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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 Teresa Kwiatkowski som översatt delar av
och gjort anpassningar i materialet. Vi hoppas att materialet ska ge m
 odersmålslärare
och elever inspiration och verktyg i planeringen av modersmålsundervisningen i
polsk romani 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.

Teresa Kwiatkowski
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 i Jakob
Maria: Hej! Sir san?
Jakob: Parikiraf mišto. A tu?
Maria: Mišto.
Jakob: Devlesa!
Maria: Devlesa! Dikhasam jamen!

Angelica i Lukas
Angelica: Czešč! Sir san?
Lukas: Mišto. A tu?
Angelica: Mišto som.

Sofia i Milan
Sofia: Lačho dives.
Milan: Lačho dives.
Sofia: Mišto kaj men te rakhas. Sir san?
Milan: Parikiraf mišto! A tu?
Sofia: Mišto som! A tu?
Milan: Devlesa!

Hej!
Sir san?
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l

Elevblad 2

Hej!

Sir san?

Devlesa!
Mišto,
a tu?
Parikiraf,
mišto.
Dikhas jamen.
Uvažin per tuti.
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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 tai Maria
Läs och gå igenom texten tillsammans. Låt eleverna fylla i luckövningen och diskutera sedan de former som de har fyllt i.
Miri 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:
čo, či, če / leskro, leski, leske / jamaro, jamari, jamare
tumaro, tumari, tumare / lengro, lengri, lenge
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Min familj

Elevblad 1

Lukas
Me man kharaf Lukas.
Mange isi 12 berš.
Me som švedo i rom.
Miri daj i dat javen Vengrendi.
Me bešaf dre Göteborgo.
Miri daj pes kharel Karolina.
Miro dat pes kharel Josef.
Miro pšal pes kharel Alex a miri phen Jesika.
Miri mamni pes kharel llon.
Miro papu kharel pes Didi.

16

Min familj

Elevblad 2

Angelica i Maria
Angelica: Hej! Me man kharaf Angelica.
Sir khares tut?
Maria: Me man kharaf Maria.
Angelica: Karik javes tu?
Maria: Me javaf čehendi.
Me rakiraf romanes.
Angelica: Me rakiraf po Vengersku,
romanes, švecku I angelsko.
Maria: I me rakiraf po švecku.
Angelica: Hej! Sir tut khares?
Lukas: Me man kharaf Lukas.
Angelica: Kaj san beštlo?
Lukas: Me som beštlo
te Göteborg.
Angelica: Kon dova?
Lukas: Dova isi miri phen.
Angelica: Sir joj pes kharel?
Lukas: Joj pes kharel Maria.
Angelica: Kici berš isi Mariake.
Lukas: 10 berš.

Angelica 11
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Elevblad 3

Miri familja
– Angelica
Miri familja isi: miro dat, daj, Alan I me.
Miro dat pes kharel Jan a miri daj pes
kharel Marta.
Miro pšal pes kharel Alan.
Leske isi 16 berš.
Man isi bari semenca. Man isi jek mamni.
Joj pes kharel Margita. Miro papu pes
kharel Josef. Miri javir mamni pes kharel
Sofia. Miro papu pes kharel Anton.
Man isi jek bibi I kak dadeskre rigati.
Mire da isi jek pšal, jof isi miro kak i jek
phen joj isi miri bibi.
Isi man jek kužino.
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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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Elevblad 6

Me – luckövning
Me man kharav 					.
Mange isi		

berša.

Me som i					.
Mire semenci javen ande				

.

Me bešav ande				.
Miri daj kharel pes				

.

Miro dat kharel pes				

.

Miro pšal/phen kharel pes				
Miri mamni kharel pes				

.

Miro papu kharel pes				

.

.

Me
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Elevblad 7

Angelica i Maria
– luckövning
Angelica:

Lačho dives! Me 			

Angelica.

Sir 			tu?
Maria:

Me 			Maria.

Angelica:

Karik			?

Maria:

Me javav 			

Angelica:

Tjecko.

Me 			

terakirel romanes.

Me 			

terakirel vengersko,

švecko i angelsko.
Maria:

I me		

Angelica:

Kai			?

Maria:

Me

terakirel švecko.

					Göteborg.
Angelica:

Kon isi			

Maria:

Joj isi 		

Angelica:

Sir			?

Maria:

Joj				Sara.

Angelica:

Kici 				isi Sara?

Maria:

10				.

?

phen.
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Elevblad 8

Miri semenca
Angelica – luckövning
Semenca isi: 			

dat, daj, Alan i me.

_____________ dat kharel pes Jan a daj kharel
pes Marta. __________ pšal kharel pšal kharel.
Jof isi 16 beršengro.
Isi man bardzo but semenci. Isi man jek mamni.
Joj kharel pes Margita. 			

