriver en enkel text om sin egen dag och presenterar
sedan sin dag muntligt för gruppen.
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Elevblad 1

Sander taj i dej
– Man si duj vurdona phenel i dej.
– Man si štár motora, phenel o Sander
– Amen si šov motora, phenel i dej.
– Man si pánž phába phenel o Sander.
– Man si trin, phenel i dej.
– Amen si oxto, phenel o Sander.
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Elevblad 2

E Lukasko djés
O čáso si 07.00
O Lukas uštel opre.
O čáso si 07.15
O Lukas thovelpe.
O čáso si 07.30
O Lukas xal
detehárako xábe
O čáso si 07.40
O Lukas thovel peske dand.
O čáso si 07.50
O Lukas biciglizij andi škola.

O čáso si 16.00
O Lukas xal e mizméresko
xábe. xal pala o mizméri
xábe.
O čáso si 18.00
O Lukas kerel peske
khérutne leksi.
O čáso si 19.00
O Lukas dikhel o TV.
O čáso si 20.30
O Lukas sovel

O čáso si 08.10
O Lukas ginavel ek kenjva.
O čáso si 12.30
E Lukases si sujipe
O čáso si 14.05
O Lukas khére žal pi
bicigla anda i škola.
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Elevblad 3

Cifri – Siffror
0

nula

20

biš

1

jekh

21

bištajekh

2

duj

30

tranda

3

trin

40

štarvardeš

4

štár

50

pánžvardeš

5

pánž

60

šovardeš

6

šov

70

eftavardeš

7

efta

80

oxtovardeš

8

oxto

90

injavardeš

9

inja

100

šel

10

deš

200

dujšela

11

dešujekh

300

trinšela

12

dešuduj

1000

ezero

13

dešutrin

10000

dešezera

14

dešuštár

15

dešupánž

plus

plus

16

dešušov

minus

minus

17

dešefta

lika med sa ketji

18

dešoxto

19

dešinja
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Elevblad 4

Sámitin/gin ávri
Samitisar kadala sámura taj iskirin o rezultato
romane betivonca. Lös följande tal och skriv
resultatet på romani chib med bokstäver.

1.

femton + åtta =

2.

fyra + trettiotvå =

3.

tolv + sexton =

4.

yra + åtta + fyrtio =

5.

åttio + tretton =

6.

hundra + tre – tjugo =

7.

fyra – fyra =

8.

tjugo + tusen =
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Elevblad 5

Šude e kocki jokhar
o jekh apal o áver
Kasta tärning turvis
a) Vorbin kon si o A taj kon si o B
Bestäm vem som är A och vem som är B.
b) Iskirin taj phen so e kocki sikaven. Šude majbutivar.
Skriv och säg vad tärningen visar. Kasta flera gånger var.

A

B

c) Le duj kocki. Šude selduj taj samitisar le khetanes,
pala kodo te cirdes téle (minus) taj palunes te butares
len khetánes multipliciris. Iskirin o rezultáto.
Ta två tärningar. Kasta bägge och addera, subtrahera
och multiplicera. Skriv svaren.

+

A

B

=

+

=

+

=

+

=

+

=

+

=

–

=

–

=

–

=

–

=

–

=

–

=

x

=

x

=
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Elevblad 6

Andi soba si
I rummet finns det
Dikh andi soba taj hasnin i romani šib hodj
te phenes o rezultáto a klasake!
Undersök rummet och använd romani chib för
att berätta resultaten för klassen!

Andi soba si …
1. 					 fejastra (fönster)
2. 					 studentura (elever)
3.					 polcura (hyllor)
4. 					 šeja (flickor)
5.					 táški (väskor)
6.					 nája (fingrar)
7. 					 mesája (bord)
8. 					 askamina (stolar)
9. 					 papuči (skor)
10.					 šáve (pojkar)
11. 					 medvi (björnar)
12. 					 lámpi (lampor)
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Elevblad 7

Te aven baxtale!
Trevligt att träffas!
Fyll i dina egna uppgifter på romani šib och
använd dem som stöd för att presentera dig
till dina klasskamrater.

Jag heter …

Jag är

år och

månader.

Jag bor i ...

Jag bor i (stadsdel) ...
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Elevblad 8

Kana šunes pe jekh prezentacia
iskirin téle taj phen/valasolin
pe kadala pušimata!
Då du lyssnar på en presentation skriv anteckningar
och svara på följande frågor:
1. Hur gammal var den yngsta eleven?
		berš tai		šion
2. Hur gammal var den äldsta eleven?
		berš tai		šion
3. Bor någon i samma stadsdel som du? Vem och var?
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Elevblad 9

Časo
Klockan
(punto)

bi

opral

dopaš

fertali

(vorta)

ando

perdal

halv

kvart

Kana uštjes tu? Kana žas andi skola? Kana des gáta škola?
Kana xas tu deteharako, mizmeresko, ratjako xábe? Kana
des tu téle?
När vaknar du? När går du till skolan? När slutar du skolan?
När äter du frukost/lunch/middag? När lägger du dig?
Néve vorbi. Iskirin e vorbi romanes. Phen ávri e vorbi mišto.
Gindin pe kodo ke hodj ek čáso si 60 minuci ek dopaš čáso si
30 minutura, ek fertali si 15 minutura, ek minuta si 60 sekundi.
Nya ord. Skriv orden på romani shib. Uttala orden rätt. Tänk
på att en timme är 60 minuter, en halvtimme är 30 minuter,
en kvart är 15 minuter, en minut är 60 sekunder.

Klocka
timme
halv
kvart i
kvart över
minut
sekund
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Elevblad 10

E kurkeske djesa
Veckodagarna
luja
marci
tetradji
žoja
paraštuj
savato
kurko
normalno djes
getomos kurkesko getomo
slobodo djes

Mujeski praktika
(pušimata te trubula pe švedicko šib)

Muntliga övningar
(frågorna på svenska vid behov)
Kana uštjes tu?
Kana žas andi škola?
Kana san gáta a školasa?
Kana xas rátjako xábe?
Kana žas te soves?
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Elevblad 11

Ertin, ketjij o čáso?
Akánik si ...
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Elevblad 12

Ertin, ketjij o čáso?
Akánik si ...
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Elevblad 13

