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”Jeg skulle ønske taterne kom igjen. De er så kule, også kan de så mye rart” 

Innledning 
Kommentaren over er gitt av en gutt som var med i et prosjekt om taterkultur ved Fagerlund 

skole i 2012. Han og flere med han var ivrig deltakende i taternes sanger og håndverk. Her 

var barn av taterslekt, andre etniske norske og barn fra alle skolens ulike nasjoner. Prosjektet 

ble evaluert som svært vellykket, og fordi Brumunddal er et sted det har bodd tatere i flere 

generasjoner og mange av dem har gått ved Fagerlund, ønsket skolen å ha taterkultur som 

tema ved senere anledninger. Så vinteren 2014 ble det gjennomført et nytt og utvidet prosjekt 

ved skolen. Dette prosjektet er initiert av Dronning Mauds Minne høgskole for 

barnehagelærerutdanning (DMMH) i samarbeid med Taternes landsforening (TL), Fagerlund 

skole og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). 

 

Fagerlund skole ligger i Brumunddal i Ringsaker kommune i Hedmark, og har pr i 

dag om lag 550 elever. Ca. 15-20 % av elevene kommer fra andre kulturer enn den 

etnisk norske. 38 forskjellige nasjonaliteter er representert ved skolen, og det snakkes 

mer enn 20 morsmål. Det tilbys morsmål/tospråklig fagopplæring i 9 språk. Fagerlund 

skole er også en Fokus-skole. Det vil si at de er knyttet opp mot NAFO - Nasjonalt 

senter for flerkulturell opplæring. Som flerkulturell skole får de kompetanseutvikling 

for hele personalet gjennom NAFO, mens skolen forplikter seg til å drive kommunalt 

nettverk og hospitering for andre skoler når det gjelder særskilt norskopplæring, 

tospråklig fagopplæring og morsmålsundervisning.  

(Fra skolens hjemmeside: http://www.ringsaker.kommune.no) 

 

Inkludering og mangfold i skolehverdagen er sentralt, noe som er nedfelt i skolens planer. Et 

av de sentrale målene ved skolen er at barna skal få kjennskap til det kulturelle mangfoldet på 

sin egen skole, og i samfunnet for øvrig. 

 

Alle barna, 70 i alt, på 7 trinn deltok i kulturprosjektet som gikk over to uker. Barna startet 

med et besøk på Glomdalsmuseet, og fortsatte på skolen hvor de laget smykker i tvunnet 

sølvtråd, lysestaker og knagger av ståltråd og kniv med slire. Representanter fra Taternes 
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landsforening, i samarbeid med skolens lærere, underviste barna og var med under hele 

prosessen. 

 

Prosjektet ble avsluttet på den internasjonale Morsmålsdagen hvor Fagerlund hadde viet den 

til taternes språk, romani. Det var utstilling av barnas produkter, samling med alle skolens 

elever og hilsninger på 24 ulike språk, sang ved to tatere, felles sang «Romano Raklo» på 

norsk – romani og en nylig oversatt versjon av «Fader Jakob» til romani. 

 

Hvorfor et prosjekt om taterkultur?  
Ved Fagerlund er man opptatt av mangfold, og de har som mål at alle de ulike minoritetene 

skal være synlige på skolen. I tillegg til 38 forskjellige nasjonaliteter er det også samer på 

skolen, og i år er ca. 10 % av alle barna i 7. trinn av taterslekt.  Når barn kommer fra for 

eksempel Somalia, andre land i Afrika eller India kan en lett se at de kommer fra et annet sted 

enn Norge. De kan ha en mørkere hudfarge, noen har andre klær og dersom en nylig har 

kommet til Norge, er ikke det norske språket så godt. Tatere er derimot akkurat som andre 

norske, en kan verken se eller høre noen forskjell fra andre nordmenn. Og fordi en del tatere 

velger og ikke fortelle at de tilhører denne gruppen er  det i mange tilfeller aldri blitt registrert 

at det er tatere i klassen eller på skolen.  

I 2012 ble det gjennomført et prosjekt om taterkultur ved Fagerlund skole. På det tidspunktet 

visste lærerne at det var tatere på skolen, men de kunne ikke med sikkerhet si hvem de var. 

Fordi lærerne ikke var helt sikre på hvem som var tater kunne de heller ikke diskutere 

opplegget med foreldrene i forkant. Det var kun en familie lærerne kjente til, og de var ikke 

interessert i å være med å planlegge. De var ikke direkte imot prosjektet, men de uttrykte noe 

engstelse, og ville ha forsikring om at det ikke var forventet at barna måtte «stå frem» som 

tater. Det var en selvfølge for lærerne at det er et valg barn og foreldre gjør, det var ingen krav 

fra lærere, eller andre i prosjektet, at en nå måtte bekjenne noe! Det er for øvrig i tråd med de 

rettigheter en har som en nasjonal minoritet. «Ein person som tilhører ein nasjonal minoritet, 

har rett til sjølv å avgjere om ho eller han vil bli behandla som tilhøyrande ein nasjonal 

minoritet eller ikkje (St.meld.nr.15 2000-2001: 15). Erfaringene fra prosjektet var imidlertid 

at de foreldrene som i utgangpunktet var noe skeptiske kom til lærerne og uttrykte sin 

begeistring og glede over prosjektet, og sa at de ville gjerne bistå dersom det skulle gjentas. 

Det man også opplevde i etterkant var at flere foreldrene tok kontakt med lærerne og fortalte 
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at de er av taterslekt, noe som førte til mer åpenhet om temaet og et større ønske fra lærerne til 

å ha et fokus også på taterkultur.   

 

Da DMMH tok kontakt med internasjonal koordinator Bente Booth Hugo ved Fagerlund 

skole, om å igangsette et nytt prosjekt med vekt på kunst og kultur ble foreldregruppen 

forespurt om de ville delta. Svaret var svært positivt, og de hadde et klart ønske: De ville være 

med å bestemme innhold og form, noe både prosjektledelsen og lærerne satte pris på. Dermed 

ble planleggingsgruppen bestående av foreldre med taterbakgrunn, representanter fra TL, 

lærere og undertegnede fra DMMH. 

Hvem er taterne? 
 

I 1999 fikk tater, jøder, kvener, skogfinner og rom/sigøynere status som nasjonal 

minoritet. 

Taterne er en norsk folkegruppe som har bodd i Norge siden 1500-tallet. Ut fra språkstudier er 

man enig om at de opprinnelig utvandret fra India på 500-tallet. Mange bosatte seg rundt i 

Europa mens en gruppe valgte å fortsette den lange veien til Norge.  Det er brukt mange ulike 

begrep om gruppen; tater, romanifolk, vandrere, reisende, og de negative betegnelsene fark, 

fuss, fant og splint. I offisielle dokumenter brukes begrepene romanifolket/taterne. På grunn 

av at dette prosjektet er et samarbeid med Taternes landsforening, har vi valgt å bruke 

betegnelsen tater i rapporten. Mange ulike organisasjoner, enkelte politikere og ikke minst 

taterne selv har arbeidet for deres rettigheter, og i 1999 fikk taterne sammen med skogfinner, 

kvener, jøder og rom/sigøynere status som nasjonal minoritet. Dette er en svært viktig 

anerkjennelse, som blant annet gir taterne og de andre minoritetene, rettigheter til å leve i tråd 

med sin kultur, og å bruke å videreutvikle språket sitt. Vern av minoriteter er dessuten en 

viktig del av menneskerettighetene, og bygger på prinsipper om likebehandling og ikke-

diskriminering. I FNs konvensjon om politiske og sivile rettigheter heter det: 

 

 I de stater hvor det finnes etniske, religiøse eller språklige minoriteter, skal de som 

 tilhører slike minoriteter ikke nektes retten til, sammen med andre medlemmer av sin 

 gruppe, å dyrke sin egen kultur, bekjenne seg til og utøve sin egen religion, eller bruke 

 sitt eget språk. 