Papu kharel

pes Josef. 				mamni kharel pes Sofia.
			

Papu kharel pes Anton.

Isi man jek bibi i jek kak, jone isi
dadeskri phen i pšal.
				

da isi jek pšal, jof isi.

				

kak i jek phen, joj isi.

				

phen. Isi man jek prziacelo.
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3

Paula 11

Vem är jag?

Sander 12?

Genom att med några enkla ord berätta om sig själva får e
 leverna
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
Jek opowiadanio pal mandi
• 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
Angelica, 11 beršengi tai 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.
Mialeskri loka
• 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

Jek opowiadanio
pal mandi
Me man kharaf Paula.
Mange isi 11 berša.
Miri phen pes kharel Anna.
Me som beštli dre Malmö.
Me piraf te Nydala skola.
Me piref te 5 klasa.
Me lubinaf te pisinaf i te malinaf.
Me lubinaf te bavinaf man.
Me kamaf mire mamnia I mire papus.
Me kamaf čriklen.
Me kamaf dziuklen.
Me kamaf naj butedir grastoren.
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Vem är jag?

Elevblad 2

Angelica, 11 beršengri
i Lukas, 12 beršengro
Laf: Angelica, 11 berš
i, bašavel piano,
nd
ba
no
tu
ra
ki
aš
m
:
ro
Volno či
te htilel Mačhen
te skola:
Ulubiono psedmioto
ika
matemtika i gimnast
no
Ulubiono koloro: želo

khaca
Ulubiono zvierzako:
o
Lubines: kluski i bašn
Lačho sante : malinel
Nalubines : sapen

Laf: Lukas, 12 berš
Volno čiro: pilkanožno

Ulubiona psedmioti te skola: mu

Ulubiono koloro: niebiesko

zika i gimnastika

Lubines: vurdena i motori

Lačho sante: te pekel

Nalubines : te spszontinel
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Vem är jag?

Elevblad 3

Mialeskri loka
Me som rom.

Joj kaj isi terdi pal tuti.

Khelel dova saviš rola?

Jame sare khetane sam

Jame sam svetoskre čhavore.

sir jek mialeskri loka.

Parne, kale, lole i žulta.

Ci nasam šukar sare khetane?

Soske sam jame te kerel

Tume odoj avri,

ružnica?

i phure i terne.

Tu i me.

I barvale i čorore.

Jame i tume.

Jandena mange radošč.

Jof kaj isi beštlo paš tuti teš.

Paldava kon me som.
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Vem är jag?

Elevblad 4

Te sparinel pravidlovo
odpovieč pe každo pitanio
Para ihop rätt svar på respektive fråga.

Sir tut
khares?

Karik javel
Sara?

Jof isi te
javel dadives,
pal skola.
Me man
kharaf
Lukas.

Kedi javela
Sander kaj pes
tusa te bavinel?

Na, parikiraf.
Jame dasam peske
rada korkore.

Kamen
pomoc?

Joj javel
Turciati.
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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 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?
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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 följande
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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Čvičeni te teksto
Sander i daj
• Låt eleverna fortsätta dialogen mellan mamma och Sander
och använda räkneorden.
Lukasoskro dives
• 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 i daj
– Man isi duj vurdena, phenel daj.
– Man isi štar vurdena, phenel Sander
– Jamen isi šov vurdena, phenel daj.
– Man isi panč phabuja, phenel Sander.
– Man isi trin phenel daj.
– Jamen isi ohto, phenel Sander.
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Elevblad 2

Lukasoskro dives
Štunda isi 07.00.
Lukas htel.

Štunda isi 18.00.
Lukas kerel peskre lekci.

Štunda isi 07.15.
Lukas pes morel.

Štunda isi 19.00.
Lukas dikhel pe televizoro.

Štunda isi 07.30.
Lukas hal šniadanio.

Štunda isi 20.30.
Lukas sovel.

Štunda isi 07.40.
Lukas morel danda.
Štunda isi 07.50.
Lukas lia rovero te skola.
Štunda isi 08.10.
Lukas citinel jek kšoska.
Štunda isi 12.30.
Lukasos isi čhben.
Štunda isi 14.05.
Lukas dzial te kher skolati.
Štunda isi 16.00.
Lukas hal obiado.
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Elevblad 3

Cifri – Siffror
0

zero

20

biš

1

jek

21

bište jek

2

duj

30

trianda

3

trin

40

štarvardeš

4

štar

50

pančvardeš

5

panč

60

šovvardeš

6

šov

70

eftavardeš

7

efta

80

ohtovardeš

8

ohto

90

eniavardeš

9

enia

100

šel

10

deš

200

dujšela

11

dešujek

300

trinšela

12

dešuduj

1000

bar

13

dešutrin

10000

dešbara

14

dešuštar

15

dešupanč

plus

plus

16

dešušov

minus

minus

17

dešuefta

lika med ruvna šem

18

dešuohto

19

dešuenia
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Elevblad 4

Rozvionzin
dava zadanio
Ker adzia rozvionzin da zadani i napisin
rezultato pe romanes.
Lös följande tal och skriv resultatet på
romani chib med bokstäver.
1.

femtom + åtta =

2.

fyra + trettiotvå =

3.

tolv + sexton =

4.

fyra + åtta + fyrtio =

5.