När träffas vi?
Måndag

Måndag

Måndag

klockan 13.15

klockan 12.30

klockan 21.05

Tisdag

Tisdag

Tisdag

klockan 20.40

klockan 13.15

klockan 09.30

Onsdag

Onsdag

Onsdag

klockan 15.25

klockan 16.35

klockan 20.45

Torsdag

Torsdag

Torsdag

klockan 16.18

klockan 23.30

klockan 21.00

Fredag

Fredag

Fredag

klockan 11.10

klockan 13.10

klockan 24.00

Lördag

Lördag

Lördag

klockan 12.05

klockan 18.55

klockan 21.59

Söndag

Söndag

Söndag

klockan 14.30

klockan 06.30

klockan 08.15

Imorgon

Imorgon

Imorgon

klockan 07.15

klockan 23.00

klockan 11.00
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Elevblad 14

Časuri
O čáso 24.00

O čáso 14.00

O čáso 01.00
O čáso 02.00

bari ratji

O čáso 03.00

O čáso 19.00

O čáso 06.00

O čáso 09.00
O čáso 10.00
O čáso 11.00
O čáso 12.00

pala mizméri

O čáso 18.00

O čáso 05.00

O čáso 08.00

O čáso 16.00
O čáso 17.00

O čáso 04.00

O čáso 07.00

O čáso 15.00

detehára

O čáso 20.00
O čáso 21.00

rátji

O čáso 22.00
O čáso 23.00
angla mizméri

O čáso 13.00

Ulav ande o djés pala e čásura
Phen e pušimata romanes
1. O čáso te si 18.00 so si atunči?
2. O čáso te si 11.00 so si atunči?
3. O čáso te si 01.00 so si atunči?
4. O čáso te si 12.00 so si atunči?
5. O čáso te si 23.00 so si atunči?
6. O čáso te si 10.00 so si atunči?
7. O čáso te si 16.00 so si atunči?
8. O čáso te si 24.00 so si atunči?
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Cifrengokhelipe – Nummerspel

Starto

1

8 2
1
6 1 9 11 4 0

2

11

0

10 6

1

12

1 7

8 4 9 7 12 1
Vigo

10

Kon khelen: 2–3 žéne.
Materialo: Šoverigangi kocka, sakones site avel bábuvo.
Khelimasko sabája/khelimaske regli: jokhar o jékh te šudel apal o áver i kocka.
Ža ángle ketji pasura ketji i kocka sikavel. Ginav hangosa romanes. Tena žanes
i vorba pe cifri, site žas trin pasura palpále. Kon anglunes avel/resel ando njerij.
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Elevblad 15

Sifferbingo
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Färger och kläder
I det här temat får eleverna benämna färgerna och olika klädesplagg på romani chib genom att beskriva sina kläder och berätta
om dem. Vilka färger har kläderna, har eleverna några favoritplagg, hur klär de sig på sommaren respektive vintern? Du som
lärare kan berätta om olika romska klädtraditioner och samtala
med eleverna om dem. Vad känner de till om traditionella
romska kläder?
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Aktiviteter
• Låt eleverna rita en bild på de traditionella romska kläder som
de känner igen utifrån sin egen grupp. Använd webben för att
visa exempel.
• Prata om de traditionella kläderna. Förslag på samtalsämnen:
– Vilka färger har kläderna?
– Hur går flickor respektive pojkar klädda när de är
traditionellt klädda?
– Hur klär man sig i andra romska grupperna?
– Har alla romska grupper traditionella kläder?
– Hur klädde man sig inom den romska gruppen förr?
• Med hjälp av en ordlista kan eleverna berätta vad de själva har
för kläder på sig och vilken färg respektive plagg har. Detta kan
sedan vidareutvecklas till att man samtalar om vad man har
för kläder på sommaren, hösten, vintern, våren, när man är
inne, ute och så vidare.
• Läraren och eleverna berättar med hjälp av elevbladet ”Vad
har jag på mig?” vad de har för kläder på sig för dagen.
• Eleverna får spela upp dialoger som utspelar sig i en klädbutik:
”Jag vill ha svarta byxor, röd tröja, gula strumpor” etcetera.
• Gissningslek. Titta på på bilder på olika kläder. En elev får tänka
på en bild och en annan försöker gissa vilket klädesplagg det
är frågan om. Den som gissar får 3–5 frågor, till exempel:
Är det svart? Sitter plagget på fötterna och så vidare. Leken
kan också handla om kläder som eleverna själva har på sig.
• Lek leken Fruktsallad där eleverna får träna på färgerna:
Eleverna sitter i en ring, på golvet eller på stolar. Läraren eller
en elev står i mitten och ropar ut en färg, exempelvis blå. Då
ska alla som har något blått på sig resa sig upp och byta plats
med varandra. Samtidigt försöker ledaren i mitten ta en av de
lediga platserna. Den som blir utan sittplats får därefter ställa
sig i mitten och ropa ut en ny färg. Ledaren kan också välja att
ropa fruktsallad och då ska alla resa sig upp och byta plats.
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• I Metodboken Klassrumserfarenheter i enlighet med
Europeiska ramkursplanen för romani chib (Skolverket 2008)
finns förslag på klassrumsaktiviteter för detta tema:
–K
 lassrumsaktivitet 1, Traditionella kläder, s. 63.
Boken kan laddas ner från Skolverkets hemsida:
www.skolverket.se

Övningar till texter
Muri maj drágo farba
• Läs och gå igenom texternas innehåll och låt sedan eleverna
berätta om sina favoritfärger och olika saker de har med den
favoritfärgen. Be dem skriva en kort text på temat färger.
Soske gáda te lav préma?
• Läraren läser texterna högt och går igenom textens innehåll
tillsammans med eleverna.
• Eleverna får läsa texterna som dialog, någon är Sander och
någon är mamma. Därefter ställer läraren frågor om texten
och eleverna återberättar skriftligt vad den handlar om.
• Diskutera innehållet i texten, exempelvis utifrån följande frågor:
– Vad har Sander på sin när han är inne?
– Vad har Sander på sig när han går ut?
– Vad har mamma på sig när hon är inne?
– Vad har mamma på sig när hon går ut?
– Vilken dag är det fest?
– Vad ska Sander ha för kläder på festen?
• Diskutera i gruppen vad man kan ha för typ av kläder vid olika
tillfällen, till exempel när man är bjuden på fest.
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Elevblad 1

Muri maj drágo farba
– Me dikhav farbi, phenel o Sander.
– Muri labda so xutjilav si galbeno, phenel o Lukas
– Muro telefono so dikhav si kálo, phenel i Angelica.
– Muri táška so dikhav si loli, phenel i Paula.
– Muri favorit farba si galbeno, phenel o Sander
– Muro favorit farba si o barnavo, phenel o Lukas
– Muro favorit farba si o vuneto, phenel i Angelica
– Muro favorit farba si o zeleno, phenel i Paula.
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Elevblad 2

Soske gáda te
lav atun či préma?
– Si pemande harišnji/štrinflji, sostjin, kalca
taj puloveri, phenel o Sander.
– Si préma harišnji, teluni kalca taj puloveri,
phenel i dej.
– Kana me žav ávri si préma papuči, ávrutno 		
zubuno, šálo taj šipka, phenel o Sander
– Kana me žav ávri si préma papuči, lungo
zubuno, táška taj kestjivi, phenel i dej.
– Adjés ame žasa po festo, phenel i dej.
– Soske gáda te aven préma atunči? phenel
o Sander.
– Kalca gad taj maškaricko tu site aves šukar
phenel i dej.
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Elevblad 3

Färglägg bokstäverna
med rätt färg
Fortsätt med att skriva och färglägga andra färger.

