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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 skribent Fatima Bergendahl samt Fatima
Miftar som översatt materialet. Vi hoppas att materialet ska ge modersmålslärare och
elever inspiration och verktyg i planeringen av modersmålsundervisningen i romani
arli 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 Amen sikljovaja gramatika Arli. Grammatik på Arli, Baki Hassan. (Skolverket
2011). Boken kan laddas ner från Skolverkets hemsida:
www.skolverket.se

Fatima Bergendahl
Falkenberg, 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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Lärarblad

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

I Maria hem o Jakob
Merima: Te ove sasto! Sar sian?
Jakup: Ov sasti tete, šukar! A tu sar sian sastipaja?
Merima: But šukar!
Jakup: Ačhov devlea!
Merima: Dža šukaripaja!

I Angelina hem o Luccas
Angelina: Sastipe/Zdravo/Namaste! So isi so nae?
Luccas: Šukar, fino? Tu sokerea, kaj phirea?
Angelina: Ništo posebno!

I Sofia hem o Milan
Safeta: Šukar dive!
So kerea sar sian?
Milan: Šukar e Devlestar,
sarine siam saste veste? A tu?
Safeta: Hem me sium šukar! Sar tane o čhave?
Milan: Sarine tane šukar, ov sasti!
Sofia: Ačhov devlea!
Milan: Dža devlea!

Šukar
dive!

10

Häl snings- och artighetsfra ser, alfabetet och utta

l

Elevblad 2

Namaste!/
Zdravo!
Te ove sasto!
Sar sian?

Ačhov devlea/
Sastipaja
Šukar! A tu
sar sian?
Ov sasti,
šukar!

Ka dikha amen/
Dži o dikhiba/
Arak tut!
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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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Lärarblad

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 t externa
(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 namnen
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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Lärarblad

Övningar till texter
O Luccas
Läs och gå igenom texten tillsammans. Låt eleverna fylla i luckövningen Me i elevbladet utifrån sig själv.
I Angelina hem i Maria
Läs och gå igenom texten tillsammans. Låt eleverna fylla i luckövningen och diskutera sedan de former som de har fyllt i.
Mli familia – Angelina
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:
tlo, tli, tumare / oleskoro, olakiri, olengoro / amaro, amari, amare
tumaro, tumari, tumare / olengoro, olengiri, olengere
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Min familj

Elevblad 1

O Luccas
Me akharava man Luccas.
Man isi 12 berš.
Me sium hem švedžani hem rom.
Mlo dad hem mli daj avena tari Madžaria.
Me bešava ko Geteborg.
Mli daj akharela pes Karolina.
Mlo dad akharela pes Josef.
Mlo phral akharela pes Alex a mli phen
akharela pes Jessica.
Mli baba akharela pes Inez.
Mlo papo akharela pes Didi.
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Min familj

Elevblad 2

I Angelina
hem i Maria
Angelina: Namaste! Me akharava man
Angelina. A tu?
Maria: Me akharava man Maria.
Angelina: Kotar sian?
Maria: Me avava tari Čekoslovakia.
Me vakerava romane.
Angelina: Me vakerava madžarikane,
romane hem anglikane.
Maria: Me vakerava hem švedikane.
Angelina: Namaste! Sar akharea tut?
Luccas: Me akharava man Luccas.
Angelina: Kote bešea?
Luccas: Me bešava ko Geteborg.
Angelina: Koj tani akaja?
Luccas: Oj tani mli phen.
Angelina: Sar akharela pes?
Luccas: Oj akharela pes Jessica.
Angelina: Kobor berš isi e Jessica?
Luccas: Ola isi 10 berš.
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Angelica 11

Min familj

Elevblad 3

Mli familia
– I Angelina
Mli familia tani: mlo dad, mli daj, o Alan
hem me. Mlo dad akharela pes Jan a
mli daj akharela pes Maria. Mlo phral
akharela pes Alan. Ole isi 16 berš.
Man isi bari familia. Isi man mli baba.
Olakoro anav tano Margita. Mlo papo
akharela pes Bajram. Mle dajakiri daj
akharela pes Sofia a mle dajakoro
dad akharela pes Safet.
Isi man jekh tetka hem kako, ola tane
mle dadeskiri phen hem phral.
Mle daja isi jekh phral, mlo vujko/dajčo
hem jekh phen, oj tani mli tetka. Man
isi jekh bratučeti.
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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 - phravdi vežba
Me bešava 					.
Me sium 		

beršengoro.

Me sium					.
Mli familia avela tari				

.

Me bešava ko				.
Mli daj akharelape				.
Mlo dad akharelape				.
Mli phen/plo phral akharenape			

.

Mli nana/baba akharelape				

.

Mlo papo akharelape 				

.

Me
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Min familj

Elevblad 7

I Angelina hem i Maria
- Phravdi vežba
Angelina:

Šukar dive! Me 		

Angelina.

Sar 			tu?
Maria:

Me 			Maria.

Angelina:

Kotar			?

Maria:

Me avava 			

Angelina:

Čekoslovakia.

Me 			

lafi romane.

Me 			

madžarikane, romane,

švedikane hem anglikane
Maria:

Hem me 			

Angelina:

Kote			?