 (FNs konvensjon om politiske og sivile rettigheter, artikkel 27) 
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Myndighetens politikk overfor taterne   

Taterne i Norge er en liten minoritet med en lang historie bestående av mange triste hendelser. 

Helt siden de kom til Norge har de møtt motstand. De har blitt forfulgt, og sett ned på i 

samfunnet. Det har vært organisert ”fantejakt”, hvor en til og med har gått så langt som til å 

ville skyte tatere (Gotaas, 2000). De har blitt diskriminert på grunn av sin kultur, sin reisende 

livsform og sitt levesett, som var forskjellig fra majoritetsbefolkningen i Norge. Taterne har 

også blitt utsatt for en svært streng assimilasjonspolitikk, og egne lover er laget for å prøve å 

regulere deres liv og levesett (Møystad 2009).  

 

Vergerådsloven fra1896  

Med hjemmel i Vergerådsloven kunne barna tas fra foreldre og plassere dem i fosterhjem eller 

i barnehjem. 

 

Løsgjengerlover fra1900  

Loven kriminaliserte den reisende livsform og tigging. Taterne gjorde begge deler, de reiste 

og de ba om penger. 

 

Handelsloven fra1929  

Loven forbød tradisjonell handelsvirksomhet. Personer måtte ha politibevilling eller 

næringsbrev for å handle. Problemet var at mange i politiet nektet å utstede handelsbrev til 

tatere. 

 

Dyrevernloven fra1951  

Loven hadde en passus som sa at reisende ikke hadde lov til å bruke hest for å frakte folk 

og/eller varer. Dette var en vesentlig inngripen i taternes liv, siden de brukte hest på reise.  

 

Lov om tvangssterilisering fra 1934  

Målet med loven var å utrydde mindreverdig arvemateriale fra befolkningen, og å redusere 

omfanget av psykisk utviklingshemming, kriminalitet og alkoholisme. Taterne ble sett på som 

en gruppe med høy kriminalitet og et generelt forargelig levesett (St. meld nr. 15 2000-2001). 

Mange taterkvinner ble sterilisert i løpet av perioden 1934-1977, da loven ble opphevet. 
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Norsk Misjon blant hjemløse – ”Misjonen” 

Taterne skulle assimileres til den norske kulturen. Den praktiske gjennomføringen for denne 

fornorskingsprosessen ble lagt til en privat stiftelse, «Foreningen til motarbeidelse av 

omstreifervesenet», senere kalt «Norsk misjon blant hjemløse», eller bare Misjonen.  

Misjonen hadde flere arbeidskolonier for familier, men Svanviken på Nordmøre var den 

største, og har på en måte blitt stående som selve symbolet på frykt og angst blant taterne. 

Ønsket fra Misjonen var at taterne skulle bli ”ordentlige” norske borgere, og i 

arbeidskoloniene var det forbudt å snakke romani, synge tatersanger, reise eller ha kontakt 

med slektninger og andre tatere.  

 

 I perioden 1900-1989 ble 1500 barn tatt fra sine biologiske foreldre og plassert i 

 barne- eller fosterhjem (Hvinden, B. 2000, Eide, B. og Aanesen, E. 2008, St.meld. nr. 

 15 2000-2001). 

 

Misjonen så det som sin oppgave å få barn bofaste. De ville redde barna fra en reisende 

livsform, og mange ble tatt fra sine biologiske foreldre og plassert i fosterhjem eller hos 

fosterfamilier. Dette var en situasjon som skapte utrygghet. En kunne aldri vite når og hvor 

Misjonens folk oppholdt seg. Redselen for å bli fratatt et barn førte til at mange tatere flyktet 

fra bygda når de hørte at noen fra Misjonen var i nærheten. Slike opplevelser satte spor, og 

mange strever fortsatt med angst og utrygghet. Flere tatere har fortellinger om det å bli fratatt 

et barn.  Dette er fortellinger fulle av lengsel og smerte etter et barn de kanskje aldri fikk se 

igjen. Taterne formidler hvor vanskelig det var å skjønne myndighetenes inngripen i deres liv, 

og den manglende forståelsen og respekten for det livet de levde, likte og ønsket at også deres 

barn skulle ta del i (Larsen 2010). 

 

Konsekvenser av myndighetenes politikk  
I dag er taterne godt integrert i det norske samfunnet. De er som andre norske med hensyn til 

vaner, klær og språk.  Men på tross av at taterne i dag lever som andre norske og har sine 

rettigheter som nasjonal minoritet opplever mange fortsatt en del utfordringer. Flere tatere 

føler seg diskriminert i samfunnet, blant annet i forbindelse med reising. Taterne har rett til å 

utøve sin kultur som innebærer reising, men skolene har ingen plikt til å tilrettelegge for et 

undervisningstilbud i reiseperiodene. Dersom taterne reiser og tar barna ut av skolen betyr 
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dette et forringet undervisningstilbud, fordi foreldrene ikke er i stand til å ivareta en lærers 

oppgaver.  

 

En del tatere sliter med angst og føler utrygghet på grunn av myndighetens politikk opp 

gjennom historien. Denne opplevelsen deler de med flere minoriteter i andre land (Gunnestad, 

A., Larsen, A-M., Nguluka, S., (2010).  Det som også i mange tilfelle er felles, for 

generasjoner som har opplevd forfølgelse og undertrykkelse, er at de overfører en del av sin 

angst og utrygghet til den neste generasjonen. De færreste tatere som vokser opp i dag har 

opplevd overgrep, likevel er det mange som føler at de ikke blir godtatt av de andre barna, de 

finner seg ikke til rette i samfunnet, og de bærer på en nedarvet angst (Bjerkan og Dyrlid 

2000). 

  

Myndighetene har de senere år gjort forsøk på å bøte på de feil som er gjort. I 1998 ga norske 

myndigheter en offisiell unnskyldning til romanifolket/taterne for de overgrep taterne har vært 

utsatt for (St.meld. Nr.15).  Også Den Norske Kirke har gitt en offisiell unnskyldning til 

taterne. I 2004 vedtok regjeringen å opprette romanifolket/taternes kulturfond på 75 millioner 

kroner, som uttrykk for unnskyldningen til gruppen som helhet. Fondet erstattes nå av en årlig 

bevilgning. I 2006 åpnet Glomdalsmuseet en egen avdeling viet taternes historie og kultur. Og 

i 2011 ble det oppnevnt et offisielt granskningsutvalg som skal evaluere norsk lovgivning og 

politikk overfor gruppen de siste hundre år. Utvalget skal kartlegge og beskrive det som har 

skjedd av overgrep, vurdere politikk og praksis i lys av norsk lov og internasjonale 

menneskerettigheter, og de skal foreslå tiltak som kan bidra til rettferdighet og forsoning. 

 

Hvordan skal skolen forholde seg til tatere 
I innledning til den generelle del av læreplanen for kunnskapsløfte heter det at: 

 

 «Opplæringen må spore den enkelte til driftighet og til tett samvirke for felles mål.  

 Den må lære elevene framferd som gjør det lettere for dem sammen å nå resultatene  

 de sikter mot. Den må fremme demokrati, nasjonal identitet og internasjonal 

 bevissthet. Den skal utvikle samhørighet med andre folk og menneskenes felles 

 livsmiljø, slik at vårt land blir et skapende medlem av verdenssamfunnet». 

 (L97 Generell del, s. 2) 
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I de senere år har skolen fått mange nye oppgaver og utfordringer innen området mangfold og 

internasjonalisering. Mange nye landsmenn er medvirkende årsaker til det. En del skoler 

opplever å ha titalls ulike minoriteter med like mange forskjellige kulturer, skikker og språk. 