åttio + tretton =

6.

hundra + tre – tjugo =

7.

fyra – fyra =

8.

tjugo + tusen =
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Elevblad 5

Čhurde kostkasa
najpierf jek a puzni javir
Kasta tärning turvis
a) Phenen kon isi A a kon isi B.
Bestäm vem som är A och vem som är B.
b) Napisin i phen so kostki sikaven. Čhurde varekici moli.
Skriv och säg vad tärningen visar. Kasta flera gånger var.
A

B

c) Le duj kostki. Čhurde i dode khetanes, pužni odle,
i množin. Napisin rezultato. Ta två tärningar. Kasta bägge
och addera, subtrahera och multiplicera. Skriv svaren.

+

A

B

=

+

=

+

=

+

=

+

=

+

=

–

=

–

=

–

=

–

=

–

=

–

=

x

=

x

=

x

=

x

=
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Elevblad 6

Dre pokojo isi
I rummet finns det
Dik so isi dre pokojo i uživin romani chib phen
rezultato klasake! Undersök rummet
och a
 nvänd romani chib för att
berätta resultaten för klassen!
Dre pokojo isi …
1.

dudali (fönster)

2.

učni (elever)

3.

pulki (hyllor)

4.

čhaja (flickor)

5.

torbi (väskor)

6.

palci (fingrar)

7.

tiša (bord)

8.

banki (stolar)

9.

tiraha (skor)

10.

čhave (pojkar)

11.

niedžviedzi (björnar)

12.

lampi (lampor)
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Elevblad 7

Misto kaj men rakciam!
Trevligt att träffas!
Fyll i dina egna uppgifter på romani chib 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

Sir šunes pe jek prezentacia
zapisin i odphen pe da pitani!
Då du lyssnar på en presentation skriv anteckningar
och svara på följande frågor:
1. Hur gammal var den yngsta eleven?
		år och		månader
2. Hur gammal var den äldsta eleven?
		år och		månader
3. Bor någon i samma stadsdel som du? Vem och var?
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Elevblad 9

Štunda
Klockan
(ruvno)

za

po

phaš

kvadranso

(prick)

i

över

halv

kvart

Kedi htes tu, kedidzias tu te skola, kedi koncines tu skola,
kedi has tu sniadanio/lunso/obiado, kedi dzias tu te sovel?
När vaknar du, när går du till skolan, när slutar du skolan,
när äter du frukost/lunch/middag, när lägger du dig?

Neve lava. Napisin lava pe romani chib. Viphen lava mišto.
Pomišlin kaj jek štunda isi 60 minut, phaš štunda isi 30 minuti,
kvadranso isi 15 minuti, jek minuta isi 60 sekundi.
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
timme
halv
kvart i
kvart över
minut
sekund
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Elevblad 10

Kurkeskre divesa
Veckodagarna
poniedzalko
ftorko
šeroda
čvartko
piontko
sobota
kurko
normalno dives
getomos/kurkeskro/šviento
libro dives

Čvičeni mujeskre
(pitani so počhebna pe švecko chib)

Muntliga övningar
(frågorna på svenska vid behov)
Kedi htes tu?
Kedi dzias te škola?
Kedi kon čines škola?
Kedi has haben račakro?
Kedi dzias te sovel?
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Elevblad 11

Pšemangav, savi isi štunda?
Kana isi ...
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Elevblad 12

Pšemangav, savi isi štunda?
Kana isi ...
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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

Štunda
štunda 24.00

štunda 14.00

štunda 01.00
štunda 02.00

rat

štunda 03.00

štunda 19.00

štunda 06.00
rano

štunda 08.00

štunda 20.00
štunda 21.00

belvel

štunda 22.00

štunda 09.00

štunda 23.00

štunda 10.00
štunda 12.00

pošli phašdives

štunda 18.00

štunda 05.00

štunda 11.00

štunda 16.00
štunda 17.00

štunda 04.00

štunda 07.00

štunda 15.00

gil rano

štunda 13.00

Podzielin dives pe štundi

Odphen pe pitani pe romani chib
1. So štunda isi 18.00 to so isi?
2. So štunda isi 11.00 to isi ftedi?
3. So štunda isi 01.00 to isi ftedi?
4. So štunda isi 12.00 to isi ftedi?
5. So štunda isi 23.00 to isi ftedi?
6. So štunda isi 10.00 to isi ftedi?
7. So štunda isi 16.00 to isi ftedi?
8. So štunda isi 24.00 to isi ftedi?
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Cifrengri gra – Nummerspel
Anglunimo

