
1 

 

 

 

RAPPORT FRA PROSJEKTENE 
 

 

 

 

TATERFOLKET FRA BARN TIL VOKSEN 

(2004 – 2009) 

 

 

FORMIDLING AV TATERKULTUR  

(2010 – 2015) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjektleder Førstelektor Anne-Mari Larsen, Dronning Mauds Minne høgskole 

for barnehagelærerutdanning 

August 2015 
 



2 

 

 

Innledning ................................................................................................................................... 4 

Taterne en nasjonal minoritet ................................................................................................. 5 

Prosjekt 1  Taterfolket fra barn til voksen (2004 – 2009) ..................................................... 8 

Prosjektets overordnede mål: ............................................................................................. 8 

En lang vei å gå .................................................................................................................. 8 

Delprosjekt 1.1  Romanifolkets – Taternes fortellinger .................................................. 9 

Delprosjekt 1.2  Pilotprosjekt ved Grøtte barnehage og skole i Sør- Trøndelag ........... 11 

Sang og musikk ................................................................................................................ 11 

Utstyr – kaffekiste ............................................................................................................ 11 

Bilder ................................................................................................................................ 11 

Mattradisjoner .................................................................................................................. 11 

Trådarbeid og papirblomster ............................................................................................ 11 

Delprosjekt 1.3  Gjennomføring av kulturprosjekt i barnehager og skoler ................... 13 

Konklusjon ........................................................................................................................... 15 

Prosjekt 2  Formidling av taterkultur i barnehage og skole (2010 – 2015) .......................... 16 

Taterkultur i barnehagen ...................................................................................................... 17 

Delprosjekt 2.1  Pilotprosjekt i Thor Heyerdahl barnehage i Vestfold ......................... 18 

Mål og innhold ................................................................................................................. 18 

Delprosjekt 2.2 Gjennomføring av kulturprosjekt i barnehager og skoler .................... 20 

Fortellinger ....................................................................................................................... 20 

Bilder ................................................................................................................................ 20 

Rollelek ............................................................................................................................ 20 

Utstyr og rekvisitter .......................................................................................................... 20 

Sang og musikk ................................................................................................................ 21 

Trådarbeid ........................................................................................................................ 21 

Matlaging ......................................................................................................................... 21 

Sporlek ............................................................................................................................. 21 

Delprosjekt 2.3  Taterformilding med vekt på kunst og håndverk ................................ 21 

Konklusjon ....................................................................................................................... 24 

Delprosjekt 2.4  Taterformidling med vekt på drama.................................................... 25 

Konklusjoner ........................................................................................................................ 27 

Barna har lært om tatere ................................................................................................... 27 

Personalet ......................................................................................................................... 28 

Foreldre ............................................................................................................................ 30 

Prosjektmedarbeider fra TL ............................................................................................. 31 

Hva skjer videre ............................................................................................................... 31 



3 

 

Prosjekt 1  Taterfolket fra barn til voksen - Dokumentasjon .............................................. 33 

Prosjekt 2  Taterkultur i barnehage og skole - Dokumentasjon .......................................... 35 

Litteratur ................................................................................................................................... 38 

 

  



4 

 

Innledning 
 

Dette prosjektet startet i 2003 da daværende leder av Romanifolkets landsforening (senere 

Taternes landsforening) Leif Bodin Larsen tok kontakt med Dronning Mauds Minne 

høgskolen (DMMH). Han ønsket på vegne av sin forening å inngå et samarbeid med vekt på 

utdanning og kultur. Det ble søkt midler, et forprosjekt ble gjennomført i 2003, og jeg kom 

inn som prosjektleder da hovedprosjektet startet i 2004. 

 

Denne rapporten er en oppsummering av kulturdelen i prosjektene «Taterfolket fra barn til 

voksen» fra 2004 – 2009 og fortsettelsen «Formidling av taterkultur i barnehage og skole» 

2010 - 2015. «Taterfolket fra barn til voksen» hadde to hovedmål, et med vekt på utdanning i 

reiseperioder og et med vekt på synliggjøring av taternes kultur og historie. DMMH fikk 

tildelt prosjektledelse i tillegg til ansvar for kulturdelen, og jeg var prosjektleder.  Høgskolen i 

Sør-Trøndelag (HiST) hadde hovedansvar for utdanningsprosjektet.  Taternes landsforening 

(TL) var involvert i begge prosjektene. Det ble etablert en prosjektgruppe bestående av: 

Anne-Mari Larsen, prosjektleder, DMMH 

Kari Hoås Moen, prosjektmedarbeider, DMMH 

Ole Fredrik Lillemyr, rådgiver for prosjektet, DMMH 

Anne Bonnevie Lund, prosjektmedarbeider HiST 

Bente Bolme Moen, prosjektmedarbeider HiST 

Anna Gustavsen, TL 

Prosjektet ble økonomisk støttet av Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 

Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. I tillegg bidro høgskolene med FoU 

ressurser til prosjektleder og prosjektmedarbeidere. 

 

På oppfordring fra Utdanningsdirektoratet ble kulturdelen av prosjektet videreført (2010), og 

endret navn til «Taterkultur i barnehage og skole». Prosjekt eies og støttes økonomisk av 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO), også her bidro høgskolen med FoU 

midler til prosjektleder. DMMH fikk prosjektansvar og jeg fortsatt som prosjektleder. 

Prosjektet hadde som mål å formidle taternes kultur til barnehager og skoler i et nært 

samarbeid med TL. En prosjektgruppe ble etablert bestående av: 

Anne-Mari Larsen, prosjektleder DMMH 

Anna Gustavsen, TL 

Mariann Grønnerud, TL 
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Når jeg i fortsettelsen skriver prosjektgruppen, betyr det gruppen som hadde ansvar for 

kulturdelen, dvs. prosjektleder og prosjektmedarbeiderne fra DMMH og TL 

 

Prosjektets organisering 

Prosjekt 1:   Taterfolket fra barn til voksen (2004 – 2009) består av tre delprosjekt. 

Delprosjekt 1.1  Romanifolkets – Taternes fortellinger 

Delprosjekt 1.2  Pilotprosjekt ved Grøtte barnehage og skole i Sør-Trøndelag 

Delprosjekt 1.3. Gjennomføring av kulturprosjekt i barnehager og skoler 

 

Prosjekt 2:  Formidling av taterkultur i barnehage og skole (2010 – 2015) består av 

fire delprosjekt. 

Delprosjekt 2.1  Pilotprosjekt i Thor Heyerdahl barnehage i Vestfold 

Delprosjekt 2.2 Gjennomføring av kulturprosjekt i barnehager og skoler 

Delprosjekt 2.3 Taterformilding med vekt på kunst og håndverk 

Delprosjekt 2.4  Taterformidling med vekt på drama  

 

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

(Theil, 2009) er det enighet om at de utvandret fra India på 500-tallet.  Mange bosatte seg 

ulike steder i Europa, og en del fant veien til Norge. I Norge har taterne livnært seg som 

omreisende håndverks- og handelsfolk.  Det fortelles om små eksotiske og langveisfarende 

grupper. Samfunnets tolkning av gruppene har vært ulik. Av noen ble de sett på som del av en 

egen folkegruppe med fremmedartet opphav. Andre beskrev dem dels som en form for tigger- 

og røverbander med blandet europeisk opphav med et markert innslag av innenlandske 

omstreifere (Minken, 2009). Taternes reisende livsform har ikke blitt akseptert av 

myndighetene, og ulike lover og regler har blitt laget for å prøve å regulere livene deres. Den 

kanskje groveste inngripen i taternes liv er myndighetens fornorskingsprosess (St.meld.nr.15 

2000-2001). Det var et uttalt mål at taterne skulle bli som andre norske. De skulle frarøves sin 

reisende livsform, sitt språk og sin kultur. Ansvaret for gjennomføringen ble lagt til Misjon 

for hjemløse, senere kalt «Misjonen». Metodene en benyttet var blant annet sterilisering av 
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taterkvinner så det ikke skulle bli født flere og etablering av arbeidsleirer for familier hvor 

deres kultur og levemåte skulle avlæres. En av de mest forhatte arbeidsleirer er Svanviken på 

Nordmøre, og stedets målsetting er uttalt i klartekst av bestyreren: «Det vi gjør er bevisst å 

utrydde et folks egenart, deres språk og deres livsform. Vi prøver å løsrive dem fra 

forbindelsen med slekten, som de tidligere har følt seg knyttet til med sterke bånd. Vi prøver å 

gi dem eiendom og forpliktelser, vaner og behov som ikke lar seg forene med den 

omstreifertilværelsen de har vært vant til og som deres forfedre har levd gjennom århundrer» 

(Myhre, 1993).  Misjonen anså det viktig å redde barna fra et liv på veien, og i perioden 1900 

– 1989 ble 1500 barn tatt fra sine foreldre og plassert i barne- eller fosterhjem (St.meld. nr.15. 

2000 - 2001, Eide, og Aanesen, 2008, Gotaas, 2000). 

Det er brukt mange ulike begrep om folkegruppen; tater, romanifolk, vandrer, 

reisende, og de negative betegnelsene fark, fuss, fant og splint. I offisielle dokument brukes 

begrepene tater/ romanifolket (St. meld. Nr. 15 (2000-2001). Dette prosjektet er et samarbeid 

med Taternes landsforening (TL), og det er derfor naturlig å benytte begrepet tater. I 1999 

fikk taterne sammen med jøder, kvener, rom/sigøynere og skogfinner status som nasjonal 

minoritet. Å bli anerkjent som nasjonal minoritet er en viktig milepæl som gir taterne 

rettigheter som for eksempel å bruke å videreutvikle sitt eget språk, romani, og til å leve i tråd 

med sin kultur. Men på tross av at taterne i dag lever som andre norske og har sine rettigheter 

som nasjonal minoritet er det fortsatt en del utfordringer. Mange tatere føler seg diskriminert i 

samfunnet, blant annet i forbindelse med reising. En del tatere opplever å ha problem med å få 

bolig, eller de blir nektet adgang på campingplasser, en del er trygdet og noen får ikke arbeid 

på grunn av sin minoritetsbakgrunn. Det siste ble tydeliggjort i desember 2014 da en 

kvinnelig drosjesjåfør fra Kongsvinger ikke fikk arbeid. Begrunnelsen for avslaget var at hun 

er tater og det kunne medføre at mange kunder ville vegre seg for å sitte på med henne 

(Glåmdalen, 02.12.14).  

Mange av taterne som er intervjuet i prosjektet «Taterfolket fra barn til voksen» 

(Larsen, 2010) sier de føler seg annerledes enn majoritetsbefolkningen i Norge, og har 

gjennom et helt liv undertrykt sin tateridentitet og kultur. Noen gifter seg med ikke-tatere og 

tar avstand fra kulturen og miljøet. Mens andre finner seg til rette både blant tatere og ikke 

tatere. De er synlige, bekymrer seg for at kulturen skal forsvinne, og de kjemper for å bevare 

den. Det vi ønsker er at barna våre skal føre tradisjonen videre med reising og håndverk, sier 

mange tatere. Historien har satt spor, og mange tatere opplever at den vonde delen av 

historien er dypt forankret i dem, og sier at det er bare når de er sammen med sine egne de kan 

slappe av og være seg selv. Selv om ikke alle tatere har vært på barnehjem, i fosterhjem, blitt 
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fratatt barn, eller tvangssterilisert har de helt sikkert en i familien eller i vennekretsen som har 

blitt utsatt for denne type overgrep.  Vi er jo så glad i ungene våre, og vi gjør alt for dem. 