Maria:

Me

švedikane.

					Geteborg.
Angelina:

Koj tani 			

?

Maria:

Oja tani 			

phen.

Angelina:

Sar			?

Maria:

Oj				Sara.

Angelina:

Kobor 				

Maria:

10				.

isi e Sara?
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Min familj

Elevblad 8

Mli familia Angelina
- phravdi vežba
		

familia tani: 		

dad,

daj, o Alan hem me.
_____________ dad akharelape Jan hem _______
daj akharelape Marta. ______

phar akharelape

Alan. Ole isi 16 berš.
Man isi bari familia. Isi man jekh nana. Oj akharelape
Margita. _________papo akharelape Josef.
____________ nana akharelape Sofia.
___________

papo akharelape Anton.

Isi man jekh tetka hem jekh kako, ola tane
____________ dadeskiri phen hem phral.
___________

daja isi ola jekh phral, ov tano

__________

kako hem jekh phen, odoja tani

____________ phen. Isi man jekh bratučeti.
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Kapitel

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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Lärarblad

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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Lärarblad

Övningar till texter
Jekh gili baši mande
• Fråga eleverna vad de tror att dikten handlar om.
• Läs texten tillsammans och öva extra på nya ljud som f örekommer i texten och som är obekanta för eleverna.
I Angelina 11 beršengiri hem o Luccas 12 beršengoro
• Låt eleverna bekanta sig med Angelinas och Luccas 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
Angelinas och Luccas profiler. Dessa profiler kan sedan a
 nvändas
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.
Nilaeskiri livadi
• 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

Jekh gili
baši mande
Me akharava man Paula.
Isi man 11 berš.
Mli phen akharela pes Anna.
Me bešava ko Malme.
Me džava ki Nydalaškola.
Me džava ko 5:to odelenie.
Me mangava te hramonav hem te boinav.
Me mangava te kjelav.
Me mangava mle nana hem mle papo.
Me mangava e čiriklen.
Me mangava e džukelen.
A hembut mangava e grasten.
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Vem är jag?

Elevblad 2

I Angelina, 11 beršengiri
hem o Luccas, 12 beršengoro
rš
Anav: Angelina, 11 be
v
s: floorboll, te bašava
re
te
in
ro
ko
es
kt
va
o
Mukhl
piano, astaribe mačhe
predmeti:
Hemšukar školakoro

ko
matematika hem fizič
trali
Mangli renkia/boja: pa
ka/mačka
Manglo džanvari: pisi
khani
Mangava: pasta hem
Šukar sium: te boinav
Namangava: sapen

Anav: Luccas, 12 berš

Mukhlo vakteskoro interes: fot

bal

Hemšukar školakoro predmeti:

Mangli renkia: plavo

muzičko hem fizičko

Mangava: vordona/vrdia

Šukar sium: te giljavav

Namangava: te užarinav/čistina

v
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Vem är jag?

Elevblad 3

Nilaeskiri livadi
Me sium rom.

Isto ov so bešela uzo tute.

Isi disavi rolja/uloga?

Oj so terdžola pali tute isto.

Amen siam e

Sarine amen siam sar jekh

sumnaleskere čhave.

nilaeskiri livadi.

Parne, kale, lole hem

Nasiam li šuže sarine?

galbeno.

Tumen so sien avri,

Soske ka kera disavo

phuro hem terno.

ververipe/razlika?

Barvalo hem čororo šaj te

Tu hem me.

den mange lošalipe/radost

Amen hem ola.

bašo odova manuš so sium.
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Vem är jag?

Elevblad 4

Spoin točno
odgovor e pučibaja
Para ihop rätt svar på respektive fråga.

Sar akharea
tut?

Kotar avela
i Sara?

Keda ka avel
o Sander te
kjelel tuja?

Valjani tumenge
ločharipe/
pomoč?

Ov ka avel
avdive, pali
i škola.

Me akharava
man Luccas.

Na, ov sasto/
sasti. Amen šaj
hem korkoro.

Oj avela taro
Khoranipa.
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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 räkna
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 klapprörelser 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?
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• På elevbladet ”När träffas vi?” finns dagar och klockslag angivna.
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
O Sander hem i daj
• Låt eleverna fortsätta dialogen mellan mamma och Sander
och använda räkneorden.
E Luccaseskoro dive
• Eleverna får återberätta Luccas 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

O Sander
hem i daj
– Man isi duj vrdia, vakerela i daj.
– Man isi štar vrdia, vakerela o Sander.
– Amen isi šov kotora, vakerela i daj.
– Man isi pandž phabaja, vakerela o Sander.
– Man isi trin, vakerela i daj.
– Amen isi ovto, vakerela o Sander.
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Elevblad 2

E Luccaseskoro dive
O sahati tano 07.00.
O Luccas uštela.

O sahati tano 16.00.
O Luccas hala ručko.

O sahati tano 07.15.
O Luccas thovela pes.

O sahati tano 18.00.
O Luccas hramonela
plo domašno.

O sahati tano 07.30.
O Luccas hala sabaluko.
O sahati tano 07.40.
O Luccas thovela
ple danda.

O sahati tano 19.00.
O Luccas dikhela TV.
O sahati tano 20.30.
O Luccas sovela.