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 khelel: 2–3 dzene.
Materialo: šoverigitko kostka, sahovnica.
Grakre zasadi: jekvar jek te čhurdel a pužni javir gračo te čhurdel kostkasa. I dzia te
jangil dakeci kroki kici sikavel kostka. Gin glošno romanes. So nadzines lava pe cifri,
to san te dzial trin kroki te paluj. Kon javela pierso te celo to vikheldzia.
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Elevblad 15

Sifferbingo

49

Kapitel

5

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
Miro ulubiono koloro
• 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 fliki isi te javen pe mandi?
• 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

Miro ulubiono koloro
– Me dikhaf kolori, phenel Sander.
– Miri pilka kaj rikiraf isi žulto, phenel Lukas.
– Miro telefono kaj dikhaf isi kalo, phenel Angelica.
– Miri khorba kaj dikhaf isi loli, phenel Paula.
– Miro ulubiono koloro isi žulto, phenel Sander.
– Miro ulubiono koloro isi bronzovo, phenel Lukas.
– Moro ulubiono koloro isi niebiesko, phenel Angelica.
– Miro ulubiono koloro isi želono, phenel Paula.
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Elevblad 2

Save fliki isi te
javen pe mandi?
– Si pe mandi skarpetki, kalisoni, holuva
i svetro, phenel Sander.
– Si pe mandi skarpetki, majtki, podzia
i svetro, phenel daj.
– Kedi dziaf avri to isi pe mandi tiraha,
kurtka i štadik, phenel Sander.
– Kedi dziaf avri to isi pe mandi tiraha,
thalik, khorba i renkavicki, phenel daj.
– Dadives sam te dzial po festo, phenel daj.
– To save fliki som te rivel? Phenel Sander.
– Holuva, gat I kamizelka, tu san te javel
šukar, phenel daj.
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Elevblad 3

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

lolo
želono
niebiesko
žulto
rupuno
kalo
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Elevblad 4

So isi pe mandi?
Ker jek linika maškir lava a zdvienči.

gat
kurtka
svetro
thalik
thalik
renkavicki
saliko
tiraha
holuva
podzia
skarpeti
kapeluso
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Kolorengrigra – Färgspel

Starto

Konco

Kici dzene isi te khelen: 2–3
Materialo: šoverigitko kostka, jek sahovnica každe manušeske.
Zasada grakri: čhurdel kostkasa jek a pužni javir gračo. Dzia dakici kroki kici kostka sikavel.
Phen cifri pe glošo romanes. So dzines te phenel kolori romanes pe do čerhaj (gviazda) so tu
javian,to mogines te čhel pe do čerhaj. So nadzines laf pe do koloro to san te dzial trin kroki
te paluj. Kon javel pierso te celo to vikhelel.

57

Färger och kläder

Elevblad 5

Fliki pe lendi

Štadik/kapeluso/kepso/šalo pe šero
Kurtka/gat/svetro/podzia/sukenka pe
Holuva/krutka holuva pe
Tiraha pe hera
Renkavici pe vašta

Jof/joj isi pe lesti/lati
Pomarancova renkavici pe vašta.
Jof/joj isi pelesti/lati želono svetro.
Jof/joj isi pelesti/lati siva teraha pe hera.
Jof/joj isi pelesti/lati pomarancovo šaliko. te okolo men.
Jof/joj isi pelesti/lati pomarancovo štadik pe šero.
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Elevblad 6

Pomalin obrasko
Färglägg bilden
Cifra duj isi jek žulto kham.
Cifra trin isi jek lolo vurden.
Cifra jek isi jek želono kašt.
Cifra efta isi jek žulto kviatko.
Cifra šov isi jek kalo daho.
Cifra panč isi jek parno vudar.
Cifra štar isi jek sivo 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 elevernas 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 kan 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 isi 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?
Adaj som me!
• Ändra meningarna i texten och be eleverna att göra en teckning
till texten. Meningarna kan gärna vara lite ”knasiga”.
Sir jof vidičhol?
• 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 isi nasvalo
Sander isi nasvalo. Les dukhan kana. Jof našunel
mišto. Jof isi tato pe čekat. Jof isi nasvalo. Sanderos
dukhal šero i dukhal les kirlo tes.
– Sir tut cujines Sander? Phučel pes daj.
– Na mišto, me som nasvalo, phenel Sander.
– Daj čhuvel vašt pe Sanderoskro čekat.
– Tu san tato, phenel joj.
Sander dzvoninel te Paula.
– Hej, me som Paula.
– Hej me som Sander. Me som nasvalo, na 			
	moginas pe te rakhel dadives, phenel Sander
– Na to bavinasam jamen savo javir dives,
phenel Paula.
– Jo phenel Sander.
– Visaščuf phenel Paula.
– Parikiraf, phenel Sander.
– Hej do!
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Elevblad 2

