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INTRODUKTION

INEHÅLL

ATT PÅBÖRJA TA KUNSKAP OM ROMER KAN JÄMFÖRAS MED ATT KOMMA TILL EN STOR KORSNING I EN 
STOR STAD. FÖR ATT KUNA KÖRA RÄTT MAN MÅSTE KUNNA VÄGEN, HA GPS ELLER HA EN KARTA. VÅR 
KOMPETENSUTVECKLINGS PROGRAM HJÄLPER DIG ATT TA RÄTT VÄG MOT DESTIONATION SOM DU ÄR PÅ 
VÄG TILL.

JÄMFÖRELSE:

VARFÖR MER KUNSKAP OM 
ROMER?



! •! ansvarar för att varje elev efter 
genomgången grundskola har kunskaper om de 
nationella minoriteternas kultur, språk, religion och 
historia. 

! •! krav på sig att informera om 
minoriteternas rättigheter när det gäller utbildning.

! •! skyldigt att anordna modersmål i förskola 
och modersmålsundervisning för de nationella 
minoriteterna enligt bestämmelserna om denna. 

! •! skydda och främja de nationella 
minoritetsspråken och ska även främja de nationella 
minoriteternas möjlighet att behålla och utveckla sin 
kultur i Sverige. 

! •! övergripande ansvar för att 
diskrimineringslagen efterlevs och därmed också 
ansvar för eventuella skadestånskrav. 
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VARFÖR MER KUNSKAP OM ROMER?
CODE DOLORCONCESTUTOR ERAT VESTIBULUM URNA MASSA FUSCE PLACERAT ULTRICIES MAGNA. 
AMET LIGULA PRAESENT SAGITTIS TRISTIQUE, NUNC FUGIT NULLAM SUSPENDISSE. 

INTRODUKTION

SAMMANFATTNING AV KOMMUNENS OCH SKOLANS SKYLDIGHETER:



UR LÄROPLANEN: 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har kunskaper om de nationella 
minoriteternas kultur, språk, religion och historia. (Sid.13, 14)

• Kursplan i ämnet Historia åk 7-9 centralt innehåll 

! ”Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella minoriteternas situation i Sverige”. 

• Kursplan i ämnet Samhällskunskap åk 4-6 centralt innehåll 

! ”Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige, de nationella minoriteternas rättigheter”.

! •Kursplan i ämnet Samhällskunskap åk 7-9 centralt innehåll

! ”De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och 
rättigheter innebär”. 

! •Kursplan i ämnet Svenska åk 4-6 centralt innehåll

! ”Språkbruk i Sverige och Norden, några varianter av regionala skillnader i talad svenska, några kännetecknade 
ord och begrep i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråk är”. 

! •Kursplan i ämnet Svenska åk 7-9 centralt  innehåll

! ”Språkbruk genom tiderna, de nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhälle”.
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• Föreläsningar

• Film + Workshop

• Utställning + Workshop
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INNEHÅLL
CODE DOLORCONCESTUTOR ERAT VESTIBULUM URNA MASSA FUSCE PLACERAT ULTRICIES MAGNA. 
AMET LIGULA PRAESENT SAGITTIS TRISTIQUE, NUNC FUGIT NULLAM SUSPENDISSE. 

INTRODUKTION

VI ERBJUDER: 



`

INNEHÅLL

FÖRELÄSNINGAR
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FILM + WORKSHOP

UTSTÄLLNING 
+WORKSHOP



  Ett folk utan land - Den tidiga romska historia

 Tidigt svensk romsk historia 1500-1900-talet

 Romer i Sverige under 1900-talet

 Förintelsen

 Nationell minoritet idag 

 Romani - nationell minoritetsspråk (från sanskrit till dagens varieteter) 
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FÖRELÄSNINGAR SOM GER INBLICK I ROMERNAS HISTORIA OCH SITUATION FRÅN INDIEN TILL IDAG

FÖRELÄSNINGAR



 Frågorna kommer från icke-romer

 Svaren kommer från sju romer som tillhör sju olika romska grupper

 Resande romer, Arli romer, Lovari romer, Polska romer, Bosniska romer, Kelderash romer och Finska romer

 Film 45 minuter + workshop cirka 20-25min. 

 Filmen pausas efter fråga 3, 6, 9 och 12 för att publiken ska få möjlighet att ställa extra frågor

 Workshop
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DOKUMENTÄRFILM ”12 FRÅGOR OCH SVAR OM ROMER” GER OSS SVAR PÅ 12 INTRESSANTA FRÅGOR

UTBILDNINGSFILM



 Blåa - Romsk historia från Indien till Sveriges 1900-talet

 Gröna - Nationell minoritetsstatus och Romani - nationell minorietsspråk

 Oranga - Svar på 12 frågor om romer

 1 timmer och 30 minuter 

 Workshop om hur bilder på dem oranga roll-ups är koplade till romernas svar på de 12 frågor. 
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UTSTÄLLNING ”12 FRÅGOR OCH SVAR OM ROMER” GER OSS INBLICK I ROMERNAS HISTORIA, STATUS, 
SPRÅK OCH SVAR PÅ 12 FRÅGOR OM ROMER

