Vad kan du om samerna?
1. I vilka länder lever de flesta samer?
1. Sverige, Norge, Grönland och Ryssland
X. Sverige, Norge och Canada
2. Sverige, Norge, Finland och Ryssland
2. Hur många samer beräknar man finns i Sverige?
1. 3 000
X. 14 000
2. 20 000
3. Vad kallas den samiska slöjden?
1. Sápmi
X. Oddasat
2. Duodji
4. Vad kallas samernas traditionella dräkt på svenska?
1. Kolt
X. Nationalkostym
2. Landskapsdräkt
5. Renskötsel är en traditionell samisk näring som styrs av
olika regler och lagar. På ett hur stor markområde bedrivs
renskötsel idag i Sverige?
1. 1/10 av Sverige
X. 1/2 av Sverige
2. 1/3 av Sverige
6. Vad är en sameby?
1. En by där det bara bor samer
X. En slags förening som bedriver renskötsel
2. En arkeologisk utgrävning
7. Renen är det enda hjortdjur där båda könen har horn.
Hur ofta tappar sarven, hanrenen, sina horn?
1. varje år, precis efter brunsten
X. aldrig
2. vartannat år, precis då kalven lämnar vajan (honrenen)

8. Samiska flaggan började användas 1986. Vilka färger
finns i den?
1. Grön, gul, röd och blå
X. Röd, gul och grå
2. Blå, grön, grå och röd
9. Exempel på samisk idrott är renkappkörning, lassokastning och spelet nibben. Vad behövs för att kunna
spela nibben?
1. bollar
X. pinnar
2. stenar
10. Samerna har en egen nationaldag som firas varje år.
När firas den?
1. 25 september
X. 6 februari
2. 9 augusti
11. Ortsnamnet Kiruna kommer från ordet Giron. Vad
betyder namnet?
1. Högt fjäll
X. Ren
2. Ripa
12. Samiska barn var länge tvungna att gå i ”kåtaskolor”
som låg långt bort från deras föräldrar. Skolorna var ofta
dåligt byggda och gjorde barnen sjuka. När försvann de
sista ”kåtaskolorna”?
1. I mitten av 1900-talet
X. I mitten av 1700-talet
2. I slutet av 1600-talet
13. Samerna är ett av de många ursprungsfolk som finns i
världen. Vilket av dessa benämningar (ord) är namnet på
ett annat erkänt ursprungsfolk?
1. Inuiter
X. Sorber
2. Bretoner
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