Likevel er vi livredde for å gjøre noe galt og at noen skal ta ungene våre, uttaler mange tatere 

i intervju (Larsen, 2010).  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 storsamfunnet, og de bærer på en nedarvet angst. Jeg vet jeg har overført angsten til 

mine barn, sier en eldre taterkvinne i intervju. Undersøkelser viser at generasjoner som har 

opplevd den vonde delen av historien, overfører en del av sin angst og utrygghet til den neste 

generasjonen.  En taterkvinne i femtiårene formidler at det har vært vanskelig, men en må 

likevel stå med løftet hode som den en er (Larsen, 2010:169 ). 

 

”Det har vært vanskelig, vi måtte skjule hvem vi var hvis vi skulle ha en jobb. Det gjør 

noe med deg. Det er ikke godt å leve sånn. Derfor er vi på vakt og er veldig følsomme. 

Men vi er fargerike bare vi tør. Jeg vet de som ikke har fortalt barn og barnebarn at 

de er tater. De har skjult sin egen identitet. De blir ikke godtatt blant de fastboende, 

og de skyr sine egne. Så de er nervebunter på en måte. Noen detter på utsida. Det er 

skamma en føler for å være reisende. Dem vil, men tør ikke. Og det er vanskeligere 

når en ikke har fortalt før. En må heise flagg, og folk må godta meg som den jeg er. 

Godtar andre ikke så får det være sånn. Jeg vil ikke fornekte meg selv”.   
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Prosjekt 1  Taterfolket fra barn til voksen (2004 – 2009) 
 

Prosjektets overordnede mål: 
 Romanifolkets kultur skal få komme til uttrykk og bli framhevet som minoritetskultur, 

slik at den får en rettmessig plass og verdighet i samspill med majoritetskulturen i 

landet. 

 Å bidra til at romanibarn og romaniforeldre skal oppleve en mest mulig positiv 

situasjon i barnehage og skole (Lillemyr, 2003). 

Prosjektet ble initiert av Romanifolkets landsforening som senere skiftet navn til Taternes 

landsforening. Det fikk også den følgen at vi utover i prosjektet valgte å benytte begrepet tater 

og ikke romanifolket. Kulturen til taterne har vært en handels- håndverks- og sangkultur, og 

det er denne vi ønsket å ha fokus på. Prosjektgruppen ved DMMH så det som et mål å 

konsentrere om det positive i taterkulturen. For å fremme en kultur må en vise at den har noe 

å gi til samfunnet. Dessuten gir en positiv fokus på kultur stolthet og anerkjennelse for den det 

gjelder. Vår arena for å arbeide med kulturen var i barnehager og skoler. Taterkulturen er en 

del av den nasjonale kulturarven i Norge. Det er derfor sentralt at også andre barn enn de av 

taterslekt blir kjent med kulturen. Kunnskap er med å skape forståelse for det som er 

annerledes, og kan i neste rekke være med å forhindre diskriminering.  

En lang vei å gå  
Som prosjektleder brukte jeg en stor del av den første tiden til å bli kjent med taternes historie 

og kultur gjennom lesing av litteratur om tatere, i tillegg til mange og lange samtaler og 

intervju. Minoritetsarbeid er tidkrevende og utfordrende. For det første må en ha kunnskap 

om, og bli kjent med gruppen, for det andre må en få tillit, og det kommer ikke av seg selv, en 

må vise at en er tilliten verdig. En viktig lærdom som prosjektleder og medarbeider er 

viktigheten av den gjensidige tilliten, at en må ha mye tålmodighet, god tid, være lyttende og 

ikke minst ydmyk. Prosjektmedarbeider Anna Gustavsen (TL) har vært knyttet til prosjektet 

fra start og kontakten og samarbeidet med henne har hatt stor betydning.  Gjennom mange og 

lange samtaler har et tillitsforhold blitt skapt, og hun ble den viktige døråpner og veiviser inn i 

taternes kultur og verden. Det var ikke mulig å forsere dette arbeidet, og som ansvarlig 

prosjektleder erfarte jeg at det var både viktig og riktig å bruke tid nettopp for å legge et godt 

grunnlag for prosjektet. Erfaring i ettertid har vist at det var en riktig anvendt tid. 
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Delprosjekt 1.1  Romanifolkets – Taternes fortellinger 
Da prosjektet startet opp ønsket prosjektgruppen å benytte fortellinger fra taternes liv, men 

erfarte tidlig at mesteparten av det som er skrevet har negative fortegn. Bøkene vi fant 

omhandlet to tema, enten var det om tatere som tyver, bråkmakere og oppviglere som raskt 

grep til kniven. Eller det var tatere som hadde blitt fratatt sine barn eller blitt lobotomert og 

sterilisert. Og som mange av taterne sier i intervju: Mye har vært skrevet om lobotomi og 

sterilisering, men det er ikke vår kultur (Larsen, 2010).  En elendighetsbeskrivelse er ikke 

med å heve en kultur. En blir ikke stolt av den. Prosjektgruppen ønsket derfor å skrive nytt 

basert på taternes egne fortellinger.  

På grunn av at de fleste taterne som skulle intervjues bor utenfor Trondheim førte det til 

mye reise som både er kostbart og tidkrevende. Prosjektleder søkte derfor, og fikk, ekstra 

midler fra Norsk Kulturråd til prosjektet som ble kalt «Romanifolkets fortellinger» senere 

«Taternes fortellinger». Målet var å samle inn hverdagsfortellinger med vekt på kulturens 

betydning før og nå. Fordelen med hverdagsfortellingen er at ingen er feil, ingen har autoritet 

til å si at det er bare min som er riktig. Jeg ønsket fortellingen fortalt slik den ble opplevd, 

som Gabriel Garcia Màrquez sier i sin bok ”Leve for å fortelle”: ”Et liv er ikke det som har 

hendt med et menneske, men hva en husker og hvordan en husker det”. (Màrques, 2003:6). 

Også i dette arbeidet ble Gustavsen en viktig medspiller. Hun tok kontakt med tatere for å 

klargjøre hva intervjuene skulle brukes til. Dette var nødvendig, for som utenforstående kan 

en bli møtt av skeptiske spørsmål som hvem er du, hva vil du, hvorfor vil du dette, hvilket mål 

har du, og viktigst av alt: Er dette noe som gagner oss som gruppe, eller er det et nytt overgrep 

fra stat og myndighet? Det kan være mange som vil snakke og som er usikre på om de skal, 

tør eller bør gjøre det, og da er det greit at det er med flere tatere. Jeg opplevde at mange 

tatere i starten snakket lettere når Anna var tilstede. Hennes tilstedeværelse medvirket kanskje 

til at mange syntes det var greit å fortelle til en «utenforstående» når det var flere tatere 

tilstede. Det var på en måte tillatt å snakke. Anna lagde avtalene, og av og til skjedde det 

raskt, og dersom jeg ønsket å intervjue var det bare å stille opp! Men avtaler var ikke alltid 

like bindende. Det kunne være fint vær, så taterne hadde reist, eller de kom ikke hjem på 

grunn av finværet. Noen ganger var det en sønn eller datter som nektet mor eller far å la seg 

intervjue, eller å bruke fortellingen de hadde fortalt, noe som selvfølgelig ble akseptert. Og i 

andre tilfeller angret folk at de hadde sagt ja og ville ikke la seg intervjue likevel. Enkelte 

formidlet at det var så vondt å snakke om det som har vært, at det fikk frem gråt og triste 

minner, så de valgte å la det ligge.  
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Jeg opplevde intervjusituasjonen som utfordrende i starten. Det var på en måte å trå inn i 

en annen verden. I tråd med velkjent forskningsmetode (Kvale, S. Brinkman, S. 2009) tok jeg 

med en intervjuguide til de første avtalene. Jeg var vant til at en var to inne i et lukket rom 

hvor begge forholdt seg til den planlagte strukturen i intervjuguiden. Sånn fungerte det 

imidlertid ikke sammen med taterne! For det første var vi ikke to i rommet. Anna var alltid 

med og i starten hadde hun i tillegg med en datter, eller en sønn. Den som skulle intervjues 

hadde også ofte med en slektning. For det første liker taterne å være mange sammen, for det 

andre ga det en trygghet å vite at de var mange og i flertall i en uvant situasjon som intervju. I 

tillegg til de voksne var det barn og hunder tilstede som trengte oppmerksomhet, og alle 

hadde minst en mobiltelefon hver som de absolutt ikke vurderte å skru av! På det meste var vi 

syv tilstede pluss hundene! Intervjuguiden la jeg raskt vekk. Her måtte en ta det en fikk, og 

når stemningen ble løsere kom også fortellingene. Etter hvert som jeg hadde vært med taterne 

i flere ulike sammenhenger, og det ble kjent at jeg samlet inn de positive fortellingene hadde 

jeg møter med taterne alene. Jeg opplevde at de følte seg trygg på meg, og at fortellingene ble 

tatt hånd om på en riktig måte. 

Til sammen har jeg intervjuet 22 kvinner og 15 menn av taterslekt i alderen 25 – 93 år. 

Alle intervjuene er tatt opp på bånd og transkribert. I tillegg har jeg notater fra de ennå mer 

uformelle møtene; på bilturer, taterstevne, praten rundt varmen og over kaffen i 

campingvogner. Jeg har lyttet til fortellinger om taternes liv før og nå. Som en bonus har jeg 

fått sang og trekkspillmusikk i sene kveldstimer og tidlig formiddagstimer, med repertoar fra 

taterviser til salmer og lovsang. Intervjuene ga kjennskap og kunnskap om kulturen, og dannet 

grunnlag for fortellinger som ble en viktig basis i kulturformidlingen til barnehager og skoler 

(Larsen, 2006).  Alle som er intervjuet har fått den ferdige fortellingen til godkjenning før den 

ble tatt i bruk. Fortellingene har senere blitt oversatt til romani, som den første boken på 

taternes eget språk (Theil, 2015). Intervjuene har også dannet grunnlag for boken «Vi er 

fargerike bare vi tør», (Larsen, 2010). En bok for voksne som viser glimt fra taternes verden 

på reise, i skole, handel, familieforhold, musikk, deres tro og holdning til samfunnet.   

 Prosjektgruppen ønsket også å bruke fortellinger og eventyr fra taterkulturen, men 

taterne selv sier at de ikke har noen. Dersom de skulle fortelle eventyr til barna valgte de 

Asbjørnsen & Moe. Men helst fortalte de fortellinger fra eget liv og det som hendte i løpet av 

dagen. 
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Delprosjekt 1.2  Pilotprosjekt ved Grøtte barnehage og skole i Sør- Trøndelag 

På grunnlag av innsamlet informasjon, samtale, intervju og litteratursøk kom prosjektgruppen 

frem til å fokusere på følgende innhold i prosjektene: 

Sang og musikk 
Taternes kultur er preget av mye sang og musikk, noe vi ønsket å benytte i prosjektet.  Taterne 

formidler at de har ikke typiske barnesanger fra sin egen kultur. Barna lyttet til sangene som 

voksne sang, men en, «Romano Raklo», ble med i vårt faste program. Dette er en sang på en 

blanding av norsk og romani. Den er fengende og barna lærer samtidig ord på et annet språk. 