Det kan vises til mange eksempler hvor skoler har tatt fatt i disse utfordringene og arbeider 

godt og konstruktivt for å tilfredsstille alle elevene og nasjonalitetene. Men noe en kanskje 

har forsømt er våre nasjonale minoriteter. I et tidligere prosjekt uttalte pedagogene: «Vi 

jobber med og har ulike prosjekt relatert til våre mange minoriteter, men de nasjonale 

minoritetene har vi aldri jobbet med. Det er nesten litt flaut».   Alle de nasjonale minoritetene 

har vært i Norge lenge, minst 100 år for å oppnå nasjonal status, men ikke alle gruppene har 

blitt tilgodesett i skolens planer. Denne rapporten handler om tatere, så de ande nasjonale 

minoritetene vil ikke bli nevnt videre. 

 

Kulturarv og identitet 
«Utviklingen av den enkeltes identitet skjer ved at en blir fortrolig med nedarvede 

væremåter, normer og uttrykksformer. Opplæringen skal derfor ivareta og utdype 

elevenes kjennskap til nasjonale og lokale tradisjoner - den hjemlige historie og de 

særdrag som er vårt bidrag til den kulturelle variasjon i verden».  

«Samtidig forteller kulturhistorien at kontakt med andre og forskjellige livsformer gir 

muligheter for overraskende kombinasjoner og for kollisjoner mellom anskuelser. 

Møtet mellom ulike kulturer og tradisjoner gir både nye impulser og grunnlag for 

kritisk refleksjon». 

(L97 Generell del, s. 4). 

 

På Fagerlund er det mange nasjonaliteter, og barna får anledning til å møte ulike kulturer og 

tradisjoner. Når det gjelder tatere er det som nevnt ikke alltid lett å stadfeste hvem som 

tilhører gruppen. En faktor i tillegg til at de ser ut som andre norske er at mange ikke ønsker å 

fortelle at de er av taterslekt. De er redd de skal falle utenfor, bli mobbet eller møte andre 

problem hvis det kommer frem at de er tatere. Dette fører til at de ikke får spørsmål, slik barn 

fra andre nasjonaliteter får, om hvordan det for eksempel er å være tater, eller om de kan 

formidle til andre i klassen om hvordan reiselivet fungerer. Likevel er stoltheten som tater 

stor, og mange ønsker både selv å bli bedre kjent med kulturen, at andre skal bli kjent med 

den og at den skal kunne videreutvikles.  
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I tidligere tider var taterfamiliene alltid sammen. Barna lærte det yrket de skulle utøve av sine 

foreldre. Jentene lærte å ta vare på mindre søsken, hus og hjem og hvordan de skulle oppføre 

seg på handleturer. Mens guttene lærte ulikt håndverk av fedre eller andre mannlig 

slektninger. I dag er det mange unge tatere som ikke kjenner til hvilke yrker forfedrene deres 

hadde, langt mindre hvordan de ble utøvet.  Skolen kan derfor være et av stedene en har 

mulighet til å lære mer om taterkulturen, og samtidig få muligheten til å utvikle sine kreative 

evner. Et prosjekt som løfter frem denne kulturen er derfor av like stor betydning som 

prosjekt om våre nye landsmenn som kanskje har en mer eksotisk bakgrunn enn de som har 

vært i landet i over 500 år.  

«I opplæringen skal mangfoldet i elevenes bakgrunn, forutsetninger, interesser og 

talent møtes med et mangfold av utfordringer. Uavhengig av kjønn, alder, sosial, 

geografisk, kulturell eller språklig bakgrunn skal alle elever ha like gode muligheter 

til å utvikle seg gjennom arbeidet med fagene i et inkluderende læringsmiljø».  

(Prinsipper for opplæringen s. 4 -5) 

Prosjektet på Fagerlund skole hadde fokus på kunst og håndverk, men i tillegg til å lære ulike 

håndverksteknikker har barna også arbeidet med taternes kultur og historie både på skolen og 

ved besøk på Glomdalsmuseet. Dette er helt i tråd med skolens planer hvor det heter under 

kompetansemål i historie at i løpet av 7 trinn skal elevene: 

 gjøre rede for nasjonale minoriteter som finnes i Norge, og beskrive hovedtrekk ved 

deres rettigheter, historie og levekår. (Læreplan samfunnsfag, s. 10). 

Planlegging  
Arbeidet startet ved at Anne-Mari Larsen tok kontakt med Bente B. Hugo med forespørsel om 

de ville være med i et prosjekt om taternes kunst og håndverk. Interessen fra skolen var stor, 

og på bakgrunn av erfaringene fra det forrige prosjektet ønsket de at foreldre med 

taterbakgrunn skulle være med i planleggingsgruppen. De visste om en familie som var av 

taterslekt, og de hadde «mistanke» om at det var flere. I brev til den ene foreldregruppen ble 

det orientert om tankene rundt et prosjekt, ønskene om et samarbeid, og samtidig forsiktige 

spørsmål om enkelte navngitte familier var av taterslekt. Denne tilnærmingen viste seg å være 

både riktig og viktig. Det ble bekreftet hvem som var tatere, de ble kontaktet og invitert til 

første møte på Fagerlund sammen med medlemmer av Taternes landsforening, internasjonal 
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koordinator Bente B. Hugo, Kari S. Ødegård rektor ved skolen, og prosjektleder Anne-Mari 

Larsen fra DMMH. Møtet fungerte som en idemyldring hvor mange ulike forslag til 

aktiviteter ble lansert. Fra tidligere prosjekt hadde vi god erfaring med ulikt trådarbeid, og vi 

visste at TL har mange dyktige tatere som kunne lede dette arbeidet.  Et foreløpig forslag var 

derfor at trådarbeid burde være en av aktivitetene. I og med at taterne likte å pynte seg, falt 

det neste valget på smykker, og det tredje var kniv og slire. Tanken var også at det skulle være 

aktiviteter som kunne engasjere både gutter og jenter. Samtidig var det et mål at det skulle 

være «ordentlige» ting, og det skulle ikke være vanskeligere enn at alle barna kunne klare å 

lage de ulike gjenstandene. 

 

Koordinator og rektor forteller at det var i dette møtet de ble klar over at taterne ikke bare har 

et eget språk, romani, men at de også bruker det i dagliglivet. Bevisstheten om at taterne er 

tospråklige førte til mer fokus på grunnleggende norskopplæring for disse elevene. Rektor 

foreslo i tillegg å ansette en lærer i romani dersom taterne selv ønsket det.  

 

Høsten 2013 hadde gruppen sitt neste møte. Denne gangen også med lærere fra 7. trinn med, 

og i det tredje møte i januar ble følgende besluttet når det gjaldt gjennomføring av 

Taterprosjektet ved Fagerlund skole. 

 

 Uke 5: 

Klassene starter med forberedelse til prosjektet ved å arbeide med nasjonale 

minoriteter.  

 Uke 6:  

Hele trinnet, 70 barn og lærere besøker Glomdalsmuseet i Elverum. Trinnet deles i tre 

grupper, og alle skal besøke følgende utstillinger:  

o 1. «Latjo Drom - utstillingen» 

o 2. «En verden på spill»  

o 3. «Vietmarking» 

 Uke 7 og 8:  

Det etableres fire stasjoner som ledes av en voksen. 

 Knivlaging v/Jonny Borge 

 Slirelaging v/lærerne ved skolen.  

 Trådarbeid v/ Lillan Støen 
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 Smykker v /Mariann Grønnerud 

 

Trinnet deles i 4 grupper. Alle elevene får delta på alle aktivitetene. 

 

Organisering av dagene: 

 Tidsramme fra kl. 09.30 – 13.00 

 Uke 7: 

Mandag 10.02, onsdag 12.02, fredag 14.02.  

Barna arbeider på hver sin stasjon  

 Uke 8:  

Mandag 17.02. 

