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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
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 k unskaper
i projektet. Ett speciellt tack till skribenten Eleonor Frankemo och Jon Pettersson
som översatt delar av materialet. Vi hoppas att materialet ska ge modersmålslärare
och elever inspiration och verktyg i planeringen av modersmålsundervisningen i
resanderomani/svensk 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 som nationellt minoritetsspråk inom ramen för romani som andraspråk på grundskolans
årskurser 4–6. Lärarhandledningen grundar sig på kursplanen
i romani som andraspråk och betonar sambandet i nybörjarundervisningen mellan olika romska gruppers 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
ska eleverna möta grammatiska strukturer och former då har
ett tydligt syfte i kommunikationen.

Jon Pettersson,
Helsingborg 2016
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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 har två genus: maskulinum och
femininum.
Temat kan också innehålla en introduktion om romani och dess
talare i olika länder. I de flesta länder där romani talas är det ett
minoritetsspråk. Språket har flera olika dialekter eller varieteter,
till exempel lovara, kelderash, svensk romani, arli, kale med flera.
De som talar någon form av romanispråk kallas för resande
eller romer.
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Aktiviteter
• 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 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.
• 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 g
 rupper
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 resande eller andra romer.
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Häl snings- och artighetsfra ser, alfabetet och utta

l

Elevblad 1

Maria ta Jakob
Maria: Latcho dives! Sass latchot me’ de’?
Jakob: Ehe, sass hunkar latchot. Me’ de’?
Maria: Sass latchot.
Jakob: Hej!
Maria: Hej! Menn dikkas!

Angelica ta Lucas
Angelica: Latcho dives! Sass latchot?
Lucas: Tchiskot. Å du?
Angelica: Dova jalar.

Sonny ta Mikael
Sonny: Latcho dives!
Mikael: Latcho dives!
Sonny: Latchot ti dikkas. Aschar sass latchot me de’?
Mikael: Pakkrepa latchot! Å me’ de’.
Sonny: Sass latchot me’ mander! Menn dikkas!
Mikael: Menn dikkas!

Latcho dives!
Sass latchot
me’ de’?
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Häl snings- och artighetsfra ser, alfabetet och utta

l

Elevblad 2

Hunkar sass
tchiskot?
Pakkrepa,
latchot.
Me naschar!
Hej!
Tchiskot,
å du?
Sass
latchot?
Menn dikkas.
Pass pre de’!
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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 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.

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 t externa
(vara, heta, bo, tala, ha, komma från). Verben i spelet kan
ändras och varieras allteftersom elevernas ordförråd växer.
• 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: ”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
Lucas
Läs och gå igenom texten tillsammans. Låt eleverna fylla i luckövningen Me i elevbladet utifrån sig själv.
Angelica ta Maria
Läs och gå igenom texten tillsammans. Låt eleverna fylla i
luckövningen och diskutera sedan de former som de har fyllt i.
Miro narta – Angelica
Läs och gå igenom texten tillsammans. Träna de olika formerna
för possessiva pronomen – miro, mi, mire – genom luckövningen
i elevbladet. Senare kan man använda elevbladet till att träna
även de andra formerna för possessiva pronomen:
diro, di, dire / leskro, leskri, leskre / marro, marri, marre /
domarro, domarri, domarre / lenngro, lenngri, lenngre
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Min familj

Elevblad 1

Lucas
Me karrar Lucas.
Me hunkar dessody bersch purano.
Me hunkar svedikko ta romano.
Mire pure hunkar fonn Dannikke-temma.
Me boddrar dre Göteborg.
Mi deja karrar Karolina.
Miro dad karrar Josef.
Mi pen karrar Jessica ta miro pral Alex.
Mi dakkridej karrar Inez.
Miro dakkrodad karrar Willy.
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Elevblad 2

Angelica ta Maria
Angelica: Latcho dives! Me karrar
Angelica. Só karrar du?
Maria: Miro nav aschar Maria.
Angelica: Fonn kaj hunkar du?
Maria: Me hunkar fonn Dannikke-temma.
Me rakkrar romani.
Angelica: Me rakkrar Dannikke-, Svedikke- ta
Anglikke-rakkrepa, ta ninna romani.
Maria: Me rakkrar ninna Svedikke-rakkrepa.

Angelica ta Lucas
Angelica: Latcho dives! Só karrar du?
Lucas: Me karrar Lucas.
Angelica: Kaj boddrar du?
Lucas: Me boddrar an Göteborg.
Angelica: Konn hunkar doja?
Lucas: Joj hunkar mi pen.
Angelica: Só karrar li?
Lucas: Joj karrar Maria.
Angelica: Sarr butt bersch hunkar li?
Lucas: Dess bersch.

Angelica 11
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Elevblad 3

Miro narta
– Angelica
Miro narta aschar: daden, deja, Alan ta mander.
Miro dad karrar Jan ta mi deja Marta. Miro pral
karrar Alan ta dessoschov bersch kammar lo.
Me kammar baro narta. Kammar miro
dadeskridej. Joj karrar Marita li. Miro
dadeskrodad karrar Josef. Mi dakkridej karrar
Sofia. Miro dakkrodad karrar Anton.
Me kammar jekk dadeskri pen ta jekk dadeskro
pral ninna. Mi deja kammar jekk pral ta jekk
pen li. Me kammar jekk kusin.
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Elevblad 6

Me – luckövning
Me karrar 					.
Me hunkar			

bersch purano.

Me hunkar ninna 					.
Miro narta avar fonn					
Me boddrar dre 				

.

Mi deja karrar 				

.

Miro dad karrar 				

.

.

Miro pral / mi pen karrar 			
Mi dakridej karrar			

.

Miro dakrodad karrar 			

.

.

Me
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Elevblad 7

Angelica ta Maria
– luckövning
Angelica:

Latcho dives! Me 			
Sarr 			

Angelica.

du?

Maria:

Me 			Maria.