Våren 2006 fikk vi innspilt en CD med tatersanger. En av sangene var «Romano Raklo», og 

innspillingen ble gjort ved Øra studio i Trondheim. Sangeren var Anna Gustavsen og 

gitarspill var ved Jo Ranheim. 

Utstyr – kaffekiste 
Prosjektgruppen ønsket at barna skulle ha ting og utstyr fra taterkulturen. Det blir lettere å 

forstå når en har noe som er konkret og som en kan gjøre bruk av i rolleleken. Holger 

Gustavsen fra TL lagde på bestilling en kaffekiste som Anna og prosjektleder fylte med 

gjenstander og klær. 

Bilder 
Kaffekisten inneholdt også bilder fra ny og gammel tid. Bildene fra gammelt tid fikk vi av 

eldre tatere og fra Glomdalsmuseet. Bilder fra nyere tid er tatt av prosjektleder. 

Mattradisjoner 
Taterne sier selv at de ikke har en egen mattradisjon. De enten fikk, eller byttet til seg mat på 

gårdene, så maten de spiste var lik den andre norske hadde. Forskjellen var at taterne ofte 

lagde sin mat ute på primus, eller bål. «Kålbulle» som er en slags pannekake med flesk var 

mye brukt og populær blant barna. Den ble derfor sentral i prosjektets opplegg. 

Trådarbeid og papirblomster 
Taterne lagde ulike varer i ståltråd som de solgte eller brukte for å bytte til seg matvarer. 

Prosjektgruppen hadde en lengre samtale med Frans Akselsen, som blant annet er en erfaren 

trådarbeider. Mens han lagde en visp av ståltråd tok jeg bilder av hele prosessen. Bildene ble 

satt sammen og fungerte som en oppskrift til bruk i barnehager og skoler for å lage visper. 

Prosjektmedarbeider Kari Hoås Moen hadde et møte med Anna og en kvinnelig tater som 

hadde kompetanse i å lage papirblomster. Hoås Moen samtalte med kvinnen og tok bilder av 

prosessen fra papir til ferdig blomst. Denne oppskriften ble også en del av innholdet i 
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Taterprosjektet. Erfaringen var at det var vanskeligere å lage papirblomster enn visper, men 

det dannet likevel grunnlag for hvordan en kunne arbeide med det i barnehagen. 

Prosjektgruppen var nå klar for å prøve ut noe av innholdet, og Grøtte skole og 

barnehage i Sør Trøndelag ble stedet for dette pilotprosjektet. Grunnen til at Grøtte skole ble 

valgt var fordi en jente og hennes lærer var med i delprosjektet til HiST. Opp gjennom årene 

har mange tatere gått på Grøtte skole, og i møte med rektor ble det orientert at ingen av dem 

hadde gjennomført ungdomsskolen. Rektor kunne dessuten fortelle at jenta som gikk på 

skolen i dag hadde til tider blitt plaget med mobbing.  Prosjektgruppen tilbød derfor skolen et 

kulturprogram i tillegg til prosjektet de var involvert i med HiST. Det var et ønske fra 

prosjektgruppen at også de eldste barna ved barnehagen tilknyttet Grøtte skole skulle delta. 

Både barnehagelærer og lærere var interessert i deltakelse og vi etablerte en gruppe bestående 

av prosjektgruppen Larsen, Hoås Moen og Grønnerud samt barnehagelærer Marit Ellen 

Haugset og Else J. Solheim, lærer 1. klasse og Unni Knudsen Kvåle, lærer 2. klasse. 

Gruppen hadde mange møter hvor taternes kultur og historie ble vektlagt som viktig 

bakgrunnskunnskap. Med utgangspunkt i forslaget til innhold (se over) kom vi i fellesskap 

frem til et program for barnehagen, tre førsteklasser og en andre klasse. Barnehagelærer og 

lærer ønsket ikke å lage papirblomster, men ville i stedet fokusere på knivlaging. Prosjektet 

gikk over tre uker, og den første uken inneholdt informasjon om taterkulturen til barna. De to 

neste ukene ble organisert som stasjonsundervisning. 

Stasjon 1 sang og fortelling:   Anna Gustavsen, TL 

Stasjon 2 vispelaging av ståltråd: Hilmar Halvorsen og Frans Akselsen, TL 

Stasjon 3 matlaging, potetkake: Unni Knudsen, Mariann Skrødal og Linda Rønning, fra 

Grøtte skole og barnehage 

Stasjon 4 dramalek og fortelling: Ragnhild By, DMMH  

Stasjon 5 kniver og spikking:  Egil Olsen, fra Jeger og fiskeforening i Orkanger 

 

Prosjektleder var tilstede ved gjennomføringen, og deltok som observatør og hjelper ved 

samtlige stasjoner. Som etterarbeid for elevene var det lagt opp til samtale, tekstskaping og 

tegning. Ved prosjektavslutning var alle deltagerne samlet i gymsalen hvor vi i fellesskap 

sang «Romano Raklo». En av taterne fra Orkdal som var med opplevde øyeblikket svært 

sterkt. Han sto med tårene i øyne å sa: I dag har vi skrevet historie på Grøtte skole! 

I etterkant hadde lærere laget en utstilling med tekster, tegninger, formingsprodukter og 

fotografier fra stasjonsdagene. Mange foreldre besøkte utstillingen og ga uttrykk for at de var 

imponert over hva barna hadde lært i perioden. 
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Erfaringene fra prosjektet viste at dette er kunnskap barnehage- og grunnskolelærere 

har behov for. Ansatte i barnehage og skole ga uttrykk for at de har lært mye om taterkulturen 

og at de forstår foreldrene bedre, og kan snakke med dem om kulturen deres. Lærerne forteller 

at barna viste stort engasjement gjennom hele prosjektet. Ved avslutningen fikk alle barna en 

kopi av heftet med taterfortellinger, og i ettertid formidlet flere av barna at de har lest heftet 

sammen med sine foreldre.  (Rapport fra Grøtte skole, 2005). Det ble også oppslag i avis i 

Sør-Trøndelag 19, «Lærer om romanifolket» og 20.05. 2005, « Lærer om hverandre». 

 

Delprosjekt 1.3  Gjennomføring av kulturprosjekt i barnehager og skoler 
Det ble brukt mye tid på å få kontakt med barnehager og skoler med spørsmål om de ville ha 

et prosjekt om taterkultur. I samråd med TL valgte prosjektgruppen å rette fokus mot 

Hedmark, Sør-Trøndelag, Telemark og Vestfold. Årsaken til valget av disse fylkene er at 

dette har vært og er steder taterne har bodd og bor. Prosjektleder sendte brev til fylkesmenn 

og utdanningsdirektører i de nevnte fylker, samt rådmenn i Orkdal, Ringsaker, Sandefjord, 

Skien og Åsnes. Det var kun en kommune som svarte på henvendelsen, og i svaret frarådet de 

et prosjekt fordi de mente et fokus på taterkultur kunne føre til stigmatisering av tatere. Etter 

telefonsamtale med rådmann fikk prosjektleder nytt brev hvor det ble gitt grønt lys for å starte 

prosjekt.  Når prosjektgruppen tok direkte kontakt med skole- og barnehage fikk vi ofte 

svarene at det er interessant, men det er så mange andre temaer som er viktig. Dessuten er det 

ikke tatere i barnehagen – skolen så det er ikke noe problem. Men etter flere ringerunder og 

brevskriving til ulike skoler og barnehager kom prosjektgruppen i kontakt med noen som viste 

interesse og ville være med, men her møtte vi ofte reaksjonen: Har vi tatere i barnehagen - 

skolen vår? 

I tillegg til de barnehager og skoler som ble kontaktet via brev og telefon hadde 

Gustavsen kontaktet folk hun visste hadde barn i skolealder. Dette var familier som ønsket å 

reise i et noe lengre tidsrom enn bare ferier, men de møtte problem ved å ta barna ut av 

skolen. Prosjektgruppen ved HiST tok kontakt med skolene til familiene og tilsammen 10 

skoler ble med i delprosjektet til HiST, men deltok også i kulturprogram i regi av DMMH. 

De som var med i TL hadde tatt initiativ til prosjektet og var selvfølgelig positivt 

innstilt til et kulturprogram, og mente at informasjon er veien å gå til anerkjennelse, og det er 

viktig at både barn og voksne lærer mer om kulturen. Men det var ikke alle tatere som hadde 

denne holdningen til prosjektet.  Det var ikke alle som ønsket å gå ut med at de tilhørte denne 

gruppen. I intervjuene møtte jeg ofte flere som formidlet: Her hjemme kan du kalle meg tater, 
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men ikke utad. Barnebarna mine vet ikke at jeg er tater. Mange sa de hadde opplevd negative 

holdninger fra skolehold med utsagn som: Du er tater. Du skal ikke bli lege eller advokat, så 

det er ikke så viktig med skolegang.  Med en slik erfaring syntes mange det var bedre og holde 

sin identitet skjult. En del tatere uttrykte en skeptisk holdning til prosjektet for de var redd at 

fokus på kulturen kunne føre til at det blir mer mobbing. Vi har det bra nå, kanskje det er best 

å tie med at vi er av taterslekt, sa flere tatere. Men det var likevel ingen som var så imot 

prosjektet at de frarådet oss å starte (Larsen, Lund, Moen, Moen, 2009).  

I løpet av prosjektperioden ble det gjennomført kulturopplegg i barnehager og skoler i 

de fire fylkene, Hedmark, Sør-Trøndelag, Telemark og Vestfold. På grunnlag av arbeidet i 

pilotprosjektet ved Grøtte barnehage og skole hadde prosjektgruppen høstet mange erfaringer 

som vi ønsket å benytte i de nye prosjektene i barnehager og skoler. Likevel er det mange 

ulike erfaringer fra de neste prosjektene: 

I Skien gjennomførte prosjektleder og Anna et formidingsopplegg til lærerne ved en 

ungdomsskole.  Skolen ønsket ikke et opplegg for barna. De gav ingen begrunnelse for 

hvorfor ikke, men sa de kunne lytte til et innlegg på personalmøte. Det var en sterk opplevelse 

å møte en svært trykket og nærmest fiendtlig stemning blant lærerne. De var negativt innstilt 

både til et prosjekt og vår formidling, noe de viste svært tydelig. For meg var dette en 

overraskende og sjokkerende opplevelse, samtidig som den var nyttig, fordi det ble klart at 

motvilje og diskriminering mot taterne foregår i dagens skole. Det var samtidig opprivende å 

vite at det gikk barn av taterslekt på denne skolen. 

Det neste prosjektet ble gjennomførte ved to barnehager i Trondheim. Her ble 

rolleleken vektlagt, og erfaringene fra en av barnehagene er blant annet formidlet i en artikkel 

i samarbeid med barnehagelæreren: Vi laga kongledyr. Det hadd taterungan å! Verktøykasse 

nr. 2, 2009. 

I Åsnes kommune i Hedmark var det prosjektet i barnehage og skole. Erfaringene var 

gode blant barna og lærere, men det kom en del negative kommentarer fra tatere i miljøet som 

mente at dette ville kunne føre til problem og mer mobbing av barna. Det har imidlertid vist 

seg i ettertid at det ikke har vært noe problem. Tvert imot. Det er flere tatere som vil være 

med i prosjektarbeid og de velger å stå frem i samfunnet. 

I Larvik, Flisa og Brumunddal ble det gjennomført prosjekt på skoler. Her var det 

utelukkende positiv erfaring. 