Fortsett arbeidet fra uke 7, barna arbeider på hver sin stasjon 

 Onsdag 19.02 settes det av to økter til å gjøre ferdig arbeider dersom noe gjenstår.  

I 3. økt blir det konsert for hele trinnet med to tatere. 

 21.02. er Den Internasjonale Morsmålsdagen:  

Hele skolen samles, og dette året prioriteres Romani/taterfortellinger og språk.  

En eller flere fra Taternes landsforening forteller noe fra sin barndom på reise. 

Viola og Marenius Karlsen underholder med sang og musikk fra taterkulturen. 

Det er et ønske om at en norsk kjent barnesang oversettes til romani. 

Fellessang, «Romano Raklo». 

Alle elevene lærer å telle fra 1 - 10 på romani.  

 

Det var ingen fra tatermiljøet som kunne ta ansvar for slirelagingen, men Jonny Borge, som er 

en god knivmaker, møter på skolen i forkant og gir lærene en innføring i hvordan lærerne skal 

veilede elevene. 

 

Jonny Borge og Mariann Grønnerud tar ansvar for innkjøp av materialer til kniver, slirer, 

smykker og trådarbeid. 

Bente B. Hugo fra Fagerlund samarbeider med Jonny Borge om hva skolen skal supplere med 

av ulikt utstyr som tenger, sakser, sandpapir etc.  

Alle lærerne på trinnet skal være medhjelpere på de ulike grupper. 



13 

 

Gjennomføring 

Prosjektet startet med at hele trinnet hadde to undervisningsøkter hvor de arbeidet med 

taternes kultur og historie. 

Skolen hadde leid buss til Glomdalsmuseet. Her ble barna delt i tre grupper som fordelte seg 

på de tre utstillingene: ”Latjo Drom”, ”En verden på spill” og ”Vietmark”.  Ansatte ved 

museet var ansvarlige for opplegget og viste rundt. Selv om utstillingene er forskjellige 

handler de alle som minoriteter og de utfordringer en kan møte på som tilhørende i de ulike 

gruppene. 

 

Det var litt ulikt hva som engasjerte de forskjellige elevene, men alle ga tilbakemelding på at 

«Enverdenpåspill» var veldig bra. Ellers likte noen best «Vietmark» og noen «Latjo Drom». 

Lærerne forteller at i løpet av prosjektet har flere av barna kommet tilbake til ting de så og 

opplevde på museet som de gjenkjente og husket fra «Latjo Drom». 

 

Lærene vurderte betydningen av undervisningen før besøket på museet som svært viktig, og 

mente at det var avgjørende for elevenes læringsutbytte på utstillingen. Noen lærere var 

skuffet over at det ikke var en av taterne som selv var omviser på «Latjo Drom» slik det var 

blitt forespeilet.  

 

Uken etter startet arbeidet på skolen. For at alle barna skulle få mulighet til å være aktive 

samtidig, og for ikke å ha for store grupper ble aktivitetene organisert i fire stasjoner à to 

klokketimer, med 16 og 17 barn i hver gruppe. Det var en ansvarlig voksen på hver stasjon, 

og i tillegg deltok lærerne ved 7. trinn. 

Trådarbeid 

Glenn-Frode Pedersen har lang 

erfaring fra trådarbeid. Han kaller det 

«Taternes og landeveiens 

ståltrådkunst», og hevder at det har 

vært en viktig inntektskilde for 

mange tatere.  Han sier: «Ifra 

gammelt av kunne det sitte Taterkarer 
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på teltbakker rundt omkring å konkurrere om hvem som var raskest til å binde en visp eller 

hvem som var raskest til å tvinne en flaskebørste og hvem som laget de peneste flettene på 

vispene sine» (Pedersen, G-F: 2012). All slags metalltråd kan brukes, men kobber og 

aluminium egner seg best for barn, fordi de finnes i bløte legeringer. Det kreves lite verktøy 

og utstyr til trådarbeid, men det er viktig med gode tenger; kombinasjonstang, (nebb-tang), 

side-avbiter, spiss-tang og rund-tang. Ståltrådpinner i 25 cm lengde og tynnere ruller med 

ståltråd.  

Det er viktig at ståltråden er tynn.  Ellers vil det bli for hardt og vanskelig for barna å bruke 

materialet. 

 

Lillan Støen fra Taternes Landsforening var ansvarlig for trådarbeidet.  Hun startet med en 

felles introduksjon om trådarbeid, og viste noe av det taterne lagde.   

Undervisningen var i et vanlig klasserom hvor barna satt i en 

hestesko slik at alle kunne følge Lillans instruksjoner. Det 

oversiktlig og lett for henne og de andre voksne å bevege seg 

mellom barna som trengte veiledning og støtte. 

 

Engasjementet blant barna var stort. Det var en summing av glade 

stemmer og en iver i arbeidet. Noen av barna satt helt konsentrert 

med eget arbeid, mens andre satt to og to sammen mens de 

diskuterte fremgangsmåter og progresjon i arbeidet. 

Lillan fortalte, veiledet og hjalp til, men tok aldri over arbeidet for 

barna.  Noen var så ivrige at de ville lage mer, og flere av barna lagde både en og to kroker i 

tillegg. 
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Oppskrift på lysestake i trådarbeid laget av Mariann Grønnerud 

 

Dette er utstyret man trenger for å lage en lysestake.  

6 ståltrådpinner, en vikletråd, en avbitertang, en nebbtang 

og teip.  

 

 

 

 

Teip sammen alle 6 pinnene. En ytterst i enden og ca. 10 

cm. Inn på pinnen i den andre enden.  

 

 

 

 

 

Start med foten. Bøy pinnene utover ved den teipen som er 

ca. 10 cm inn på pinnen. 
Det skal se ut som klesstativ når man ser den fra siden.  

 

 

 

Pinnene skal ikke bøyes rett ut, de skal peke litt oppover 
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Stikk vikletråden inn i midten omtrent så langt inn som 

limbåndets ende.  

 

 

 

 

Snurr tråden helt rundt en av pinnene, gå videre til neste 

pinne og snurr så rundt den. Slik jobber du rundt alle 

pinnene.  Det er viktig å stramme godt. 

 

 

 

 

 

 

Snurr til ønsket bredde på foten. Ca. 6 – 8 cm er en fin 

lengde 

 

 

 

 

 
 

Fest tråden ved å snurre den to ganger rundt en pinne 

Klipp av helt inntil pinnen.  
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Ta nebbtangen og klem den lille stubben helt inntil pinnen  

 

 

 

 

  
Bøy alle pinnene så de peker nedover. Det er viktig og ikke 

ta tangen for nær vinkeltråden, fordi den kan  bøye  seg  

 

 

 

 

 

 

.  

 

Sånn skal det se ut  

 

 

 

 

Klipp av alle pinnene, jeg bruker to fingre til å måle med. 

Det er viktig og å holde i den enden man klipper av så den 

ikke «skyter» avgårde og treffer noen. 
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Sett nebbtangen helt ytterst i enden, og lag en liten bue.  

 

 

 

 

 

 

 

Ta nytt tak i buen og bøy den til en liten runding.  

 

 

 

 

 

 

Gjør dette med alle pinnene. Dette blir foten på lysestaken.  

 

 

 

 

   

           Sånn blir foten seende ut.  
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Ta av limbåndet nærmest foten. Limbåndet i andre 

enden må fortsatt sitte på.  

 

 

 

 

 

Stikk vinkletråden så nærme midten som mulig så den 

kommer ut under foten 

 

 

 

 

 

Lag en liten krok i enden av vikletråden. Dra den 

forsiktig tilbake slik at kroken fester seg i midten av 

foten.  

 

 

 

 

 

 

Begynn og snurr vikletråden oppover stammen. Tett 

inntil hverandre men ikke oppå hverandre. Snurr ca. 10 

cm eller ønsket høyde.  
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Slik som dette 

 

 

 

 

 

 

 

Bøy pinnene rett utover. Dette skal bli der lyset 

skal stå. 