Lolo
Zeleno
Vuneto
Galbeno
Barnavo
Kálo
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Elevblad 4

Vad har jag på mig?
Ker jekh ráj maškar e vorbi taj patretura

kalca
coxa
gad
puloveri, cetveri
harišnji/štrinflji
ávrutno zubuno
kolopo
lungo zubuno
lungo zubuno
kestjivi
šálo
papuči
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Farbakokhelimo – Färgspel

Starto

Vigo

Ketji žéne khelen: 2–3
Materialo: šoverigangi šudimaskikocka, ek khelimaskobábuvo sakone žéneske.
Khelimaske gli: Šuden i kocka jokhar o jékh apal o áver. Ža ketji, ketji i kocka sikavel.
Phen i cifra hangosa romanes. Te žanes te phenes i farba romanes pe kodi čerhaj so tu
reslan, šaj ášos pe kodi čerhaj. Tena žanes o ánav pi farba atunči tu site žas palpále trin
pasura. Anglunes kon nakhel avri njerij.
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Elevblad 5

E gáda opre

Šipka/kolopo/kepsa/šálo po šéro
zubuno/gad/puloveri/coxa/kantuši po
kalca/skurto kalca po
papuči pe e purne
kestjivi/pe e vast

Vov/Voj si peleste/pe late préla narančovo
kestjivi pe vast.
Vov/voj si peleste/pe late zeleno puloveri.
Vov/voj si peleste/pe late sirkavi papuči pe purne.
Vov/voj si peleste/pe late narančovo šálo krujal i kori.
Vov/voj si peleste/pe late narančovo šipka po šéro.
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Elevblad 6

Makh o kipo
Färglägg bilden
I cifra duj si jekh galbeno kham.
I cifra trin si ek lolo vurdon motori.
I cifra jekh si ek zeleno kopači/kašt.
I cifra efta si ek galbeno luludji.
I cifra šov si ek kálo tetevo.
I cifra pánž si ek párno vudar.
I cifra štár si ek sirkavo kher.

2

1

6
3

5

4

7

59

Kapitel

6

Kropp och hälsa
Hur benämner man kroppens olika delar på romani chib och
hur går det att uttrycka sig när man vill berätta hur man mår?
Detta är några centrala frågor att ta upp i temat om kroppen
och hälsa. Undervisningen kan utgå från elevernas egna
erfarenheter, som hur det känns att ha feber eller ont någonstans i kroppen. Här kan man också samtala om e
 levernas
självbild. Hur beskriver de sig själva och sitt utseende och hur
ser den stereotypiska bilden av romer ut?
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Aktiviteter
• Eleverna ritar ett självporträtt i helfigur och får sedan berätta
för sina klasskamrater vad de olika kroppsdelarna heter.
• Be eleverna berätta om sitt utseende.
– Hur ser jag ut?
– Vilka färger har jag?
– Vem är jag lik?
• Hur känner man sig när man är sjuk? Översätt de uttryck som
kommer upp och låt eleverna repetera.
• När man är sjuk har man ibland smärtor i olika delar av kroppen.
Samtala i gruppen om hur det känns och hur man uttrycker
olika tillstånd som att vara trött, må illa eller ha feber.
• Samtala med eleverna om sjukdomar som de känner till eller
har egna erfarenheter av. När man är sjuk kan man i vissa fall
ha smärtor i olika delar av kroppen. Ställ följande frågor och
uppmuntra eleven att svara på romani chib:
– I vilka kroppsdelar känner man av en förkylning?
– Om man har feber, var tar man tempen då?
– Om man mår illa och behöver kräkas, var brukar man ha ont då?
– Var har man ont när man har halsfluss?
• Samtala med eleverna om den stereotypiska bilden av romer.
Hur ser romer ut egentligen? Ni kan diskutera den stereotypiska
bilden av romer utseendemässigt och vad som egentligen
stämmer överens med verkligheten. Frågeställningar i samtalet
han vara:
– Hur ser eleven ut?
– Vem är eleven lik?
– Ser romer ut på något särskilt sätt?
– Hur ser man att någon är rom?
– Kan man alltid se att en person är rom?
– Finns det fler saker än utseendet som kan spela någon roll? 		
Gester, hur man talar och så vidare.
• Sjung och gör rörelserna till sången Huvud, axlar, knä och tå
tillsammans i klassen. Läraren sjunger först visan ensam för
eleverna på romani chib och översätter den sedan till svenska.
Därefter sjunger läraren igen och visar samtidigt r örelserna.
Om det är möjligt kan någon, en elev eller läraren, spela melodin
på ett instrument. Låt eleverna återberätta texten på svenska,
men uppmuntra dem att använda romani chib när de svarar.
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Övningar till texter
Sander si nasválo
Frågor att samtala kring:
– Varför tror Sander att han är sjuk?
– Var har Sander ont?
– Har han ont på flera ställen? och i så fall var?
– Var känner han att han är varm?
– Vad gör mamma med sin hand? Vad säger mamma till Sander?
– Vad säger Sander till Paula?
– Vad svarar Paula?
– Varför säger Sander tack till Paula?
– Vad säger barnen när de slutar prata?
Khate sim me!
• Ändra meningarna i texten och be eleverna att göra en
teckning till texten. Meningarna kan gärna vara lite ”knasiga”.
Sar dikhel ávri?
• Be eleverna att beskriva personer de som känner genom
att använda meningarna i texterna som mall.
• Låt eleverna beskriva personer som finns på olika bilder.
Använd gärna bilder på kända romska personer.
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Elevblad 1

Sander si nasválo
Les si dukh ande kan. Vov šunel čores. Vov si táto
po čikat. Vov si nasválo. E Sandereske dukhal lesko
šéro taj dukhal lesko girtjáno iš.
– Sar san Sander? pušel i dej?
– Na mišto, me nasválo sim, phenel o Sander.
I dej azbal pe Sanderesko čikat.
– Tu táto san, phenel voj.
Sander akharel ká i Paula
– Hej, i Paulaj.
– Hej, o Sanderi. Me nasválo sim, náštig
maladjuvas adjés phenel o Sander.
– Na, atunči khelasame ek áver djés, phenel i Paula.
– Jo, phenel o Sander.
– Sastjuv, phenel i Paula.
– Najis, phenel o Sander
– Hej do!
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Elevblad 2

Khate sim me!
Melodia: Blinka lilla stjärna

– Man si ek šéro balenca.
– Ande muro muj sima ek nakh,
duj jákha, ek muj.
– Šunav mure kanenca.
– Man si duj vast taj pánž nája pe mure vast.
– Sa khetáne sima 10 nája.
– Man si duj purne taj duj purnengešére.
– Khate si muro per.
– Khate si muro palunimo taj muro dumo.
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Elevblad 3

Sar dikhel ávri?
O Elias dosta lungoj taj šuko šávoj.
Lesko muj si lungo taj dosta sáno.
Les si kále, skurti bal taj barnavi jákha.
Sar terno vov si nadjon lášo.
Vov si majdnem mindig vojako.
Vov si lášo taj del patjiv sakones.
Respektálij kazgodes.
O Elias žutij. Vov butivar si kivančivo.
Vov si vorbarnjiko taj njugoto.

