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Samisk innhold i musikkfaget

kommende generasjoner. Språk

behov for kompetanseheving

KKS får stadig henvendelser

gir oss tilhørighet og kulturell

innen samisk kunst og kultur i

fra lærere i grunnskolen som

bevissthet. I Norge er norsk og

opplæringen.

føler seg usikre på å undervise

de samiske språkene sør-, lule-

i samisk kunst og kultur. Svært

og nordsamisk likeverdige.

mange lærere har manglende
kunnskap eller ferdigheter
på dette området. Noen
mener også at dette er aktuell
kunnskap kun for de som selv er
samer. Det er derfor relevant å
stille følgende spørsmål:
«Hvem skal kunne formidle
kunnskap og ferdigheter
innen samisk kunst og kultur i
opplæringen? Hva forventes av
lærerne?»

lærere som ønsker å jobbe med

elevene få innsikt i det samiske

samisk joik i musikkfaget, norsk

urfolkets historie, kultur,

læreplan 1. – 7. trinn. 3 av 4

samfunnsliv og rettigheter.

undervisningsopplegg er hentet

Elevene skal lære om mangfold

fra Frode Fjellheims lærerbok

og variasjon innenfor samisk

«Med joik som utgangspunkt».

kultur og samfunnsliv.»

Undervisningsopplegget til

Fra læreplan i musikk; Formål:

Stoerre vaerie er laget av Frode

«Musikkfaget ivaretar både
musikalsk mangfold og
sjangerbredde. Samisk og
norsk musikk, andre kulturers
folkemusikk, kunstmusikk og

«Den overordnede delen

musikkfaget.»

skal prege pedagogisk praksis
i hele grunnopplæringen.
Samene i Norge har ifølge
ILO-konvensjonen status som
urfolk. Grunnloven fastsetter at
staten skal legge forholdene til
rette for at samene kan sikre og
utvikle samisk språk, kultur og
samfunnsliv, noe som følges
opp i opplæringsloven.
Den samiske kulturarven er
en del av kulturarven i Norge.
Vår felles kulturarv har utviklet
seg gjennom historien og
skal forvaltes av nålevende og

Dette heftet er beregnet på

Gjennom opplæringen skal

Fra «Overordnet del –
verdier og prinsipper for
grunnopplæringen»:
beskriver det grunnsynet som

Om joik

ulike former for improvisert
og rytmisk musikk inngår i

Fjellheim til dette heftet. Boka
hans ble i utgangspunktet laget
for å brukes på mellomtrinnet.
Oppleggene i dette heftet kan
lett tilpasses flere trinn. Frode
Fjellheim har også skrevet den
innledende teksten «Om joik».
Vi håper at heftet skal gi lærerne
inspirasjon og faglig støttet til å

Fra «Nasjonale retningslinjer for
undervise i samisk musikk og
grunnskolelærerutdanninger»;
kultur.
Samiske forhold og samiske
elevers rettigheter:
Oppleggene er redigert/tilpasset
«Utdanningen skal kvalifisere

heftet av Elisabeth Misvær. I

studenten for å ivareta

tillegg til notemateriell og tekst,

opplæring om samiske forhold,

ligger lydfiler til eksemplene.

samiske barns rettigheter og det

Disse lydfilene er også hentet fra

samiske folket som anerkjent

Vuelie Forlag.

urfolk. Samisk kunst og kultur
er en viktig del av den felles
kulturarven.»

Kapitlet «Litt mer om joik»
er tenkt som støttemateriell
for gjennomføring av

På bakgrunn av det som

undervisningsoppleggene i

forventes av lærere i norsk skole

samme kapittel.

i dag, vet vi at det er et stort

Hva er joik?
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Frode Fjellheim

«Du trenger ikke ha samiske røtter for å lære deg å joike»,
sier Frode Fjellheim, professor i musikk ved Fakultet for
lærerutdanning og kunst og kulturfag, Nord universitet. Han
er musiker, komponist, arrangør, produsent og pedagog,
utdannet ved Trøndelag Musikkonservatorium i Trondheim.
Ved Nord universitet har han utviklet studiet «Med joik som
utgangspunkt».