 Ved DMMH ble det arrangert flere forelesninger og seminar for studenter og lærere 

med fokus på taterkultur. Ett år valgte to klasser å lage teater med utgangspunkt i 

taterfortellinger (Larsen, 2006). 
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Ved Moflata skole i Skien begynte det å svinge! Her varte prosjektet i tre uker. 

Lærerne var svært aktive. De laget teaterstykke om tatere for barna, og vi gjennomførte et 

prosjekt med fokus på vispelaging, sang og matlaging ute. I dette opplegget hadde Mariann 

Grønnerud sin første store arbeidsoppgave ved å veilede 60 barn i 4. trinn til å lage hver sin 

visp. Det var stolte barn både blant de av taterslekt og de som ikke hørte til den kulturen. 

Dette prosjektet ble formidlet i artikkelen: En reise i taternes verden (2009) Bedre skole nr. 2.  

 

Konklusjon 
Prosjektet «Taterfolket fra barn til voksen» (Larsen, Lund, Moen, Moen, 2009) ga kunnskap 

om taternes situasjon i dag som blant annet viser at mange tatere ikke finner seg til rette i 

samfunnet, mange slutter skolen i ungdomsårene, guttene fordi de vil arbeide med sine fedre.   

Jentene slutter i mange tilfeller fordi de tar seg av mindre søsken. Et av problemene er at 

mange tatere har dårlig erfaring fra skolen, og overfører mye av sin opplevelse og til tider 

engstelse til sine barn.  Anna sier i et intervju:  

Skolen var en pest og en plage. Det var dødfødt. For der var vi taterunger, lærte vi noe så 

lærte vi noe, og lærte vi ikke noe så var det like greit. Reiste vi så var det ennå greiere, og 

kom vi igjen en gang utpå høsten så kom vi igjen da. Det var liksom sånn likegyldig holdning 

til om vi fikk med oss noe eller ikke (Larsen, 2010:61). 

Det finnes ingen oversikt over hvor mange tatere som har en høyere utdanning, men ut 

fra erfaring i prosjektet er det få, og noen vegrer seg for å tilkjennegi sin bakgrunn av fare for 

å bli mobbet.  En del tatere opplever å ha problem med å få bolig, eller de blir nektet adgang 

på campingplasser, en del er trygdet og noen får ikke arbeid på grunn av sin 

minoritetsbakgrunn. Et eksempel er den kvinnelige drosjesjåføren fra Kongsvinger som ikke 

fikk arbeid fordi hun er tater (Glåmdalen, 2.12.2014).  Mange tatere sier at de ikke føler seg 

vel på foreldremøter, de snakker sjelden med lærer og de sender ikke barna på leirskole. 

Som leder av hele prosjektet «Taterfolket fra barn til voksen» var jeg opptatt av 

hvordan taterne opplevde å delta i utdanningsprosjektet ledet av HiST. Målet deres var å gi 

barna et undervisningstilbud i reiseperiodene. Jeg fulgte foreldrenes erfaringer gjennom hele 

prosjektperioden. 11 foreldre ved 8 skoler i 4 fylker ble intervjuet høsten 2007, 2008 og 2009 

(Larsen, Lund, Moen, Moen, 2009). I tillegg til å lytte til forelderens erfaring med prosjektet 

var det viktig å vise støtte og oppmuntring. Samtlige foreldre som er intervjuet er fornøyd 

med prosjektet og ser viktigheten av utdanning. De ser gevinsten hos barna og ønsker at det 

skal etableres en fast ordning med undervisning i deres reiseperioder. De færreste av 

foreldrene har en skolegang som tilsier at de vil kunne ivareta barnas skolearbeid uten hjelp 
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og støtte fra en lærer. Samtlige foreldre er engstelige for at barna skal falle ut av 

skolesystemet hvis de må tas ut av skolen ved reising. Alle foreldrene har god erfaring med 

bruk av PC, og opplever at barna gjør mer lekser, og de er hyppigere i kontakt med lærer og 

medelever. Foreldrene opplever det som en styrke at lærerne kan mer om taterkulturen. De 

føler seg mer verdsatt og de synes det er lettere å snakke med lærer når de kjenner kulturen. 

 En del tatere sier de vegrer seg for å sende barna sine i barnehagen. Begrunnelsene er 

blant annet angsten for storsamfunnet, at barna er så små, sårbare, det er så mange farer, og 

mange har en engstelse for at ikke personalet tar godt nok vare på barna. Dessuten hender det 

at de som benytter barnehage møter kommentarer fra andre tatere om at man skal ta vare på 

ungene sine selv. Mange sier at de opplever barnehage og skole som fremmed, og for at barna 

skal føle trygghet er det vesentlig at de gjenkjenner noe fra sin egen kultur. Barn av taterslekt 

må få oppleve stolthet over at deres kultur er verdsatt på linje med kulturen i storsamfunnet. 

Kulturen skal ikke gjemmes bort, men synliggjøres og løftes frem (Larsen, 2009). 

 

Prosjekt 2  Formidling av taterkultur i barnehage og 
skole (2010 – 2015) 
 

Utdanningsdirektoratet ønsket en fortsettelse av prosjektet med vekt på kulturformidling. 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ble prosjekteier, DMMH fikk tildelt 

oppdraget, og jeg fortsatte som prosjektleder. I utgangspunktet var det ønsket fokus på 

barnehage, men det ble senere utvidet til også å omfatte skole. Prosjektet er fortsatt i nært 

samarbeid med TL. Samarbeidet ble senere utvidet til å omfatte Glomdalsmuseet i Elverum, 

og i noen sammenhenger med Halden Historiske samlinger. Prosjektet har vært gjennomført i 

12 barnehager og 2 skoler i fire fylker; Hedmark, Telemark, Vestfold og Østfold, samt to 

museer i Hedmark og Østfold. I tillegg er det gjennomført i flere runder med skoleklasser fra 

4 – 7 trinn ved Halden historiske samlinger og med en rekke skoleklasser i 5 – 7 trinn ved 

Glomdalsmuseet I Elverum.  

Det ble etablert en prosjektgruppe bestående av prosjektleder Anne-Mari Larsen, Anna 

Gustavsen og Mariann Grønnerud fra TL. Fra 2013 – 2015 var Sølvi Ann Fætten, DMMH 

med som prosjektmedarbeider. 
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Taterkultur i barnehagen  
En av de store utfordringene i prosjektet «Taterfolket fra barn til voksen» var å finne 

barnehager og skoler som var interessert i å være med. Det ble ikke lettere nå!  Svært mye av 

min tid som prosjektleder har gått med til å etablere kontakt med tatere, barnehager og skoler.  

I rammeplan for barnehagen heter det: 

Det kulturelle mangfoldet skal gjenspeiles i barnehagen og Barnehagen skal støtte barn ut fra 

deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger (Rammeplan 2011:7).  

Det sies ikke noe konkret om nasjonale minoriteter. I skolens planer heter det 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). 

Det står derimot ingen ting om hvor mye, eller hvordan en skal arbeide. Det er opp til den 

enkelte barnehagelærer og lærer. I mange tilfeller blir nasjonale minoriteter nedprioritert, 

fordi en opplever at det er så mange andre utfordringer som er større. I utgangspunktet hadde 

prosjektgruppen som forutsetning at det skulle være barn av taterslekt i de barnehager og 

skoler hvor vi skulle gjennomføre prosjekter. Denne forutsetningen gjorde det ekstra 

vanskelig for meg som prosjektleder. Selv om jeg i løpet av det forrige prosjektet hadde blitt 

kjent med mange tatere hadde jeg ingen oversikt over hvem som hadde barn i barnehage og 

eller skole. Utfordringen ble derfor gitt til prosjektmedarbeiderne fra TL som startet «ringe-

runde» til tatere med spørsmål om de visste om noen som hadde barn i barnehage. Når vi da 

endelig fant barnehager der det gikk barn av taterslekt, var det neste spørsmålet om taterne 

selv ønsket at det skulle være et prosjekt i deres barnehage. Fikk vi positivt svar gikk 

spørsmålet til barnehagelærer og personalet for øvrig om de ville være med. Det samme gjaldt 

for skolen, lærer og rektor. Det var tidkrevende arbeid, noen ganger lyktes vi, andre ganger 

var det liten interesse fra en eller begge gruppene. Enkelte tatere var engstelig for at et 

prosjekt med taterkultur skulle føre til mer fokus på dem som personer og at det kunne føre til 

stigmatisering av dem som tatere. 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 alle i prosjektet at det er et valg barn og foreldre gjør. Det er 

dessuten en rettighet en har tilhørende 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). Fra flere barnehager og 

skoler ble det hevdet at selv om temaet hørtes interessant ut var det ikke aktuelt fordi det ikke 
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var tatere i barnehagen, skolen, og det var derfor ikke sett som noe problem, og det kunne 

ikke prioriteres. I noen barnehager og skoler uttrykte personalet overraskelse at det var tatere i 

deres grupper og klasser.    

Delprosjekt 2.1  Pilotprosjekt i Thor Heyerdahl barnehage i Vestfold 
Etter mange ringerunder kom prosjektmedarbeiderne i kontakt med et foreldrepar med barn i 

barnehagealder. De hadde barnet sitt i Thor Heyerdahl barnehage i Vestfold. Foreldrene var 

svært interessert i at barnehagen skulle gjennomføre et opplegg med vekt på taterkultur. Etter 

et første møte med hele personalgruppen hvor prosjektleder og Grønnerud orienterte kort om 

taternes kultur og historie generelt og taterprosjektet spesielt, besluttet personalet at de ville 

være med. Det viste seg også i det første møtet at denne barnehagen var knyttet il NAFO sitt 

nettverk, og var en såkalt fokusbarnehage. At barnehagen var en fokusbarnehage viste seg i 

ettertid å være en fordel i og med prosjektets samarbeid med NAFO.  

Mål og innhold 
Både barnehager og skoler er ved lov forpliktet til å arbeide med nasjonale minoriteter, og 

Rammeplan for barnehager sier: «Det norske samfunnet består i tillegg til 

majoritetsbefolkningen av; det samiske urfolket, de nasjonale minoritetene, og minoriteter 

med innvandrerbakgrunn».  Den sier også at, «det kulturelle mangfoldet skal gjenspeiles i 

barnehagen» (Rammeplan, 2011). Kunnskapsløfte (2006) sier at i løpet av 7.trinn skal elevene 

kunne: «Gjøre rede for nasjonale minoriteter som finnes i Norge, og beskrive hovedtrekk ved 

deres rettigheter, historie og levekår». På bakgrunn av erfaringene fra «Taterfolket fra barn til 

voksen» og intervju og samtaler med tatere, samt henvisning til rammeplan for barnehage 

(2006) og kunnskapsløftet (2006) ble følgende generelle mål retningsgivende for 

prosjektarbeidet. 

 Barn av taterslekt skal møte noe av sin kultur i barnehagen/skolen 

 Alle barna skal lære noe om taterkulturen 

 Personalet i barnehage og skole skal lære om taternes kultur og historie 

 Motivere flere tatere til å sende barna til barnehagen 

 

Som prosjektleder laget jeg et foreløpig veiledningshefte med mål, innhold og struktur. Det 

var et mål at dette veiledningsheftet skulle prøves ut, og at jeg på grunnlag av gjennomført 

prosjekt skulle skrive en ny veileder til bruk i barnehager generelt. Prosjektet i Thor 

Heyerdahl barnehage hadde en varighet på 6 måneder. Dette fordi det var et ønske både fra 
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prosjektgruppen og de to pedagogiske lederne; Hanne Løvall Rastad og Tina Ziegler at barn 

og personalet skulle få mulighet til å fordype seg i temaet.     

