
Romska elever har rätt att läsa romani chib i skolan
Rättigheter i förskolan 
Alla romska barn som går på förskola har rätt att få 
stöd i utvecklingen av romani chib och sin kulturella 
identitet. 

Rättigheter i grundskolan 
Det räcker med att en elev vill ha undervisning i 
språket för att skolan ska vara skyldig att erbjuda 
det. Det gäller både i grundskolan och gymnasiet. 
I grundskolan behövs inte heller någon som helst 
kunskap i språket sedan tidigare. Du behöver alltså 
inte tala romani chib hemma för att ha rätt till under-
visning i språket i årskurs 1–9. 

Rättigheter i gymnasieskolan 
För att börja läsa romani chib på gymnasiet krävs  
däremot att du har goda kunskaper i språket. Detta 
kan du ha fått genom att du har läst språket i grund-
skolan eller genom att språket talas hemma. 

Kontakta lärare eller rektor på skolan för att få veta 
mer om hur du ansöker! 

Äldre har också särskilda rättigheter 
Visste du förresten att äldre har rätt att be om service 
och vård i äldreomsorgen på romani chib – om  
kommunen har personal som kan språket?  
Kommunen ska även tänka på äldres behov av att 
behålla sin kulturella identitet.

Har du tänkt på att 
språk förmedlar 
kunskap, tradition 
och kultur? När du 
läser romani chib så 
stärks du i din identi-
tet. Undervisningen i 
romani chib hjälper till 
att bevara, utveckla 
och väcka språket till 
liv i Sverige. Med ett 
modersmål i grunden 
får du bra förutsätt-
ningar att lära dig 
andra skolämnen och 
du kan också få ökade 
möjligheter på arbets-
marknaden.

Modersmål i grundskolan
För att få läsa modersmål som nationellt minoritets-
språk i grundskolan behöver en elev inte tala språket 
hemma. Eleven behöver inte heller ha några kunskaper 
i språket sedan tidigare. Det räcker att en elev efter-
frågar undervisning för att skolan ska vara skyldig att 
erbjuda det. En romsk elev som kommer från utlandet 
har rätt att få modersmålsundervisning i två språk om 
det finns särskilda skäl. 
Modersmålsundervisning kan organiseras som språkval, 
elevens val inom skolans val eller utanför den garantera-
de undervisningstiden (10 kap. 7 § skollagen [2010:800] 
och 5 kap. 8-10 §§ skolförordningen [2011:185] ).

Modersmål på gymnasiet
För att få läsa modersmål som nationellt minoritetsspråk 
på gymnasiet behöver eleven ha goda kunskaper i språ-
ket sedan tidigare. Det räcker att en elev efterfrågar un-
dervisning för att skolan ska vara skyldig att erbjuda det. 
Modersmålsundervisning kan organiseras som individuellt 
val, utökat program, eller som ersättning för undervisning i 
andra språk än svenska, svenska som andraspråk och engel-
ska. En romsk elev som kommer från utlandet har rätt att få 
modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda 
skäl (15 kap. 19 § skollagen [2010:800] och 4 kap. 15-20 §§ 
gymnasieförordningen).  