O sahati tano 07.50.
O Luccas džala točakoja
ki škola.
O sahati tano 08.10.
O Luccas drabarela jekh lil.
O sahati tano 12.30.
E Luccase isi časi sijbaske.
O sahati tano 14.05.
O Luccas iranelape khere
tari i škola.
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Elevblad 3

O cifre – Siffror
0

zero

20

biš

1

jekh

21

bišujekh

2

duj

30

trianda

3

trin

40

saranda

4

štar

50

pinda

5

pandž

60

šovardeš

6

šov

70

evtavardeš

7

evta

80

ovtovardeš

8

ovto

90

enjavardeš

9

enja

100

šel

10

deš

200

dujšel

11

dešujekh

300

trišel

12

dešduj

1000

jekh milja

13

deštrin

10000

deš milje

14

dešuštar

15

dešpandž

plus

plus

16

dešušov

minus

minus

17

deševta

lika med ednakvo

18

dešovto

19

dešenja
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Elevblad 4
Rešin akala zadače hem hramon
o rezultati šabdencar/bukvencar
ko romane
Lös följande tal och skriv resultatet på romani chib
med bokstäver.
1.

dešpandž + ovto =

2.

štar + trianduduj =

3.

dešduj + dešušov =

4.

štar + evta + saranda =

5.

ovtovardeš + deštrin =

6.

šel + trin – biš =

7.

štar – štar =

8.

biš + jekh milja =
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Elevblad 5

Frde i kocka redoja
Kasta tärning turvis
a) Odlučin koj tano o A hem koj tano o B.
Bestäm vem som är A och vem som är B.
b) Hramon/pišin hem vakjer so sikavela i kocka.
Svako ka frdel i kocka butfar. Skriv och säg vad
tärningen visar. Kasta flera gånger var.
A

B

c) Le duj kocke. Frde o solduj hem kjede/plus,
ikal/minus hem množin. Hramon o rezultati.
Ta två tärningar. Kasta bägge och addera, subtrahera
och multiplicera. Skriv svaren.
+

A

B

=

+

=

+

=

+

=

+

=

+

=

–

=

–

=

–

=

–

=

–

=

–

=

x

=

x

=

x

=

x

=
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Elevblad 6

Ki soba isi
I rummet finns det
Pregledin i soba/kaba hem kulandin/upotrebin
i romani čhib te šaj te vakere o rezultati e
odelenieske! Undersök rummet
och a
 nvänd romani chib för att
berätta resultaten för klassen!
Ki soba isi …
1.

džamia (fönster)

2.

sikljovne (elever)

3.

police (hyllor)

4.

čhaja (flickor)

5.

tašne (väskor)

6.

naja (fingrar)

7.

astalia (bord)

8.

stolice/bešavne (stolar)

9.

kundre (skor)

10.

čhave (pojkar)

11.

ričinia (björnar)

12.

sialice (lampor)
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Elevblad 7

Šukar so resljam amen!
Trevligt att träffas!
Fyll i dina egna uppgifter på romani chib och
använd dem som stöd för att presentera dig
till dina klasskamrater!
Me akharava man …

Man isi

berš hem

masek.

Me bešava ...

Me bešava ki (mahala/naselba) ...
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Elevblad 8

Keda ka šune jekh
presentacia hramon hem
odgovorin ko akala pučiba!
Då du lyssnar på en presentation skriv
anteckningar och svara på följande frågor:
1. Kobor berš sine e hemtikne sikljovne?
		berš hem 		masekia.
2. Kobor berš sine e hemphureder sikljovne?
		berš hem 		masek.
3. Bešela džiko ki isto mahala/naselba isto
sar tu? Koj hem kote?
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Elevblad 9

Sahati
Klockan
(ravno)

ko

hem

ekvaš

dešpadž

(prick)

i

över

halv

kvart

Keda uštea? Keda džaja ki škola? Keda mukhea i škola?
Keda haja sabaluko/ručko/večera? Keda džaja te sove?
När vaknar du, när går du till skolan, när slutar du skolan,
när äter du frukost/lunch/middag, när lägger du dig?
Neve lafia. Hramon o lafia ko romane. De tut godi so jekhe
sahate isi 60 minutia, ekvaš sahate isi 30 minutia, jekh
četrvtkani isi 15 minutia, jekhe minute isi 60 sekundia.
Nya ord. Skriv orden på romani chib. 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

Sahati

timme

sahati

halv

ekvaš

kvart i

dešpandž ko

kvart över

dešpandž hem

minut

minuti

sekund

sekundi
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Elevblad 10

E kurkeskere dive
Veckodagarna
Palokurko/Ponedelnik
Dujtodi/Vtornik
Tritodi/Sreda
Štartodi/Četvrtok
Paraštuj/Petok
Savato/Sabota
Purano kurko/Nedela
Bučakere dive
Vikend
Mukhlo dive

Mujale vežbe
(te valjandža o pučiba ka vakerelpe ko švedikane)

Muntliga övningar
(frågorna på svenska vid behov)
Keda uštea?
Keda džaja ki škola?
Keda ačhavea i škola?
Keda haja sabaluko/ručko/večera?
Keda džaja te sove?
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Elevblad 11