Adaj som me!
Melodia: Blinka lilla stjärna

– Man isi jek šero balenca.
– Te miro muj isi man jek nak, duj jakha, jek muj.
– Me šunaf mire kanenca.
– Man isi duj vašta i panč palci pe mire vašta.
– Razem isi man 10 palci.
– Man isi duj hera i duj stopi.
– Adaj isi miro per.
– Adaj isi miro paluj i miro piko.
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Elevblad 3

Sir jof vidičhol?
Elias isi dosič hučo i šuko čhavo.
Leskro muj isi podlužno i dosič šuko.
Les isi čemna, krutka bala i bronzova jakha.
Jako manuš to jof isi lačho.
Jof isi pravie zafvse usandlo.
Jof isi lačho i respektinel saren.
Elias isi pomocno. Jof isi censto čekavo.
Jof isi rakirdo i spokojno.

Sander 12?
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Elevblad 4

Gilitko zabava
Rušin šero adaj
Rušin šero adaj i odoj.
Rušin vašta sigo.
Viprostin mišto pike.
De tut pe bul i te policki
Rušin šero odoj i adaj.
Rušin vašta sigo.
šero, pike, čang i palci, čang i palci.
šero, pike, čang i palci, čang i palci.
Jakha, kana, policki moginen te doresel.
Melodia: šero, pike, čang i palci, čang i palci
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Elevblad 5

Čalo
Kroppen
Le da lava kaj isi pe dolo i pisin pe odpoviednio linja!
Välj orden från rutan och placera dem på rätt linje!
A. jak

B. bal

C. brvi

D. kan

E. muj

F. nak

G. broda

H. men
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Elevblad 6

Čalo
Kroppen
Le da lava kaj isi pe dolo i pisin pe odpoviednio linja!
Välj orden från rutan och placera dem på rätt linje!
A. stopa

B. šero

C. vast

D. čang

E. biodri

F. ramieni

G. per

H. okčio
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Statosko khelipe – Kroppsspel
pocontko

konco

Materialo: Šoverigengri kostka, jek sahovnica kazde manušeske.
Zasada grakri: Čhurdes kostkasa jek a pužni javir gračo čhurdel kostkasa. Dzia
dakici kroki kici kostka sikavel. Citin zagatka glošno romanes. So nadzines laf sir
pe kharel čalo, to san te dzial trin kroki te pauj. Kon javel pierso te celo to vikhelel.
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Elevblad 7

Kaj dukhal tut? Sir san
Keren te para. Jek pes pučel a javir odphenel.
Gör i par. Den ena frågar och den andra svarar.
Pitanio: Kaj dukhal tut? Sir san?
Fråga: Var har du ont? Hur mår du?

Man isi
goroncka.

Dandeskri
duk.

Dukhal
man šero.

Man isi
sereskri duk.

Pereskro
nasvalipen
isi man.

Man dukhaln
mire stopi.

Man dukhal
miro vašt.

Dukhal
miro per.

Sil isi
mange.

Dukhal
man kirlo.

Trušuleskri
duk.
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Elevblad 8

Sir san?
Bardzo
mišto.
Sir san?
Na adzia
mišto.
Sir san?
Hirja isi
mange.
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Elevblad 9

Čialo
Kroppen
Napisin čialoskre lava te singulari i plurali.
Psziklado: Dava isi jek jak, dava isi duj jakha.