Den første delen av arbeidet besto av en forberedende fase hvor prosjektleder og 

Grønnerud formidlet taternes historie og kultur til personalgruppen. En mer detaljert 

planlegging ble gjort i samarbeid med den enkelte avdeling. Her var også mulighet for 

spørsmål, avklaring og drøfting omkring ens eget forhold og kjennskap til tatere samt 

situasjonen for minoriteten i dag. Grønnerud ble en viktig kontaktperson mellom barnehagen 

og foreldrene, og prosjektleder hadde tett kontakt både med Grønnerud og barnehagen. 

Grønnerud hadde ansvar for formidlingen og hadde en fast dag i barnehagen hver tredje uke. 

Utgangspunktet for arbeidet i barnehagen var det foreløpige veiledningshefte. Grønnerud 

benyttet det i tillegg til sine egne erfaringer fra kulturen. Veiledningsheftet og formidlingen ga 

et godt grunnlag for personalet til å arbeide videre sammen med barna. Prosjektleder har hatt 

jevnlig veiledningsmøter med Grønnerud. Det har også vært møter med personalet i løpet av 

prosessen og ved prosjektavslutning.  Barnehagen arbeidet med fortellinger, bilder, rollelek, 

utstyr og rekvisitter, sang og musikk, trådarbeid og matlaging. 

 
Prosjektet i Thor Heyerdahl barnehage ble svært vellykket. Personalet sier i evalueringsmøte 

(19.mai 2010, referat Larsen) at de i utgangspunktet visste lite om tatere, og at det var derfor 

positivt å ha prosjektgruppen de kunne rådføre seg med. De sier at barna har lært mye om 

tatere, de tar temaet inn i leken og de jamfører ofte annen kunnskap til kunnskap om tatere. På 

spørsmål om det har vært merarbeid svarer de pedagogiske lederne at det har det ikke. De 

opplever også at det har vært en god pedagogisk metode som lett lar seg overføre til andre 

tema. Pedagogene vil ta temaet tater inn i sine årlige planer. Også foreldrene har gitt gode 

tilbakemeldinger. 

Prosjektgruppen benyttet de to pedagogene Hanne Løvall Rastad og Tina Ziegler til å 

formidle sin erfaring til andre barnehager. Formidlingen ble blant annet gjort ved de årlige 

«hjulmøtene» i NAFOs regi. Hjulmøter er fylkessamlinger for barnehageansatte knyttet til 

fokusbarnehager/skoler. Samarbeidet med NAFO ga åpning for kontakt med flere 

fokusbarnehager og fokusskoler som hadde erfaring med flerkulturelt arbeid. Og som flere i 

personalgruppene sa: Vi har lang erfaring fra arbeid med minoriteter, men vi har aldri 

arbeidet med våre egne nasjonale minoriteter. Det er nesten flaut (Rastad, 2011). 

Barnehagelærerne fra Thor Heyerdahl barnehage deltok også med sin erfaring på et større 

seminar på Glomdalsmuseet. Seminaret var for ansatte i barnehager i Elverum og omegn, og 
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målet var å formidle taterkultur og samtidig prøve å verve flere til å delta i prosjektet. Det 

fungerte godt og etter seminaret hadde fire nye barnehager meldt sin interesse. 

 

Delprosjekt 2.2 Gjennomføring av kulturprosjekt i barnehager og skoler 
Prosjektet ble også godt mottatt av taterne, og foreldrene som hadde barn i barnehagen 

oppfordret prosjektgruppen til å gjennomføre slike prosjekt selv om det ikke er tatere i 

barnehagen og skolen (Larsen, 2014a). Så med denne oppfordringen valgte prosjektgruppen å 

gjennomføre prosjekt i barnehager og skoler selv om vi ikke visste om det var tatere der.  

På grunnlag av erfaringene fra Thor Heyerdahl barnehage laget jeg en ny veileder. Veilederen 

er blitt justert etter gjennomføring av flere prosjekt (Larsen, 2014a). 

Prosjektet har vært gjennomført i fire barnehager i Elverums distriktet, en i Brumunddal, fire i 

Telemark og to i Østfold. Alle barnehagene har i stor grad fullt det samme opplegget som er 

basert på erfaringene fra pilotprosjektet i Thor Heyerdahl barnehage. 

Fortellinger  
Fortellinger fra fortellingssamlingen «Taterne forteller» (2006).  Fortellingene har gitt 

inspirasjon til tegning, samtale og rollelek. Flere i personalgruppen formidler også at etter 

hvert som de fikk mer kjennskap til kulturen kunne de flette inn sin egen kunnskap og 

erfaring med tatere.   

Bilder 
Barn er gjennom TV og andre medier vant til bilder. Bilder ledsager ofte informasjon og gjør 

det lettere å forstå. Det er bilder av telt, klesdrakter og tatere fra gammel og ny tid. Fra 

gammel tid for å vise hvordan det har vært. Fra ny tid for å vise at i dag gjør taterne mange av 

de samme tingene som andre norske, for eksempel å dra på camping.  

Rollelek 
Leken er barnas viktige vei til kunnskap. De bearbeider det de har blitt fortalt og de skaper 

sine egne historier om taterne i lek, på reise, teltbygging, matlaging, kaffebesøk og gjennom 

kjøp og salg av varer.  

Utstyr og rekvisitter 
Utstyr og klær er viktig for å konkretisere og synliggjøre. Kaffekiste, som inneholder utstyr 

taterne hadde med på reise for å lage kaffe og mat, er viktig både fordi det er håndfast og for å 

stimulere rolleleken.  
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Sang og musikk 
Sang og musikk er viktig i taterkulturen, og barna får lytte til tater musikk og lærer en sang, 

«Romano Raklo» på romani slik at de også kan bli kjent med at taterne har et eget språk.  

Trådarbeid 
Trådarbeid var en av inntektskildene til taterne. Barna blir kjent med noe av denne 

håndverkstradisjonen, og de bruker perler og tynn ståltråd til laging av smykker, potetstikkere, 

visper, lysestaker og eventuelt annet de måtte ønske.  

Matlaging 
Taterne har ikke en egen mattradisjon. Den gangen de reiste fikk de mat på gårdene, og de 

spiste derfor den samme maten som bøndene gjorde. Det som var noe annerledes var at 

taterne i hovedsak lagde mat på bål eller primus. Dessuten ble mye av maten laget utendørs.  

«Kølbulle», en slags pannekake, ble også i dette prosjektet den matretten vi prioriterte å lage 

Sporlek 
Da taterne var på reise la de ulike tegn på veien for å vise hvor de hadde reist. I prosjektet 

brukes barnehagens nærmiljø til å lage ulike sporløyper med bruk av kister som tegn på hvor 

en kan gå for eksempel å finne en leirplass. 

 

Lengden på prosjektene har variert fra 1 – 6 måneder. Flere av barnehagene har gjennomført 

prosjektet til ulike barnehagegrupper, og ved noen av barnehagene er det nå fast i deres 

årsplaner. Prosjektgruppen har fått gode tilbakemeldinger på opplegget, og samtlige som har 

deltatt sier de har lært mye, at dette er en god metode og at den er overførbar til andre 

minoritetsgrupper. 

 

Delprosjekt 2.3  Taterformilding med vekt på kunst og håndverk 
Brumunddal i Ringsaker kommune er et sted det har bodd og fortsatt bor tatere.  Brumunddal 

har også en fokus skole (en skole knyttet til NAFO sitt nettverk).  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. I tillegg visste prosjektgruppen at det gikk 

barn av taterslekt ved skolen. Prosjektleder tok kontakt med Bente Booth Hugo, internasjonal 

koordinator med spørsmål om de ville være med i et prosjekt om taterkultur.  I 2012 

gjennomførte vi et prosjekt med 64 barn i 1. trinn og 73 barn i 7. trinn med fokus på 

håndverk, sporlek, matlaging, musikk og fortelling om kulturen. Prosjektet ga gode resultat og 

vi møtte ivrige barn (Larsen, 2014b). En del foreldre av taterslekt var i utgangpunktet noe 
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skeptiske til opplegget. Men selv om de var noe skeptiske ville de ikke fraråde opplegget, og 

som en avslutning på prosjektet hadde lærerne innredet et rom med produkter og tegninger 

som barna hadde laget. Foreldrene visste at barna hadde vært engasjert og likt arbeidet, de så 

utstillingen og kom til lærer og sa at dersom det ble et nytt prosjekt ville de gjerne bidra. Jeg 

grep det tilbudet og inviterte lærere og foreldre til å være med i en planleggingsgruppe.  

Planleggingsgruppen besto av: 

Anne-Mari Larsen, prosjektleder 

Bente Booth Hugo, internasjonal koordinator 

Kari S. Ødegård, rektor 

Anna Gustavsen, TL 

Mariann Grønnerud, TL 

Jonny Borge, bestefar til et av barna i barnehagen og tilknytning til TL 

Hilde Borge, mor til to av barna i barnehagen og tilknytning til TL 

Og to foreldre, som ikke ønsker at deres navn skal nevnes 

Målet med det nye prosjektet var å fokusere på taternes kunst og håndverk, og at alle 

barna skulle lage noe konkret fra taterkulturen. Å lage noe konkret gir større forståelse for 

kulturen og prosjektet kunne knyttes til kunst og håndverksfaget. Taterne foreslo trådarbeid, 

smykker og knivlaging fordi det er nært knyttet til deres tradisjon. Glenn-Frode Pedersen som 

har lang erfaring fra trådarbeid kaller det «Taternes og landeveiens ståltrådkunst», og hevder 

at det har vært en viktig inntektskilde for mange tatere (Pedersen, 2012).  Taterne var også 

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). 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, 2009). Knivslirer kan lages av forskjellig materiale, som lær, metall, tre, bein og 

horn. Taterne lagde i tillegg i blikk, nysølv og sølv (Tragethon, 1993). I vårt opplegg er 

slirene laget av lær. En slire skal være ubøyelig, slik at kniven sitter godt, og kan oppbevares 

trygt. 
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Lærerne var opptatt av det skulle lages «ordentlige» ting knyttet til kulturen, og at det 

skulle appellere til både jenter og gutter. Det var også viktig at det kunne relateres til fag ved 

skolen som kunst og håndverk, samfunnsfag og norsk (Kunnskapsløfte, 2006). I 

planleggingsgruppen vår hadde vi tatere som kjente håndverket og kunne være med å veilede 

barn og lærere i arbeidet.  

Som prosjektleder var jeg opptatt av at det finnes lite forslag til hvordan en kan 

arbeide med taterkultur i skolen, og jeg ønsket med dette prosjektet å lage en veileder for 

hvordan en kan arbeide i 6. og 7. trinn med fokus på taternes kunst og håndverkstradisjoner.   

Prosjektet hadde en varighet på 3 uker, og samtlige barn i 7. trinn, herav 10 % av 

taterslekt, deltok. Det var viktig at innholdet vektla både teoretisk kunnskap om taternes 

historie og kultur samt praktisk arbeid. Starten var derfor en innføring i taternes kultur og 

historie og et besøk på Glomdalsmuseet. Her fikk barna en forelesning omvisning i 

taterutstillingen.  Tatere som hadde kunnskap om håndverket deltok i tillegg til planlegging 

også i gjennomføringen. Den første uken arbeidet elevene med å gjøre seg kjent med taternes 

historie og kultur.  De lærte om hvordan taterne ble behandlet, hvordan de livnærte seg som 

handelsfolk, håndverkere og med sang og musikk.  