Vaker, kobor tano o sahati?
Akana tano ...
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Elevblad 12

Vaker, kobor tano o sahati?
Akana tano ...
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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

Dive-rat
Ko 24.00

Ko 14.00

Ko 01.00
Ko 02.00

ekvašrat

Ko 03.00

Ko 19.00

Ko 06.00
javin/sabale

Ko 08.00

Ko 20.00
Ko 21.00

račate

Ko 22.00

Ko 09.00

Ko 23.00

Ko 10.00
Ko 12.00

paloručko

Ko 18.00

Ko 05.00

Ko 11.00

Ko 16.00
Ko 17.00

Ko 04.00

Ko 07.00

Ko 15.00

angloručko

Ko 13.00

Delin o dive hem i rat ko sahatia
Odgovorin ko pučiba ko romane
1. Savi diveskiri doba tani ako o sahati tano 18.00?
2. Savi diveskiri doba tani ako o sahati tano 11.00?
3. Savi diveskiri doba tani ako o sahati tano 01.00?
4. Savi diveskiri doba tani ako o sahati tano 12.00?
5. Savi diveskiri doba tani ako o sahati tano 23.00?
6. Savi diveskiri doba tani ako o sahati tano 10.00?
7. Savi diveskiri doba tani ako o sahati tano 16.00?
8. Savi diveskiri doba tani ako o sahati tano 24.00?
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Kjelibe gendoja – Nummerspel
Avgo

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
Agor

10

Učesnikia: 2–3 džene
Matriali: šoverigengiri/stranengiri kocka, sakoneske po jekh tabla.
Kjelibaskere pravilia: Dža anglal odobor kobor so sikavela i kocka. Gejn glasoja
ko romane. Te na džanljan e gendoskoro anav tegani ka dža trin korakia palal.
O jekhto ko cili pobedinela.
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Elevblad 15

Gendoskoro bingo
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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:
– Klassrumsaktivitet 1, Traditionella kläder, s. 63.
Boken kan laddas ner från Skolverkets hemsida:
www.skolverket.se

Övningar till texter
Mli dajakiri hemšuži renkia
• 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.
Save te te uravav man?
• 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

Mli hemšuži renkia
– Me dikhava renkie/boe, vakerela o Sander.
– Mli topka so ikerava tani galbeno, vakerela o Luccas.
– Mlo telefoni tano kalo, vakerela i Angelina.
– Mli tašna tani loli, vakerela i Paula.
– Mli hemšuži renkia tani galbeno, vakerela o Sander.
– Mli hemšuži renkia tani braon, vakerela o Luccas.
– Mli hemšuži renkia tani plavo, vakerela i Angelina.
– Mli hemšuži renkia tani patrali/zeleno, vakerela i Paula.
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Elevblad 2

So te uravav man?
– Upri mande isi man čorape, sostenja,
pantolke hem džemperi, vakerela o Sander.
– Upri mande isi man telune šea, čorape,
sukna hem bluza, vakerela i daj.
– Keda ikljovava avri upri pande isi man kundre,
jakna, šali hem sadik, vakerela o Sander.
– Keda ikljovava avri upri mande isi man kundre,
kaputi tašna hem vastumne, vakerela i daj.
– Avdive ka dža ki zabava, vakerela i daj.
– So ka uravav man? pučela o Sander.
– Pantolke, gad hem eleko, te ove šužo, vakerela i daj.
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Elevblad 3

Boin o šabde/bukve
pravo renkijaja
Fortsätt med att skriva och färglägga andra färger.

Lolo
Patrali/
zeleno
Plavo
Galbeno
Braon
Kali
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Elevblad 4

So isi upro mande?
Kjer jekh linija taro jekh lafi hem šej

Pantolke
Sukna
Gad
Džemperi
Čorape
Jakna
Šeširi
Mantili
Kaputi
Vastumne/rukavice
Šali
Kundre
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Avgo

Agor

Učesnikia: 2–3 džene
Materiali: šove rigengiri kocka, sakoneske po jekh tabla
Kjelibaskere pravilia: Svako ka frdel i kocka redoja. Dža anglal odobor korakia kobor so
sikavela i kocka. Gejn o gende ko glaso ko romane. Te džanljan te vakere i renkia ko romane
ki odoja čerejni kote so ka ave, šaj te ačhove odote. Te na džanljan e renkiakoro anav tegani
ka irane tut trin korakia palal. O jekhto ko cili pobedinela.
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Elevblad 5

Šea urajbaske

Sadik/šeširi/kepsi/šali ko šero
Jakna/jakna/gad/džemperi/sukna/fustani ko
pantolke/šorcia ko
Kundre ko pre
Vastumne/rukavice ko vasta

Ole/Ola isi pomarandžlivo rukavice ko vasta
Ole/Ola isi jekh patralo džemperi upri peste
Ole/ola isi braon kundre ko pre.
Pomarandžlivo šali ko krlo.
Pomarandžlivo sadik ko šero.
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Elevblad 6

Boin i slika
Färglägg bilden
O numero duj tano jekh galbeno kham.
O numero trin tano jekh lolo vordon.
O numero jekh tano jekh patralo kaš.
O numero evta tani jekh galbeno luludi.
O numero šov tano jekh kalo tavani/krovi
O numero pandž tano jekh parno udar.
O numero štar tano jekh plavo kher.