a) Daja isi

Dale isi

b) Dava isi

Dale isi
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Elevblad 9

c) Dava isi

Dale isi

d) Dava isi

Dale isi

e) Dava isi

Dale isi
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Mat
Mat
Mat och
och gästfrihet
gästfrihet är
är en
en viktig
viktig del
del av
av den
den romska
romska kulturen.
kulturen. II det
det
här
här temat
temat får
får eleverna
eleverna arbeta
arbeta med
med ord
ord och
och uttryck
uttryck som
som anknyter
anknyter
till
till mat.
mat. II temat
temat ingår
ingår också
också romers
romers mattraditioner
mattraditioner och
och kultur
kultur vid
vid
olika
olika högtider.
högtider. Här
Här ges
ges stora
stora möjligheter
möjligheter för
för eleverna
eleverna att
att möta
möta
romanipe.
romanipe. Vad
Vad betyder
betyder till
till exempel
exempel mat
mat och
och gästfrihet
gästfrihet för
för många
många
romer?
romer?
Att
Att läsa
läsa recept
recept kan
kan ge
ge bra
bra övning
övning ii att
att använda
använda imperativ
imperativ och
och
ämnesord
ämnesord som
som till
till exempel
exempel glass
glass och
och juice.
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 hemsida: www.skolverket.se
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Övningar till texter
• Använd de korta dialogerna So isi tuke najfededir? och
Podas te tiša 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
mai drago? och Thas skafidi.
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Elevblad 1

So isi tuke najfededir?
– Me som bokhali, nani žadno haben dre lodufka.
– Dzias te kinel te bolta.
– So te kinas?
– Haben.
– Savo isi tiro ulubiono haben?
– Nalešniki.
– To kinas saro so pochebno i keras nalešniki.
– Ne!!

Podas te tiša
– Haben kerado, Sander mogines te pomogines
te čhuvas pe tisa te kuhnia?
– Duj čare, duj videlci, duj čhuria, i duj sklanki.
– So kames te piel pas haben?
– Thud, parikiraf.

77

Kapitel

8

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 mogines te kerel?
• 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 pejekto pientro
• Låt eleverna berätta och skriva samma typ av text med ordningstalen utifrån sitt eget perspektiv.
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Elevblad 1

So mogines te kerel?
Paula isi korkori khere. Radio lokhes bašavel. Daj I dat isi
dre buti. So me som te kerel dadives? Del brisint I balval
isi avri. Joj šunel sir brisint del te dudali. Lišcien isi dasave
šukar kolori žulto, lolo, pomarancovo, bronzovo. Naturakri
spizarka isi celo te ovoci i te našeni. Čirikle moginen te
han kaj te thulon. Čirikle kaj na rakhen so te han to
pofruvinen te fededir šteti. Mišli psefruvindle sigo sir
blisko albo pieruno. So me som te kerel? – mišlinel joj.
Me nakamaf te pisinel albo te malinel.
Som te čitinel kšonska ”Tvillingarna – T
 horntwaites”
Na, me šunava fededir pe muzika mange. Joj
pocujindzia tatipen te peskro čialo. Paula mišlinel pe
mijal sir moginela terivel line, krutka holuva i podzia.
Kedi moginela te opalinel pes i te plivinel dre morzo. Lodi
pherdo, mums. Te htel pe trampolina i tradel roverosa
pe dzelnica. ”...” If perel i isi sil okolo – 5 stopni” šunel
joj pe radio.
Peso dava isi te javel mišto? Mišlinel Paula.
Joj lel peskre sluhafki pe kana i šunel gila pe interneto.
Mobilo pipinel, jek sms lakre mamniati. So joj kamel?
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Elevblad 2

Me bešav
pejekto pientro
Me som beštli pe pierso pientro phenel Paula.
Me som beštli pe javir pientro phenel Angelica.
Me i miri semenca sam beštle pe trito pientro
phenel Lukas.
Jame sam beštle pe štarto pientro phenel
Sander. Me som pančto čhavoro.
Te šofto čhon obdzial Paula berš.
Angelica isi eftato vnuko.
Lukas isi te ohtoto pilkakri grupa.
Sander isi eniato kuzino.
Lengre naucičeloskre urodzini isi te dešte majo.
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Elevblad 3

Beršitko čiro
Årstiderna

Vent

Mijal

Ješen

Viosna

Save si?
Save isi viosnakre čhona?

Mijaleskre čhona?

Ješeniakre čhona?

Vendziakre čhona?
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Elevblad 4

Čhona
Månaderna
Ramo le vorbi romanes:
1.

sticnio

2.

luto

3.

marco

4.

kvietnio

5.

majo

6.

czerfco

7.

lipco

8.

šerpnio

9.

vrzesnio

10. paždzerniko
11. listopado
12. grudnio
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Elevblad 5

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

jekto
javir
trito
štarto
panvčto
šofto
eftato
ohtoto
enjato
dešto
dešujekto
dešudujtko
dešutrito
dešuštarto
dešupancto
dešušofto
dešueftato
dešuohtato
dešueniato

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

bišto
bištejekto
bištedujegro
bištetrito
bišteštarto
bištepančto
bištešofto
bište eftato
bišteohtoto
bište enjato
trianda
štarvardeš
pančvardeš
eftavardeš
ohtovardeš
oxhtovardešto
enjavardeš
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Elevblad 6

Pogoda – Väder
Pogoda isi ...
šukar

vacker

nudno

tråkigt

jasno

klar

dziugali

dyster

khamitko

soligt

pohmurnie

molnigt

tato

varmt

sil

kallt

tatipen

hett

hlodno

kylig

mišto

bra

hirja

dåligt

Avri isi
silipen

köld

tato čiro

värmebölja

balval

blåsigt

zašniežono

snöigt

kindo

fuktigt/blött

brisinditko

regnigt
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Elevblad 7

Sök svar till
följande frågor!
1. Savo čiro dre sticnio?

