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ABSTRAKT 

Med detta arbete vill jag belysa hur renskötande samer lär sina ungdomar hantverket att 

märka renkalvar. Traditionen att märka renar har en lång historia Lemet-Jon Aage & Lemet -

Jon Ivar (2005) skrev att traditionen att märka tama djur är mycket gammal och att samerna 

började märka sina renar allteftersom de blev deras privata ägodel. Många har skrivit om 

märkningen men ingen har beskrivit hur inlärningen gått till. Syftet med mitt arbete har varit 

att beskriva, förstå och i viss mån förklara hur lärandet går till i lärandesituationer där förälder 

och barn agerar, i en kontext där kalvar märks. Jag har använt mig av den kvalitativa 

intervjumetoden, fotograferat och observerat renskötare i deras dagliga arbete för att få data 

till undersökningen. 

I resultatet har jag sett att man lär sig märka renkalvar genom traditionell inlärnings- och 

socialiseringsmönster där de yngre reproducerar den äldre generationens kunskap som 

utvecklats genom århundraden och förmedlar den till nästa generation så samma sätt som de 

äldre gjort.  
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INLEDNING 

Vi pedagoger som arbetar på sameskolorna och samiska förskolorna i Gällivare och 

Jokkmokk har de senaste åren intresserat oss av traditionell kunskapsinlärning, den 

kunskapsöverföring som vi själva vuxit upp med i vår barndom, hur vi lärde oss, hur våra 

föräldrar, mor- farföräldrar och släkt lärde oss. Jag har speciellt intresserat mig för hur man 

lär ut konsten att märka renkalvar och detta har föranlett att jag inom forskningsprojektet ”Gal 

dat oahppa go stuorrula” valt att skriva om hur man lär sig märka kalvar och hur man lär ut 

det. Finns det kunskapsöverföring i detta som skiljer sig från skolans/förskolans tradition? Om 

mitt arbete visar att det finns ett fungerande traditionellt sätt att förmedla kunskap  

kunde den samiska förskolan och skolan ha nytta av denna metodik i sitt arbete Varför jag 

blivit intresserad av för traditionell kunskapsöverföring är att jag under en lång tid varit 

verksam inom samisk utbildning och också tagit del av flera personers uttalande om att de lärt 

sig genom att iaktta och genom att själv prova på. Bl.a. Asa Kitok, rotslöjdens mästare säger. 
Genom att se hur min mor gjorde när hon slöjdade fick jag tillfälle att lära mig och jag hade lätt att lära. 
Svensson (1975). Gardner (1993) skrev att barn utanför skolan lär sig färdigheter främst 

genom observation och genom att aktivt delta i de aktiviteter där kunskapen tillämpas. Detta 

bekräftar vad en äldre man svarade då en ungdom uppmanar honom att berätta för henne vad 

han gör då han slaktar en ren och vad renens delar heter. Mannen svarade. Nog ser du väl vad 

jag gör. Av det lär du dig. Att lära sig genom att delta, iaktta och få förtroendet att prova själv 

illustreras också av följande händelse som jag observerade under en kalvmärkning där 

lärandet skedde genom traditionell samisk sätt att lära ut. En far med sin son var på 

kalvmärkning och följande inträffade. Fadern som kastat fast kalven frågade sonen om han 

ville märka kalven.  Sonen godtog förslaget och satte sig på kalven medan fadern höll kalvens 

haka. Merkke dal! Märk då! uppmanade han sonen, därefter samtalade han med mig. Sonen 

märkte kalven och fadern lade sig inte i hans göromål. Efter en stund frågade han. Gok  

munnus manna? Hur går det för oss två? Bra svarade sonen, varvid pappan svarade.  Váldde 

nuppe bealji. Ta det ena örat då. Sen riktade han sin uppmärksam mot mig igen. Efter en 

stund sade sonen. Mon lean geargan. Jag är färdig. Pappan svarade.  Dal moai gehccen jus 

lea buorre. Nu tittar vi två om det ser bra ut. Han såg att han måste förbättra ett snitt och då 

sade han åt sonen. Dán sáni moai fertejin buorridit. Det här snittet måste vi två förbättra. När 

det hela är över satte pappan sin arm på sonens axlar och sade. Moai dat gal merkkestin. Vi 

två vi märker snabbt.  Enligt Balto (1997) är detta det sätt samiska föräldrar använder sig av i 

lärandet. Den lärande får tillit, beröm och förtroende vilket utvecklar självkänsla och känslan 

av att duga vilket i sin tur skapar goda lärandesituationer för barnet. I samisk barnuppfostran 
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skuldbelägger den vuxne inte barnet, utan tar på sig ansvaret tillsammans med barnet vilket 

medför att barnet inte känner sig misslyckad.  Jag har också under mina studier i pedagogik, 

gjort barnintervjuer om hur barn lär sig de traditionella göromålen i samiska miljöer. Som 

slutfråga i en intervju ställde jag frågan till en sjuårig pojke. Vem har lärt dig allt detta? 

Läraren har lärt en del och pappa. Sen har jag bara tittat och lärt mig och tänkt så kan man 

göra. Så ska jag också göra när jag blir stor.  

Inom renskötseln använder man sig fortfarande av det traditionella sättet att föra över kunskap 

då renar ska märkas eller som Säljö (2005) beskrev att social interaktion och observation har 

varit verksamma mekanismer för att externalisera kunskaper och färdigheter under lång tid 

och de fortsätter att vara grundläggande också i våra dagar. Det betyder att barnen är delaktiga 

i arbetet från det att de är små, där de deltar på sina egna villkor och på så sätt skolas de in i 

det arbete som av tradition överförs från generation till generation. Att märka renkalvar kräver 

hög kompetens och kunskap av individen som att, känna igen märken, kunna kategorisera 

dem efter huvudsnitt, avbrottssnitt, känna igen släktmärken, kunna skilja mellan han- och 

hondjur, bedöma vilken kalv som följer vajan, kunna välja rätt lasso beroende på väderlek. Att 

bedöma var det är lämpligast att stå i kalvmärkningsgärdet då arbetet påbörjas, bedöma 

avstånd och hastighet, dvs. räkna ut hur långt kalven har hunnit springa från det att man 

uppmärksammat den och till det kastet ska utföras. Att hantera kniven på ett fungerande sätt 

samt att bedöma eggens skärpa ingår också i färdighetsträningen. Kniven som är det 

viktigaste redskapet i detta moment kräver att den lärande har fått skolning i hur detta redskap 

används därför får barnen börja använda kniven som ett naturligt redskap redan som mycket 

små.  