Sander 12?
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Elevblad 4

Sånglekar
Melodia: Blinka lilla stjärna …

Miškisar o šéro khate
Mižav o šéro khate taj kutka.
Mižav e vast sigo.
Cirde opre e phéke.
Malav pálal taj pe šama.
Mižav o šéro khate taj kutka.
Mižav e vast sigo.
Melodia: Šéro, phike, čanga taj nája, čanga taj nája

Šéro, phéke, čang taj nája, čang taj nája.
Šéro, phéke, čang taj nája, čang taj nája.
Jákha, kan šama, malajimo kapin.
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Elevblad 5

O tago/trupo
Kroppen
Välj orden från rutan och placera dem på rätt linje!
A. jakh

B. bal

C. plinčánji

D. kan

E. muj

F. nakh

G. falka

H. kori
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Elevblad 6

O tago/trupo
Kroppen
Välj orden från rutan och placera dem på rätt linje!
A. purneskošéro

B. šéro

C. vast

D. čang

E. čipevo

F. phiko

G. per

H. kuj
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Tagosko/truposkokhelipe – Kroppsspel

Kezdipe

Gáta

Materialo: Šoverigani kocka, sakonesko bábuvo.
Khelimasko gli: Jokhar o jékh te šudel apal o áver i kocka. Ža ánglal ketji pásura
ketji i kocka sikavel. Gin hangosa romanes. Tena žanes i vorba pe o tago, site žas
trin pásura pálal. Kon angluneske nakhel njerij.
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Elevblad 7

Káj dukhal tu?
Sar san?
Keren ando páro. O jekh pušel taj o áver phenel.
Gör i par. Den ena frågar och den andra svarar.
Pušimo: Ká dukhal tu? Sar san?
Fråga: Var har du ont? Hur mår du?

Dukhal
muro šéro

Man dukhal
muro vast.

Peresko
nasvalimo
sima.

Man si
lázi.

Dukhal
muro per.

Man dukhal
muro purno.

Man si
šéreski
dukh.

Me
šudrilem.

Dukhal muro
girtjáno.

Dandeski
dukh.

Dumeski
dukh.
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Elevblad 8

Sar san?
Na variso
mišto.
Sar san?
Čoresi
maange!
Sar san?

Numa
mišto.
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Elevblad 9

Tago/trupo
Kroppen
Iskirin ánde e tagosko ánava ando jekhipe
singulári taj butipe pluráli.
Eksemplo: Kadi si ek jakh, kakala si (duj) jákha.

a) Kako si

Kakala si

b) Kako si

Kakala si
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Elevblad 9

c) Kako si

Kakala si

d) Kako si

Kakala si

e) Kako si

Kakala si
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Mat
Mat

Mat och gästfrihet är en viktig del av den romska kulturen. I det
häroch
temat
får eleverna
med
uttryck
som anknyter
Mat
gästfrihet
är en arbeta
viktig del
avord
denoch
romska
kulturen.
I det
till
mat.
I
temat
ingår
också
romers
mattraditioner
och
kultur
vid
här temat får eleverna arbeta med ord och uttryck som anknyter
ges
storaromers
möjligheter
för eleverna
attkultur
möta
tillolika
mat.högtider.
I temat Här
ingår
också
mattraditioner
och
Vad betyder
exempel
mat och
för möta
många
vidromanipe.
olika högtider.
Här gestill
stora
möjligheter
förgästfrihet
eleverna att
romer? Vad betyder till exempel mat och gästfrihet för många
romanipe.
romer?
Att läsa recept kan ge bra övning i att använda imperativ och
ämnesord som till exempel glass och juice.
Att läsa recept kan ge bra övning i att använda imperativ och
ämnesord som till exempel glass och juice.
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Aktiviteter
• Låt eleverna får berätta vad de brukar äta hemma till vardags.
Brukar de delta i matlagning och bakning hemma? Eleverna
kan även föra matdagbok under en vecka: på måndagen äter
jag … till frukost, … till lunch, … som mellanmål och … till middag.
• Titta på bilder med frukter och grönsaker och samtala med
eleverna om vad dessa heter och vilka frukter och g
 rönsaker de
tycker bäst om. Skriv ner frukternas namn. Var växer de? Kan
alla frukter växa i Sverige? Gör samma sak som med grönsaker.
• Eleverna får ge exempel på tre frukter, tre grönsaker och två
rotfrukter, två baljväxter och två olika sorters vitaminer som
finns i frukt och grönsaker.
• Läs och skriv recept. Det ger eleverna bra träning i att a
 nvända
verb i imperativ och att använda mängduttryck.
• Låt eleverna läsa texter om mat och sedan själva skriva en enkel
och kort text på romani om vilka maträtter de tycker bäst om.
• Vilken mat förknippar eleverna med olika högtider? V
 ilka romska
maträtter serveras i deras hem vid respektive högtider? Dessa
frågor brukar leda till livliga samtal i undervisningsgruppen.
Eleverna får beskriva maträtternas innehåll med enkla ord och
fraser.
• Gå tillsammans igenom den aktuella matsedeln på skolan.
• Berätta om den historiska bakgrunden till romsk gästfrihet.
• Som grupparbete kan eleverna planera en fest och skriva en
matsedel till festen.
• I Metodboken Klassrumserfarenheter i enlighet med Europeiska
ramkursplanen för romani chib (Skolverket 2008) finns förslag
på klassrumsaktiviteter för detta tema:
– Klassrumsaktivitet 4:1, Romsk mat, s. 65.
Boken kan laddas ner via Skolverkets h
 emsida: www.skolverket.se
• Texter som anknyter till temat finns också i Paramiča taj o
čačimo Románes Lovara 2. Saga & sanning Románes Lovara 2.
(Skolverket 2010), se särskilt Če xabe si adjés? (sida 48) Xabe si
mišto (sida 49).
Boken kan laddas ner från Skolverkets hemsida: www.skolverket.se
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Övningar till texter
• Använd de korta dialogerna So si tuke mai drago? och
Lašáras pi mesája som inspiration. Eleverna kan skapa och
spela upp olika situationer kring mat som dramaövningar,
antingen genom att läraren ger replikerna eller genom att
eleverna skapar korta pjäser själva.
• Låt eleverna hitta på fortsättningen till dialogerna So si tuke
maj lášo? och Lašáras pi mesája.
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Elevblad 1

So si tuke maj lášo?
Me bokháli sim, naj khanči xábe andi
frižideri/luduvka.
– Žas kinas andi bolta
– So te kinas?
– Xábe
– Soj tjiro majlášo?
– Palačinti
– Atunči kinas taj keras palačinti
– Jo!!