Angelica:

Fonn kaj 			

Maria:

Me hunkar fonn

du?

Me 			romani.
Angelica:

Me 			

romani, anglikke,

svedikke ta dannike rakkrepa.
Maria:

Me			

Angelica:

Kaj			du?

Maria:

Me 				Göteborg.

Angelica:

Konn hunkar 			

Maria:

Joj hunkar 		

pen.

Angelica:

Sarr 			

li?

Maria:

Joj 				Sara.

Angelica:

Sarr butt 			

Maria:

10				.

ninna svedikke rakkrepa.

?

hunkar Sara?
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Elevblad 8

Miro narta Allan
– luckövning
		narta aschar: 			dad, deja,
Allan ta mander.
_____________ dad karrar Jan ta ___________
deja karrar Marta. __ _____ pral karrar Allan.
Joh hunkar 16 bersch.
Me kammar dosta butt natinga. Me kammar jekk
dakkridej. Joj karrar Margita. __________
dakkrodad karrar Josef..			 dadeskridej
karrar Sofia.

_____ dadeskrodad karrar Anton.

Me kammar jekk bibbi ta jekk kakk. Jonn aschar
____________ dadeskre pen ta pral.
___________ deja kammar jekk pral, joh hunkar
__________ kakk. Joj kammar ninna jekk pen li kai
hunkar 			

bibbi. Me kammar jekk kusin.
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3

Paula 11

Vem är jag?

Sander 12?

Genom att med några enkla ord berätta om sig själva får eleverna
träna på att använda substantiv och verb som har med deras
egen person att göra. I en presentation kan de o
 ckså 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, resande,
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 beskriva
hur någon ser ut. Samla bilder på kända resande eller andra
romer 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
Jekk pukkepa palla mander
• Fråga eleverna vad de tror att dikten handlar om.
• Läs texten tillsammans och öva extra på nya ljud som
förekommer i texten och som är obekanta för eleverna.
Angelica, 11 bersch ta Lucas, 12 bersch
• Låt eleverna bekanta sig med Angelicas och Lucas 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?
• Låt eleverna göra en beskrivning av sig själva i likhet med
Angelicas och Lucas 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.
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Vem är jag?

Elevblad 1

Jekk pukkepa
palla mander
Me karrar Paula.
Me hunkar dessojekk bersch.
Mi pen karrar Anna.
Me boddrar an Malmö.
Me jar to Nydala drabbrehispa.
Me jar miro panschto bersch dojj.
Me kammlar ti ranndra ta makkla.
Me kammlar ti kella vri.
Me kammlar mi dakkridej ta miro dakkrodad.
Me kammlar tchirrklen.
Me kammlar jukklen.
Butteder kammlar mander grajja.
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Vem är jag?

Elevblad 2

Angelica, 11 bersch
ta Lucas, 12 bersch
ch
Nav: Angelica, 11 bers
a
hra piano ta matchep
sc
ba
y,
nd
ba
ne
in
n:
Intresse
ispa: ginnepa ta idrott
eh
br
ab
dr
an
ne
äm
a
Feddeder
nnalo
Feddedera farrna: se
matchka
Feddedera grescho:
sta
Denkrar pre: ti ka pa
ta tchavvring
Latchi ti: ti makkla

Denkrar tchi pre: sapp

a

Nav: Lucas, 12 bersch

Intressen: fotboll

Feddedera ämnen an drabbrehisp
a: baschrepa ta idrott
Feddedera farrna: blavvano
Denkrar pre: vordinja
Latcho ti: pekkra maro ta marrk
lier
Denkrar tchi pre: ti kossta
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Vem är jag?

Elevblad 3

Nijallesko nitan
Me hunkar romano

Hunkas menn tchi

Só aschar noschlot me’ dova?

schukker kettanes?

Menn hunkar sassaren jekk.

Domenn da’vri, purano

Parrnea, kalea, lollea ta jilltea.

ta terno.

Du ta mander

Dova barvalo ta ninna

Menn ta domenn

dova tchorralo.

Dollo passa dutte ninna.

Dova dy motte dela mander

Doja palla de’ ninna.

losschepa.

Sassaren hunkas menn

Forr soske me hunkar

kai jekk nitan nijalle.

mander.
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Vem är jag?

Elevblad 4

Kera kettane svakko
svar ninna jekk putchepa
Para ihop rätt svar på respektive fråga.

Só karrar
du?

Fonn kaj
hunkar Sara?

Kanna hunkar
Sander ti ava
kere de’ forr
kellepa?

Kammar
domenn bruk forr
hastrepa?

Joh hunkar ti
ava pallan
drabbrehispa
adives …
Me karrar
Lucas.

Pakkrepa tchi.
Menn naschtar
soles.

Joj hunkar
fonn Dannikke
-temma.
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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.
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Aktiviteter
• En enkel räkneövning är att läraren först räknar till tio på
romani tillsammans med eleverna. Exempelvis kan läraren
börja med noll, sedan säger den första eleven ”ett”, läraren
säger ”två” och så vidare. Upprepa övningen tills e
 leverna 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 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:
– 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 elevernahar 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.
– 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

31

Lärarblad

Övningar till texter
Sander ta deja
• Låt eleverna fortsätta dialogen mellan mamma och Sander
och använda räkneorden.
Lucaseskro dives
• Eleverna får återberätta Lucas 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 ta deja
– Me kammar dy vordinja pennar deja.
– Me kammar starr vordinja, pennar Sander.
– Men kammar so’ schov kettane, pennar deja.
– Me kammar pansch pabba, pennar Sander.
– Me kammar trinn, pennar deja.
– Menn kammar so’ okkto kettanes, pennar Sander.
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Elevblad 2

Lucaseskro dives
07.00 pre kambana.
Lucas jangnar pre.

16.00 pre kambana.
Lucas kar mittakke-kaben.

07.15 pre kambana.
Lucas tovvar se’.