I de to neste ukene var undervisningen organisert i fire stasjoner. 

Stasjon 1 knivlaging, Jonny Borge, TL 

Stasjon 2 slirelaging, lærerne ved skolen  

Stasjon 3 trådarbeid, Lillan Støen, TL 

Stasjon 4 smykker, Mariann Grønnerud, TL 

Hver stasjon ble ledet av en tater i samarbeid med lærer fra skolen, og barna var fordelt i 

grupper som ambulerte mellom stasjonene. Prosjektleder var tilstede ved gjennomføringen, 

observerte og hjalp til ved de ulike stasjonene. Barna skulle i løpet av de to ukene lage hver 

sin kniv, slire, lysestake i ståltråd og øreringer.  

Prosjektet ble avsluttet på den internasjonale Morsmålsdagen 21. februar. Fagerlund 

skole har en tradisjon for å markere denne dagen, og med det sette fokus på at de er en skole 

med mange ulike nasjonaliteter. Dette året 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 ønsket velkommen, og deretter hilste barna «god morgen» på 24 ulike språk. 

Taterne 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. Og arrangementet ble avsluttet med en nylig oversatt «Fader Jakob» til romani.   
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Konklusjon 
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.  

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.   

Taterne som var med i prosjektet sier at 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. Flere av barna med 

taterbakgrunn stod frem for første gang og fortalte om sin bakgrunn. 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. 

De fleste lærerne 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. De sier også at 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 (Larsen, 2014b:34-

29). 
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Delprosjekt 2.4  Taterformidling med vekt på drama  
Jeg synes det er så fint når vi leker og har drama for da lærer vi mye mer (Jente i 5. klasse 

som har vært med i prosjektet, Larsen, 2014c). 

Rollespillet ”Latjo drom” – den gode veien?  

Glomdalsmuseet på Elverum har et nasjonalt ansvar og en spesiell satsning og oppgave 

overfor taterne ettersom opprettelsen av tateravdeling ved museet ble satt i sammenheng med 

regjeringens offentlige unnskyldning for overgrepene denne minoriteten har blitt usatt for. I 

den første stortingsmeldingen om nasjonale minoriteter i 2000 ble det sagt at museet skulle få 

oppgaven med å lage en kulturpresentasjon, som skulle fungere som en form for kulturell 

oppreising til taterne. Museet er opptatt av å finne metoder som treffer unge mennesker i vår 

tid, og de ønsket å bruke drama som metode i formidlingen. På grunn av mitt mangeårige 

samarbeid med konservator Mari Møystad og museet ble jeg spurt om å lage et rollespill for 

formidling av taterkultur iscenesatt på museets område. Mitt ønske var i tillegg å lage en 

veileder for bruk av drama i formidling av taterkultur, tilsvarende veilederen for kunst og 

håndverk. 

Taternes historie har, som annen historie, mange lag (Gotaas, 2000, Møystad, 2009) 

og for at barna skal kunne fylle sin rolle er det viktig at de har tilegnet seg konkret kunnskap 

om gruppen. Når barna har kunnskap kan de lettere utforme rollen, gå inn i spillet, utføre 

arbeidsoppgaver de får utdelt, ta del i diskusjoner og være med å utvikle spillets gang (Larsen, 

1997). Arbeidet starter med at skolen får besøk av en museumsansatt og en tater som gir en 

innføring i taternes historie og kultur. Barna og lærer får utdelt hvert sitt rollekort slik at de 

kan forberede rollen og arbeidsoppgavene. Alle er i rolle som tater, noen er barn, andre 

foreldre eller tante og onkel. Barna blir delt inn i tre familier som alle ledes av en voksen, og 

alle deltagerne har oppgaver knyttet til taterkulturen.  

 

Følgende personer og roller er involvert i spillet: 

Anna Gustavsen, leder i familien Rosenborg,  

Mariann Grønnerud, leder i familien Ludviksen,  

Lærer fra skolen, leder i familien Fredriksen 

Tore Lund Glomdalsmuseet, Hans Bjerke lærer 

Tore Lund Glomdalsmuseet, Ola Dahl kommuneansatt 

Christine Furuberg Glomdalsmuseet, Wenche Humlehagen, snill bondekone   

Laila Bækkevold Glomdalsmuseet, Kari Blokk sint bondekone 

Mari Møystad Glomdalsmuseet, Gudrun Øverli sint nabo og sterk motstander av tatere 
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Anne-Mari Larsen prosjektleder, spilleder 

 

Drama er et kreativt fag hvor barna får brukt hele seg.  Når en arbeider med drama kan 

pedagogen legge til rette for ulike oppgaver og utfordringer fra det virkelige livet slik at barna 

får en aktiv bearbeiding av inntrykk og opplevelse. I løpet av rollespillet settes deltagerne i 

ulike situasjoner hvor de må ta valg å handle i øyeblikket. Handlingen i dette dramaopplegget 

er lagt til 1950-tallet, fordi det var en tid da taterne fortsatt reiste og levde på sitt tradisjonelle 

vis. Samtidig er ikke levemåten på 1950- tallet så fjern at det ikke er mulig for barna å forstå 

og ta del i den. I tillegg til det generelle målet fokuserte vi i de første spillene på taternes møte 

med «Misjonen» og hvordan det kunne oppleves å bli tatt fra sine foreldre. Etter evaluering 

endret vi innholdet til mer fokus på den vanskelige bosettelsen. Her opplever barna hvordan 

det var å være tater «før i tida», med et fokus på hvordan taterne ble møtt i bygdesamfunnet 

og av de kommunale myndigheter i søk etter bolig. Argumenter og innhold er reelle historiske 

hendelser hentet fra Glomdalsmuseets forskning i avisartikler og arkiver fra perioden rundt 

1950. Barna blir konfrontert med naboer som har en utadrettet, arrogant og negativ holdning 

til tatere. Gjennom dialog opplever barna å bli trakassert og snakket nedsettende til, og de får 

kjenne på følelsen av å være lite verdsatt. Samtidig har de muligheten til å gå i dialog med 

naboene for å prøve å formidle taternes holdning, opplevelse og verdisyn.  

Erfaringene fra prosjektet er svært gode. Barna er ivrige, viser i sin tilbakemelding at 

de har fått kunnskap om taternes situasjon. De har opplevd med hele seg hvordan det var å bli 

trakassert og de kan jamføre denne situasjonen til hendelser i dagens samfunn. Ved å være i 

fiksjonen, late som en er i et annet rom, eller i en «annens sko» (Bolton, Heathcote, 1995) kan 

en oppleve situasjoner og hendelser like sterkt som i virkeligheten, og som et av barna 

uttrykte: Jeg ble så sinna og da glemte jeg helt at jeg heter Lars og bor i Våler. Hendelsene 

barna involveres i utløser ofte følelser, og det er i skjæringspunktet følelser, intellekt at 

mulighet for læring finner sted (Bolton, 1992). Dramafagets pedagogiske verdi fungerer også 

som en konkretisering av lærestoffet, og det gir mulighet til helhetlig læring fordi kropp, 

følelser og intellekt aktiviseres i sosial samspill med andre (Sæbø, 2003).  I et trygt miljø med 

ledere som tar ansvar kan barna bli satt i ulike situasjoner hvor de må ta valg og erfare 

konsekvensen av valgene de tar.  I rollespillet tok barna ansvar. De sto opp og forsvarte 

taternes rettigheter til å gå på skole, handle og til å ha et sted å bo. Samtidig viste barna i 

samtalen etter spillet at kunnskapen de hadde fått kunne overføres til deres liv i dag. 

Situasjonen for tatere i dagens Norge var for øvrig vektlagt i en sluttsamtale med elevene. 
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Prosjektet har vært gjennomført i flere runder med 5 – 7 trinn ved Glomdalsmuseet, og med 4. 

og 5. trinn ved Halden historiske samlinger. 

 

Konklusjoner 
Informasjon og kunnskap er et nødvendig skritt for synliggjøring av en kultur. For at kulturen 

skal få status i samfunnet må den løftes frem og vise at den har noe å bringe videre. En kultur 

som viser at den har betydning vil også være med å gi stolthet og anerkjennelse til de som eier 

og er en del av kulturen.  Tilbakemeldinger fra barn, personalet, foreldre og tatere viser at det 

nytter. 

Barna har lært om tatere 
Barn i barnehager og skole viser at de har hatt utbytte av prosjektet. Barna som ikke er av 

taterslekt gir gode tilbakemeldinger. De viser at temaet engasjerer, og de har fått kunnskap 

(Larsen, 2014c). 

Det var mange steder at taterne ikke fikk satt opp teltet sitt.  

Taterne hadde ikke mye, men de hadde hverandre. Det var derfor de var sterke og klarte seg. 

Vi har lært at taterne reiste.  

De måtte holde seg litt skjult for «de andre».  

De som var tater har kanskje opplevd å miste ett eller flere barn.  

Vi har lært at skolen var ekstra streng mot taterne og kjeftet på dem fordi de hjalp familien 

istedenfor å gå på skolen for å lære å lese og skrive.  

Barna viser at de synes taterne ble behandlet på en dårlig måte. De ser også at dette gjelder for 

ulike grupper i dag. De sier for eksempel at romfolket har problem med å få bolig, mange 

svarte mennesker blir diskriminert, og på skolen vår er det noen som blir mobbet (Larsen, 

2014c).  Barna forteller også at formidling om minoriteter gir ny kunnskap, er med og endrer 

oppfatning, holdning og det kan oppleves positivt. En jente i 6 trinn sier etter endt prosjekt: 

Jeg lærte veldig mye den dagen dere var til oss. Før dere kom trodde jeg taterne var veldig  

uvanlig og bare tenkte på seg selv. For når jeg ser på tv så beskrives taterne som sytkopper  

og de har alt de trenger, men vil bare ha mer. Men der tok de feil, så jeg synes det var veldig 

bra dere kom og fortalte den sanne  historien deres. Dagen dere var her gikk veldig fort for 

det var så mye morsomt (Loggbok notat). 

Gjennom prosjektet har vi erfart at også barn i førskolealder engasjeres og tar til seg 

kunnskapen. Personalet i barnehagen formidler at det er stor aktivitet og interesse blant barna 

når de arbeider med taterprosjektet, og det vises at de har tilegnet seg ny kunnskap. Taterne 
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brukte ståltråd når de lagde ting. De solgte varene sine på martnan. De hadde hest, men den 

ble tatt fra dem. De lagde mat på bål. De snakker romani (Larsen, 2014a). 

I rollespillet var barna tatere. I rolle har barna mulighet både til å finne ut hvem en selv 

er, og hvem en er i forhold til andre. I drama er fiksjon sentralt, og gjennom spillet får barna 

mulighet til å bearbeide, utforske, eller å se en situasjon fra en annen side. I dette spillet 

opplevde barna å bli trakassert og sett ned på av naboer, lærer og kommunale myndigheter. 

Barna uttale i felles oppsummering etter spillet (Larsen, 2014c) Jeg følte det som ingen 

brydde seg. «De andre» kjeftet og ødela det vi hadde.  Tidligere var det krav at en måtte bo to 

år sammenhengende i kommunen for å få bolig, men fordi taterne hele tiden ble jaget fikk de 

problem med å vise til et toårig opphold på samme sted. Barna viser at de har skjønt hva som 

ligger i hjemstavnsretten. Hvorfor skal vi behandles annerledes fordi vi er tatere? og Vi vil jo 

gå på skole, og vi vil bo, men vi får jo ikke være her. Vi blir bare jaget vekk. (Fra samtale etter 

spillet, loggbok). 