Lašáras pi mesája
– O xábe gátaj, Sander šaj žutis ma te
lašáras pi mesája andi konjha?
– Duj tejára, duj furki, duj xábeske šura
taj duj pohára.
– So kames te pes paša o xábe?
– Thud, najis.
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Årstider,
månader och väder
I det här temat får eleverna bekanta sig med namnen på årstiderna, månaderna, olika slags väder och vilket väder som är typiskt
för de olika årstiderna. När man pratar om månaderna ges ett bra
tillfälle att träna på ordningstalen och pluralformer av substantiv.
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Aktiviteter
• Hur är vädret idag? Eleverna får beskriva dagens väder.
• I Sverige har vi fyra årstider. Är det så överallt i världen? Låt
eleverna berätta om den årstid som de tycker bäst om och
förklara varför. Tycker de bäst om sol och värme eller föredrar
de snö och vinter eller kanske en regnig höstdag? De kan
berätta på svenska och läraren allteftersom stödja dem att
säga det på romani chib.
• Vilka tecken går det att se i naturen när det är vår, sommar,
höst och vinter?
• Rita eller måla ett vykort med en enkel text på. Vilken årstid
föreställer vykortet?
• Utgå från elevernas erfarenheter och förklara ordningstalen.
Eleverna kanske har varit med i en tävling och kommit på
första, andra eller tredje plats, eller så är eleven det åttonde
namnet på klasslistan. Förklara med olika exempel hur man
kan använda ordningstalen på olika sätt.
• I Metodboken Klassrumserfarenheter i enlighet med Europeiska
ramkursplanen för romani chib (Skolverket 2008) finns förslag
på klassrumsaktiviteter för detta tema: 
– Klassrumsaktivitet 1, Årstider och månader och vilka kläder vi
använder under olika årstider, s. 69.
Boken kan laddas ner från Skolverkets hemsida:
www.skolverket.se
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Övningar till texter
So šaj keren?
• Eleverna får skriva ett sms på romani chib som svar på mormors
sms i texten. Hur uttrycker man sig i ett sms? E
 leverna kan
använda de verb som förekommer i texten.
• Arbeta med frågeorden vad/vilken/vilka i olika frågor som förekommer i texten. Använd grammatikboken Amen sikljovaja
gramatika för att hitta lämpliga övningar.
• I texten förekommer det hjälpverb såsom ska, kan, brukar och
vill. Förklara hur dessa används i svenska och i romani chib. Ge
exempel genom att skriva korta meningar, frågor och korta
svar med hjälp av dessa hjälpverb för att förstärka uttal,
grammatik och ordförråd.
Me bešav po anglunos emeleto
• Låt eleverna berätta och skriva samma typ av text med ordningstalen utifrån sitt eget perspektiv.
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Elevblad 1

So šaj keren?
I Paula korkorij khére. O radiovo lokhes bašol. I dej taj o
dad andi butjij. So te kerav adjés? Del taj vi phurdel ávri.
Voj šunel sar o brišind márel pi fejastra. E patren si kecave
šukar galbeni farbi narančovo, barnavo. A naturako spajzo
pherdoj e fruktondar taj magontar. E čirikja šaj xan te aven
thule. E čirikja so či birin te rakhen penge te xan žantar
pe maj táte thanende. E gindura urande sar ek vilámo
vadj zivatari. So te kerav? – gindil pe voj. Me či kamav te
pislálij, vadj te makhav.
Te ginav i kenjva ”Tvillingarna – Thorntwaites”? Na, me
šunav pi muzika majfeder. Tatjipe hatjárdas ande pesko
tago. I Paula gindil pa milaj kana pe late šaj avel line,
skurto kalca taj coxa. Kana voj šaj šolpe po kham taj šaj
najol ando báro páji. Paho pherdo, mmm. Te xutjen pe e
xutjimaski trampolina taj te biciglizin krujal o than ”….”
o jiv del taj šili ži káj – 5 gradi” šunel voj po radiovo.
Pe sostej kado mišto? pušelpe i Paula.
Voj lel e kanenge taj šunel pi muzika po Internet.
O mobilo bašol, ek smso khatar i mámi. So kamel?
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Elevblad 2

Me bešav po
angluno emeleto
Me bešav po angluno učipe phenel i Paula.
Me bešav po dujto emeleto, phenel i Angelica.
Me taj muri familja bešas po trito emeleto,
phenel o Lukas.
Ame bešas po štárto emeleto, phenel o Sanders.
Me sim o pánžto šavoro.
Ando šovto šon si a Paulake djés.
I Angelica si i eftato unoko.
O Lukas si o oxtoto andi grupa.
O Sander si o injato kuzino.
Lenge sitjárdesko berš si dešto majuši.
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Elevblad 3

E šon
Årstiderna

Tavasi

Milaj

Tomna

Jivend

Save si?
Savej e tavaseske šon

milajeske šon?

tomnade šon?

jivendeske šon?
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Elevblad 4

E šon
Månaderna
Iskirin e vorbi romanes:
1.

Januari

2.

Februari

3.

Mars

4.

April

5.

Maj

6.

Juni

7.

Juli

8.

Augusti

9.

September

10. Oktober
11. November
12. December

84

Årstider, månader och väder

Elevblad 5

Šoroskecifri
Ordningstal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

angluno
dujto
trito
štárto
pánžto
šovto
eftato
oxtoto
injato
dešto
dešujekhto
dešudujto
dešutrito
dešuštárto
dešupánžto
dešušovto
dešeftato
dešoxtoto
dešinjato

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
40.
50.
60.
70.
80.
90.

bišto
bištajekhto
bištajdujto
bištajtrito
bištajštárto
bištajpánžto
bištajšovto
bištajeftato
bištajoxtoto
bištajinjato
trandato
štarvardešto
pánžvardešto
šovardešto
eftavardešto
oxtovardešto
injavardešto
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Elevblad 6

Vráma – Väder
I vráma si ...
šukár

vackert

rucimaski

tråkigt

uži

klart

žungali

dystert

khameski

soligt

felhevo

molnigt

tatjimo

varmt

šudri

kallt

nadjon tatjimo

hett

morozo

kyligt

mišto

bra

čori

dåligt

Àvral si:
šudripe

köld/minusgrader

táti vráma

värmebölja

balvalálo

blåsigt

jivalo

snöigt

kindo

fuktigt/blött

brišindálo

regnigt
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Elevblad 7

Sök svar till
följande frågor!
1. Soskij i vráma ando januari?