2

1

6
3

5

4

7
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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 m
 elodin
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
O Sandeer tano nasvalo
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?
Akate sium!
• Ändra meningarna i texten och be eleverna att göra en
teckning till texten. Meningarna kan gärna vara lite ”knasiga”.
Sar ov izgledinela?
• 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

O Sander tano nasvalo
O Sander tano nasvalo. Ole dukhana o kana. Ov na
šunela šukar. Ov tano tato ko čekat. Ov tano nasvalo.
E Sandere dukhala o šero hem isto dukhala ole o krlo.
– Sar sian Sander, pučela ole i daj?
– Na sium šukar, nasvalo sium, vakerela o Sander.
I daj pipinela oleskoro čekat.
– Tu sian tato, vakerela oj.
O Sander akharela ki Paula.
– Namaste, akate i Paula.
– Namaste, akate i o Sander. Me isum nasvalo,
našti te arakha amen avdive, vakerela o Sander.
– Na, tegani šaj te dikha amen aver dive, vakerela
i Paula.
– Oja, vakerela o Sander.
– Arakh tut, vakerela i Paula.
– Ov sasti, vakerela o Sander.
– Ka dikha amen!
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Elevblad 2

Akate sium!
– Man isi jekh šero balencar.
– Ko muj isi man jekh nak, duj jakha,
jekh muj.
– Me šunava mle kanencar.
– Man isi duj musija hem duj vasta.
Isi man pandž naja ko sako vas.
– Barabarikane isi man 10 naja.
– Man isi duj čanga hem duj pre.
– Akava tano mlo vodži.
– Akaja tani mli bul hem mlo dumo.

64

Kropp och hälsa

Elevblad 3

Sar ov izgledinela?
O Elias tano dosta učo hem slabo čhavo.
Oleskoro muj tano jarikano/ovalikano
hem dosta slabo.
Ole isi kale, kratko bala hem braon jakha.
Sar čhavo ov tano but šukar.
Skoro stalno bahtalo.
Ov tano prijatno hem sarinen poštuinela.
O Elias mangela sarinenge te ločharel/
pomožinel. Butfar mangela sa te džanel.
But tano lafčia hem smirimo.

Sander 12?

65

Kropp och hälsa

Elevblad 4

Sånglekar
Melodi: Huvud, axlar, knä och tå
Melodia: Šero, pike, kočia hem naja (prengere)

Mrdin o šero akari
Mrdin o šero akari hem okori
Mrdin tle musija sigate
Vazde upre tle pike
Mar/khuv tli bul hem tle čhamnja
Mrdin tlo šero akari hem okori
Mrdin tle musija sigate
Šero, pike, kočia hem naja; kočia hem naja
Šero, pike, kočia hem naja; kočia hem naja
Mar/khuv tle jakha, kana, čhamnja
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Elevblad 5

O trupo
Kroppen
Birin o lafi tari i kocka hem čhiv olen ki pravo linia!
Välj orden från rutan och placera dem på rätt linje!
A. jakh

B. bala

C. phovja

D. kan

E. muj

F. nakh

G. čhor

H. krlo
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Elevblad 6

O trupo
Kroppen
Birin o lafi tari i kocka hem čhiv olen ki pravo linia!
Välj orden från rutan och placera dem på rätt linje!
A. pro

B. šero

C. vast

D. koči

E. kuko

F. piko

G. vodži

H. kuj/lakati
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Truposkoro kjelavno – Kroppsspel

Avgo

Agor

Materiali: Šovecifrengiri tabla kjelibaske.
Kjelibaskere pravilia: Svako redoja ka frdel i kocka .Dža anglal odobor korakia
kobor i kocka ka sikavel. Gejn ko glaso ko romane. Te na džanljan o lafi taro
o trupo, tegani ka irane tut trin korakia palal. O jekhto ko cili pobedinela
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Elevblad 7

Kote dukhala tut?
Kjer jekh pari. Jekh ka pučel a o dujto ka odgovorinel.
Gör i par. Den ena frågar och den andra svarar.
Puč: Kote dukhala tut? Sar sian?
Fråga: Var har du ont? Hur mår du?

Dukhala
man mli
musi.

Dukhala
man mlo
šero.

Dukhala man
mlo krlo.

Isi man
jangia.

Dukhala man
mlo dand.

Isi man
vodžeskoro
gripi.

Me sium
šudardo.

Dukhala
man mlo
vodži.

Dukhala man
mlo šero.

Dukhala man
mlo pro.