Flere barn av taterslekt sa at de var glad temaet ble tatt opp, så de slapp å gjøre det 

selv, det er så vanskelig å forklare. Noen barn fortalte at de eldre i familien deres var 

overrasket over prosjektet: Bestemor fikk sjokk da jeg fortalte vi sang «Romano Raklo». 

Gjorde dere det! Så kult, sa hun.  Det var ingen krav at barna skulle stå frem som tatere, men 

mange gjorde det, fortalte om kulturen, og begynte å snakke romani så de andre barna hørte 

det.  

Personalet 
For de fleste i personalgruppene var tater et tema som var nytt og ukjent. De eldste i 

personalgruppene hadde truffet tatere da de kom reisende og solgte sine tjenester, men de 

hadde aldri snakket med dem. Personalet hadde flere fortellinger om tatere som tyver og 

kjeltringer, at de var noen en ikke kunne stole på og at de for det meste lagde bråk.  En av de 

pedagogiske lederne fortalte at taterne pleide å slå leir i nærheten av hennes bosted. Hun 

opplevde det som en blanding av skrekk og fryd. Skrekk, fordi hun ble fortalt at om hun ikke 

oppførte seg ordentlig kunne taterne komme og ta henne. Fryd fordi hun så de fargerike 

klærne, hørte musikken og så dansen. Etter tateropplegget i barnehagen (Larsen, 2014a) 

formidler hun et mer nyansert syn. Hun har fått kunnskap, og opplevd at taterne er som andre 

nordmenn. Jeg er ikke lenger skeptisk, sier hun. En annen pedagogisk leder sier: Jeg har lært 

mye nyttig om tatere og har fått et annet inntrykk av gruppen som er bygd på kunnskap og 

relasjoner. I noen av barnehagene og skolene var det tatere, men personalet hadde aldri 

snakket med foreldrene om deres kultur, spurt hvor de reiste, eller hva de arbeidet med. Vi 
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visste ikke hva vi skulle spørre om, og vi torde derfor ikke snakke om det å være tater. Vi var 

redd de ikke likte at vi brakte temaet på bane, sier mange i personalgruppen. Personalet sier at 

i mange tilfeller visste de at foreldrene er av taterslekt, selv om de ikke har sagt noe, men nå 

vet de mer om gruppen og dermed hvordan de skal nærme seg dem.  

Samtlige som er intervjuet i personalgruppene sier at de har lært mye om taternes 

historie og kultur. Mange i personalgruppene formidler at de ikke var klar over hvor vanskelig 

det har vært for taterne, og de sier at de har fått større forståelse for angsten mange tatere 

bærer på. Dette har ført til at de synes de kan tilrettelegge hverdagen bedre både for barn og 

foreldre. Personalet formidler at noe av det viktigste de som pedagoger har lært er taternes 

forhold til barna sine, og den tette kontakten og samholdet i familien. Før har vi tenkt at det 

er barna vi må ha fokus på, nå skjønner vi at foreldrene trenger det minst like mye, sier 

personalet (Fra evalueringssamtale).  

Personalet i barnehage og skole formidler at barn av taterslekt blir stolte når deres 

kultur løftes frem og vektlegges. I flere barnehager forteller personalet at barn av taterslekt er 

ekstra ivrig når deres kultur formidles, og de viser økt engasjement når sangene deres synges. 

Personalet sier også at barna er stolte når det er en fra deres egen gruppe som formidler.  At 

det er tatere som er i barnehagen og skolen på linje med lærerne gir et viktig signal til andre 

barn og voksne at tatere kan formilde å arbeide i skolen. Personalet både i barnehagen og 

skolen forteller at etter prosjektet forteller barna lettere og mer om kulturen og hva de gjør når 

de er på reise.  

I leken bearbeider barna inntrykk og opplevelse, og personalet sier at gjennom 

taterprosjektet har barna fått nye ideer og næring til leken (Larsen, 2014a). Det har vært mye 

og god rollelek i barnehagen i denne perioden, sier personalet. Kaffekiste og telt har engasjert 

spesielt mye, og det er jevnt fordelt av jenter og gutter i leken, og flere barnehager har 

formidlet at guttene har vært ivrig i prosjektet.  Det virket som dette var et tema som 

appellerte ekstra til dem, sier barnehagelærerne. I tillegg til at barna lærer om taterkulturen i 

rolleleken må de gi og ta, de må forholde seg til regler, bruke språket og gjennom det får de 

trening i sosiale relasjoner (Lillemyr, 2004). I prosjektet med kunst og kultur klarte alle barna 

å lage de ulike gjenstandene. Barna var stolte over produktene sine, og de viste tydelig i 

samtaler ved prosjektets slutt at de var imponert over taternes kunnskap om de ulike 

håndarbeidene: Jeg skulle ønske taterne kom igjen, for de kan så mye.  

Norsk er første språket til tatere i Norge, men de fleste snakker noe romani hjemme. 

Barna lærer det samtidig med at de lærer norsk. Men både i barnehagen og skolen har vi møtt 

personalet som ikke var klar over at barna kunne et annet språk enn norsk. (Larsen, 2014b).  
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Ved en skole førte bevisstheten om at taterne er tospråklige til mer fokus på grunnleggende 

norskopplæring for disse elevene. Rektor foreslo i tillegg å ansette en lærer i romani dersom 

taterne selv ønsket det.  

Foreldre 
Språk er identitet, og identitet er viktig for alle og spesielt for de som er blitt usatt for ytre 

press (Theil, 2015). I desember 2014 ble den første boken i romani skrevet. Det var en 

oversettelse av en samling taterfortellinger (Larsen, 2006).  Boken har allerede blitt populær 

blant taterne og i et program i NRK Hedmark 4. mars 2015 forteller en mor av taterslekt til 

reporteren: Da sønnen vår startet i barnehagen som 3 åring var de første kommentarer vi fikk 

at han snakket uforståelig. Vi ble bedt om å snakke norsk til han. Jeg kan fortsatt ta igjen 

følelsen jeg fikk at jeg var fratatt retten til å snakke mitt eget språk. Dette har ikke vært et 

problem i barnehagene hvor vi har hatt prosjekt.  Her har prosjektarbeideren fra TL snakket 

romani med barna.  

Mange av foreldrene av taterslekt sier at prosjektet har gitt barn og ansatte en større 

forståelse og interesse for deres kultur som igjen fører til at barna deres blir mer tilfreds og 

finner seg lettere til rette i barnehagen og skolen. Som foreldre føler de seg mer velkomne, og 

de opplever at det blir lettere å snakke med personale. Vi føler oss mer verdsatt når det blir 

arbeidet med kulturen vår, og vi er glad og stolt over at en tater er med i prosjektet (Samtale 

med foreldre etter endt prosjekt). At det har vært med tatere i planlegging og gjennomføring 

er viktig, og det har gitt andre tatere en opplevelse av at informasjonen som gis er riktig. De 

foreldrene som var skeptisk i starten ble beroliget nettopp fordi det var med teater. Det ga 

garanti for at det som ble formidlet var riktig. Dessuten kunne barna kunne ta kontakt med 

dem, de kjente kulturen og familiene deres.  

Det er tidligere redegjort for at det har vært vanskelig å rekruttere barnehager og 

skoler til prosjektet. I tillegg har vi noen steder truffet på foreldre som har vært skeptiske. Det 

er ingen som har satt seg imot prosjektet, men de har vist noe engstelse. Det har vært helt 

nødvendig med mye informasjon om hva prosjektet inneholder og hva som forventes av 

deltagerne. Mange foreldre ble beroliget da de ble fortalt at ingen skal behøve å stå frem som 

tater. Det er fullt og helt et valg en selv foretar. Noen foreldre ble mer engasjert da de hørte 

fra andre tatere hvordan de hadde opplevd prosjektet, og de ble klar over hvor stort utbytte 

barna hadde av det. Samtidig har vi erfart at etter eller i løpet av prosjektet har mange tatere 

fortalt barna at faren deres er tater, og i løpet av prosjektet har flere formidlet i barnehagen og 
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skolen: Nå tør jeg å fortelle deg at jeg er av taterslekt. Nå snakker vi hjemme om at vi er 

tatere (Larsen, 2014b).  

 

Prosjektmedarbeider fra TL 
Grønnerud var i utgangspunktet noe skeptisk til prosjektet. Hun ville at barn av taterslekt 

skulle få høre om sin kultur i barnehagen, og hun ville at de andre barna skulle lære om 

kulturen. Samtidig stilte hun seg spørrende til om det er riktig med barnehage til så små barn, 

og var det riktig å formidle om kulturen, ville barna forstå det, og kom hun til å møte negative 

holdninger fra andre tatere? I ettertid sier hun at hun ser barna blir tatt godt hånd om i 

barnehagen. Hun ser at alle barna trives med å arbeide med taterkulturen, og hun ser de tar til 

seg kunnskapen. Hun møtte noen spørsmål fra andre tatere i starten av prosjektet, men sier nå 

at holdningen er snudd, og hun opplever at flere tatere har en positiv holdning til barnehagen, 

og de er glad for at det arbeides med deres kultur der. 

 

Hva skjer videre 
Min erfaring i løpet av prosjektet er at opplysning om og arbeid med taterkultur gir et løft til 

taterne selv, og bidrar til holdningsendring overfor minoritetsgrupper. Erfaring fra skolene 

viser at flere tatere forteller at de er av taterslekt. De bruker romani så de andre barna hører 

det, og de er stolte av språket sitt. Barna viser også at de er stolte av at andre tatere er med i 

undervisningen. Taterne som har vært med i prosjektet går med ekstra rett rygg, og flere har i 

løpet av prosjektet ønsket å være med. De som tidligere ikke ønsket at deres navn skulle 

knyttes til minoriteten tater har ved senere prosjekter vært viktige bidragsytere og medspillere. 

Det finnes ingen oversikt over om det er flere tatere som sender sine barn til barnehagen, men 

holdningen prosjektet har møtt blant taterne er i endring. De viser mer interesse, og er 

nysgjerrige til barnehagen. Lærer og barnehagepersonell som har vært med i prosjektet har 

fått mer kunnskap og de vil møte tatere på en annen måte neste gang de får noen i sine 

grupper eller klasser. Flere av barnehagene og en av skolene som har deltatt har nå tema 

taterkultur i sine årsplaner, og ved Glomdalsmuseet er rollespillet med i deres årlige repertoar. 

Arbeid med taterkultur har vært spennende. Det har vært tidkrevende, givende og 

utfordrende. Arbeid med minoriteter er tidkrevende, blant annet fordi mange har en skeptisk 

holdning til folk som ikke tilhører minoriteten. Det er viktig med en grunnleggende tillit, og 

denne må en for det første bruke mye tid for å skape, og for å beholde. Min opplevelse er at 

en har ingen «tabbekvote», og en skal være svært bevisst hva en gjør, hvordan en oppfører og 

ordlegger seg. Et lite feiltrinn og tilliten kan være brudd. Og samtidig med at en skal ha et 
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nært forhold må en også ha en distanse. Uten distanse kan en bli så dratt inn i miljøet og 

kulturen at en ikke evner og analysere ulike situasjoner. Jeg opplever selv at jeg har maktet 

denne balansen, og hatt et godt samarbeid med representanter fra TL gjennom hele 

prosjektperioden.  Prosjektet har vært viktig, men selv om det avsluttes ved DMMH er mye 

ugjort. I den nylig utgitte NOU 2015:7 «Assimilering og motstand» - Norsk politikk overfor 

taterne/romanifolket fra 1850 til i dag, nevnes mange forslag til tiltak for å bedre situasjonen. 