2. Soskij i vráma ando juniuši?

3. Soskij i vráma ando septemberi?

4. So šaj keren kana del o brišind?

5. So šaj keren kana o kham pekel?

6. So šaj keren kana o jiv del?
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Elevblad 8

Če vráma si adjés?
Vad är det för väder idag?
Párosar khetáne e kipura a vorbasa
– iskirin i vorba tela o lášo kipo.
Del o brišind nadjon (zivatarij)

Noroj

O kham pekel

Viharij

Del o brišind

Phurdel

Variálimej o noro

O jiv del
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Hemmet, skolan
och intressen
Här får eleverna möta ord och begrepp som har med deras hem,
skola och intressen att göra. Arbeta gärna med olika prepositioner, till exempel hur man anger var något finns: på bordet,
under sängen och så vidare.
Många elever är intesserade av musik och här kan vara ett bra
tillfälle att berätta för eleverna om kulturen kring romsk musik.
Vad har romsk musik betytt genom tiderna, både inom gruppen
och i samhället i stort? Mycket av den gamla traditionella musiken
har försvunnit genom åren, men det finns fortfarande bevarad
musik och man har också hittat gamla visor i olika visarkiv. En
del resande och romer skapar ny musik och man har börjat att
revitalisera sin musik igen. Med dagens teknologi är det lätt att
nå ut med musik via olika medier och internet.
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Aktiviteter
• Ord för möbler kan tränas med hjälp av elevbladet. Ställ f rågan
vad som finns i rummet och hjälps åt i gruppen att se och
benämna vad ni ser.
• Eleverna kan göra en ritning över sitt hem på samma sätt som
i elevbladet och rita och namnge möbler och andra s aker som
finns där. Låt eleverna presentera sitt hem m
 untligt utifrån
ritningarna de har gjort.
• Eleverna får välja ett rum där de sätter post-it-lappar på
möbler och andra saker som finns i rummet. Sedan fotograferar ni rummet och presenterar bilderna för gruppen.
• Bilderna som eleverna har tagit kan användas till flera olika
aktiviteter. Till exempel en gissningslek där en elev väljer en
bild att tänka på och så får de andra eleverna gissa sig till vilken
bild det är genom att ställa frågor. Exempel: Finns det en lampa
på bilden?
• I Metodboken Klassrumserfarenheter i enlighet med Europeiska
ramkursplanen för romani chib (Skolverket 2008) finns förslag
på klassrumsaktiviteter för detta tema:
– Klassrumsaktivitet 1:1, I hemmet, ordkunskap, s. 25.
– Klassrumsaktivitet 2:1, Aktiviteter i hemmet, s. 27.
– Klassrumsaktivitet 1, Mitt klassrum och mitt schema, s. 50.
Boken kan laddas ner från Skolverkets hemsida: 
www.skolverket.se
• Låt eleverna berätta och samtala om vad de är intresserade av
att göra på sin fritid.
• Lek charader där eleverna illustrerar olika hobbyer och intressen.
• Eleverna får berätta om sina egna erfarenheter av romsk musik.
• Lyssna på traditionell romsk musik på webben och jämför musiken
mellan de olika romska grupperna. Finns det likheter? Finns det
skillnader?
• Samtala kring romsk musik som kulturell kärna för romer världen
över. I sina visor berättar romer och resande om sitt liv och sin
historia. Många av de gamla visorna handlar om den diskriminering och förföljelse som man blivit utsatt för ute på vägarna.
Det finns också visor som handlar om f örbjuden kärlek, fester
och släkten.
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• Vid fest och sammankomster av olika slag sjunger man gärna
tillsammans och om det inte finns några instrument kan man
ange rytmen genom att spela på skedar eller k näppa med
fingrarna. Typiska instrument i resandemusik är annars: fiol,
gitarr, munspel och dragspel. Musiken går ofta i moll. Att plocka
strängar på gitarr och fiol hör o
 ckså till. Även i sången har man
ett visst ”darr” i rösten där man kan höra smärtan och sorgen
av ”att leva ett hårt och plågat liv”. Lyssna på romsk musik.
Utgå från den egna gruppen och lyssna sedan på andra romska
gruppers musik. Jämför:
– Vilka instrument används?
– Vad handlar låtarna om?
– Kan man känna igen några ord?
• På internet finns en webbaserad karaokeversion av Romanifolkets visa. Börja med att du som lärare först läser texten i visan
för eleverna och översätter den. Sätt sedan på den karaokeversion som finns på webben. Lyssna tillsammans med eleverna
och låt dem bekanta sig med texten. Sjung därefter visan tillsammans, först ”sångversionen” och sedan den version där
man bara hör musiken.
• Texter som anknyter till temat intressen finns också i Paramiča
taj o čačimo Románes Lovara 2. Saga & sanning Románes
Lovara 2. (Skolverket 2010), se särskilt Muro šávo futbal kamel
te khelel, s. 50–51. Me kamav te kerav butji e grastenca s. 54
och Me kamav te trádav, s. 57.
Boken kan laddas ner från S kolverkets hemsida:
www.skolverket.se
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Elevblad 1

Me kade gindonav ke
Me kada gindonav ke vojakoj te khelenpe po tévévo.
Med kada gindoj ke brigaj kana variko nasválej.
Me kade gindonav ke hodj trajimaskoj kana
khelenpe.
Me kade gindonav ke hodj rucipej e márimanca.
Me lošav kana den ma prezento.
Me xojáriko kerdjuvav kana variko iritalil man.
Me baxtálake hatjáravma kana varikas dikhav
ke hodj lošakej.
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Elevblad 2

Man si …
Phen so si ande tjiri familja taj so naj le.
Mura da taj dades si

De mura deja taj dades naj

Mura phenja taj phrales si

De mura phenja taj phrales naj

Man si

De najma

Mure amales si

De mure amales naj
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Elevblad 3

So si andi soba?
Vad finns det i rummet?
Le sáma! Si so šaj si ande majbut sobi! So jelenti e vorbi?
dandengikefa

mesája

glinda

patelnja

xábeskimesája

fogaši

purnengilampa

páto

stereo

piri

kipo

colo

lampa

mošogatovo

sénjego

askamin

Bárisoba

Thojimaskisoba

Gádengokasnji

Sojimaskisoba

Konjha

Fojošovo/Gango
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Elevblad 4

Ká si?
Använd fraserna och berätta på romani vem sitter/vad finns
framför dig, på din vänstra och högra sida, bakom dig:

På högra sidan

Bakom

Framför

På vänstra sidan
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Elevblad 5

Slobodovráma
På fritiden
Me trenálij ...

futbala

karate

ski

vasteskilobda

usáši

košárka

nášimo

pingpong

slalomi

izhokiva

ándrutnobandi

korčoji

doba

gitari

furuja

piano

lavuta

baz

truba

kibord

Me khelav ...

khelimo

TV-khelimo

datakokhelimo

kártji

Me ginav ...

kenjva

magazino

leksi

Me ...

sim mure
barátonca

žav po kino

makhel

ketij

faragij
(snickrar)

makhav
kipura

žav pe
cukrázda

dikhel pe
filmura ávral

kiravel

khelelpe e
žukelesa

žal pe
máše

kidel ribizli
(bär)

khelel

khelel ando
teatro
dikhel po tv

Me cirdav ...