UTSTÄLLNING 



 WORKSHOP 1 (Deltagarna får de 12 frågorna redan från början, skriver ner sina svar innan föreläsningarna och 
filmen. Under föreläsningarna och filmen skriver de ner sina svar på frågorna och samtidigt jämför med sina svar. Man 
kan direkt kolla om man har svarat fel eller rätt. ) 

WORKSHOP 2 (Innan man samanfattar dagen delar vi in deltagarna i flera grupper, de får formulär med de 12 frågor 
na och vår broschyr. Vi bestämmer vilken grupp som skall arbeta med vilka frågor. Dem diskuterar vad som är likheter 
och olikheter mellan dem sju olika grupperna. Sen berättar de för oss och varandra om vad de har funnit intressant. )

 WORKSHOP 3 (Fyrahörnsövning. Vi berättar om en verklig situation där en rom eller någon annan från ovanstående 
bilder är diskriminerad. Man får fyra val på hur man faktiskt skulle reagera. När man har valt berättar varje individ varför. 
På slutet får man möjlighet att byta plats efter att man har hört hur andra tänker. Vi samanfattar övningen och avslutar 
med utvärdering.) 

 WORKSHOP 4 ( Denna workshop är koplat till utställningen. Publiken delas i flera grupper och varje grupp var sin 
roll-ups. Man analiserar hur är bilden koplat till svaren. Sen berättar varje grupp vad man har kommit fram till.)
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TANKEVÄCKANDE ÖVNINGAR

WORKSHOPS



BAKGRUND:  

2013 

Malmö Ungdomscentral påbörjade år 2013 ett arbete som kom att visa sig vara ett mycket framgångsrikt och 
efterfrågat projekt med temat - romsk mångfald. Vi fick medel från Malmö Kulturstöd, Malmö Stadskontor och 
Kulturrådet för att producera dokumentärfilmen - ”12 frågor och svar om romer”. Därefter har vi producerat en 
tillhörande broschyr kopplad till filmen. Allt började med en enkät ställd till icke-romer som målgrupp. I enkäten 
fick man fylla i ett fält med frågan ”Vilken fråga skulle du vilja ställa till en rom?”. Vi fick ett stort antal frågor som 
sammanställdes och de tolv mest förekommande valdes ut. Därefter fick sju romer ur sju olika grupper svara på 
de tolv frågorna. För betraktaren framgår det tydligt att romer är en ytterst heterogen grupp och hur de olika 
grupperna skiljer sig samt vad det har för likheter. 

2014-2018 

I början av 2014 hade filmen premiär. Vi presenterade också då vårt kompetensutvecklingskoncept för våra 
bidragsgivare, som var mycket positivt inställda. Redan under det kommande året genomfördes 
kompetensutveckling för personalen på hälften av Malmös åttio skolor. Efterfrågan var stor och skolorna från 
skånska kommuner började snart att kontakta oss. Helsingborgs Stad var pilotkommun inom den nationella 
romska strategin - Romsk inkludering, och köpte in utbildningsmaterialet. Helsingborgs stads romska brobyggare 
och modersmålslärare genomgick utbildning i konceptet. Nu används kompetensutvecklingsmaterialet, med vår 
film och broschyr, inom Helsingborgs stad. Redan tre år i rad har vi också beviljats bidrag från Region Skåne att 
kompetensutveckla personal på ytterliga skolor i Skånes städer. Vi har också blivit kontaktade av Linköpings, 
Uppsala och Gävle kommun som efterfrågat utbildning för personal inom kommunen. Inom en överskådlig framtid 
kommer sannolikt vår kompetensutvecklingsmaterial att användas även där. Vi har i maj månad 2018 hållit denna 
utbildningen i Uppsala som en del av projektet: Bygga förening, bygga kompetens, bygga broar – bygga upp dig 
själv. 

Mirsad Sahiti är utbildad föreläsare och expert på romsk historia, romska språk och nationella minoritetslagar. 
Mirsad arbetar också med psykolingvistik och forskar i den romska varieteten Arli men även andra romska 
varieteter. Mirsad har arbetat som utställningspedagog vid Malmö museer i utställningen - ”Vi är romer”. Han har 
varit tillförordnad som romsk sakkunnig vid kulturdepartementet och sitter idag i UR-s referensgrupp och 
Språkrådets styrgrupp om romska språkcentret.  

I kompetensutvecklingen på skolorna ingår följande: 

• Föreläsningar

• Film

• Workshops

• Varje skola får filmen på ett usb

• 20 broschyrer

• Lärarhäfte: Hur man använder filmen och broschyren i undervisningen, med tre förberedda lektioner. 

• Våra utskrivna PP-presentationer
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www.malmoungdomscentral.se ; mungdomscentral@gmail.com 

Kontaktperson: Mirsad Sahiti (mirsadsahiti@gmail.com; 0762-12 30 25) 
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