 

KUNSKAP 

Vad är kunskap? 

Vad är då kunskap och hur förmedlas det vidare? Helene Hård Segerstad (2005) skrev att för 

det första är kunskap något, som är faktiskt och beständigt med viss logik som finns 

oberoende av oss och som representeras av våra ämnen och att all kunskap är relativ, helt utan 

struktur och totalt subjektiv. Hon skriver vidare att vi kan enas om att kunskap är ett resultat 

av inlärning, dvs. inlärning är en process i vilken information i form av intryck och 

erfarenheter bearbetas utifrån kognitiva strukturer som en människa har. Resultatet blir något 

som i någon mening är mer ordnat än tidigare och som bidrar till att forma individens sätt att 

förhålla sig till och handskas med sin omvärld. Viktigt är att detta inte sker isolerat utan att 

människans kunskap formas i ett dialektiskt samspel mellan människor i omgivningen och i 
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den miljö man befinner sig i. Fram till 1800-talets början levde vi i ett agrart samhälle där allt 

socialt liv hängde ihop med att odla jorden och att ta vara på det som jorden och djuren gav. 

Det rörde sig om praktiskt kunnande men också om regler och normer för uppförande som 

angav hur olika händelser och situationer i livet skulle hanteras. Kunskaperna överfördes från 

en generation till en annan i den dagliga verksamheten. Att den traditionella kunskapen tappat 

betydelse kan dels vara de ökande kraven på specialkunskaper, dels den betydelse 

utbildningar har kommit att få som den institution i samhället där man ska skaffa sig 

legitimerande kunskaper. Kunskaper ses inte längre som något som vi ständigt skapar 

naturligt i vårt vardagsliv, utan något som man skaffar sig genom utbildning som ger status.  

 

Traditionell kunskap 

 På samma sätt som Hård Segerstedt (2005) beskrev kunskapsöverföring från generation till 

generation har lärandet i det samiska samhället fungerat. Kunskaperna var bundna till 

naturens och årstidernas växlingar, nomadiseringen, naturkännedom, renens vandringar 

bestämde bosättningsort, social samvaro och arbete. Kunskapsöverföring skedde på ett 

traditionellt sätt från en generation till nästa. Denna tradition lever kvar bland de renskötande 

samerna enligt Nergård (2005). Han menade att vi fortfarande finner starka inslag av 

traditionell inlärnings- och socialiseringsmönster inom renskötseln där de yngre 

reproducerade den äldre generationens kunskap som utvecklats genom århundraden och 

förmedlar den till nästa generation så samma sätt som de äldre gjort. Mikkel Nils Sara (2004) 

skrev också att det fram till våra dagar är det de samiska primärnäringarna som använder, 

tillvaratar och håller den samiska traditionella kunskapen levande, speciellt hos de äldre. 

Dessa kunskaper brukas sida vid sida med moderna hjälpmedel och arbetssätt. I det dagliga 

arbetet tänker inte folk på kunskapen som traditionell kunskap, utan uppfattar det som 

självklart och naturlig kunskap eller också som vår kunskap. Mikkel Nils Sara (2004). Det 

finns fortfarande många familjer som har behov av och har möjlighet att överföra traditionell 

och lokal kunskap till sina barn. Det var framförallt hemmet, siidan, släkten och 

vänskapsrelationer som var centrala institutioner i den sociala samiska organisationen. Det var 

arenor där olika uppgifter blev utförda, diskuterade, granskade och värderade. Samisk 

traditionell kunskap innehåller inte bara praktisk kunskap och kompetens, men lika mycket 

informationsutbyte, samråd, deltagande, diskussion och debatt både om praktiska uppgifter 

men också i ett vidare sammanhang i omgivningen. Inom dessa grenar finns det också arbets- 

eller inlärnings situationer eller arenor, där det är naturligt att flera generationer eller hela 

familjen deltar, men att den samiska traditionella kunskapen blivit specialkunskap för olika 
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näringar Exempelvis arbetet i rengärderna inom renskötseln och notdragning bland 

fastboende. Därför är det naturligt att det inom dessa näringsspecifika områden finns 

situationer där barn redan som små kan vara med i arbetet genom att iaktta, lyssna och delta i 

samtal om arbetet men också hjälpa till med sysslor de klarar av.  

Nergård (2005) hävdade i sin avhandling att renskötseln och dess arbete är uppbyggd på 

erfarenhet. Utövarna ärver mycket av kompetens och kunskap av släkten. Det rituella 

släktskapet är viktig del i kunskapsförmedlingen. Renskötseln är ett område som i hög grad är 

uppbyggd på muntlig kunskapsöverföring från generation till generation. Kunskapen är inte 

nedtecknad i böcker. Man kan inte läsa sig till den kunskapen som krävs för att bli en duktig 

renskötare. Han skriver vidare att barn som är tilltänkta att bli renskötare är uppfostran 

speciell. De får mycket kunskap om renskötseln i de specifika och konkreta arbetsuppgifterna 

och att släkten har en viktig roll som uppfostrare. Barnen har sin läromästare det gäller både 

flickor och pojkar. Genom att ta del av de vuxnas aktiviteter, fick barnen möjlighet att gradvis 

och efter sin egen mognad, tempo och på frivillig basis tillägna sig egenskaper och 

färdigheters som blev meningsfulla moment i arbetet. Asta Balto (1997) skrev att arbeidet 

står sentralt både som en konkret ramme om oppdragelsen, en måte å organisere den på, og 

som et mål för dem. Gjenom arbeide leares ikke bare ulike ferdigheter, men også normene i 

det sosiale samkvemmet som omgir arbeidsmiljöet. I det tradisjonelle primearsanfunnet fikk 

arbeidet verdikvalitet. De ble utfört i fellesskap med foreldre, slekt, nabor jevnaldrende. 