Dukhala man
mlo dumo.
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Elevblad 8

Sar sian?
Sukar, ov
sasti!
So isi?
Nisar!
Sar sian!
Nae mange
šukar!
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Elevblad 9

O Trupo
Kroppen
Pher sar akharenape e truposkere kotora ko
jekhipen/singular hem butipen/plurali.
Fyll i kroppsdelarnas namn i singular och plural.
Ko misal: akaja tani jekh jakh, akala tane jakha.
Exempel: Det här är ett öga, de här är ögon.

a) Akava/akaja
tano/tani

Akala tane

b) Akava tano

Akala tane
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Elevblad 9

c) Akava tano

Akala tane

d) Akava tano

Akala tane

e) Akava tano

Akala tane
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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 Paramis thaj čačipe
ko romane arli 2. Sagobok på Romane arli del 2 av 2
(Skolverket 2010).
Boken kan laddas ner från Skolverkets hemsida: www.skolverket.se
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Övningar till texter
• Använd de korta dialogerna So mangea te ha? och Čhivaja
hajbaske 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 mangea
te ha? och Čhivaja hajbaske.
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Elevblad 1

So mangea te ha?
– Bokhalo sium, nae ništo hajbaske ko frižideri.
– Ka dža te pazarina ko supermarket.
– So ka pazarina?
– Hajbaske.
– Kova tano tlo hem manglo hajbe?
– Palačinke.
– Tegani ka pazarina či te šaj te kjera palačinke.
– Oja!

Čhivaja hajbaske
– O hajbe tano gotovo, Sander šaj te ave te 		
dema dumo te servirina ki kujna?
– Duj sahanja, duj čhurika, duj veljuške hem 		
duj tataja/čaše.
– So mangea te pie?
– Thud, ov sasti.

Thud
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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:
–K
 lassrumsaktivitet 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 te kjerelpe?
• Eleverna får skriva ett sms på romani chib som svar på m
 ormors
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 bešava ko jekhto sprati
• Låt eleverna berätta och skriva samma typ av text med ordningstalen utifrån sitt eget perspektiv.
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Elevblad 1

So šaj te kjerelpe?
I Paula tani korkoro khere. O Radio tano mukhlo ko tikno
zvuko. I daj hem o dad tane ki buti. So ka kjerav avdive?
Avri tano bršimalo hem phudela balval. Oj šunela e
bršimeskere kapke ko džami. O patra lile upri peste sa
o šuže renkie/boe, galbeno, lole, pomarandžilo, braon.
E naturakoro špajzi tano pherdo emišencar hem
semencar. O čiriklja šaj te oven čajle. O čiriklja, so našti
te arakhen hajbaske, selinena pes ko potate thana.
O ginde ujrandile sar jekh devleskiri jag ja grmiba.
So ka kjerav? – gindinela oj. Me na mangava te
sostavinav, ja te boinav.
Te drabarav o lil ”O bliznakia Thorntwaites”?
Naa, ka šunav muzika. Oj hošinela tatipa ko plo soro
trupo. I Paula gindinela sar i nilaske keda šaj te uravel
pes ki majca, šorcia hem sukna. Keda šaj te sunčinel
pes hem te inotil/plivinel ko derjav/more. Kobor
mangea sladoleti, mmmm ukusno. Te hutinel/ripinel
ki trampulina hem te vozinel točako ki mahala.
– ”…. ivalo hem šudro dži ko – 5 stepenia”, oj šunela
ko radio.
So ka ovel šukar odolea? gindinela i Paula. Oj ljela ple
slušalke hem šunela muzika ko internet. O mobilno
dela signali, jekh sms tari i baba. So mangela oj?
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Elevblad 2

Me bešava ko
jekhto sprati
Me bešava ko jekhto sprati, vakerela i Paula.
Me bešava ko dujto sprati, vakerela i Angelina.
Me hem mli familia bešaja ko trito sprati.
Amen bešaja ko štarto sprati. Vakerela o Sander.
Me sium o pandžto čhavo.
Ko šovto masek i Paula pherela berš.
I Angelina tani i evtato unuka.
O Luccas tano o ovtoto ko fudbaleskoro timi.
O Sander tano o enjato phral.
Olengoro sikamno pherela berš ko dešto maj.
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Elevblad 3

Beršeskere sezone
Årstiderna

Anglo nilaj

Nilaj

Anglo jeven

Jeven

Kola tane
Kola tane e jevendaskere masekia?

Nilaeskere masekia?

Anglo jevendaskere?

Anglo nilaeskere masekia?
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Elevblad 4

Masekia
Månaderna
Hramon o lafia ko romane:
1.

januari

2.

februari

3.

mart

4.

april

5.

maj

6.

juni

7.

juli

8.

avgust

9.

septembri

10. oktombri
11. novembri
12. decembri

84

Årstider, månader och väder

Elevblad 5

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

jekto
dujto
trito
štarto
pandžto
šofto
eftato
ovtoto
enjato
dešto
dešujekhto
dešudujto
dešutrito
dešuštarto
dešupandžto
dešušofto
deševtato
dešovtoto
dešenjato

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
40.
50.
60.
70.
80.
90.
100.

bišto
bušujekhto
bišudujto
bištrito
bušuštarto
bišpandžto
bišušovto
biševtato
bišovtoto
bišenjato
trinvardeš
štarvardešto
pandžvardešto
šovardešto
evtavardešto
ovtovardešto
enjavardešto
šelto
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Elevblad 6

Vreme – Väder
O vreme tano ...
šukar

vacker

dosadno

tråkigt

vedro

klar

kalo

dyster

khamalo

soligt

oblačno

molnigt

tato

varmt

buzo

kallt

but tato

hett

šudro

kylig

šukar

bra

bišukar

dåligt

Avri tano …
but šudro

köld

baro tatipe

värmebölja

balvalo

blåsigt

ivalo

snöigt

vlažno/panjalo

fuktigt/blött

bršimalo

regnigt
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Elevblad 7

Rode odgovor
ko akala pučhiba!
1. Sar tano o vreme ko januari?