18.00 pre kambana.
Lucas drabbrar si läxa.

07.30 pre kambana.
Lucas kar tajsakke-kaben.

19.00 pre kambana.
Lucas dikkar TV.

07.40 pre kambana.
Lucas kosstar dannjera.

20.30 pre kambana.
Lucas sutar.

07.50 pre kambana.
Lucas jar to drabbrehispa.
08.10 pre kambana.
Lucas drabbrar jekk
drabbelina.
12.30 pre kambana.
Lucas sikkrar se’ sivvrepa
an drabbrehispa.
14.05 pre kambana.
Lucas jar kere fonn
drabbrehispa.
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Elevblad 3

Siffrorna – Siffror
0

noll

20

byss

1

jekk

21

byssojekk

2

dy

30

trinndess

3

trinn

40

starrdess

4

starr

50

panschdess – paschsell

5

pansch

60

schovdess

6

schov

70

jefftadess

7

jeffta

80

okktodess

8

okkto

90

engjadess

9

engja

100

sell

10

dess

200

dysell

11

dessojekk

300

trinnsell

12

dessody

1000

hassar

13

dessotrinn

10000

desshassar

14

dessostarr

15

dessopansch

plus

kettane me’

16

dessoschov

minus

x nikklis fonn y

17

dessojeffta

lika med aschar kettanes

18

dessokkto

19

dessoengja
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Elevblad 4

Ginna vri ginnepan
Lös följande tal och skriv resultatet på
romani med bokstäver.

1.

femton + 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

Penna to dola vavren só du
dikkar dre kamorran. Rakkra
pre romani.
Tchivvra dy tärninga kettanes. Jekk pallan vaver.
Kasta tärning turvis.
a) Kera pre konn aschar A ta konn aschar B.
Bestäm vem som är A och vem som är B.
b) Ranndra pre só tärninga sikkrar. Tchivvra’n butter
vollter. Skriv och säg vad tärningen visar. Kasta flera
gånger var.
A

B

c) Le dy tärninga. Tchivvra dola dy ta ginna kettane,
le nikklis jekk fonn vaver eller ginna kettane dov ersto
vollter dova vaver. Ta två tärningar. Kasta bägge och
addera, subtrahera och multiplicera. Skriv svaren.
+

A

B

=

+

=

+

=

+

=

+

=

+

=

–

=

–

=

–

=

–

=

–

=

–

=

x

=

x

=
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Elevblad 6

Dre kamorra aschar
I rummet finns det
Roddra dre kamorra ta rakkra pre romani ti pukka
forr dola vavren só du dikkar.
Undersök rummet och använd romani för att
berätta resultaten för klassen!

Dre kamorra aschar:
1. 					 vali (fönster)
2. 					 drabbrepangre (elever)
3.					 vanntaskirea (hyllor)
4. 					 rakklia (flickor)
5.					 possittan (väskor)
6.					 gustroa (fingrar)
7. 					 tafflan (bord)
8. 					 stammea (stolar)
9. 					 tirakka (skor)
10.					 rakklea (pojkar)
11. 					 rischa (björnar)
12.

sikkrepaskrian/
mommale (lampor)
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Elevblad 7

Latcho ti dikkas!
Trevligt att träffas!
Fyll i dina egna uppgifter på romani och
använd dem som stöd för att presentera
dig till dina klasskamrater!
Me karrar …

Me hunkar

bersch ta

schonnjer purano.

Me boddrar an ...

Me boddrar an (stadsdel) ...

39

Räkneorden och klockan

Elevblad 8

Ranndra tele só du schunnar te
naschta ti svara to putchepan
Då du lyssnar på en presentation skriv anteckningar
och svara på följande frågor!
1. Sarr butt purano aschade dova ternedera
drabbrepaskro?
		bersch		schonnjer.
2. Sarr butt purano aschade dova puredera
drabbrepaskro?
		bersch		schonnjer.
3. Boddrar kommon an emlego del fonn forosa
kai de’? Konn ta kaj?
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Elevblad 9

Kambana
Klockan
(prick)

glan preddal

(prick)

i

pasch

starrtel

halv

kvart

över

Kanna du stear pre, kanna du jar to drabbrehispa, k
 anna
drabbrehispa aschar förbi, kanna kar du tajsakke-kaben/
mitakke-kaben/bellvnakke-kaben, kanna passchar du ti suta?
När vaknar du, när går du till skolan, när slutar du skolan, när
äter du frukost/lunch/middag, när lägger du dig?
Nevea lav. Randra lava pre romani. Penn lavana horrta. Denkra
pre te jekk stunt aschar schovdess minuter, jekk pasch stunt
trinndess minuter, jekk starrtels stunt aschar dessopansch
minuter ta jekk minut aschar s chovdess sekunder.
Nya ord. Skriv orden på romani. 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

Kambana

timme

stunt

halv

pasch

kvart i

starrtel glan

kvart över

starrtel pallan

minut

minut

sekund

sekund
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Kurkeske divesa
Veckodagarna
Dytodives
Trittodives
Paschkurko
Panschtodives
Parraskodives
Lörda
Kurkodives
Buttepasko dives
Kurkesko dives
Fri-dives

Rakkrepaskre övningar
(Putcha pre svedikke-rakkrepa vid behov)

Muntliga övningar
(frågorna på svenska vid behov)
Kanna stear du pre?
Kanna jar du to drabbrehispa?
Kanna aschar drabbrehispa slut?
Kanna kar du tajsakke-/mittakke-/bellvnakke-kaben.
Kanna paschar du de´ ti suta?
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Elevblad 11