Ferdiigheter og kunnskaper ble överfört gjenom aktiviteter og språket og begreppet utviklet 

seg gjenom praksis. Arbetssituasjonen stimulerte hele mennesket, og utgjorde grunnlaget for 

identitetsutvikling.  

Nergård (2005) menade att i den samiska storfamiljen delar släktingarna föräldrarnas ansvar 

för barns utveckling, utbildning och socialisering. Det dynamiska förhållandet mellan 

föräldrarna och det rituella släktskapet har stor betydelse för barnens självständighet och 

utveckling. Den traditionella samiska familjen grundar sig på flerfamiljsprincipen. Barnen 

delar inte bara sitt levnadsöde med föräldrarna i kärnfamiljen. De stöttas av flera vuxna som i 

princip har föräldraansvar. 

 

Undervisning som social organisation. 

Bråten (2007) refererade till Vygotski som menar att skolan och andra undervisningstyper kan 

betraktas som sociala sammanhang som är särskilt inriktade på att omforma tänkandet. 

Vygotski ägnade sig också speciellt åt undervisningens sociala organisation. Rent generellt 

riktade han sökarljuset mot den säregna form av samarbete mellan vuxna och barn som han 
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såg som själva kärnan i undervisningsprocessen. Den vuxne, läraren, utnyttjar å sin sida de 

möjligheter som ligger i den sociala situationen, och styr och vägleder barnets egna kognitiva 

processer för att främja dess vidare utveckling. Detta kräver förstås att läraren för det första är 

välbekant med den individuella psykologi, för andra känner till den sociala dynamik som 

utmärker de miljöer eleven vistas i. För det tredje bör läraren behärska pedagogiska 

verkningsmedel, som gör att han kan leda barnets psykologiska processer in i nya mer 

avancerade former. Vygotski (2007) menade alltså att barnet i samarbete med vuxna eller mer 

kompetenta kamrater kan presentera mer än det kan klara på egen hand. Och det barnet klarar 

med hjälp idag, kommer det senare att kunna klara själv. Genom samarbete och samspel med 

vuxna eller andra barn, styrs barnet mot högre nivåer i sin egen utveckling.  

Säljö (2000) skriver att lärande och utveckling sker genom deltagande i sociala praktiker. 

Innan den formaliserade utbildningen kom in på scenen, var detta den grundläggande 

mekanism som samhällen använde sig för att skapa tillfälle för lärande; individen går från att 

vara åskådare till att bli deltagare och behärskar slutligen den aktuella aktiviteten.  Den som 

behärskar en viss praktik eller färdighet vägleder och stöttar den som är nybörjare. Den 

lärande lånar under läroprocessen kompetens av den mer erfarne personen och utvecklar 

successivt en större grad autonomi i att hantera uppgiften. Att gå från att vara nybörjare till att 

bli expert, från lärling till gesäll till mästare, innebär förändringar av individens identitet och 

ansvar inom ramen för en viss verksamhet och kanske också av hennes ställning i samhället 

mer generellt Som deltagare i sociala praktiker sker lärande genom en gradvis ökande 

bekantskap med både operation och handlingar. Vi är inledningsvis åskådare, tar över delar av 

ansvaret och ökar så småningom vår kompetens i att spela en ledande och självständig roll i 

en sociokulturell praktik som att spela schack, reparera en motor eller att föreläsa om 

astrofysik. Säljö (2000) han menade att skola och utbildning är viktiga delar i hur kunskap 

återskapas i ett samhälle mer generellt, men lärandet är inte på något sätt begränsade till 

sådana miljöer. Många av de mest grundläggande insikter och färdigheter vi behöver, 

förvärvar vi fortfarande i andra sammanhang: I familjen, bland vänner och kamrater, 

föreningar och på arbetsplatser, de vill säga i miljöer som inte har primärt syfte att förmedla 

kunskaper.  

 

SAMISK TRADITIONELLT LÄRANDE 

Märkning av renar 

Lemet-Jon Aage & Lemet -Jon Ivar (2005) skrev att traditionen att märka tama djur är mycket 

gammal och att samerna började märka sina renar allteftersom de blev deras privata ägodel. 
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Första gången som märkning av renar nämns i skriftliga källor är i mitten av 1600-talet. 

Både Torneås sockenpräst, Johannis Torneus (1653) och Uppsala professor Johannes 

Schefferus (1673) skrev om märkningen, men ingen av dem förklarar djupare hur märkningen 

går till. Bägge två nämner att renarna (kanske kalvarna), som barnen får i gåva får ett 

hornmärke. Schefferus (1673) tillägger också att man kunde märka renarna i örat, därför att de 

fäller hornen. I Kautokeino siida år 1695 domprotokoll framkommer det att samerna märker 

sina renar, men inte heller där nämns hur man märker, men det nämns att honans hud var i 

Mihkkil-Jovnna, Johan Mikkelsson märke. 

Sundi Hans Paus, vilken bodde i Vadsö, omtalade omkring 1750 att varje renskötare har ett 

eget speciellt renmärke, som är märkt i renens öra så man kan särskiljer märkena från andra. 

Det äldsta renmärket som vi känner till från inre Finnmark, var ritad i Kautokeino 

domstolsprotokoll år 1760. Märket tillhörde en vän till en renskötare från Kautokeino och 

visar tydligt hur öronmärkning hade tagit plats som en viktig tradition. 