2. Sar tano o vreme ko juni?

3. Sar tano o vreme ko septemvri?

4. So šaj te kerelpe keda dela beršim?

5. So šaj te kerelpe keda tharola o kham?

6. So šaj te kerelpe keda dela iv?
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Elevblad 8

Savo tano o vreme avdive?
Vad är det för väder idag?
Spoin o foto hem o odovor - hramon o iranibe telo o
prikladno foto:
Avri grminela
Avri tano oblačno
Avri o kham tharela
Avri phudela bari balval

O kham tharela
Avri tano ivalo		
Dela bršim
Avri phudela
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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 frågan
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 förbjuden kärlek,
fester och släkten.
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• Vid fest och sammankomster av olika slag sjunger man g
 ärna
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 också 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 d
 ärefter visan tillsammans, först ”sångversionen” och sedan den version där
man bara hör musiken.
• Texter som anknyter till temat intressen finns också i Paramis
thaj čačipe ko romane arli 2. Sagobok på Romane arli del 2
av 2 (Skolverket 2010). Se särskilt Mlo čhavo mangela te kheljel
fudbali, s. 50–51, Me mangava te kerav buti grastencar, s. 54
och Me mangava but te džav ko drumo! s. 57.
Boken kan laddas ner från Skolverkets hemsida:
www.skolverket.se
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Elevblad 1

Me mangava
Me mangava tv-kjelipe.
Namangava keda džiko tano nasvalo.
Gindinava so but tano šukar te džane
pobut čhibja.
Me na mangava o mariba.
Me sium lošalo keda dobinava poklon.
Me holjanava keda džiko nervirinela man.
Me sium bahtalo keda dikhava averen
so tane lošale.
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Elevblad 2

Man isi …
Vaker so isi tle familia hem so nae olen.
Mle dade/daja isi

ama mle dade/daja nae

Mle phenjen, phralen isi

ama mle phenjen, phralen nae

Man isi

ama man nae

Mle amale isi

ama mle amale
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Elevblad 3

So isi ki kaba/soba?
Vad finns det i rummet?
Disave buča šaj te oven ko buteder kabe/sobe!
So značinena o lafia?
tava

tepiko

kompjuteri

kujnakoro astali

polica

fotelja

sofa

šerand/jastuko

džami

udar

zakačalka

četka dandenge

sialica

astali

stereo

polica kundrenge

tendžera

zido

čaršafi

astali hramobaske

tavani/krovi

kreveti

bešarni/stolica

mivalniko čarenge

peškiri

ramka

račakoro astali

sialica

televizija

anja/ogledalo

Sojbaskiri soba

Kupatilo

Šejengiri
garderoba

Kujna

Diveskiri soba

Hodniko

94

Hemmet, skolan och intressen

Elevblad 4

Ververime rige/thana
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

Ko mukhlo vakti
På fritiden
Me
fotbal
karate
trenirinava ...
inotivibe/plivibe košarka

Me
bašalava ...
Me kjelava ...

rakomet

prastajbe

pingpong

slalom

hokej

floorball

umetnikano
klizibe

džesi

gitara

flauta

piano

violina

basi

truba

klaviatura

kjleliba

TV-kjeliba

kompjuterikano karte
kjeliba

gazeta

školakere
kherutne buča

mle amalencar/ džava
amalinencar
ko kino

bavinava man
stolarijaja

dikhava filmi

džava ko
kafiči

dikhava
filmia

ušinava

kjelava e
džukelea

džava palo
mače

kjedava
bobice

kjelava

kjelava teatar
tittar på TV
- dikhava TV

Me drabarava lil
/čitinava ...
Me sium ...

skijibe

Fraze hem pučiba
So kerea pali i škola?

Isi tut disavo hobi?

So bi mangea te kjele ko tlo mukhlo vakti?
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Elevblad 6

Razno sportia
Olika idrotter
Cide jekh linia maškar i slika hem o pravo lafi.
Dra streck mellan bild och rätt ord. Skriv ordet på linjen.