När träffas vi?
Måndag

Måndag

Måndag

kambana 13.15

kambana 12.30

kambana 21.05

Tisdag

Tisdag

Tisdag

kambana 20.40

kambana 13.15

kambana 09.30

Onsdag

Onsdag

Onsdag

kambana 15.25

kambana 16.35

kambana 20.45

Torsdag

Torsdag

Torsdag

kambana 16.18

kambana 23.30

kambana 21.00

Fredag

Fredag

Fredag

kambana 11.10

kambana 13.10

kambana 24.00

Lördag

Lördag

Lördag

kambana 12.05

kambana 18.55

kambana 21.59

Söndag

Söndag

Söndag

kambana 14.30

kambana 06.30

kambana 08.15

Imorgon

Imorgon

Imorgon

kambana 07.15

kambana 23.00

kambana 11.00
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Elevblad 12

Tchiron
Kambana 24.00

Kambana 14.00

Kambana 01.00
Kambana 02.00

Ratti

Kambana 03.00

Kambana 19.00

Kambana 06.00
Tajsarrla

Kambana 08.00

Kambana 20.00
Kambana 21.00

Bellven

Kambana 22.00

Kambana 09.00

Kambana 23.00

Kambana 10.00
Kambana 12.00

Dives

Kambana 18.00

Kambana 05.00

Kambana 11.00

Kambana 16.00
Kambana 17.00

Kambana 04.00

Kambana 07.00

Kambana 15.00

Pasch-dives

Kambana 13.00

Dela in dygnet efter timmar,
svara på frågorna på romani
1. Om klockan är 18.00 vad är det då?
2. Om klockan är 11.00 vad är det då?
3. Om klockan är 01.00 vad är det då?
4. Om klockan är 12.00 vad är det då?
5. Om klockan är 23.00 vad är det då?
6. Om klockan är 10.00 vad är det då?
7. Om klockan är 16.00 vad är det då?
8. Om klockan är 24.00 vad är det då?
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Nummerspel
Farra
-an

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
Mål

10

Spekkrepangre: 2–3 manuscha.
Ti kamma: Jekk tärning ta jekk kotta ti ja ninna forr svakko spekkrepaskro.
Regler: Tchivvra tärning, jekk palla vaver. Ja jekk jaben forr svakko jakk pre tärninga.
Ginna pre romani forr svakko jaben. Janar du tchi lavet forr dova ginn dri valit du
ster pre motte du ja trinn jaben to pali. Ersto andre mål vinner!
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Elevblad 13

Sifferbingo

46
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5

Färger och kläder
I det här temat får eleverna benämna färgerna och olika klädesplagg på romani 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 klädtraditioner och samtala med
eleverna om dem.
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Aktiviteter
• Låt eleverna rita en bild på olika romska gruppers traditionella
romska kläder som de kan känna till. Använd webben för att
visa exempel.
• Prata om de traditionella kläderna. Förslag på samtalsämnen:
– Vilka färger har kläderna?
– Hur går flickor respektive pojkar klädda om de är
traditionellt klädda?
– Hur klär man sig i andra romska grupper?
– Har alla romska grupper traditionella kläder?
– Hur klädde man sig inom din romska grupp 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
Mi feddedera farrna
• 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 isar ti le pre mander?
• 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

Mi feddedera
farrna
– Me dikkar farrna, pennar Sander.
– Bolla kai mander kammar dre vasta aschar jillto,
pennar Lucas.
– Miro tav aschar kalo, pennar Angelica.
– Mi possitta aschar lolli, pennar Paula.
– Mi feddedera farrna aschar sonnakeno,
pennar Sander
– Mi feddedera farrna aschar mellano, pennar Lucas.
– Mi feddedera farrna aschar blavvano,
pennar Angelica.
– Mi feddedera farrna aschar sennalo, pennar Paula.
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Elevblad 2

Save isar ti
le pre mander?
– Me kammar kollivar, tellan-hoffser, hoffser
ta nuttan pre, pennar Sander.
– Me kammar kollivar, tellan-hoffser, tchokka
ta nuttan pre, pennar deja.
– Kanna me jar vri lear mander tirakka, rekkla,
men-dikklo ta forrlotcha pre, pennar Sander.
– Kanna me jar vri lear mander tirakka, plassta,
possitta ta forrlotcha pre, pennar deja.
– Adives hunkas menn ti ja pre bja, pennar deja.
– Save isar hunkar mander ti kamma pre?
putchar Sander.
– Hoffser, gad ta dummoskiro. Du hunkar ti ascha
rannkano, pennar deja.
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Elevblad 3

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

Lollo
Sennalo
Blavvano
Jillto
Sivvo
Kalo
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Elevblad 4

Vad har jag på mig?
Kera je linje masskar lav ta karrtli.

Hoffser
Tchokka
Gad
Nutta
Kollivar
Rekkla
Stadi
Plassta
Forrlotchan
Men-dikklo
Tirakka
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Farrnako spekkrepa – Färgspel

Farra
-an

Mål

Spekkrepangre: 2–3
Material: tärning, spelpjäs to svakko spekkrepaskro.
Regler: Tchivvra tärninga jekk palla vaver. Ja jekk jaben forr svakko jakk pre tärninga. Ginna
kanna du jar pre romani. Janar du ti penna farrnan pre dola beda/tchirna du avar pre motte
du biddra dojj. Janar du tchi dola farrna motte du ja to pali trinn jaben. Ersto to mål vinner.
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Elevblad 5

Isarna pre

hubba / stadi / pirrka / dikklo - pre schero
rekkla / gad / nutta / tchokka / ripen - pre truppo
hoffser / kuttia hoffser - pre pirena
tirakka - pre pirena
forrlotchan / forrussa - pre vaschtena

Joh / Joj kammar orangea forrlottchan pre vaschtena.
Joh / Joj kammar jekk sennalo nutta pre.
Joh / Joj kammar sivvea tirakka pre pirena.
Joh / Joj kammar jekk orange men-dikklo runt menja.
Joh / Joj kammar jekk orange hubba pre schero.
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Elevblad 6

Makkla karrtlian
ninna farrna
Färglägg bilden
Ginn dy aschar jekk jillto/gellbano kamm.
Ginn trinn aschar jekk lollo vordin.
Ginn jekk aschar jekk sennalo rukk.
Ginn jeffta aschar jekk jillto lolloji
Ginn schov aschar jekk kalo strekklan.
Ginn pansch aschar jekk parrno budar.
Ginn starr aschar jekk sivvo ker.