Märkningen sker på det sätt att örat har huvudsnitt och mindre snitt. Först benämner man 

huvudsnitten och därefter de mindre avbrottssnitten och sedan om snitten är framför och 

därefter snitten som är bakom. Familjemärken säga vara árbemearka, som har specielle 

huvudsnitt som går i arv både från mors- och farssidan från generation till generation. Sådana 

här árbemearka är mycket värdefulla, inte bara för att de följer släkten igenom flera 

generationer, men också för att det sägs att renlyckan också följer släktmärket. Också Utsi 

(1994) beskrev traditionen om renmärken som väldigt gammal och bundet till mors- eller 

farssidan. Pojkarna fick vanligtvis ett märke som liknade faders släktmärke, medan 

flickebarnet fick ett avbrottsmärke från morssidan eller att hon kunde få ett helt nytt märke.  

 

Tid  

Ekstrand (1990) skrev att det inte är de yttre faktorerna, klockan fasta rutiner, beslut, datum 

eller påtryckningar utifrån, som styr den renskötande samens liv. Det är naturen som är den 

mest betydelsefulla faktorn, naturen som visar sig i renhjordens rörelser, årstidsväxlingar, 

väder och vind och den egna kroppsliga förmågan. Balto (1997) beskriver också samma 

förhållningssätt till tiden, att samernas liv har präglats av årstidernas växlingar, av väder och 

framkomlighet, naturens villkor och i liten grad av avtalade tider för olika uppgifter. Det var 

naturens årstidsväxlingar som begränsade och krävde anpassning av verksamheten. Hon 

menade att det är speciellt samer som är bundna till primärnäringarna som förespråkar stor 

frihet i förhållande till klockan. De vill lära de unga att det inte är samisk tradition att inte dela 

upp livet i timmar och minuter. 
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Lek 

Balto (1997) har skrivit att leken är en skolning och förberedelse till vuxenlivet och blir väldig 

tydlig när man studerar leken och dess innehåll. Genom leken växer barnen in i sitt 

kommande yrke. Det som från början är en lek går så småningom över till att bli allvar.  

Barnen skaffar sig yrkesmässiga kunskaper om renar och renmärkning. Samiska barn inom 

renskötseln leker att de är renskötare som samlar renar, märker renkalvar, de är vajor och 

kalvar.  Enligt Mead, Bråten (2007) medvetandegör leken den sociala samspelsgrammatiken 

och att den inte bestäms av tillfälliga infall. Leken har inte sitt ursprung i synkretiska bilder, 

utan den är nära förbunden med regelföljande beteende. Mead skiljer mellan lek som 

rollimitation (play) och lek som spel (game). I den första leker barnet till exempel att det är 

mamma, lärare eller polis.  Detta fodrar att barnet internaliserar sina attityder och handlingar 

som utgångspunkt för vad det gör, när det mamma, lärare eller polis. Vilket betyder att barnet 

måste organisera en uppsättning handlingar och förknippa dessa med en bestämd roll. På så 

sätt typifieras den sociala kod som utgör detta att vara mor, lärare och polis. Rolleken blir en 

social invigning i att tillägna sig medvetna symboler om sociala roller. Varje lek, varje 

färdighet och varje tema har sina grundelement, och varje ämnesområde sina konstituerade 

begrepp. 

 

Imitation    

Barn har alltid på ett eller annat sätt imiterat den vuxnes beteende och detta sker i lek men 

också i inlärningssituationer. Vuxna kan påpeka för barnet att det ska lära sig att iaktta 

skeenden för att senare kunna utföra arbetet som den vuxne gjort och detta betraktas inte som 

något negativt. Den lärande utför uppgiften som denne uppfattat uppdraget utifrån sin egen 

förståelse, utveckling och kapacitet.  Ivar Bråten (2007) skriver att Vygotski menade att en 

fullständig förståelse av den närmaste utvecklingszonen måste leda till en omvärdering av 

imitation som utgångspunkt för lärande. Inom traditionell förmedlingspedagogik är det 

barnets självständiga uppgiftslösning som är grunden för utvärdering och imitation uppfattas 

som fusk. Kunskap ägs av eleven först när den kan reproduceras utan assistans från andra och 

utan hjälpmedel. Denna syn innebär mekanisk uppfattning av inlärning hävdade han. 

Undervisning enligt Vygotski (2007) tar sikte på att skapa och utnyttja zoner för utveckling, 

innebär att hjälp från och imitation av andra inte ska uppfattas som svagheter hos eleven, utan 

som tecken på att en utvecklingsprocess är igång. Imitation sker inte som en mekanisk 

efterapning; tvärtom kan imitation uppfattas som en konstruktiv och selektiv process. Det som 
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imiteras, väljs ut av individen själv och sker alltid i relation till den potentiella 

utvecklingsnivån. Barnet kan inte dra nytta av att imitera en färdighet som ligger långt över 

dess nivå. Imitation kan därför bara fungera som hjälp i förhållande till färdigheter och 

läroprocesser under utveckling. Utmaningen ligger i att skapa meningsfulla 

undervisningsvillkor, både genom att lägga upp undervisningen så att det matchar elevens 

aktuella och potentiella nivå och genom att tydliggöra nyttan och värdet av det kulturellt 

givna stoffet. Han uppfattade allt lärande och all undervisning som kulturöverföring. 

 

Begreppsförklaring 

Med flerfamiljssystem menar Nergård ( 2005) att det är fler än föräldrarna som är delaktiga i 

barns uppfostran och lärandet. Det kan vara mor- farföräldrar, släkt eller andra viktiga vuxna i 

barnets omgivning eller som  

Árbemearka är ett renmärke som går i arv från generation till generation och som sägs bringa 

god renlycka. 

 

Syfte 

Syftet med mitt arbete är att beskriva, förstå och i viss mån förklara hur tre generationer 

renskötare beskriver sitt lärande i lärandesituationer där förälder och barn agerar i en kontext 

där renkalvar märks.  

 

Forskningsfrågor 

Vem har lärt dig märka renar? 

Hur har du lärt dig att märka renar? 

Hur har du lärt ditt barn märka renar? 

 

METOD 

För att få svar på min frågeställning om hur man lär sig att märka kalvar har jag använt mig av 

den kvalitativa forskningsmetoden i form av intervjuer, vilket kännetecknas av att den inte 

använder sig av siffror och tal, utan resulterar i verbala formuleringar, skrivna eller talade. 

