
Vi er samer - Læringsressurs 

  
 

Fasit  

Reindrift  - samisk næring i Norge 

1. Hvor mange personer (omtrent) er tilknyttet den samiske reindriften? (3000 
personer) 

2. Hvor finnes de norske reinbeiteområdene? Fra grensen mot Russland i Nord-Øst til 
Femunden i sør-øst.  

3. Hvor mange reinbeitedistrikter, eller siidaer finnes det i Norge? Omlag 80.  
4. Hva er en siida? Et arbeidsfelleskap der flere familier flytter sammen mellom 

sesongboplasser og samarbeider om gjeting, reparasjoner av gjerder og slakting.   
5. Les fakta fra teksten (i venstre kolonne). Ut i fra teksten skal du «lese mellom linjene» 

og trekke slutninger. Faktateksten forteller «mer» enn det som står der, men hva? 
Inferensen (slutningen) står ikke i faktateksten. Den må du tenke ut, og vurdere deg 
fram til selv. Du må selvfølgelig ha lest hele faktateksten.   
 

Fakta fra teksten Inferens (Slutning) 
Reindrift er en samisk næring i Norge. 
 
 

Man må være same og ha tilknytning til en 
reindriftsfamilie for å kunne utøve reindrift i Norge. 
De innehar generasjoners kunnskap om naturen og 
beiteområdene og værforholdene som de behøver for 
å utøve næringen.  

Reinkjøtt er en eksklusiv råvare  
 
 
 

Det er lite av den og mange vil ha det,  derfor er den 
kostbar/dyr.  Den er også sunn og smakfull fordi den 
har spist lav og viltvoksende planter og knopper.   

Reindriften er i dag en modernisert næring 
med stor grad av mekanisering og bruk av 
teknologiske nyvinninger. 

De bruker snøskutere, ATV, trailere, biler, 
slakteramper og gammene og sesongboplassenes 
lavvuer og gammer er byttet ut med hytter og hus  
med strøm og innlagt vann. Lavvuen brukes fortsatt 
under flytting.  

 

6. Reinen har alltid vært en viktig ressurs for samene. Alle deler av reinen ble brukt til 
både mat, redskaper og klær. Forbered et intervju og velg en medelev som skal være 
reindriftsutøver. Dere må forberede dere på hver deres måte. Intervjueren må 
forberede gode spørsmål (unngå ja-nei spørsmål). Medeleven må sette seg inn i 
tradisjonell bruk av reinsdyret. Her må dere bruke andre kilder.  

7. Biđos er en kjent samisk rett som blir laget til og servert i store begivenheter som 
konfirmasjon og bryllup. Her er oppskriften:  
http://www.matprat.no/oppskrifter/tradisjonell-norsk-mat/bidos  

8. På nettsiden nrk.no/skole kan du ved hjelp av søkeord rein og reindrift finne mange 
filmer og dokumentarer om reindrift.  

http://www.matprat.no/oppskrifter/tradisjonell-norsk-mat/bidos