 

 

 

 

 

 

Ta vikletråden rett over pinnene som vist på bildet. 

 

 

 

 

 

Begynn og snurr vikletråden rundt pinnene på 

samme måten som du gjorde med foten. Snur så det 

blir omtrent som et kronestykke, ca. 2 cm.  
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Fest tråden ved å snurre den 2 ganger rundt den 

samme pinnen. Klipp av tråden og klem til med 

nebbtangen 

 

 

 

 

 

 

Bøy alle pinnene rett oppover med nebbtangen 

som vist på bildet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Klipp av pinnene, her bruker jeg fire fingre til å 

måle med. Husk å holde i enden som du klipper av.  
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 Sett tangen ytterst på pinnen og lag en bue.  

 

 

 

 

 

 

 

Ta nytt tak og lag en runding, gjør dette med alle 

pinnene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når du er ferdig med det, klemmer du pinnene 

sammen så de kan holde rundt et lys.  

Nå er lysestaken ferdig.  
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Oppskrift på knagg laget av ståltråd av Mariann Grønnerud 
 

Du trenger ståltråd, vikletråd, nebbtang og avbitertang. 

 
 

   
 

Bøy en 30 cm lang ståltråd på midten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
       

Legg enden av vikletråden på den bøyde pinnen. Hold den 

fast og snurr vikletråden rundt pinnen og over enden. 

Snurr hardt og tett sammen, men ikke oppå hverandre. 

 
    

 
 
 

 
 
 
 
 

Snurr ca. 5 cm. Lag et «øye». Det skal senere brukes til å 

henge knaggen opp på veggen. 
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Fortsett å snurre rundt den ene pinnen, så du kommer 

over "øyet». Snurr videre rundt begge pinnene ca. 6 

ganger. Fest tråden ved å snurre to ganger rundt pinnen. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bøy endene slik du selv ønsker. Bøy 

opp så du får en krok. 

 

 



25 

 

Smykker 
 

Utstyr: Sølvtråd, tang, + en instruksjon til hver (se vedlagt 

tegning). 

Taterne var flinke til å lage ulike prydgjenstander og smykker i 

sølv, nysølv og messing. Mange tatere lagde nåler, brosjer og 

søljer, og vanlige smykker var hårkam i sølv og øreringer eller 

øredobber i gull. I tillegg til å pynte seg var det viktig å eie 

smykker fordi det var et tegn på velstand og status (Møystad: 

2009).  «S-øreringer» var en av flere smykker taterne likte å lage, og fordi den var typisk, og 

forholdvis lett å lage falt valget vårt på en variant av denne. 

 

Mariann Grønnerud fra Taternes landsforening var ansvarlig for smykkelagingen. Også her 

ble det brukt et vanlig klasserom, organisert på samme måte som ved trådarbeidet.  

Utstyret var tynn sølvtråd, og ferdiglagde kroker i sølv (kjøpt i butikk).  Det er viktig at 

krokene er i sølv på grunn av eventuelle allergier hos barna. 

 

 

Av annet utstyr trenger en tenger til å bøye 

sølvtråden, og en 10 cm rundstokk, ca. 2 cm i 

diameter som en kan forme tråden rundt for å få den 

jevn og fin.  
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Også her var barnas engasjement stort, og det var ingen forskjell på jenter og gutter. Guttene 

viste like stor iver som jentene, og formidlet at de ville lage smykker til mødre og søsken. 

I tillegg til engasjementet om selve arbeidet benyttet barna anledningen til å spørre de 

ansvarlige voksne om hvordan det er å være tater, hva en gjør når en er på reise, og også 

hvordan det var å banke på dørene for å selge varer. 

 

Oppskrift på smykker laget av Mariann Grønnerud 
 

Du trenger metalltråd (jeg bruker forsølvet kobbertråd). En rund pinne, ca. 3 cm tykk, og en 

tynn pinne ca. 1 cm tykk. En avbitertang og en liten nebbtang. 

 

Det er fordel om det er to som arbeider sammen. 

Klipp en tråd som er ca. 1.5 meter lang. Legg den dobbelt. Fest tanga i enden uten bue. Sett 

den tynne pinnen i buen. En holder i pinnen, og en i tanga. Den  som holder pinnen begynner 

å snurre tråden mens den andre holder. Pass på å holde stramt hele tiden.  

 

 

Klipp av to biter på ca. 15 - 16 cm. og lag et «øye» 

på midten av tråden. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bøy tråden rundt den tykke, runde 

pinnen og tvinn et par ganger på 

undersiden. Bøy deretter endene som 

vist på bildet. Bøyer du innover som 

vist på bilde 2 blir det et hjerte. Gjør 

det samme med den andre tråden. 
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Klipp av to biter ca. 3 cm. Lag et "øye" på 

midten. Bøy endene som vist på bildet, så det 

blir en s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Klipp 6 biter av tråden som ikke er snurret.  

   Hver skal måle ca. 1/2cm. Disse festes inni  

   hverandre som et lite kjede med 3 ringer på  

   hver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klipp av 2 biter på ca. 2 ½  cm av en tråd som 

ikke er snurret. Lag krokene som skal sitte i 

øret. 
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Fest alle delene sammen som vist på bildet. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kniver 
 

Kniven er et av de mest kjente «taterproduktene», og det er kanskje nettopp i knivene at 

taterne har fått vist frem sine mange ferdigheter som håndverkere. De beste taterknivene hører 

til blant de fineste av tradisjonelle norske kniver. Et typisk trekk ved norske, håndlagede 

kniver er «dialektene», dvs. at landsdeler og distrikter har sine typiske kniver, slik at vi kan se 

forskjell på kniver fra f.eks. Trøndelag, Telemark og Toten. I tillegg har vi to knivtyper 

knyttet til folkegrupper: taterkniver og samekniver (Toresen, P. 2009). 

 

Jonny Borge var ansvarlig for knivlaging. Han er selv en dyktig knivmaker, og har lang 

tradisjon med en stor produksjon av kniver i ulikt materiale.   
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Knivene ble lagd på 

sløydrommet.  

Det var gjort en del 

forarbeid fra skolen 

lærere. Alle skaftene 

var skåret til i passe 

lenge. «En god 

brukskniv bør ha 

skaft som er like 

langt som bredden 

på hånden til den som skal bruke kniven» (Tragethon, 1993:35). Lærerne brukte et mønster til 

skaft i knivboka til Tragethon. Det ble tegnet på emnene og en lærer skar ut på båndsaga. 

Elevene brukte rasp og fil, pusset, filte og bearbeidet hvert sitt skaft. På grunn av liten tid ble 

det i noen tilfeller benyttet en slipemaskin for å pusse skaftene. Med lengre tid til disposisjon 

hadde dette ikke vært nødvendig, som en ser klarte barna å pusse skaftene fine.  

 

 

 

 

 

 

Dersom en har mulighet til å avsette noe mer tid enn en formiddags økt vil barna ikke ha 

problem med å pusse skaftene uten «maskinelle» hjelp fra de voksne. 
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En lærer boret hull i skaftet til å feste knivbladet i, og 

det ble brukte to-komponent-lim til å lime fast bladet.  

Til slutt oljet elevene skaftene med treolje. 

 

 

Igjen opplevde vi ingen forskjeller i engasjementet fra 

gutter og jenters side. Alle arbeidet ivrig, og samtlige klarte å gjøre ferdig kniven. 

 

Lærernes erfaringer: 

Vi hadde kjøpt inn treskaft til emnene som ble brukt til skaft. Men i ettertid ser vi at de kunne 

vi ha laget selv. Det hadde blitt billigere. Elevene kunne nok med fordel ha brukt lengere tid 

på å pusse og tilpasse skaftet til slirene. Det ble ganske mye arbeid for flere lærere i etterkant 

for å få 70 kniver og slirer til å passe sammen. To–komponent-lim er dyrt og vi endte opp 

med å kjøpe et annet lim som var veldig sterkt, men som var veldig klinete og som tok et 

døgn å tørke.  