Utsagor sker verbalt och instrumentet består av det traditionella "ordet" (Backman 2006). 

Med intervjuer menar man vanligtvis sådana som är personliga i den meningen att 

intervjuaren träffar intervjupersonen och genomför intervjun, men intervjuer kan även 

genomföras via ett telefonsamtal eller enkäter. 
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Samtalspersoner 

Jag har intervjuat tre generationer, sex personer renskötare inom Gällivare kommun. Valet av 

område beror på att jag själv är från trakten och har god kännedom om området och dess 

befolkning vilket underlättade kontakterna med informanterna. Eftersom jag valt att intervjua 

tre generationer blev urvalet något begränsad, det är inte många familjer där tre generationer 

är aktiva inom renskötseln. Första kontakten skedde genom telefonsamtal där jag presenterade 

mitt arbete och varför jag ville intervjua dem därefter bestämdes plats och tid. Jag 

poängterade också att personerna inte skulle dokumenteras med namn och att materialet inte 

skulle användas för andra ändamål än mitt arbete. Renskötseln är av tradition mansdominerad 

därför är huvuddelen män i mina intervjuer. Mina intervjupersoner är födda på 80-talet, 50-

talet, 40-talet, 60-talet samt 30-talet. Personerna födda på 80-talet har samtliga gått 

gymnasieskola, en har på heltid börjat med renskötsel, två personer studerar vidare men deltar 

aktivt i renskötsel sommartid under höst- och vinterskiljningar. De övriga har 9-årig 

grundskola eller 6-7-årig folkskola. Två av samtalspersonerna är av kvinnligt kön. Samtliga 

samtalspersoner har samiska som modersmål. Intervjuerna genomfördes i informanternas hem 

där också familjemedlemmarna var närvarande. Samtliga intervjuer inleddes med informella 

samtal och kaffe, vilket skapade en avslappnad miljö där närvaron av mikrofonen 

decimerades. Jernström (2000) skrev också om vikten av att utföra intervjuerna i 

informanternas invanda miljöer och där mycket utrymme ges till informanternas berättande på 

" eget språk". Jag hade på förhand utformat frågorna som jag skulle ha som underlag under 

mina samtal. De utvalda har fått ta del av frågorna under intervjutillfället, men jag har inte 

slaviskt följt intervjumanualen, snarare utvecklades intervjuerna till samtal mellan 

informanterna och intervjuaren. Personerna har fritt fått berätta om sina erfarenheter. De 

intervjuade fick välja vilket språk de ville använda sig av under samtalet. Jag har översatt 

intervjuerna från samiska till svenska där informanten använt sig av samiska språket.  Till min 

hjälp har jag haft bandspelare där jag dokumenterade frågorna och svaren. Intervjuernas längd 

varierade mellan 15- 30 minuter. De äldre personernas svar blev fylligare och mer 

beskrivande beroende på deras erfarenhet och kompetens inom yrket. Jag har lyssnat på 

frågorna i flera omgångar och valt ut de delar som svarar mot mitt syfte, skrivit ut dem, 

analyserat och sammanställt dem. Vid oklarheter har jag återvänt till mina källor för att 

komplettera mina frågeställningar. Detta gjorde jag muntligt utan bandspelare men noterade 

svaren skrifligt då det bara var fråga enstaka frågor. Jag har också haft bilder tagna under 

renskötselarbeten främst från kalvmärkningsperioder. Från att ha haft en stor mängd bilder i 

olika situationer har jag gallrat bort dem som inte motsvarar det jag söker. Kvar blev några få 
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bilder som tydliggör det informanterna beskriver. Alla informanter har varit mycket positiva 

till intervjuerna och de har själva blivit förundrade över vilken hög kompetens som krävs av 

den som ska lära sig märka kalvar eller för den som ska lära ut. 

 

Jag som forskare 

Jag är utbildad lärare och har arbetat hela min yrkeskarriär inom den samiska utbildningen. 

Jag har studerat samiska språket och kulturen av eget intresse och det är detta som är 

utgångspunkten för mitt arbete. Forskningsprojektet Gal dat oahppá go stuorrula har möjlig- 

gjort detta arbete och med egen erfarenhet av traditionell kunskapsöverföring var ingången att 

titta på lärandet i en samisk arena naturlig. 

 Jag kände samtliga informanter sedan tidigare vilket underlättade kontakterna med dem, 

också min egen kulturkompetens och kännedom om renskötsel och dess arbetssätt har enligt 

min åsikt underlättat intervjusamtalet på ett positivt sätt, jag har kunnat ställa följdfrågor och 

därtill har jag med min samiska kompetens förstått och kunnat följa det samiska sättet att 

berätta än vad en icke samisktalande hade klarat av. Detta beskriver också Åsa Nordin (2002) 

i sin avhandling  

 

Konfidentialitet 

I mitt arbete innebär konfidentialitet att de data som identifierar personerna som intervjuas 

inte kommer att redovisar detta i enlighet med Kvale (1997). 

 

RESULTAT 

Resultat med analys 

Syftet med mitt arbete har varit att beskriva, förstå och i viss mån förklara hur lärandet går till 

i lärandesituationer där förälder och barn agerar, i en kontext där kalvar märks. Resultatet 

visade att dessa områden utkristalliserades: 

• samarbete 

• delaktighet 

• imitation,  

• tidsaspekt 

• lek 

• positiv uppmuntran   

• vuxnas agerande i lärandesituationer 
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• observation 

Jag har analyserat mitt arbete utifrån de svar jag fått vid intervjutillfällena, jag har även 

använt mig av bilder som visar olika situationer under kalvmärkningen och funnit att det är 

den äldre generationens kunskap som utvecklats genom århundraden som skapar 

förutsättningar för lärandet i detta specifika moment där kalvar märks, vilket också Nergård 

(2005) uppmärksammat. I det dagliga arbetet tänker inte informanterna på kunskapen som 

traditionell kunskap, utan uppfattar det som självklar och naturlig kunskap Nergård (2005). 