2

1

6
3

5

4

7
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Kropp och hälsa
Hur benämner man kroppens olika delar på romani 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 e
 levernas 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 resande och 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:
–– 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?
• Sjung och gör rörelserna till sången Huvud, axlar, knä och tå
tillsammans i klassen. Läraren sjunger först visan ensam för
eleverna på romani 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 när de svarar.

58

Lärarblad

Övningar till texter
Sander hunkar dukkalo
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?
Kajj hunkar mander!
• Ändra meningarna i texten och be eleverna att göra en
teckning till texten. Meningarna kan gärna vara lite ”knasiga”.
Sarr dikkas lo/li vri?
• 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 resande och/eller romska personer.
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Elevblad 1

Sander hunkar dukkalo
Leskre kannja dukkar. Joh schunnar kerrija lo.
Leskro tchekkan aschar tatto. Joh hunkar dukkalo.
Sander kammar dukkepa dre schero ta menja ninna.
– Sarr kannsla du de’? Putchar deja.
– Noschlot, me hunkar dukkalo, pennar Sander.
Deja kannslar pre Sanderskro tchekkan.
– Du hunkar tatto, pennar li.
Sander tavar Paula.
– Hej Paula kajj,
– Hej Sander kajj, me hunkar dukkalo, dov jalar
tchi forr mennde ti dikkas adives, pennar Sander.
– Dann ler mennder ti dikkas jekk vaver dives, 		
	pennar Paula.
– Ehé avvalen, pennar Sander.
– Av sasto! Pennar Paula.
– Pakkrepa! Pennar Sander.
– Hej, menn schunnas pali!
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Elevblad 2

Kajj hunkar mander!
Me kammar jekk schero ninna bal.
– Upri mi flattan kammar mander jekk
nakk, dy jakkar ta jekk moj.
– Me schunnar ninna mire kannjer.
– Me kammar dy mussinga ta dy vaschta
ninna pansch gustrea pre svakko vast.
– Kettanes kammar me dess gustrea.
– Me kammar dy pirea.
– Kajj aschar miro perr.
– Kajj aschar mi bul ta dummo.

61

Kropp och hälsa

Elevblad 3

Sarr dikkas lo vri?
Hur ser han ut?
Elias hunkar jekk dosta langsto ta sano tchavo.
Leskro flattan aschar langstes ta sanot. Leskro
bal aschar kutti ta tamlo, å leskre jakkar aschar
mellane.
Joh hunkar tchakke malano.
Sass-tchiro losschano.
Joh kammar pattipa to vavren.
Elias hunkar hastrano.
Joh hunkar nyskeri.
Joh rakklar butt ta hunkar stilad.

Sander 12?
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Elevblad 4

Sånglekar
Kera scherot kajj
Kera scherot kajj å dojj.
Kera mussingana siggt.
Rikkra pikkena opre.
Dabba bul å schammane.
Kera scherot kajj å dojj.
Kera mussingana siggt.
Melodi: Blinka lilla stjärna

Huvud, axlar, knän och tår
Schero, pikken, tchanga tär, tchanga tär.
Schero, pikken, tchanga tär, tchanga tär.
Jakker, kannjer, schamma schalen ler.
Schero, pikken, tchanga tär, tchanga tär.
Melodi: Huvud, axlar, knä och tår
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Elevblad 5

Truppo
Kroppen
Välj orden från rutan och placera dem på rätt linje!
A. jakk

B. bal

C. påvving

D. kannj

E. moj

F. nakk

G. pavunia

H. men
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Elevblad 6

Truppo
Kroppen
Välj orden från rutan och placera dem på rätt linje!
A. pirsling

B. schero

C. vast

D. tchang

E. påssing

F. pikko

G. perr

H. kuning
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Trupposko spekkrepa – Kroppsspel
Farra
-an

Mål

Material: Tärning ta jekk kotta ti ja ninna.
Regler: Tchivvra tärninga, jekk palla vaver. Ja jekk jaben forr svakko jakk pre
tärninga. Ginna pre romani. Janar du tchi lavet forr dova truppesko del
kai sikkras pre karrtlia motte du ja trinn jaben to pali. Ersto to mål vinner.
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Elevblad 7

Kaj kammar du dukkepa?
Sarr kannslar du se’?
Kera dy kettanes. Jekk putchar ta dova vaver pennar.
Gör i par. Den ena frågar och den andra svarar.
Putcha: Kaj kammar du dukkepa? Sarr kannslar du de’?
Fråga: Var har du ont? Hur mår du?

Me kammar
scherosko
dukk!

Me kammar
tattopa.

Miro perr
aschar
kerrija.

Me kammar
dukkepa dre
mussina.

Me kammar
dannjeske
dukk.

Miro schero
dukkar.

Miro piro
dukkar.

Miro perr
dukkar!

Mi men
dukkar!

Me hunkar
dukkalo.

Miro dummo
dukkar.
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Elevblad 8

Sarr kannslar
du de’?
Pakkrepa
latchot!
Sarr aschas
dova?
Tchi só
latchot!
Sarr aschas
dova?