2. Savo čiro dre lipco?

3. Savo čiro dre paždzerniko?

4. So mogines te kerel sir perel brisint?

5. So mogines te kerel sir kham tačkirel?

6. So mogines te kerel sir jif perel?
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Elevblad 8

Savi pogoda isi dadives?
Vad är det för väder idag?
Poloncin razem zdienči i odpovieč
– napisin odpovieč tel lačho zdienčo:
Del brisint baro

Kham šviecinel

Del brisint

Pohmurnie

jif del

Balval

Pe phaš kham

Bari balval
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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?
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• 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.
• 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”. L yssna 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.
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Elevblad 1

Me adzia
mišlinaf kaj
Me mišlinaf kaj isi fajnie te khelel te gra televizijno
Me mišlinaf kaj isi smutno so isi varikon nasvalo
Me mišlinaf kaj dava isi niesamivito
Me mišlinaf kaj nani mišto so isi vojna
Me som zadovolono so den mange prezento
Me som zdenervovano so varikon iritinel man
Me som zadovolono so dikhaf kaj javir isi ušmiehnienta
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Elevblad 2

Man isi …
Phen so isi te tire semenca a so la nani.
Mire da i mire dades isi

Mire da i mire dades nani

Mire phenia i pšales isi

Mire phenia i pšales nani

Man isi

Nani man

Mire kolega isi

Mire kolega nani
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Elevblad 3

So isi dre pokojo?
Vad finns det i rummet?
Uvarzin! Isi soš so isi dre butedir pokoji! So znacinen lava.
Ščotka te danda Habnitko tišia
Patelnia

Čhiben

Stojonco lampa

Hodniko

Piri

Lusterko

Lampa

Banko

Šafka

Stereo

Tišia

Divano

Baro pokojo

Laženka

Garderoba

Sipialnia

Tremo

Tremo
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Elevblad 4
Urzivin da lava i ophen romanes kon/so
isi giltuti, pe zervo i čiaci rig, pal tuti:
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

Volno čiro
På fritiden
Me treninaf
pe ...

pilkanožno

karati

narti

vaštitkopilka

Plivanio

kosikufka

našaf

pinpongo

Slolom

hokeio

kheritkobandi

ližli

tromba

gitara

furuja

piano

skšipci

baso

tromba

keyboard

Me khelaf ...

kheliben

Tv-kheliben

datakheliben

fodi

Me čitinaf ...

kšonska

gazeta

lekci

dziaf te
kino

žežbinaf
(snickrar)

obdikhaf
filmi

Dziaf te
kaviarnia

dikhel pe
filmura
si ávral

pekel

bavinel pes
dziuklesa

dzial pe mačhe

skendel
muri (bär)

khelel

khelel dre
teatro
dikhel pe tv

Me bašavaf
pe ...

Me malinaf ... som mire
kolegenca

Savo isi tiro zamilovanio
So keres pošli skola?

Si tut varisavo hobi?

So kamdzianis te keres pe tiro volno čiro?
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Elevblad 6

Ružna sporti
Olika idrotter
Tirde jek linia te zdiencio i lačhi odpovieč. Napisin pe linia laf.
Dra streck mellan bild och rätt ord. Skriv ordet på linjen.

narti
plivanio
pilkanožno
kheritkobandi
hokeio
slalom
vaštitkopilka
jazda nalodzie
karati
pinpongo
kosikufka
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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
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Övningar till texter
Ruv i zajonco
• 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