Det gikk også med ganske mange bor for å lage hull i skaftet. Dette kunne vi antagelig funnet 

en bedre metode for hvis vi hadde hatt lenger tid. 

Kniv og slire som en samlet aktivitet kunne ha vært en kunst og håndverksaktivitet over en 

periode på tre uker.  

Slirer 
Knivslirer kan lages av forskjellig materiale, som lær, metall, tre, bein og horn. Taterne lagde 

i tillegg i blikk, nysølv og sølv. I vårt opplegg er slirene laget av lær. En slire skal være 

ubøyelig, slik at kniven sitter godt, og kan oppbevares trygt. 

Slirelanging ble ledet av lærerne ved skolen. De hadde 

fått en innføring av Jonny Borge. Han hadde også med 

en bok om knivlaging skrevet av Inger Tragethon.   

Tre av lærere tok et ekstra ansvar og hadde med seg 

lær og instruksjoner hjem og gjorde et viktig forarbeid. 

 

Lærerne forteller om prosessen: 

Vi startet med å klippe ut læret etter en mal fra  
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Tragethon. Arbeidet var tungt, fordi læret er hardt. 

Det neste var å skave av ytterkanten på hvert lærstykke for å kunne lage hul til søm.  

Før vi stakk hull, tegnet vi opp en rand på ca.1/2 cm og kjørte med rissehjul og stakk hull med 

syl.  

 

 

 

 

 

Tragethon anbefalte å legge læret i vann i noen  

Timer. Hun sier videre at dersom en lar det 

oppbløtte slirelæret ligge innpakket i tett plast i 

kjøleskapet et par døgn blir det lettere å sy og 

forme (Tragethon, 1993:26). 

 

 

Sliret ble sydd sammen fra bunnen av med to nåler som 

ble tredd mot hverandre i samme hull. («Skomakersøm»). 

Tragethon sier det er fordel med vokset tråd, fordi det vil 

sitte godt, og en får en finere søm. Vi erfarte at det var 

gunstig og lett å bruke tanntråd. Den var lettere å tre 

gjennom hullene. 

 

For å feste hempen prøvde vi med maljer, men endte opp 

med å bruke hulltang og ståltråd.  

  

 

Etter at skinnet var sydd ble det lagt i en form av tre (en 

slirelest) slik at det fikk den rette fasongen. 

Til slutt satt barna på en hempe og dekorerte sliren med 

eget navn og selvkomponert mønster. 

Til sammen ble kniv og slire et imponerende stykke arbeid, og selv knivmakeren Borge lot 

seg imponere over barnas engasjement og produkter. 
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Lærernes erfaringer:  

Vi hadde forventet at det var en tater med erfaring fra slirelaging som skulle ledet dette 

verkstedet også. Da det viste seg at vi ikke fikk tak i noen til å drifte det, tok to lærere på seg å 

være der med god hjelp fra et par andre. Det at ingen hadde erfaring med slikt arbeid fra før 

gjorde at den gruppa som deltok på dette verksted første dag fikk en blandet opplevelse. Vi 

måtte gjøre en del justeringer som førte til ganske mye ekstra arbeid for de voksne, men etter 

justeringene gikk det veldig bra! 

 

Det kunne muligens vært litt tynnere lær. Det ble tungt og veldig stivt å arbeide med. På den 

annen side ble slirene veldig solid når de var ferdige og knivene ble godt plassert. Vi hadde 

bare tre «slirelester» til å putte ned i slirene. Her kunne vi nok med fordel ha hatt noen flere. 

Optimalt burde alle hatt en hver slik at slirene hadde kunnet tørke rundt lesten. Men det gikk 

bra uten også! 

 

Når læret ble lagt i vann, ble hullene veldig små. En lærer fant ut at det var enklere å bruke en 

elektrisk drill med et tynt bor til å lage hull. Læret ble lagt dobbelt og da ble det også lettere å 

sy. Det var en voksen som gjorde dette arbeidet, men kanskje kunne elevene ha klart det selv? 

 

Den innkjøpte vokstråden ble for tjukk så nålene brakk. Vi måtte supplere lageret flere 

ganger, og prøvde oss fram med litt ulike varianter av tråd, men ente opp med å kjøpe 

tanntråd!  Det beste var å legge læret i vann et par timer før elevene begynte å jobbe. Da var 

det mykt og lett å håndtere. 
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Elevene brukte strikkepinner til å lage mønster på slirene. Når vi ble trygge på hvordan vi 

skulle gjøre det, ble stort sett alle ferdig på den oppsatte tiden. 

 

Den internasjonale Morsmålsdagen 

Prosjektet ble avsluttet på den 

internasjonale 

Morsmålsdagen 21. februar. 

Fagerlund skole har en 

tradisjon på å markere denne 

dagen, og med det sette fokus 

på at de er en skole med 

mange ulike nasjonaliteter. I 

år hadde de valgt å prioritere 

taterne, og deres språk, 

romani.  

Arrangementet ble avholdt i gymsalen med alle skolens elever og lærere tilstede.  Bente B. 

Hugo, som er den ansvarlige for opplegget ved Fagerlund, ønsket velkommen, og deretter 

hilste barna «god morgen» på 24 ulike språk. 

Viola og Marenius Karlsen fortalte fra livet på veien og sang to sanger på romani. En full sal 

sang «Romani Raklo», som barna hadde øvet på, til gitar akkompagnement av elever fra 6. 

trinn. En nylig oversatt «Fader Jakob» ble 

sunget på romani, og til slutt ble alle 

bidragsyterne i prosjektet takket for 

innsatsen.  

Utstilling 

Elevene på 7. trinn hadde samlet en del av 

sine produkter til en flott utstilling. En 

vandreutstilling fra Glomdalsmuseet var 

også satt opp for anledningen. Utstillingen 

sto i flere dager slik at også foreldrene 

hadde mulighet til å se barnas flotte 

produkter. 
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Evaluering 
 

Målet med dette prosjektet var at barna på 7. trinn skulle lære noe om tatere som nasjonal 

minoritet, og de skulle få kjennskap til håndverkstradisjoner, og selv få arbeide med ståltråd, 

smykker, kniv og slire. Det var også et mål at barn av taterslekt skulle få møte noe av sin egen 

kultur i skolen. Å fokusere på en kultur er med å verdsette dens betydning i storsamfunnet. 

Den gir stolthet til gruppen selv, noe som har kommet klart til uttrykk hos både barn og 

voksne. Flere at barna med taterbakgrunn har med stolthet fortalt de andre barna at de snakker 

romani hjemme, noe de ikke har fortalt tidligere. Andre har uttrykt stolthet over at det er en i 

deres slekt som har undervist dem på skolen.  

 

Forberedelsene på skolen, «Latjo drom» og omvisningen på Glomdalsmuseet ga en god 

bakgrunn for taternes kultur og historie. Det er lettere å forstå når en blir fortalt samtidig som 

en kan se bilder, plansjer, ulike klær, gjenstander og håndarbeid fra taterkulturen.  En 

vandreutstilling som er en mindre utgav av «Latjo drom» sto på skolen i flere dager slik at 

elevene kunne lese mer, se bilder og friske opp det de hadde sett på museet. Taterne forteller 

at barna var ivrige, og at de viste stor interesse for både det håndverksmessige generelt og 

taterne spesielt. Noen av barna ble tydeligvis inspirert av taternes tradisjonelle levevis og et 

par gutter planla egen produksjon av ”stompestaker” som de ville selge på tatervis ved å gå 

fra dør til dør!   