Me kannslar
ma’ kerrija!
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Elevblad 9

Truppo
Kroppen
Fyll i kroppsdelarnas namn i singular och plural.
Exempel: Det här är ett öga, de här är ögon.

a) Kava hunkar jekk

Kala aschar dy

b) Kava hunkar jekk

Kala aschar dy
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Elevblad 9

c) Kava hunkar jekk

Kala aschar dy

d) Kava hunkar jekk

Kala aschar butt

e) Kava aschar

Kala aschar
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och romers mattraditioner
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Mat
Mat
och gästfrihet är en viktig del av den romska kulturen. I det
71
här temat får eleverna arbeta med ord och uttryck som anknyter
till mat. I temat ingår också resande och romers mattraditioner
och kultur vid olika högtider. Här ges stora möjligheter för eleven
att möta vad som anses vara ”romanott”. Vad betyder till exempel
mat och gästfrihet för många resande och romer?
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 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 resande och/eller
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 Só hunkar feddeder forr de’?
och Só aschar andre kamorra? 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 Só hunkar
feddeder forr de’? och Só aschar andre kamorra?
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Mat

Elevblad 1

Só hunkar
feddeder forr de’?
– Me hunkar bokkalo. Dov aschar tchi nani
kaben andre schyllmaskiron.
– Menn jar to kinnepa dre buddikan.
– Só hunkas menn ti kinna dojj?
– Kaben.
– Savo kaben aschar diro feddedera kaben?
– Bannikan.
– Dann kinnar menn kovvar ti kera bannikan.
– Avvalen!

Menn kerar tafflane
– Kaben aschar färdig, Sander hastra mander
ti kera tafflane dre kytchmane.
– Dy transuria, ty gabblea, dy tchurea ta dy valia.
– Só volltrar du ti pi to kabene?
– Tudd.
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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 b
 erätta på svenska och läraren allteftersom stödja
dem att säga det på romani.
• 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 o
 lika årstider, s. 69.
Boken kan laddas ner från Skolverkets hemsida:
www.skolverket.se
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Övningar till texter
Só motte keras?
• Eleverna får skriva ett sms på romani 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.
• I texten förekommer det hjälpverb såsom ska, kan, brukar och
vill. Förklara hur dessa används i svenska och i romani. Ge
exempel genom att skriva korta meningar, frågor och korta
svar med hjälp av dessa hjälpverb för att förstärka uttal,
grammatik och ordförråd.
Me boddrar pre teluno våninga
• Låt eleverna berätta och skriva samma typ av text med
ordningstalen utifrån sitt eget perspektiv.
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Elevblad 1

Só motte keras?
Paula hunkar kokkari kere. Radion spekkrar schukkart. Deja
ta daden hunkar pre buttepan. Só hunkar me te kera adives?
Avri aschar brischepa ta porrdepa. Joj schunnar droppina
fonn brischapa’a pre valiet. Patrijan kammar butt vavera
farrnan. Jillto, lollo, orange ta mellano. Avri aschar butt frukt
ta frö. Tchirrklena naschtar ti ka se’ tulea. Tchirrklea kai
naschtar tchi ti latcha kaben orrlar nikklis to tatteder stedia.
Denkrepan ava kai dundrina. Só motte mander kera?
– denkrar li. Me volltrar tchi ti pyssla, eller makkla.
Hunkar me ti drabbra dova drabbelina ”Tvillingarna
Thorntwaites”? Na tchi, me schunnar pre baschrepa. Lakkro
truppo avar tatto fonn drean. Paula denkrar pre nijalle, kanna
joj naschtar ti kamma tikknea hoffser, jekk sano gad ta sano
tchokka pre. Kanna joj naschtar ti nanda se’ dri pania ta ava
tamlo fonn kamma. Butt me’ glass, mmmm. Skutta pre
studsmattan ta nascha pre dynaschare trujjal kvarteret.
”… jivvepa ta braschepa tele to – pansch grader”,
schunnar li fonn radio’a.
Forr soske aschar dova latcho? denkrar Paula. Joj ler
sire hörlurar pre ta schunnar pre baschrepa fonn
internet. Lakkro tav spekkrar, jekk sms fonn dakkrideja.
Só volltrar li nu?
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Elevblad 2

Me boddrar pre
teluno våninga
Me boddrar pre teluno våninga, pennar Paula.
Me boddrar pre dyto våninga, pennar Angelica.
Me ta miro narta boddrar pre tritto våninga, pennar Lucas.
Menn boddrar pre starrto våninga, pennar Sander.
Me hunkar dova panschto tchavo.
Dova schovto schonn kammar Paula bjandoskro dives.
Angelica hunkar doja jefftato nukkos.
Lucas hunkar dova okktato an leskro fotbollslag.
Sander hunkar dova engjato masskar leskre prala ta penja.
Lengro sikkrepaskro kammar bjandoskro dives apre
dessto dives an majesko schonn.
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Elevblad 3

Berscheske tchiron
Årstiderna

Nava

Nijall

Tamla

Venn

Save aschar?
Navakke schonnjera?

Nijalleskre schonnjera?

Tamlakke schonnjera?

Venneskre schonnjera?
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Elevblad 4

Schonnjera
Månaderna
Skriv något som händer i respektive månad:
1.

Januari

2.

Februari

3.

Mars

4.

April

5.

Maj

6.

Juni

7.

Juli

8.

Augusti

9.

September

10. Oktober
11. November
12. December
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Elevblad 5

Ordningstal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
100.
500.
1000.

jekkto
dyto - vaverto
tritto
starrto
panschto
schovto
jefftato
okktato
engjato
dessto
dessojekkto
dessodyto
sellto
pansellto
hassarsto
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Elevblad 6

Vettran
Väder
Vettran aschar …
Schukker

vackert

Tugalot

tråkigt

Klar

klart

Tamlot

dystert

Kammanot

soligt

Bollepaskrenot

molnigt

Tattot

varmt

Braschanot

kallt

Baro tattopa hett

Schyllalot

kyligt

Latchot

Kerrija

dåligt

bra

Avri aschar:
Braschanot

köld/minusgrader

Tattopa

värmebölja

Pordanot

blåsigt

Jivvanot

snöigt

Kinndot

fuktigt/blött

Brischanot

regnigt
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Elevblad 7

Sök svar till
följande frågor!
1. Savo vettran aschar an januari schonn?