skijibe
plivibe/inotivibe
fudbali
floorball
hokej
slalom
rakomet
umetnikano klizibe
karate
pingpong
košarka
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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 Paramis thaj čačipe
ko romane arli 2. Sagobok på Romane arli del 2 av 2 (Skolverket 2010). Se särskilt avsnitten Romane puranevakjeriba
thaj čhanivakeribaskoro e džanvarencar, s. 77 och Gilja bašo
nilaj thaj jeven, s. 86.
Boken kan laddas ner via Skolverkets h
 emsida:
www.skolverket.se
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Övningar till texter
O ruv hem 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 r omani 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 hem o šošoj
Sine peske, angleder but baro vakti, šaj nae te pakjave a
 kaja
paramisi, ama te nae čače tegani ne bi ni vakerelape. Hor
andre ki veš dživdindže sa o džanvaria šukaripaja. Sarine
pendžardže jekheavere hem respektirindžepe maškar peste.
Sar so džanea sekfar isi jekh so tano inventivno hem izvodinela
razno buča. Odova sine o ruv. Ama sine sar sine o ruv sine hem
respektirimo taro sa olendar. Keda o ruv kjerdža but buča sa
odova andža zbuna hem andža holjanibe maškar sa o džanvaria
so dživdindže ki veš.
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Elevblad 1
O nijal naklja hem o palonilaj alo sa popaše. Sa o džanvaria
andže lafi so ka kjeren zorale buti či te ovel olen hajbaske telo
soro jeven … O baro jeven sine but baro hem šudro. Taro jekhfar
šundžolape o loločhorengoro
- Dikhla džiko tumendar e ruve? O džanvaria dena pes godi
kaj gelo o ruv. Sigate prastala o šošoj ki ruveskiri kula.
- Halo, sian khere, ruva, pištinela o šošoj. O ruv khujnela
hem žalinelape.
- Oja, mlo manglo šošoj, sium khere. Tu šaj na džanea
ama nae mange ič šukar, vakerdža o ruv hem khuindža.
Odma palo jekh tikno vakti sa o džanvaria šundže so e ruveske
nae šukar hem so khuinela. Sa o džanvaria podžindže te žalinen
ole iako kjerdža džungale buča. I srna manglja sa o džanvaria
te džan ki ruveskiri kula jekhe bakšipea. Odolea šaj e ruveske
te ovel pošukar keda ka aven oleske misafiria. Soro dive o
džanvaria misafirindže e ruve. Akana hem o šošoj o
 dlučindža
te džal ko ruv. O šošoj dikhela ki riveskiri kula.
- So na khuvea andre? But džene misafirindže man avdive, 		
vakerela o ruv.
- Me nae te khuvav andre, vakerela o šošoj rešimo.
- Soske? vakerela o ruv sumnibaja.
- Pa ruva, me dikhava but korakia ko iv so khudvdže andre 		
ama na dikhava nisave korakia so iklile avri, vakerela o šošoj
hem ripinela odotar.
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Elevblad 2

Džanvaria hem natura
Djur och natur
Sar akharenape akala džanvaria ko romane?
Vad heter dessa djur på romani chib?

3
4
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Elevblad 3

Džanvaria hem natura
Singular – plural
Singular

Plural

Jekh gras

Pobut grasta

Jekh mačho

		

Pobut mačhe

Jekh pisika/mačka

Pobut pisike/mačke

Jekh sap

Pobut sapa

Jekh džukel

		

Pobut džukela

Jekh bakro

		

Pobut bakre

Jekh račni

		

Pobut račna

Jekh papin

		

Pobut papina

Jekh ruv

		

Pobut ruva

Singulari

Plurali

Jekh gras 			

But

Jekh mačho		

But

Jekh pisika 		

But

Jekh sap			But
Jekh džukel			But
Jekh bakro			But
Jekh račni			But
Jekh papin 			

But

Jekh ruv 			

But
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Elevblad 4

Vakeribaskiri šema
Lilarno/Pisateli:

Ovibe

Titula:

Manuša

sredina

Avgo

Posle

Agor
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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 m
 ånga var med?
– Fick eleven gåvor?
– Fick föräldrarna gåvor?
– Hur gick namngivningen till?
– Vad betyder elevens namn?
– Vad har e
 leven 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 (Skolverket 2014). Se särskilt
avsnitten i kapitlet Kamlipe hem prandipe/Kärlek och 
äktenskap, s. 25–40.
Boken kan laddas ner från Skolverkets hemsida:
www.skolverket.se
• Texter som anknyter till temat finns också i Paramis thaj
čačipe ko romane arli 2. Sagobok på Romane arli del 2 av 2
(Skolverket 2010). Se särskilt kapitlet Romane tradicie hem
praznikia, 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

108

Lärarblad

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

Jekh šukar dive
ki školakiri avlin
Jekh šukar dive o Luccas hem i Angelina sine avri ki
školakiri avlin. Ola adžikerdže e Paula hem e Sandere.
Baš akava kurko sine ole jekh školakoro projekti baši
Demokratia, Čhavengiri konvencia hem Antiromanipa.
I Angelina bešlja hem gindindža so sa akava značinela.
– Luccas, džanea li so značinela e Čhavengiri 		
konvencia? vakerdža i Angelina.
– Oja, keda sa podžinela Tute isi hako ko … pa džanea!
vakerdža o Luccas.
– Na, irandža oleske i Angelina, so mangea odolea te
vakere? vakerdža oj.
– Pa džanea, Tute isi hako … školake hem asavke buča,
haljovea man? sigate vakerdža o Luccas.
– Keda mli daj podžindža ko jekhto odelenie, tegani
olakoro papo hem i baba isto podžindže ko jekhto 		
odelenie, vakerdža i Angelina e Luccaske. O Luccas 		
dikhela ola hem mangela te džanel soske.
– Pa oja, mli dajakiri familia angleder bešle ki cerada/
šatori hem ki kampinakher. Tegani ola naštindže
te džan ki škola. Akana sarinen isi amen hako ko, 		
pa džanea, vakerdža oj.
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Elevblad 2
Skriv bildtexter på
romani till bilderna
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