Taterne sier også at flere av barna formidlet at de ønsket at vi kunne gjøre dette flere ganger, 

fordi de ville lære mer om taternes håndverk.  I tillegg til å spørre om hjelp til arbeidet hadde 

de mange interessante og fine samtaler med barna om det å være å leve som tater både før og 

nå.  Og barna hadde mange spørsmål: 

”Kan du snakke taterspråk”?  

 ”Stjeler taterne”?  

 ”Bor taterne i hus”?  

”Er du sigøyner”?   

”Hvor kommer taterne fra”?   

”Er de norske”? ”Har du hest”  

”Er du sigøyner”?   

”Hvor mange ”stompestaker” måtte taterne lage hver dag”?  

 ”Har alle tatere kniver”?  
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Også lærene benyttet anledningen til å spørre taterne om ting de lurer på i forhold til kulturen. 

De fleste uttrykte at de har ikke kjent noen tatere, og det var positivt at det var lov å spørre, og 

de opplevde at taterne satte pris på spørsmålene og mer enn gjerne ville dele fortellinger fra 

sitt liv. Noen lærere formilder for eksempel at det var først under forberedelse til dette 

prosjektet at de ble klar over at taterne har et eget, levende språk, et språk som barna bruker 

både hjemme og seg i mellom på skolen. 

 

Taterne på sin side synes det er flott at lærerne spør slik at de får anledning til å fortelle om 

kulturen og livet som tater før og nå. Ganske enkelt, få fortelle om hva det vil si å leve som 

tater.  

 

Evaluering fra taterne som var ansvarlig 

 

Slike prosjekt er av stor betydning for å synliggjøre og formidle taternes kultur til skoler.  Det 

er med å fjerne fremmedfrykt, og kan være med å etablere et bedre forhold mellom 

tatere/reisende og skoler. Håper dette kan gi inspirasjon til å etablere slike prosjekt i flere 

skoler. 

 

Jeg hadde ikke så mange forventninger. Men hadde vel håpet på at barna ville vise for de 

andre at de er tatere, og at alle ville få en positiv opplevelse. 

Flere av barna med taterbakgrunn stod frem for første gang og fortalte om sin bakgrunn. 

Dette opplever jeg som ekstra viktig. Det er viktig at en kan stå frem å si hvem en er og ikke 

føle skam. 

 

Temaet er viktig for alle barna, fordi de lærer om vår kultur og tradisjon.  Barna lærer noe 

annet enn gamle myter. De lærer at taterne har et eget språk, at vi har en egen og stor 

sangtradisjon og at vi er håndverkere. Vi slår i hjel mytene om at taterne bare drev med tull og 

tøys, sloss og stjal. Noen gjorde sikkert det, men det var fåtallet, akkurat som andre 

nordmenn. 
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Det å ha med representanter fra taterne selv i slike prosjekt gir prosjektet identitet, og gjør det 

autentisk. Elever og lærere får ekte innblikk i kulturen.   

 

Barnas engasjement i dette prosjektet var overveldende.  De viste stor interesse for 

håndverket, og hadde mange spørsmål om språket romani og taternes levemåte.  En udelt 

positiv opplevelse. 

Barna jobbet overraskende bra. Det var svært få som hadde behov for ekstra hjelp. 

Alle var elevene var engasjert, med og uten taterslekt. Jeg er sikker på at alle lærte noe nytt. 

 

Lærerne var enestående. De var oppriktig interessert, og mener det de gjør. Jeg opplever at de 

synes temaet er viktig, og det kommer tydelig frem. Dessuten har de hatt ekstremt mye 

forarbeid, og de har forberedt alt så godt. De har lagt stort arbeid i det de har gjort. 

De fleste lærerne viste også stort engasjement og mente dette prosjektet hadde positiv 

betydning for barna, og kanskje spesielt for de barna med tilhørighet til taterne.  De viste 

glede over å se barnas engasjement og iver etter å få til et godt arbeid. 

 

Dette har vært et ordentlig samarbeidsprosjekt. Jeg føler vi har vært med i hele 

planleggingsprosessen. Vi har blitt hørt, tatt hensyn til, og vi har jo vært der hele tiden i 

gjennomføringen. Jeg kan egentlig ikke si noe negativt om dette prosjektet. Det er ingen ting 

å klage på. I forkant av prosjektet delte vi ideer med skolen, og andre involverte i prosjektet, 

om hvordan det kunne gjennomføres.  Både med tanke på hvilke håndverk som var 

gjennomførbare og hvordan det skulle utføres.  Alle ble hørt og tatt med i endelig avgjørelser. 

 

Evaluering fra lærerne 

 

Det er viktig med et slikt prosjekt for å lære om «egne» minoriteter. Det er samtidig et viktig 

holdningsarbeid. 

Det at det har vært tatere som har ledet de ulike stasjonene har vært veldig viktig. 

Det var fint å jobbe med engasjerte og positive elever i dette prosjektet.  

 

Vi har også fått positive tilbakemeldinger fra foresatte på elevenes opplevelse av prosjektet. 

Det var moro å kunne lage «ordentlige» ting. 
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På tre av gruppene fikk vi selv lære, prøve og undervise videre i de ulike teknikkene. 

Gruppene fungerte fint med dyktige ledere fra taterne selv. På sliregruppa manglet det en 

fagperson, så der måtte vi prøve oss fram og finne fram til en brukbar teknikk. Elevene var 

positive selv om vi slet litt med sømmen til å begynne med. Ledelsen stod også på for å skaffe 

til veie nødvendig utstyr når behovet meldte seg. 

 

I prosjektperioden hadde vi besøk fra ulike instanser. De viste ekte interesse for det vi holdt 

på med, og pratet med engasjerte elever. 

 

Det ble en del ekstra ettermiddagstimer for å forberede slirene (tilskjæring og hulling til søm) 

slik at elevene kunne rekke resten på oppsatt tid. På knivene ble det etterarbeid med liming av 

en del skaft og pussing for å tilpasse slira. Det bør ved senere anledninger settes av litt mer tid 

til kniv/slire. 

 

Det var fornøyde foresatte som mottok det ferdige resultatet på vårens foreldremøte. 

Alt i alt en positiv opplevelse for lærere/elever. 

 

Samtale med en gruppe barn i 7. trinn og koordinator Bente B. Hugo 

 

Hva er det dere husker best når dere tenker tilbake på prosjektet?  

Å lage lysestaker. 

Å lage kniver, og han derre Jonny (En av taterne som var ansvarlig for knivlaging). 

Det er flere av barna som er tatere og alle kjenner Jonny. 

Jeg kjente han fra før. Han er bestefaren min. Det var ganske artig at han var på skolen. 

Jeg fikk jo hjelp av han, og jeg fikk en av de beste knivene. Fikk bruke pussemaskinen hans 

også. 

Jeg har prøvd å bruke kniven. 

 

 

Lærte dere noe, og var det noe dere ikke visste? 

Vi lærte om tatere.  
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Vi hadde ikke snakket om tatere i klassen.  

Vi markerte oss der vi var. Vi la kvister på veien der vi hadde vært, men det er ikke sånn i 

dag. 

 

Det er mange ord som brukes om tatere. Hva sier dere? 

Jeg sier ikke tater. Det var noe en prest kalte oss. 

Vanligvis sier vi reisendes. Andre sier tatere. Noen sier begge deler. 

Noen bruker romanifolket, men det er noe annet enn tater. 

 

Tatere har vel ikke hatt det så lett? 

Vi blir kasta ut av alle campingplasser fordi vi er tatere. De vil ikke ha oss der. Skjer veldig 

ofte når vi reiser. 

En gang var vi på camping sørover, og han som eide camping ville ikke ha tatere. Han sa vi 

fester for mye. Men vi gjør ikke det, og det er få som drikker.  Vi sitter i ring. Har med gitar, 

synger spiller og koser oss.  

Det er typisk hvis vi kjører om sommeren så møter vi andre, så blir dem med, til slutt er 

mange med. Skikkelig kult. 

