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Bostaden
Idag bor samerna i moderna hus

eller lägenheter i byar eller städer.

Förr bodde samerna i kåtor.

På vintern bodde de i torvkåtor.

Samerna byggde en ställning 

av trä.

De täckte den med 

näver och torv.

Det blev en varm 

och tät bostad.

På sommaren 

bodde de i tältkåtor.

Tältkåta.
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Tältkåtorna var lätta att sätta upp

och ta ned.

Samerna tog med sig tältkåtorna,

när de flyttade med renarna 

mellan olika betesmarker.

I toppen av kåtorna 

hängde samerna kött och fisk 

till rökning.

Så här kan det se ut inne i en tältkåta.
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Renen 
Renar är hjortdjur.

De lever i flockar i de norra delarna av Norden,

Ryssland och Nordamerika.

I Sverige finns det ungefär 250 000 renar.

Alla renar i Sverige är tamrenar.

Varje ren har en ägare.

Rentjuren kallas sarv.

Renkon kallas vaja.

Både sarven och vajan har horn.

Renen fäller sina horn varje år.

Renens päls är mycket varm,

eftersom varje hårstrå är fyllt med luft.

Klövarna är breda,

så renen sjunker inte ner i snö eller sankmark.

Renen använder framklövarna

när den gräver fram föda under snön.

föda = djurens mat

Renklöv. Renpäls.
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På vintern äter renarna mest olika lavar.

På sommaren äter de gräs, löv och olika växter.

Renarna är samernas stolthet och glädje.

De har gjort att samerna kunnat leva 

i de kalla trakterna längst upp i norr.

Renhjord under flyttning.