Att kunskapen om att märka kalvar uppfattas som självklar och automatisk vittnar många av 

mina informanter om, de menar att de inte lärt barnet på ett speciellt sätt utan att de lärt sig 

själva som en källa säger. "Jag har inte behövt lära mitt barn konsten att märka han kunde det själv." 

 Inlärning sker också genom att vara delaktig i den miljö där kalvmärkning sker och där 

lärande sker genom; att observera skeenden, lyssna, få muntlig vägledning, samarbeta, delta i 

arbetet och att göra ett bra resultat som ger beröm och bekräftelse, men också genom att 

imitera de vuxnas agerande som mina informanter säger. Jag har varit med sen jag föddes. Leken 

har också en vikig roll som pedagog, då leken är en skolning och förberedelse till vuxenlivet 

Balto (1997). Genom leken internaliserar barnen sina attityder och handlingar som 

utgångspunkt för vad det gör, när de är renskötare, renkalv eller vaja. På så sätt typifieras den 

sociala kod enligt Mead, Bråten (2007) som utgör detta att vara renskötare som märker kalvar 

eller kastar lasso. Informanterna är också helt eniga om att man inte kan lära sig renskötsel 

däribland konsten att märka kalvar i skolan vilket också Nergård (2005) påtalar i sin 

avhandling. 

 

Hur lär man sig märka renar? 

Samarbete  
 På frågan hur man lär sig att märka kalvar visar det sig att det är en angelägenhet för hela familjen, 

där samarbetet är central och en förutsättning för familjens gemensamma näring och dess resultat. Den 

lärande får tidigt börja arbeta som jämbördig, i början som den som noterar var kalven 

befinner sig i hagen dvs. hålla ögonkontakt, för att senare i utvecklingen börja kasta fast 

kalvarna, nästa steg är att börja märka under uppsikt för att slutligen få märka på egen hand 

och bli den som ansvarar för märkningen som en av informanterna säger. "Nu kastar jag bara fast 

kalvarna och pojkarna märker. " 

Detta överensstämmer med Säljö (2000) som skrivit att individen inledningsvis är helt 

beroende av yttre stöd, för att senare vara i stånd att själva genomföra alltfler moment och 
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behärskar till sist hela förloppet. Samarbetet sker inte bara mellan barnet och den vuxne, utan 

också mellan barn och äldre kamrater. 

 

 Tid 

Tidsfaktorn eller åldern har inget avgörande betydelse för när inlärningsprocessen med 

märkning påbörjas, det är barnets mognadsgrad men också verksamhetens utformning som 

avgör när det är lämpligt att börja vilket också Balto (1997) påtalar. Hon menar att speciellt 

samer som är bundna till primärnäringarna vill ha stor frihet i förhållande till tiden. Mina 

informanter har inte lagt på minnet hur gamla de var när de fick börja märka eller när den 

vuxne började lära ut märkningens konst. Jag kommer inte ihåg hur gamla de var när jag började lära 

dem. Jag kommer inte ihåg hur gammal jag var, kanske i 12-13 årsålder. 

 

Observation 

Mitt arbete visar även att barn lär sig renmärken genom att delta i olika aktiviteter och iaktta 

det, ta efter och utföra det praktiska arbetet vilket också Säljö (2000) hävdar.  Genom att 

iaktta memoarers öronsnitten hos den som inte aktivt deltar i det praktiska momentet som min 

källa säger: Det var nog inte för nöjes skull som pappa ville att jag skulle hålla kalvens haka. Det var nog för 

att jag skulle lära mig att registrera snitten och iaktta hur han gjorde. 

Snitten har de lärt sig genom att vara delaktiga i det vardagliga arbetet, iakttagit när de vuxna 

märker, ritat eller skurit ut märkena på näver. Den yngre generationen har haft märkesböcker, 

böcker där alla renmärken inom kommunen är uppritade till hjälp, ritat märkena med penna 

och papper medan den äldre generationen skurit ut snitten på näver. De har börjat med att lära 

känna sitt eget märke sedan familjens och släktens märken. Att lära känna huvudsnitten i ett 

märke är första steget, därefter bygger man på med avbrottssnitten. Kännetecknande är också 

att de börjar notera det öra som är specifikt för familjen eller släkten. De som hör till en släkt 

använder av praktiska skäl släktmärket då det är enklare att avgöra vem som äger renarna. 

vilket också Utsi (1994) uppmärksammar.  Den största delen av kunskapsöverföringen har 

skett muntligt i arbetet genom att den vuxne har visat på renarnas märken, (bagadallat) talat 

om vem den tillhör och vad som skiljer från andra märken i släkten.  Kunskap om renens 

utseende, färg och hornens form underlättar också inlärningen av renmärken. Nergård (2005) 

har också i sitt arbete konstaterat att renskötseln är ett område som i hög grad är uppbyggd på 

muntlig kunskapsöverföring från generation till generation. Kunskapen är inte nedtecknad i 

böcker. Man kan inte läsa sig till den kunskapen som krävs för att bli en duktig renskötare. 
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Detta framkommer också av informanternas berättelse där de hävdar att man inte kan lära sig 

rensskötsel och framför allt inte märka kalvar i skolan. 

 

Imitation genom lek 

Att också leken är viktig som kunskapskälla men även en skolning och förberedelse till vuxen 

livet framträder tydligt i informanternas berättelser. De har lekt att de samlat renar, märkt 

kalvar agerat både som kalvar, vajor, hundar och renskötare. Genom leken har de imiterat den 

vuxnes beteende och prövat på de olika moment som hör till vuxenlivet som renskötare. I 

leken imiterar barnet den vuxne på sina egna villkor eller som Vygotski (2007) uttrycker att också 

imitation uppfattas som kulturöverföring och undervisning och bör inte uppfattas som 

svagheter hos eleven, utan som tecken på att en utvecklingsprocess är igång.  
När vi blev less, så gjorde vi barn egen kalvmärkningsgärde utanför den riktiga hagen. Vi lekte att vi samlade 

renar, körde in dem i hagen och började märka. En del fick vara kalvar, andra vajor och de största var 

renskötare. Vi kastade fast kalvarna, märkte dem och släppte kalvarna.  Precis som de vuxna gjorde i den riktiga 

hagen. 