Isteden for å dra til syden, tar vi campingvogna og kjører. Noen ganger kjører vi til Sverige 

Vi bare kjører og vet ikke alltid hvor. 

 

Tatere er en minoritet i Norge, du er fra en annen minoritet (fra Eritrea). Visste du at det er 

minoriteter i Norge? 

Fint å lære at det er minoritet i Norge. Jeg visste ikke at det var tatere. Er kult å vite det. 

Jeg visste heller ikke så mye. Mamma forklarte at tatere reiser ut, men ikke mer. 

Fint å lære av hverandre. 

Vi lærte hvordan tatere hadde det før.  

 

Er det noe dere vil si til slutt? 

Deilig at vi hadde om tatere, så slapp jeg å forklare.  Det er så vanskelig. 

Vi kunne snakket om det tidligere. 

Bestemor fikk sjokk da jeg fortalte at vi sang «Romano Raklo» på skolen? «Så kult», sa hun. 

«Gjorde dere det»? Mamma trodde ikke på det, men hun syns det var kult. 

Det var kult at det var tatere var med i prosjektet. 
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Det er lettere å være tater nå. Det var annerledes da mamma og bestemor gikk på skolen 

Mange var glad i tatera før også. Da bestemor var ung lagde hun det vi lagde på skolen og 

solgte på dørene. Folk kjøpte det, andre jaget dem, og sa kom dere vekk 

Synes musikken er utrolig fin.  

 

Generell vurdering 

 

Dette prosjektet har gått over to uker, og vår erfaring er at to uker er for lite. Det har blitt en 

del ekstra arbeid på lærerne for at alle barna skulle bli ferdige med sine produkter. Men 

samtidig kan vi ikke si at lærerne har arbeidet mer enn tilmålt tid.  Prosjektet har vært i 11 

undervisningstimer. Vi har dermed spart for - og etterarbeid til andre opplegg. Så alt i alt kan 

en si at det ikke har vært mer ekstra arbeid enn ved andre undervisningsopplegg. 

 

I noen tilfeller er det for eksempel brukt slipemaskin til knivskaftene. Barna hadde absolutt 

klart det selv, men noen trengte mer tid.  

 

På grunn av sykdom har noen barn ikke rukket å bli ferdig i løpet av prosjektperioden, andre 

barn har av ulike grunner ikke blitt ferdig i oppsatt tid, og de har derfor fått ekstra timer til å 

gjøre sine ting ferdige. Målet var at alle barna skulle få ferdig en lysestake, øredobber og kniv 

med slire. Det har de klart! 

 

Vår erfaring er at to uker er for lite. Vi har knyttet arbeidet vårt til kunst og håndverk, men vil 

anbefale andre som ønsker et tilsvarende prosjekt å relatere det til flere fag. Dersom en 

avsetter to måneder kan fagene kunst og håndverk, musikk og samfunnsfag inngå. Elevene får 

mer tid, og kan gjøre alt arbeidet selv, og de vil ha mulighet til å gå ennå dypere inn i temaet. 

Kanskje en kan skrive sine erfaringer, lage plansjer og informasjonsmateriell og dermed kan 

prosjektet også knyttes til norskfaget. 
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Vedlegg 
 

1. Informasjon til pressen: 

Taterprosjekt på Fagerlund skole uke 6, 7 og 8 i 2014 

I læreplanen K06 står det at elevene etter 7.tinn skal ha kunnskap om nasjonale minoriteter. 

Fagerlund skole er invitert til å være med i et prosjekt der vi skal lære mer om 

tatere/romanifolket, deres levemåter før og nå, spesielt med fokus på håndverkstradisjoner. 

Dette er et samarbeid med Dronning Mauds Minne Høgskolen, Glomdalsmuseet og Taternes 

Landsforening.  

 

Opplegget vil strekke seg over 2 uker med start på Glomdalsmuseet fredag 7.februar. Der vil 

elevene få oppleve Latjo Drom-utstillingen, Vietmarking-utstillingen og «Enverdenpåspill» 

Fra kl.9.45 til kl.12.45 på mandag 10.02, onsdag 12.02, fredag 14.02 og mandag 17.02 vil det 

bli lagt til rette for 4 håndverksstasjoner på Fagerlund skole. På disse stasjonene skal elevene 

få lære å lage kniv med slire, smykker og trådarbeider. Instruktørene vil være av 

Tater/Romanifolket. På onsdag 19.02 vil to representanter fra Taternes landsforening holde en 

konsert for lærere og elever der de vil synge og spille taterviser. Dette vil foregå fra kl. 12.00 

til 12.45. 

 

Opplegget avsluttes med feiring av Den Internasjonale Morsmålsdagen 21. februar. Da skal 

hele skolen ta del og det vil være Romanispråket og taterkulturen som vi ha fokus denne 

dagen. I den forbindelse vil det også bli laget en utstilling med de produktene som elevene har 

laget. Samlingen vil foregå i Fagerlundhallen fra kl. 8.45 til 9.30. 

 

Dette prosjektet er ganske spesielt fordi det planlegges og gjennomføres med Tatere i alle 

ledd. Det har derfor vakt interesse hos flere aktører. «Det offentlige Granskningsutvalget for 

overgrep mot tatere» ved leder Knut Vollebekk og sekretær Ingvill T. Plesner har meldt at de 

ønsker å komme på besøk til Fagerlund skole i løpet av prosjektperioden. Det samme har 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fra Granskningsutvalget kommer de 

onsdag 12.02 og fra NAFO fredag 14.02. 

 

Vi håper at også vår lokale presse vil være interessert i å dekke deler at dette prosjektet. For 

nærmere spørsmål: 

 

Prosjektansvarlig:  

Anne-Mari Larsen, Dronning Mauds Minne Høgskolen tlf: 975 263 55 

 

Ansvarlig på Fagerlund skole: 

Bente B. Hugo, tlf. 900 80 326 
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2. Utstyr  

 

Til kniv og slire 

Lær, vokset sytråd og nåler er bestilt fra Jørn Jensen Lærhandel AS, Postboks 261, 2001 

Lillestrøm, Tlf: + 47 64 84 10 10, firmapost@jjensen.no 

Treskaftene og knivbladene var bestilt fra samme sted som læret.  

 

Til trådarbeid 

De fleste blomster-forhandlere har en del tråder og streng, som de til vanlig bruker i 

blomsterdekorasjoner. 

En får også kjøpt tråder i ulike hobby forretninger. Blant annet Sløyd-detaljer og Panduro.  

Panduro Hobby - Aluminiumstråd 2,5 mm 3 m 

http://www.pandurohobby.no/Catalogue/50-Lag-Dekorer/5060-

Dekomateriell/506024/1/280237-Aluminiumstrad-25-mm-3-m 

Hos Felleskjøpet får en galvanisert ståltråd (men den er helst for viderekommende). 

 

Til smykker 

Sølvtråd fås kjøpt i ruller på nettet. 

http://www.grenstho.no/212/935--solvtrad-rund-glodd-myk.aspx 

 

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.pandurohobby.no%2FCatalogue%2F50-Lag-Dekorer%2F5060-Dekomateriell%2F506024%2F1%2F280237-Aluminiumstrad-25-mm-3-m&ei=H9hDU8_ZL4fFtAbZuICwBQ&usg=AFQjCNG6VKAV7t-uh7p5c9Pg_bNAP9Di_Q&bvm=bv.64367178,d.Yms
http://www.pandurohobby.no/Catalogue/50-Lag-Dekorer/5060-Dekomateriell/506024/1/280237-Aluminiumstrad-25-mm-3-m
http://www.pandurohobby.no/Catalogue/50-Lag-Dekorer/5060-Dekomateriell/506024/1/280237-Aluminiumstrad-25-mm-3-m
http://www.grenstho.no/212/935--solvtrad-rund-glodd-myk.aspx