2. Savo vettran aschar an juni schonn?

3. Savo vettran aschar an september schonn?

4. Só naschtar jekk ti kera kanna brischepa delar?

5. Só naschtar jekk ti kera kanna kamma schinnrar?

6. Só naschtar jekk ti kera kanna jivv perar?
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Elevblad 8

Savo vettran aschar adives?
Vad är det för väder idag?
Kera kettanes karrtli ta lav. Para ihop bild och svar
– skriv svaret under lämplig bild på romani.
Aschar dundrina			

Kamma schinnrar

Brischepa delar			

Vavres tamlott

Aschar porrdepa			Porrdar
Aschar bollepaskrenot

Jivv perar
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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 resande och
romsk musik. Vad musiken betytt genom tiderna, både inom
gruppen och i samhället i stort? Mycket av den gamla traditionella
musiken har försvunnit genom åren, men det finns fortfarande
bevarad musik och man har också hittat gamla visor i olika 
visarkiv. En del resande och romer skapar ny musik och man har
börjat att revitalisera sin musik igen. Med dagens teknologi är
det lätt att nå ut med musik via olika medier och internet.
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Aktiviteter
• Ord för möbler kan tränas med hjälp av elevbladet. Ställ f rågan
vad som finns i rummet och hjälps åt i gruppen att se och
benämna vad ni ser.
• Eleverna kan göra en ritning över sitt hem på samma sätt som
i elevbladet och rita och namnge möbler och andra s aker som
finns där. Låt eleverna presentera sitt hem m
 untligt utifrån
ritningarna de har gjort.
• Eleverna får välja ett rum där de sätter post-it-lappar på möbler
och andra saker som finns i rummet. Sedan f otograferar 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:
w ww.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 resande- eller
romsk musik.
• Lyssna på traditionell resande- eller romsk musik på webben
och jämför musiken mellan de olika romska grupperna. Finns
det likheter? Finns det skillnader?
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• Samtala kring resande- och romsk musik som kulturell
kärna för resande och romer världen över. I sina visor
berättar resande och romer om sitt liv och sin historia.
Många av de gamla visorna handlar om den diskriminering
och förföljelse som man blivit utsatt för ute på vägarna.
Det finns också visor som handlar om f örbjuden kärlek,
fester och släkten.
• Vid fest och sammankomster av olika slag sjunger man
gärna tillsammans och om det inte finns några instrument
kan man ange rytmen genom att spela på skedar eller
knäppa 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 resande- och 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:
https://www.youtube.com/watch?v=yIlsHa7TAx4#t=15
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 denkrar
Me denkrar pre ti spekkra tv-spel.
Me hunkar tugalo kanna kommon aschar dukkalo.
Me denkrar dov aschar latchot ti …
Me denkrar te kurepan aschar tugale.
Me avar loschano kanna me lear jekk daben.
Me avar kó’lakk kanna kommon kerar perrias
pre mander.
Me avar bakktalo kanna me dikkar vavaren
loschane manuscha.
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Elevblad 2

Me kammar …
Pukka só manuscha fonn di narrta
kammar ta tchi kammar.
Miro mal kammar

Mire pure kammar

Avvar mire pure kammar tchi

Avvar miro mal kammar tchi

Mire penja ta prala kammar

Avvar mire penja ta prala kammar tchi

Me kammar

Avvar me kammar tchi
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Elevblad 3

So aschar andre kamorra?
Vad finns det i rummet?
Obs! Vissa föremål kan finnas i flera rum! Vad betyder orden?
Dannjikke-

Vascht-dikklo

Voddros

kossting

Sikkrepaskri

Vannta

Pannelika

Täppia

Data

Vanntaskiro

Budar

Voddrako-tafflan

Vali

Pernissa

Glinder

Sikkrepaskrian

Makkling

Blavvepaskri

Kastrilja/piria

Taffla

Plakktran

Strekklan

Stammo

Finnstro-kamorra

Pennri

Isaskiro

Kytchma

Sutepasko-kamorra

Tremmo
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Elevblad 4

So aschar trujjal de’?
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

Tchiro vrian drabbrehispa
På fritiden
Me kerar:

Plivvepa

Prastepa

Naschar pre

Baschrepaskria

Pordepaskria

Kurepa
Me baschrar/ Dammbuk
spekkrar:
Spekkrepa

Piano

Sambuna

Me baschrar/ Dataspel
spekkrar:

Karrtli/Pelskan

Spekkrepa

Me drabbrar

Drabbelina

Drabbrika

Läxor

Me

hunkar me’
mire mala

pre bio

dikkar film

makklar
makklingar

jar pre
mossta-stedo

jar pre
pi-verrta

hunkar vri

pekkrar
maro

kellar me’
jukkloa

pre matchepa

muroa

kellar

dikkar TV

gijar

spekkrar
teater

kenndar

Putchepan ta pukkepan
Só kerar du palla drabbrehispa?

Kammar du jekk hobby?

Só volltra du ti kera pre tchiro vrian drabbrehispa?
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Djur och natur
I det här temat får eleverna att arbeta med resande och/eller romska
begrepp och texter som är kopplade till djur och natur. Det kan till
exempel vara att namnge några träd eller blommor på romani 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 resande och/eller romernas berättartradition och texter med anknytning till romanipe.
Fortsätt att öva på romanis 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.
• 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
Ruvva ta Schoschoa
• 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
i sin loggbok. Använd berättelseschemat på e
 levbladet 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