Ruv i zajonco
Isi peske jekvar, ale na adzia harga daleske, jek vidarzenio, tu
san te paciel dre da opoviešč, bo so dava na javiabi pe čacipen
to na ophendlebi.
Hor dre dobaro ves dzidzonis sare zvierzaki te harmonia. Sare
pes dzinenis i respektinenis. Sir tu dzines to isi zafse jek kaj isi
vinalasca i vimišlinel ružna dinale zeci. Dova isis ruv. Ale sir dava
isi to i tak ruves isis najbaredir respekto lendi sarendi. Ale kedi
ruv virakhelis rurzna dinale rzeci to dova pes odmarelis pe
sarendi zvierzakendi kaj bešenis dre do veš.
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Elevblad 1
Nijal sigo psenašča i ješeni pes zacninel te zbližnel. Razem
zadecidindle sare zvierzaki kaj sare phares kerena buti ješeniake
sare spulpracinenis pesa kaj te javel len but haben pe vent.
Do bari vent isis dlugo i silali. Nagle bagel lolo čiriklo (rödhake).
– Ci dikcia varikon ruves? Zvierzaki nadzinen kaj pes kerdzia ruv.
Sigo našel vesitko zajonco te ruveskri nora.
– Halo, san tu khere, ruv, kharel vesitko zajonco. Ruv kašlinel
i stenkinel.
– Adzia kohano vesitko zajonco, me som khere. Tu morze nadzines
ale me man na čujinaf mišto me som nasvalo, phenel ruv.
Pal naharga sare zvierzaki pes dodzindle kaj ruv pes hirja čujinel
i isi nasvalo i kašlinel. Sare zvierzakenge pes kerdzia škoda do
ruves, navet kedi najekvar kerelis dinale rzeci. Jelenio phendzia
kaj sare zvierzaki isi te dzial te ruveskri nora i te ligirel leske tikno
prezento. Morze jof pes fededir pocujnela so sare dziana te jof
te zadikhel. Psez celo dives dzianis zvierzaki te zadikhel te ruv.
A kana zadecidindzia vesitko zajonco kaj te zadikhel ke ruv.
Vesitko zajonco zadikhel te maškiral dre ruveskri nora.
– So navdzias te maškiral, vesitko zajonco. But isis te me te
zadikhel dadives, phenel ruv.
– Me mišlinaf kaj me navdziava te maškiral, phenel vesitko
zajonco upartes.
– Soske? phučel pes ruv podejzlivie.
– Jo, ruv me dikhaf but šladi te if kaj vdzian te maškiral ale me
nadikhaf žadna kaj te vidzian pale avri, phenel vesitko zajonco
I nasšča peske sigo dorik.

102

Hemmet, skolan och intressen

Elevblad 2

Zvierzaki i natura
Djur och natur
Sir kharen pes dale zvierzaki pe romani chib?
Vad heter dessa djur på romani chib?

3
4
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Elevblad 3

Zvierzaki i natura
Singularis – pluralis
Singulari

Plurali

Jek graj

		

But graja

Jek mačhio

		

But mačhe

Jek khaca

		

But khaci

Jek sap

		

But sapa

Jek dziukel

		

But dziukela

Jek bakro

		

But bakre

Jek reca

		

But reci

Jek papin

		

But papinia

Jek ruv

		

But ruva

Singulari

Plurali

Jek graj 			

But

Jek mačhio 			

But

Jek khaca 			

But

Jek sap			But
Jek dziukel 			

But

Jek bakro			But
Jek reca 			

But

Jek papin 			

But

Jek ruv 			

But
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Elevblad 4

Ophenibniaskro plano
Pisarzo:

Titulo:

Sopeskerel

Manuša

šrodovisko

Pierso

Pužni

Ostatnio
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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?
– Vad betyder elevens namn?
• 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. Polsk romani (Skolverket 2014),
se särskilt avsnitten i kapitlet Kamlimos aj ansurimos/Kärlek
och äktenskap, s. 25–40.
Boken kan laddas ner från S
 kolverkets 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

Jekh šukar djes
ande primavera
Jek khamitko dives isis Lukas i Angelica avri pe
skolno podvurko. Jone zakirenis pe Paula i Sander.
Vlasnie dava kurko isis len razem jek skolno prosekto
pal Demokracia, čhavorengrikonvencia i Antiziganizmo.
Angelica bešli i mišlinelis so dasaro znacznel.
– Lukas, dzines so čhavorengri konvencia znacznel?
Phenel Angelica.
– Jo, dava pes zacninel kedi Tut isi pravo te ..., jo dzines!
Phenel Lukas.
– Na, phenel Angelica, palsodzial? Phenel joj.
– Jo, tu dzines, tut isi pravo te ..., skola i adzia, halos
tu? phenel Lukas sigo.
– Sir miri daj zacnindzia 1 klasa to tesz zacnindzia
lakri mamni i dat razem lasa te 1 klasa, phenel
Angelica te Lukas. Lukas dikhel pe lati, i mišlinel soske.
– Jo, Gil jame roma bešasis dre budi i dre vagoni a
dadives beštle sam dre khera. Gil namoginenis roma
te piren dre skoli. Kana isi jamen pravo te tu dzines,
phenel joj.
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Elevblad 2

Skriv bildtexter på
romani chib till bilderna
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