Arbeid med utdanning og synliggjøring av taternes kultur og historie nevnes som et av de 

viktige områdene som det fortsatt må fokuseres på.  Jeg håper andre kan ha nytte av de 

erfaringer og dokumentasjoner som dette prosjektet har gjort, og jeg håper at dette arbeidet 

blir videreført. Det er viktig at myndighetene tar tak, ikke først og fremst for å opprette nye 

tiltak, men å styrke de tiltakene som allerede er igangsatt og å se på hvilke felt ulike aktører 

kan jobbe sammen. Forhåpentligvis vil dette bli en god vei, eller en latjo drom, som det heter 

på taternes eget språk romani.  

 

. 
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Prosjekt 1  Taterfolket fra barn til voksen - 
Dokumentasjon 

 

Artikler: 

 Tatere en nasjonal minoritet  

Artikkel Barnehagefolk nr. 1- 2007  

Sammen med Moen, K.H. 

 

 Hvor reisene møtes Artikkel i jubileumstidskrift DMMH, høst 2007,  

 

 En studie av taternes kultur. Tidsskriftet ”BARN”, 4 - 2008 

 

 Vi laga kongledyr. Det hadd taterungan å! (2009) Om taterprosjektet i Skuta 

barnehage Verktøykassa nr.2. 

Sammen med: Moen, K.H, og Skogstad, K. 

 

 En reise i taternes verden (2009) Bedre skole nr. 2  

Sammen med: Moen, K.H. 

 

 Min reise i taternes verden (2009)  

Høgskoleavisen Nr. 9, Trondheim   

 

Konferanse 

 What effects may a country’s policy have on a minority group? 

Innlegg på nettverkskonferansen: “The child – Vulnerable and Resourceful” 

Swaziland April 2006  

 

 The Travellers in pre- and primary school. Innlegg på EECERA annual conference:  

Democracy and Culture in Early Childhood Education, Island September, 2006  

Sammen med Moen, K.H. 

 

 Where the journeys meet.  A comparative study of the culture of two minority groups: 

the San people of Botswana and the Travellers in Norway. Anne-Mari Larsen og Stella 

Nguluka Botswana. Innlegg på nettverskonferansen: “Quality in Early Childhood 

Education” Namibia March 26th – 30th 2007 Rapport, DMMH 2007  

 

 The San People in Botswana and the Travellers in Norway.  Referee-bedømt paper. 

Self-organized symposium med Lillemyr, O.F, Løkken, G. og Søbstad, F.:  Cultural 

Diversity and the Social Construction of Pedagogy 17th EECERA Annual Conference: 

“Exploring Vygotsky`s ideas: Crossing borders Prague, Czech Republic 29th August – 

1st September 2007 

 

 The Travellers and the children’s rights to their own culture. 

Self-organised symposium: 18th EECERA Annual Conference. Reconsidering the 

Basics in Early Childhood Education, Stavanger September 3rd – 6th, 2008.   

Samarbeid med: Gunnestad, A. og Nguluka, S. 
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 Taterfolket fra barn til voksen - Utdanning, kultur og utfordringer, (2009) Innlegg på 

seminaret: De reisende – Romanifolket, Halden 22 – 23. april 

 

 The importance of culture for learning. Innlegg på konferansen, (2009) Priprava 

u`citelòv v procese `skolskych reforiem, Slovakia 16. – 17.09. med Moen, K.H 

 

 Prosjektet Taterfolket fra barn til voksen. Synliggjøring av taterkultur i barnehage og 

skole”, Falstad seminaret 2009, Norsk romani/tater politikk i fortid og nåtid, 6-7. 09 

 

 “Innovations in Educational programmers for cultural and Linguistic diversity in 

Early Childhood: Example of the Travellers of Norway, (2009) Conference: Integrate 

the Awareness of Vulnerable Children into Early Childhood Education for All, 

Botswana 24. – 27. November  

 

 Arrangør av avslutningskonferansen Taterfolket fra barn til voksen. Glomdalsmuseet, 

Elverum 18. – 19, november 2009 

Samarbeid med FEI avdeling DMMH,  HIST og TL 

Innlegg: 

Presentasjon av prosjektet Taterfolket fra barn til voksen 

Foreldrenes erfaringer med skoleprosjektet. Basert på intervju gjennom fire år 

Utfordringer og tiltak i lys av kulturprosjektet 

 

 

Formidling: 

 Taterfolket fra barn til voksen. Orientering ved høringen til Den Norske Helsingfors 

komité, Oslo, 12. november 2008,  

 

 Fortellerteater: Jeg har blitt sterk av det livet jeg har levd. Fortellerkveld for voksne, 

Midtnorsk fortellerforum, Trondheim 20. april 2009 og Thomas skolen mai 2009 

 

Veileder, kompendium 

 Tatere som minoritet i et flerkulturelt samfunn. Kulturformidling i barnehage og skole. 

Samarbeid med Utdanningsdirektoratet: Digital utgave: http://www.udir.no  

Samarbeid med: Lund, A.B., Moen, B.B., Moen, K.H. 

 

 Taterfortelling til bruk i barnehage og skole,(2006) DMMH  

 

 

Rapport 

 Taterfolket fra barn til voksen, Et skole og kulturprosjekt, (2009) Rapport 

Sammen med: Gustavsen, A. Lund, A.B., Moen, B.B., Moen, K.H. 

  

http://www.udir.no/
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Prosjekt 2  Taterkultur i barnehage og skole - 
Dokumentasjon  
 

Artikler, bøker 

 

 Vi er fargerike bare vi tør (2010) Tapir forlag, Trondheim 

 

 Resilience in minorities. Journal of Intercultural Communication, 1, 2010 

http://www.immi.se/intercultural Sammen med: Gunnestad, A.  Nguluka, S. 

 

 Socio - cultural and historical impact in education of Roma (Gypsy) in Slovakia and 

Travellers in Norway, Publisert 2011: International Scientific Conference of the 

International Project NIL-II-022-d Professional ethics as a part of professional 

competence of supporting professions“, 22nd to 23rd November 2010 in Prešov, Slovak 

Republic. Sammen med: Krajcovicova, M. 

 

 Barnehage og utdanning for alle – også tatere i (2011): 

Glaser, V., Moen K.H, Mørreaunet S., Søbstad, F. (2011) Barnehagens grunnsteiner. 

Formålet med barnehagen, Universitetsforlaget, Oslo 

 

 Vandri – et glimt av taterlivet i gamle dager Bedre skole, nr.3. 2014.  

Sammen med: Bekkevold, L. og Fætten, S.A 

 

 Towards a New Approach to Working with Minority Traveller Families and their Pre-

School Children in Norway, (2015) Relational Child & Youth Care Practice, Canada. 

June 2015 

 

 Kulturarbeid fører til holdningsendring. Erfaring fra et prosjekt om taterkultur i 

barnehage og skole, Fei jubileumsskrift, (2015) 

 

 Travellers and the culture, (2015) A project in kindergarten with a national minority 

group in Norway 

http://travellerstimes.org.uk/Blog--Comment/The-Travellers-of-Norway.aspx 

 

 The Travellers – a national minority group in Norway - How to work with the 

Travellers culture in kindergarten and schools, (2015) 

Romedia Foundation, Hungary 

http://romediafoundation.wordpress.com/2014/12/15/how-to-work-with-the-travellers-

culture-in-kindergarten-part-of-our-collab-w-travellers-times 

 

 The Travellers – a national minority group in Norway - How to work with the 

Travellers culture in kindergarten  

Artikkel i «Dialog – Pheniben» June 2015. Wroclaw, Polen 

 

 Kan kulturarbeid bidra til endring av holdning? Arbeid med taterkultur i barnehage, 

skole og museum, Tidsskriftet Barn 2 – 2015 

 

 

 

http://www.immi.se/intercultural
http://travellerstimes.org.uk/Blog--Comment/The-Travellers-of-Norway.aspx
http://romediafoundation.wordpress.com/2014/12/15/how-to-work-with-the-travellers-culture-in-kindergarten-part-of-our-collab-w-travellers-times
http://romediafoundation.wordpress.com/2014/12/15/how-to-work-with-the-travellers-culture-in-kindergarten-part-of-our-collab-w-travellers-times
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Konferanse 

 Konferanse med Utdanningsdirektoratet: Formidling av prosjektet, oktober 2013 

 

 Konferanse Kulturrådet: Formidling av prosjektet, Glomdalsmuseet, 2014 

 

 Ireland: Bridges Ages – Conference. Paper: Latjo drom – the good road» - a drama 

and time travel project, aiming at combating negative discrimination towards the 

Norwegian Travellers, June 2015 med Møystad, M. 

 

Formidling 

 Seminar på Glomdalsmuseet for studenter ved Høgskolen i Hedmark, 2014 

 

 Seminar på Glomdalsmuseet for barnehage- og lærer fra Wroclaw, Polen, 2015 

 

 Seminar, Wroclaw, Poland  (2015) NGO - Angelus Silesius House» in Wroclaw, 

Poland 

 

 Møter granskningskommisjonen, formidling av prosjektet 

 

 Møte med Falstadsenteret, formidling av prosjektet 

 

 Møte med Jamtli Jemtlands folkemuseum, Østersund formidling av prosjektet 

 

 Møte med Sverresborg folkemuseum, formidling av prosjektet 

 

 Møte med Gunbjørg Nåvik, Kommunens Sentralforbund ad veiledningsoppdrag, 

«Children and Youth at risk» i Sredets, Bulgaria, 2015 

 

 Møte med Stella Nguluka, Bokamoso Trust, Botswana ad overføring av erfaring fra 

taterfromilding ved hjelp av drama til formidling av Sankultur til barn i Botswana 

 

 Formidling av taterprosjektet «Heimdal historielag, 09.10.2014 

 

Digitale opplegg 

 Mormors fortelling. Et digitalt opplegg med formidling av taterkultur til barnehagen, 

(2014) http://nafo.hioa.no/ 

 

 Mormors fortelling. Et digitalt opplegg med formidling av taterkultur til skolen, 

(2014) http://nafo.hioa.no/ 

 

 Taterne en nasjonal minoritet. Formidling av taterkultur i barnehagen (2014) 

http://nafo.hioa.no/ 

 

 Taterne en nasjonal minoritet. Formidling av taterkultur i skolen med vekt på drama 

(2014) 

http://nafo.hioa.no/ 

 

 Taterne en nasjonal minoritet. Formidling av taterkultur i skolen med vekt på kunst og 

håndverk, (2014) http://nafo.hioa.no/  

http://nafo.hioa.no/
http://nafo.hioa.no/
http://nafo.hioa.no/
http://nafo.hioa.no/
http://nafo.hioa.no/


37 

 

 

Gjennom hele prosjektet 

 Foredrag NAFO konferanser og hjulmøter 

 

 Foredrag til personalet i barnehager og skoler 

 

 Formidling om prosjektet ved årsmøte i Taternes landsforening 

 

 Innlegg i medlemsavisen til Taternes landsforening, Fri som fuglen 
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