Hela somrarna lekte vi renskötare, vi samlade renar, märkte dem, alla var med. Ibland var flickorna renskötare 

och nästa gång pojkarna.  

Balto (1987) menar också att genom leken växer barnen in i sitt kommande yrke. Det som 

från början är en lek går så småningom över till att bli allvar.  Barnen skaffar sig 

yrkesmässiga kunskaper om renar och renmärkning. 
 

Positiv uppmuntran 

Positiva omdömen om barnets agerande även vid ett misslyckande har en gynnsam effekt för 

inlärningen vilket mina källor vittnar om. På frågan om vad som hände om det inte lyckades 

så bra med snitten fick jag följande svar. Att det inte gjorde något, för det gick alltid att 

reparera snitten så att det passade någon annan inom familjen eller släkten. Stolthet över att 

själv lyckas eller att ens barn lyckas är en annan aspekt som bidrar till inlärningen sker 

positivt. 
Det kändes mycket bra när mitt barn började klara sig själv, det kändes i hjärtat. Det hade man ju väntat på sen 

barndomen, när få jag börja märka själv. 

Även släktens och omgivningen agerande och respekt för inlärningsmomentet är bidragande 

till att den lärande känner stolhet och får känslan av att vara behövd och lyckas med sitt 

uppdrag. Pappa sa att jag var duktig som klarar av att märka mina egna kalvar.  Även andra sa var försiktiga 

nu, nu håller Per på och lär sin egen dotter att märka och så gick de undan. Detta påvisar att lärandet i 

kalvmärkningsmomentet respekteras. Andersson m.fl.(2000) skriver också om att positiv och 
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negativ uppmuntran inte nödvändigtvis behöver ske verbalt utan att man med kroppsspråk 

eller annat agerande kan respektera och uppmuntra barnet. 

 

Vem lär? 

Den vuxnes roll i lärandet 

Att den vuxnes förhållningssätt och barnsyn är viktig i lärandesituationer och att det bidrar till 

positiv inlärning framkommer tydligt. Att misslyckas i ett moment är en del av inlärningen 

och det är tillåtet att misslyckas för nybörjare, negativa uttalanden förekommer mycket 

sparsamt. Istället tar den vuxne på sig ansvaret för misslyckandet tillsammans med barnet 

genom att använda dualisformen som är vanligt förekommande i samiska språket vid 

tillrättaläggande eller uppfostran. 

Nog rättar vi två till felen. Märk du!  Nog rättar jag till om det blir fel är vad nybörjaren får höra om 

denne är tveksam inför uppgiften. Detta sätt att agera är mycket vanligt i samisk 

barnuppfostran och kunskapsöverföring vilket också Balto (1997) påvisar i sin avhandling 

hon skriver. På samisk har man personlige pronomen i totall, dette tillfelle brukes "moai" (vi to) för å minske 

avstanden mellom den voksne som har autoritet og makt og den unge som inte har det. 

Enligt mina informanter har inte den lärande själv tagit initiativ till att börja märka utan det 

har varit på den vuxnes villkor. Min far frågande om jag ville märka och jag svarade ja. Han sa bara.  

Märk då! Jag tog kniven i handen och frågade. Hur gör jag? Han svarade nog kan du väl ditt eget märke, du har 

ju sett hur jag.   Frågan om och när barnet får börja märka kalvar avgör den vuxne, den vuxne 

känner barnet väl barnets psykosociala utveckling och vet när barnet är moget att börja märka 

vilket också Vygotski (2007) hävdar att den vuxne, läraren, utnyttjar å sin sida de möjligheter 

som ligger i den sociala situationen, och styr och vägleder barnets egna kognitiva processer 

för att främja dess vidare utveckling. Den vuxne behöver nödvändigtvis inte vara mor eller 

far, vilket också Balto (1997) menar det kan mycket väl vara en annan vuxen inom släkten 

som tar ansvaret för inlärning och uppfostran. Det kan vara av praktiska skäl någon annan 

inom familjen tar på sig mästerrollen.  "Jag är vänsterhänt och min far högerhänt och då klarade han 

inte av att lära mig, då fick en äldre man en släkting ta över." Detta möjliggörs då man bland de 

renskötande samerna har en fungerande flerfamijlssystem, där man arbetar i lag och hjälper 

varandra.  

 

DISKUSSION 

Syftet med mitt arbete har varit att beskriva, förstå och i viss mån förklara hur lärandet går till 

i lärandesituationer där förälder och barn agerar i en kontext där kalvar märks utifrån de 
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frågeställningar och svar jag fick vid mina intervjutillfällen. Jag har fått insikt i hur 

traditionell kunskapsöverföring fungerar inom renskötseln då kalvar märks genom mina 

samtal med äldre, medelsålders och yngre renskötare och genom det bildmaterial har haft till 

förfogande. Samtliga berättelser bekräftar att barn lär sig konsten att märka kalvar genom att 

vara delaktiga i den miljö och i det arbete där arbetet utförs. Oavsett ålder hos informanterna 

har kunskapsinlärning skett på samma sätt från generation till generation utan det skrivna 

ordet eller som Nergård (2005) säger att man kan inte läsa sig till renskötare. Det kan finnas 

faktorer kan ha påverkat mitt arbete eftersom jag själv är uppvuxen med traditionell samisk 

kunskapsöverföring och känner till arbetet med renskötsel. Jag kan ha tolkat svaren och 

bilderna utifrån egna erfarenheter. Jag kan också ha dragit nytt av mina egna språkkunskaper 

och erfarenheter vid intervjutillfällena då jag förstått vad informanterna talat om och jag har 

på ett naturligt sätt kunnat ställa följdfrågor. Jag har också kunnat avläsa de typiska koderna 

som finns inom renskötarkulturen och detta har underlättat bearbetningen av materialet. Ett av 

resultaten som gav mig nytt perspektiv utifrån min lärarbakgrund är att inom renskötseln är 

det inte åldern som avgör när inlärning påbörjas utan att det är barnet psykosociala mognad 

som avgör starten. Det är den vuxne som bedömer när det är lämpligt att börja arbeta med 

momentet kalvmärkning eller som Vygotski (2007) säger att den vuxne utnyttjar å sin sida de 

möjligheter och vägleder barnets egna kognitiva processer för att främja dess vidare 

utveckling. Genom att samtala med och iaktta barnen har de vuxna kunnat avläsa när de är 

mottagliga för olika moment i inlärningen vilket inte är avhängigt en viss ålder eller som 

