
1. Hur många samer brukar man säga att det finns?

2. Vilket land bor det flest samer i?

3. a) Vad kallas det landområde där samerna levt sedan lång tid tillbaka?

b) Visa på kartan ungefär vart det landområdet ligger.

4. Samerna är ett av världens ursprungsfolk. Ge exempel på två andra 
ursprungsfolk.

5. a) Samerna i Sverige har ett eget folkvalt organ, en slags riksdag, vad  
heter det? b) När grundades samernas folkvalda organ i Sverige?

6. Vilka fyra färger har den samiska flaggan?

7. När är den samiska nationaldagen?

8. Ge exempel på språk som samiskan är släkt med.

9. Ge exempel på tävlingsgrenar (minst två) som brukar ingår i en ren-
skötartävling?

10. Under 1600-talet tvingades en del samer att arbeta under svåra för-
hållanden. Vilken typ av tvångsarbete var de tvungna att utföra?

11. Vad kallas den traditionella samiska musikformen?

12. Vad kallas hon- respektive hanrenen (renkon och rentjuren)?

13. I vilka material görs vanligen en traditionell samisk kniv?

14. Vad är en kolt och när används den?

Testa dina kunskaper om samer!

www.samer.se
facebook.com/Samisktinfo 
instagram.com/samisktinfo
youtube.com/samisktinfo
twitter.com/samer_se

Samiskt informationscentrum är en 
nationell kunskapskälla om samer och 
samiska förhållanden.



RÄTT SVAR

Testa dina kunskaper om samer!

1. Cirka 70 000 samer. Ett exakt antal är svårt att ange 
bland annat eftersom etnisk registrering inte förekom-
mer i Sverige (staten frågar inte vilket ursprung innevå-
narna har när man gör folkräkning) och eftersom samisk 
identitet även handlar om självdefiniering (att man själv 
identifierar sig som same).

2. I Norge där ungefär 40 0000 samer lever (i Sverige 20 
000, i Finland 6 000 och i Ryssland 2 000).

3. a) Sápmi (Sameland). b) Se karta till höger.

4. Exempel på andra ursprungsfolk är inuiter, aboriginer, 
hawaiianer, indianer (Maya, Apache Siuox med flera), ti-
betaner och maorier. 300 miljoner människor tillhör nå-
got av de ursprungsfolk som finns runt om i världen.

5. a) Sametinget. b) År 1993.

6. Den samiska flaggan innehåller rött, grönt, gult och 
blått. Den började användas år 1986.

7. Samefolkets dag, den samiska nationaldagen, firas 
den 6 februari varje år.

8. Samiskan är besläktad med finskan, ungerskan och 
estniskan.

9. I en renskötartävling brukar skytte, lassokastning och 
längdskidåkning ingå.

10. Dessa samer tvingades bland annat att transportera 
silver och malm med sina renar från fjällområdena ned 
till kusten där malmen/silvret kunde fraktas vidare ut i 
världen.

11. Musikformen kallas jojk. I jojken är melodi och text 
inflätade i varandra och man jojkar inte om något, utan 
man jojkar något.

12. Honrenen kallas vaja och hanrenen benämns sarv. En 
härk är en tämjd hanren.

13. En samisk kniv görs ofta i renhorn, läder och ett kniv-
blad i stål. Kniven pryds ofta med gravyr. (Riktigt exklu-
siva knivar görs helt i renhorn och
benämns då helhornskniv.)

14. Kolten är samernas traditionella dräkt och används 
vid högtidliga sammanhang som till exempel dop, bröl-
lop, fest och begravning. Kolten förändras ofta efter mo-
det (kan bli kortare, längre, vidare eller byta färg) men 
behåller ändå sitt speciella särdrag. Det är främst ban-
den som visar varifrån i Sápmi man kommer.
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