Ruvva ta Schoschoa
Jekk vollta, tchi rahall fonn kava dives, aschade tchommenis,
du motte ti patcha pre kava pukkepa, ty ti aschade tchi dova,
avade tchi jekk lav palla dova pukkat.
Andre dova baro vesch aschade sassaren grescher jiddranes
kettanes. Sassaren prinschade ta kammade pattipa to jekkavavren. Kai du janar hunkar allti jekk perdo-beng masskar
dola sassaren. Dova aschade Ruvva. Sarr dova aschade, eller
tchi aschade, tchakkes aschade Ruvva dollo buttedera
andikkloa masskar dola sassaren. Kanna Ruvva kerade perrjepa
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Elevblad 1
ruschtades dola vavera grescher dre veschen. Nijallen
aschade förbi ta hösta avade siggo. An kettanepa kerade
greschera pre ti butta latchot, ti kennda kaben glan v enneskro
tchiron. Soske venna aschade raha ta braschano. Plötsligt
gijar lolo-tchirrklon.
– Har kommon dikkat Ruvva? Greschera denkrar kai Ruvva
hunkar jalo se’ to. Siggo naschar Schoschoa kere Ruvva.
– Hej, hunkar du kere, Ruvva, karrar Schoschoa. Ruvva
kossar a rovvar.
– Ehé, miro kamlo Schoscho, me hunkar kere. Motte janar
du dova tchi, avar me hunkar jekk bitta dukkalo. Penna Ruvva.
Palla kutti tchiro janade sassare grescher ti Ruvva ascha
dukkalo ta kossa o rovva. Sassaren denkrade palla Ruvva ta
ti lo aschade jekk dillo. Trots joh kera bengepa imansall.
Sarrvisa denkrade ti sassaren motte ja kere Ruvva te dokka
lester jekk tikkno daben. Motte Ruvva aschade ti ava sasto
ti jonn avade kere lester. Tella saro dives kammade Ruvva
fremmstott. Nu aschade tchiro forr Schoschoa ti ja kere Ruvva.
Schoschoa dikkar andre Ruvveskro ker.
– Hunkar du tchi ti ava andre, Schoschoa? Butt fremmstott
har avat kere mander adives, penna Ruvva.
– Me patchar ti tchi ja andre, pennar Schoschoa.
– Soste tchi? Putchar Ruvva marit.
– Jo, Ruvva, schunn, me dikkar butt piropan an jivva fonn
vrian ta andre diro ker, avvar tchi nani jekk piropa fonn 		
dreall vri, pennade Schoschoa ta skutta nikklis fonn dotta.
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Elevblad 2

Grescher ta prakktepa
Djur och natur
Vad heter dessa djur på romani?

3
4
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Elevblad 3

Grescher ta prakktepa
Djur och natur
Singularis – pluralis
Singular			Plural
jekk graj			

dy gresche

jekk matcho		

dy matchen

jekk matchka		

dy matchkan

jekk sapp 			

dy sappa

jekk jukklo			

dy jukklea

jekk bakkro			

dy bakkren

jekk retsa			

dy retsan

jekk pappni 			

dy pappnija

jekk ruvv			

dy ruvvan

Singular			Plural
jekk graj			butt
jekk matcho 		

butt

jekk matchka		

butt

jekk sapp			butt
jekk jukklo			butt
jekk bakkro			butt
jekk retsa			butt
jekk pappni			butt
jekk ruvv			butt
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Elevblad 4

Talschema
Randrepaskro:

Só jekk kerar

Titel:

Manusch

Trujjalepa

Ersto

Palla

Lejsto
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Högtider,
traditioner och historia
I temat om högtider och traditioner får eleverna bekanta sig
med några resande och/eller 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 resande och/eller 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 resande och 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 resande och romer i Sverige midsommar.
Numera firas den 8 april som den internationella romadagen.
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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.
• 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?
– Vad b
 etyder elevens namn?
• Låt eleverna söka information om kända resande och romer,
exempelvis Django Reinhardt, Esma Redzepova, C
 harlie Chaplin,
Jimmy Rosenberg, Yul Brynner, Wayne Rooney, Bob Hoskins
och Elvis Presley. Eleverna kan göra en presentation om deras
bakgrund, yrkesliv, vilka h
 andlingar som ledde de här personerna
till att räknas som kända resande eller romer.
Boken kan laddas ner från Skolverkets hemsida:
w ww.skolverket.se
• Samtala om vad som menas med ”romanott”, som heter
romanipe på flera andra romani-dialekter. U
 ppmärksamma
eleverna på att det finns skillnader i vad som anses vara
”romanott”i olika romska grupper.
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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, Våra högtider och fester, s. 45
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
• www.minoritet.se/user/motantiziganism
• 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
• www.frantzwagner.org
• www.lattjodrom.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 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 ”resande”, ”rom”, ”tattare” och ”zigenare”? 
– Varför har de romska gruppernas förfäder utvandrat
från Indien?
– Hur ser den romska fl
 aggan ut och vad symboliserar den?
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Elevblad 1

Jekk schukker
dives tella nava
Jekk kammano dives aschade Lucas ta Angelica vrian
drabbrehispan. Jonn biddrade pre Paula ta Sander. Kava
kurko hade jonn jekk projekt an drabbrehispa palla
demokrati ta diskriminering kettane. Angelica beschade
ta denkrade palla só denkras me sass.
– Lucas, janar du só diskriminering aschar? putcha Angelica.
– Jo, dova aschar ti vavera manuschar mó’tchi ti kera
mijakkepa pre de’ soske du hunkar manuschni, purano
eller terno ta vidder tchommonit vavres … kai forr exempel
romano! penna Lucas.
– Avvalen, pukkade Angelica, sarr denkrar du? putcha li.
– Dikk! Kanna mi purideja jala an drabbrehispa 1940.
Kettanes ninna siro pral. Svakko tajsa avade jekk baro
vordin palla lennde. Imansall mukkade tradrepaskroa
dola dy tchi andre vordina. Blott soske jonn hunka
romanemanuscha. Ninna sikkrepaskron ta dola vavren
drabbrepangre aschade butt kerrija pre lennde. Palla soske
aschade baro paropa forr lennde ti ja an drabbrehispa.
Dova aschar diskriminering pre etniska grunder ta dova
aschade butt pre marre pure romanemanuscha glan an
dova puro tchiro. Ta savot aschar ju vidder nokk adives
pre mennde.
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Elevblad 2
Skriv bildtexter på
romani till bilderna
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