Balto (1997) menar. Gal dat oahppá go stuorrula. Jämför man detta sätt att förmedla kunskap 

med skolans traditionella kunskapsöverföring finner jag stora skillnader som att, alla barn 

börjar skolan vid sju år och all inlärningen startar vid samma tidpunkt. Alla barn skall kunna 

läsa och skriva vid viss tidpunkt om så inte sker kan barnet ha inlärningsproblem och resurser 

måste tillsättas. Barnen utvärderas och betygssätt vid en viss ålder, de blir godkända eller inte 

godkända. Om skolan hade tagit till sig det traditionella sättet att förmedla kunskap, där 

barnen får lov att växa in i kunskapen genom praktiskt arbete, lek och delaktighet hade vi 

kanske decimerat antalet barn som lämnar skolan med ofullständiga betyg. Jag har också i 

mitt arbete tolkat att den vuxne tar på sig ansvar tillsammans med barnet vid ett misslyckande, 

den vuxne skuldbelägger inte barnet. Misslyckandet rättas tillsammans med barnet som då får 

lära sig vad som inte blev bra, ofta använder den vuxna dualisformen vid tillrättaläggandet 

som att "vi två rättar till det" Denna form som är levande bland samerna enligt Asta Balto 

(1997).  Detta tillvägagångssätt kunde också skolan i högre grad kunna pröva. Barnet ensamt 

kan inte rätta de fel som det inte förstått. Mina informanter talar också om att de längtat till 
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den stund de fått börja märka sina egna kalvar och på samma sätt har våra barn längtat till 

skolan för att lära sig något nytt. Skillnaden utifrån mina egna erfarenheter som lärare är att 

för många barn i skolan slocknar denna längtan och blir istället en längtan från skolan. Barnen 

i renskötarfamiljer behåller sin längtan till den lärandearena där de lärt sig märkta kalvar och 

känner stolthet över att ha lyckats med sitt lärande. Kunskap som de senare i livet överför i 

positiv anda till nästa generation. Genom att många barn inom renskötseln fortfarande lever i 

flerfamiljskultur, deltar socialt både i arbetet och i samtalet uppstår en respekt för den äldre 

generationens kunskap som utvecklats genom århundraden och förmedlats den till nästa 

generation så samma sätt eller som en informat säger Även andra sa var försiktiga nu, nu 

håller Per på och lär sin egen dotter att märka och så gick de undan. Detta visar på att den 

lärande får arbetsro i sitt utövande, det är denna respekt för lärandet och den äldres kompetens 

som borde förstärkas i skolan värld. Leken är också en viktig del i lärandet och en 

socialisering till vuxenlivet eller som Asta Balto (1997) skriver genom leken växer barnen in i 

sitt kommande yrke. Leken borde vara mer framträdande i skolans miljö, den borde vara en 

del i undervisningen, barnen borde genom leken få möjlighet att lära sig de olika skolämnena. 

Renskötarbarnen har genom leken skaffat sig kunskaper om rensamling, lassokastning, 

märkning av renar, benämningar på renar. Dessa kunskaper använder de senare i vuxenlivet. 

Jag har också i mina forskarfrågor funderat över om man kan använda den traditionella 

samiska kunskapsöverföringen i samisk förskola och skola. Min slutsats är att det är fullt 

möjligt om vi som pedagoger vågar lämna det västerländska synsättet på kunskap och 

inlärning och ta in det samiska sättet att lära. Men det förutsätter också att fler blir medvetna 

om värdet av traditionell kunskapsöverföring, får insikt i kulturförståelse, kolonisering och 

dekolonisering.  Bland många pedagoger finns kunskapen om traditionell kunskapsöverföring 

utan att vi är medvetna om det. Vad som krävs är att vi medvetandegör det genom utbildning 

inte bara för oss själva men också för andra aktörer. Det måste ske med hjälp av 

inlärningsinstitutioner, genom forskning, politisk arbete och en vilja hos myndigheternas att 

tillvarata urfolkens traditionella kunskaper, dess värderingar och levnadssätt. Det arbete som 

jag utfört visar på att det bland renskötarna finns ett traditionellt sätt att lära när kalvar märks 

som är nära förbundet med familjerelationer, miljö, näring, samarbete, delaktighet och språk. 

Sammanfattningsvis kan man säga att barn lär sig märka renar genom den traditionella 

kunskapsöverföringen som förmedlas från generation till generation. Den psykosociala 

miljön, samspelet mellan barn och vuxna, barns delaktighet, de vuxnas kännedom om barnens 

utveckling och en tillåtande förhållningssätt i inlärningssituationen skapar förutsättningar för 

positiv inlärning. Vidare är behovet av att föra vidare kunskaperna för sin egen överlevnad 



 20

och för renskötselns framtid en nödvändighet eller som Säljö (2000) säger, det är lätt att inse 

att varje samhälle har ett behov av att försäkra sig om att de fysiska och teoretiska färdigheter 

som man utvecklat kan bevaras och föras vidare till kommande generation.  

 

Fortsatt forskning 

I en framtida forskning ser jag ytterligare områden som behöver belysas. 

Hur kan man beskriva och förstå de artefakter som ingår i traditionell kunskap och vilka 

möjligheter och hinder finns för att förskola skola kan gagna sig av detta. 
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