Pala škola
Efter skolan
So keres pala e škola?

Si tu varisosko hobi?

So kamlanas te keres pala škola?
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Elevblad 6

Majbut feliticka sportura
Olika idrotter
Cirde ek linjija maškar o kipo taj i čáči vorba. Iskirin
pe linija i vorba. Dra streck mellan bild och rätt ord.
Skriv ordet på linjen.

skiji
usáši
futbala
andrunobandi
hoki
slalomo
vasteskilobda
korčojázáši
karate
pingpong
košárka
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Djur och natur
I det här temat får eleverna att arbeta med romska begrepp och
texter som är kopplade till djur och natur. Det kan till exempel vara
att namnge några träd eller blommor på romani chib eller att läsa
en fabel eller en saga och prata om vad som är typiskt för dem.
På så sätt får eleverna träning i att läsa och förstå kortare texter.
De får också ta del av romernas berättartradition och texter med
anknytning till romanipe.
Fortsätt att öva på romani chibs pluralformer.
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Aktiviteter
• Samtala om husdjur.
– Har eleverna några husdjur?
– Är det någon som önskar sig ett husdjur och i så fall vilket?
• Läs tillsammans med eleverna enkla texter om djur och natur.
• Eleverna får får skriva en kort faktatext om ett djur eller en växt.
– Var bor djuret?
– Hur stort är det?
– Hur många ungar får det?
• Samtala med eleverna om olika sagor och berättelser där djur
har en central roll. Lästips: Traditionella romska sagor ur Det
var en gång det som inte var: romska sagor av Bagir Kwiek,
Monica Hirsch (Kabusa Böcker, 2013).
• Försök tillsammans komma på ord som beskriver djur eller
något som finns i naturen. Till exempel: Katten är söt och tam.
Skogen är tät och grön.
• Träna att producera en egen fabelberättelse. Uppgiften kan
vara individuell eller så kan eleverna skriva en gemensam
berättelse.
• Använd listan med djur i singular och plural (elevbladet ” Zigenji
tai natura” och gå igenom pluralböjning. Låt eleverna sedan
fylla i pluralformerna.
• I Metodboken Klassrumserfarenheter i enlighet med Europeiska
ramkursplanen för romani chib (Skolverket 2008) finns förslag
på klassrumsaktiviteter för detta tema:
– Klassrumsaktivitet 1, Tama och vilda djur, s. 75.
– Klassrumsaktivitet 4, Samla fakta om ett djur, s. 77.
Boken kan laddas ner från Skolverkets hemsida:
www.skolverket.se
• Texter som anknyter till temat finns också i Paramiča taj o
čačimo Románes Lovara 2. Saga & sanning Románes Lovara 2.
(Skolverket 2010), se särskilt avsnitten Romane sitjariamata
taj phendimáta pa e álatura, s. 77 och Diktura pa o milaj taj
pa o jivend, s. 86.
Boken kan laddas ner via S
 kolverkets hemsida:
www.skolverket.se
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Övningar till texter
O Ruv taj o šošoj
• Börja med att bekanta er med ordförrådet i fabeln. Plocka till
exempel upp namnen på djuren som förekommer i texten.
• Läraren läser fabeln högt och diskuterar berättelsen med
eleverna.
– Var det rätt eller fel det som vargen hade gjort?
– Vad var det egentligen som hände?
– Varför blev haren rädd?
– Hur lurade vargen in alla djur i sin kula?
– Vad är det egentligen berättelsen vill säga?
• Låt eleverna läsa själva och leta ut nyckelord, både nya och
gamla romska begrepp som de har lärt sig. Eleverna får skriva
ner centrala ord, romska begrepp och korta meningar på
romani chib i sin loggbok. Använd berättelseschemat på
elevbladet och sök ord som har koppling till djur och natur.
• Låt eleverna dramatisera fabeln och spela upp en kort pjäs.
• Rita fabeln som en serie och skriv pratbubblor.
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Elevblad 1

O Ruv taj o šošoj
Sas kána jokhar, de na kade dulmut, so sas, tu šaj patjas kado si
phendo ke tena avilo šoha či avilo o phendipe.
Ánde ando véš trajinas e intregi álatura andi páča. Sa e intregi
pinžárenas jekhváren taj pátjiv denas pe. Sar so tu žanes
mindig si jekh kon opre rakhel nadjon but dile bajura. Sas ek
ruv. De akársar sas o ruv pátjiv denas e ávera. De kana o ruv
opre rakhelas bajura maškar e álatura kerdjolas zavari taj xoji.
O milaj načolas taj o tomno avelas so maj páše.
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Elevblad 1
E álatura khetáne phende ke hodj von site keren but butji tela
o tomno hodj te avel len xábe dosta tela o jivend. O jivend
sas lungo taj šudro. Hirtelen bašol i loličirikji (rödhake).
– Dikhlas variko e ruves? E álatura pušenaspe ke hodj káj o
ruv šaj gélo. Sigo xutjel e véšesko šošoj káj e ruvesko kher.
– Halo, khéresan ruva, cipij o šošoj. O ruv kehegij taj njivij.
– Jo, kamada šošoja, khére sim. Tu fajma či žanes, de me či
sim kade mišto, phenel o ruv.
Pa jek cera vráma sa e álatura aba žanenas ke hodj o ruv naj
mišto taj kehegij. E intregi álatura line te s unun les, vi unjivar
te kerelas nasulimata. I ézika (rådjur) kana gindindas ke hodj
e intregi álatura te žan ká o ruv jekhe cigne prezentosa. Fajma
o ruv majfeder avelas te zanas leste. Soro djés žan e álatura
ká o ruv. Akának o šošoj phendas peske ke hodj vi vov žal ká o
ruv. O šošoj dikhel ánde ande ruvesko kher.
– Či aves ánde šošoja. But avile mande adjés, phendas o ruv.
– Me či patjav ke hodj ánde žav, phenel o šošoj.
– Anda sos? Pušel o ruv došáles (misstänksam)
– Jo, ruva, dikhav pherdo pásura ando jiv so ánde žan de či
dikhav pásura so ávri žan, phendas o šošoj taj xuklastar khotar.
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Elevblad 2

Àlatura taj zelenipe
Djur och natur
Sar bušon kadala álatura romanes?
Vad heter dessa djur på romani chib?

3
4
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Elevblad 3

Àlatura taj zelenipe
Singularis – pluralis
Singulari			Plurali
Ek mášo			

majbut máše

Ek muca 			

majbut muci

Ek sap			

majbut sapa

Ek žukel 			

majbut žukela

Ek bakro			

majbut bakre

Ek ráca 			

majbut ráci

Ek papinj 			

majbut papinja

Ek ruv 			

majbut ruva

Singulari			Plurali
Ek mášo			majbut
Ek muca 			

majbut

Ek sap			majbut
Ek žukel 			

majbut

Ek bakro			majbut
Jekh ráca			majbut
Jekh papinj			majbut
Jekh ruv			majbut
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Elevblad 4

Phendimaskišema
Iskiritori:

Cimo:

So maladjol

Manuš

Than (krujalipe)

Anglunes

Palakodo

Palunes
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Högtider, traditioner
och romernas historia
I temat om högtider och traditioner får eleverna bekanta sig med
några romska traditioner vid födelse, namngivning och bröllop.
De får också utforska den muntliga traditionen i sånger, dikter
och berättelser som hänger samman med olika skeenden i livet.
Undervisningen kan utgå från elevernas egna erfarenheter.
Vilka högtider firar man i deras familj och släkt och hur går det
till? Uppmärksamma eleverna på den mångfald av traditioner
som finns. Här kan det falla sig naturligt att prata om hur man
uttrycker förfluten tid.
Högtider är speciella tillfällen och alla människor har sina högtider
och fester. Eftersom romer kommer från olika länder medför detta
att man firar olika högtider. En del högtider hänger samman med
religion och därför firar romer som är muslimer högtider som hör
ihop med islam, medan romer som är kristna firar högtider som
hör ihop med kristendomen.
Ofta har man också tagit till sig högtider som firas i det land där
man bor, till exempel firar en del romer i Sverige midsommar.
Numera firas den 8 april som romernas interationella nationaldag.
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Aktiviteter
• Samtala med eleverna om vilka fester och högtider som
förekommer i deras familj.
• Låt eleverna skriva om en egen fest och redovisa sin berättelse
för gruppen. Redovisningen kan ske på svenska, men vissa ord
som har med själva firandet eller traditionen översätts till
romani chib.
• Samtala om olika traditioner vid ett barns födelse. Eleverna
kan sedan skriva en enkel berättelse om det som kommer fram
i samtalen. Samtalet kan beröra frågor kring hur det gick till
när eleven föddes:
– Var är eleven född? Vikt? Tid?
– Hur många var med?
– Fick eleven gåvor?
– Fick föräldrarna gåvor?
– Hur gick namngivningen till?
– Vad betyder elevens namn?
– Vad har eleven för smeknamn?
– Är eleven döpt efter någon?
• Låt eleverna söka information om kända romer, exempelvis
Django Reinhardt, Esma Redzepova, Andy Mc Coy, C
 harlie
Chaplin, William Clinton och Rita Hayworth. Eleverna kan göra
en presentation om deras bakgrund, yrkesliv vilka handlingar
som ledde de här personerna till att räknas som kända romer.
Boken kan laddas ner från Skolverkets hemsida:
www.skolverket.se.
• Samtala om vad som menas med romanipe. Uppmärksamma
eleverna på att det finns skillnader i romanipe i olika romska
grupper.
• I Metodboken Klassrumserfarenheter i enlighet med
Europeiska ramkursplanen för romani chib (Skolverket 2008)
finns förslag på klassrumsaktiviteter för detta tema:
– Klassrumsaktivitet 1, Våra romska högtider och fester, s. 45.
Boken kan laddas ner från Skolverkets hemsida:
www.skolverket.se.
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• Texter som anknyter till temat finns också i Fakta och framtid.
Texter för romska ungdomar. Kelderash (Skolverket 2014),
se särskilt avsnitten i kapitlet Kamimos taj colaxarimo/Kärlek
och äktenskap, s. 25–40.
Boken kan laddas ner från S
 kolverkets hemsida:
www.skolverket.se
• Texter som anknyter till temat finns också i Paramiča taj o
čačimo Románes Lovara 2. Saga & sanning Románes Lovara 2.
(Skolverket 2010), se särskilt kapitlet Romane sokáša taj báre
djés, s. 9–34.
Boken kan laddas ner från Skolverkets hemsida:
www.skolverket.se
• Mer information om både historia och nutid finns att läsa
exempelvis på följande hemsidor:
• www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nationellaminoriteter/romer/inledning/kultur-1.215301
• www.levandehistoria.se
• www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/antiziganism
• http://skola.expo.se/antiziganism_122.html
• http://motantiziganism.se/
• www.levandehistoria.se/klassrummet/uppdrag-demokrati
• www.levandehistoria.se/klassrummet/allamanniskor
• www.levandehistoria.se/klassrummet/uppdrag-demokrati/
tema-demokrati
• www.varromskahistoria.se
• www.minoritet.se
• www.lansstyrelsen.se/stockholm/sv/manniska-ochsamhalle/nationella-minoriteter
• www.rufs.org
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Övningar till texter
• Samtala om vad antiziganism betyder och om eleverna själva
har upplevt antiziganism. Oftast har de tankar kring detta,
var ordet kommer ifrån, vad det betyder och så vidare. Var går
gränsen mellan rasism, diskriminering och antiziganism?
Diskutera utifrån elevernas eget perspektiv inom ämnesområdena demokrati, barnkonventionen och antiziganism,
därefter hur det kan se ut för barn i andra delar världen.
• Eleverna får söka information om ordet antiziganism för att
själva se vad man kan hitta. Ser de några positiva förändringar
som skett över tid? Exempelvis rätten till skolgång, erkännande
som som nationell minoritet.
• Låt eleverna använda sin fantasi och göra affischer där de
skriver på romani chib vad antiziganism betyder. Sätt upp
affischerna på väggen i korridoren så att alla elever kan se dem.
• Frågor att diskutera när man pratar om romernas historia:
– Vad betyder ”rom” och ”zigenare”?
– Varför har romerna utvandrat från Indien?
– Hur ser den romska flaggan ut och vad symboliserar den?
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Elevblad 1

Diskucia pa
demokracia
Ek khamaslo djés o Lukas taj i Angelica ávral sas
pe a školaki udvara. Von žukárenas pi Paula taj po
Sander. Vorta kado kurko sasle khetáne ek
školakoprojekto pa i Demokracia. Pa e Šavorengi
konvencija taj Anticiganizmo. I Angelica bešelas
taj gindilas so značil kado sa.
– Luka, žanes so jelentij e Šavorengi konvencija 		
phenel i Angelica.
– Jo, kodo so kezdij Tut si čačimo ká …, jo, žanes! 		
Phenel o Luka.
– Na, phenel i Angelica, so phenes, phenel voj.
– Jo, žanes, Tut si čačimo ká …, škola taj kecave, 		
hatjáres? phenel o Lukas sigo.
– Kana muri dej kezdindas andi angluni klasa atunči
las vi laki mámi taj lako papo lasa andi angluni klasa,
phenel i Angelica e Lukasoske.
O Lukas dikhel préla taj gindojpe andasos.
– Jo, ke angla kado mura dejako njámo ande cerhi
taj kampingura trajinas Atunči von náštig žanas andi
skola. Akanik kazgodes si čačimo ká žan, phenel voj.
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Elevblad 2
Skriv bildtexter på
romani till bilderna
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