Hva er joik?
Er joik en musikktradisjon?
Kan alle lære å joike?
Og hvordan gjør man
i så fall det?

joik kjennetegnes ved at den alltid beskriver et

Det er ikke så lett å svare kort på disse

rettere sagt de ordene som brukes kalles dajahus

spørsmålene men jeg vil gjøre et forsøk. Jeg har

– på norsk: det som sies. Ofte er det ikke hele

jo selv stilt meg disse spørsmålene gjennom

setninger, bare enkeltord eller korte meninger.

musikkstudier og en yrkeskarriere som musiker,

I tillegg bruker man såkalte joikestavelser, det

komponist og pedagog. Selv om jeg er samisk

vil si stavelser uten språklig mening og noen

har jeg ikke vokst opp med joiken i familien.

ganger lydhermende eller lydmalende lyder.

Interessen og lidenskapen for tradisjonen

Lydhermende kan være en etterligning av

vokste fram i voksen alder og etter at jeg var

lyden til et dyr, og lydmalende kan være at man

utdannet klaverpedagog og hadde jobbet som

«maler» med tonehøyden ved å la melodien

utøvende musiker i flere år.

følge formen til objektet.

Hva er joik?

Er joik en musikktradisjon?

Joik regnes i dag som en av de eldste levende

I den samiske kulturen har joiken vært mye mer

musikktradisjonene i Europa og er en viktig del

enn en musikktradisjon – slik begrepet brukes

av den samiske kulturen. Ingen vet eksakt hvor

i dag. Den har vært en måte å kommunisere

gammel tradisjonen er, men det er nærliggende

på, formidle følelser, meninger og stemninger

å anta at den fantes lenge før de eldste skriftlige

på, og har inngått som en integrert del av det

kildene vi har. Joiken har en helt særegen form

samiske hverdagslivet. I tillegg antar vi at den

og karakter, og det finnes få likhetstrekk med

har hatt en funksjon i ritualer knyttet til den

andre musikktradisjoner. De likheter som er

før-kristne religionen. Når vi likevel snakker

der kan gjerne være i forhold til urfolksmusikk

om joik som en musikktradisjon er det fordi

fra helt andre deler av kloden, og det kan tyde

den også kan omtales som dette – i tillegg

på at det er snakk om en måte å uttrykke seg

til de funksjonene vi nevnte her. Det er også

vokalt på som er en del av menneskets ur-

viktig å se at samene selv har bidratt til å flytte

objekt – man joiker noe – ikke om noe. Videre
brukes ofte få toner – det vil si færre enn i våre
vestlige dur- og moll-skalaer. Formen er oftest
slik at joikemelodien gjentas så lenge man vil –
vi snakker ofte om en sirkelform. Teksten, eller

kultur - menneskets lyd om du vil. Tradisjonell
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joiken fra den rent tradisjonelle bruken og

andre kulturuttrykk. For øvrig bør alle i Norge

inn på konsertscener og til CD-utgivelser. I

få anledning til å lære om joik i skolen, på

tillegg har mange samiske artister kombinert

samme måte som at alle får opplæring om norsk

det opprinnelige uttrykket med moderne

folkemusikk.

musikktradisjoner og instrumenter. Vi kan
gjerne si at slik joiken framstår i dag lever

Samisk – norsk – vår kultur

den litt i to ulike verdener: I den tradisjonelle

Norge er ett av fire land som er bygget på

samiske bruksmåten og på den moderne

territorier samene har bebodd og utnyttet –

konsertscenen – der joik da framstår som en

kanskje i flere tusen år. Det samiske er slik sett

musikktradisjon. Kanskje kan vi av og til se

en viktig og integrert del av det vi i dag kan kalle

en kombinasjon av disse – for eksempel på

norsk, svensk, finsk eller russisk.

samiske festivaler – hvor det joikes både blant
publikum og fra scenen.

Visste du at Harald Hårfagre var gift med en
same? Eller visste du at det har bodd samer i

Fra muntlig overlevering
mellom generasjoner til dagens
utdanningsinstitusjoner

store deler av Sør-Norge? De fleste assosierer

Joik har – som all annen tradisjonskultur –

at det finnes et sammenhengende belte av

blitt formidlet muntlig mellom generasjoner

samiske bosetninger hele veien sørover til og

og selve læringen av joikeutøvelsen har vært

med Hedmark. Trolig har det i tidligere tider

en integrert del av familielivet. Slik overføres

bodd samer også i større deler av Sør-Norge.

kunnskapen stadig i mange samiske miljøer.

Samene har hatt en nomadisk kultur og har

Samtidig har samfunnet utviklet seg slik at barn

satt få fysiske spor etter seg. Siden skriftspråk

og unge i dag nok tilbringer mindre tid sammen

tidligere ikke var en del av den samiske kulturen,

med eldre generasjoner enn tidligere. Mye av

må vi gå til kilder for å finne beskrivelser. En av

læringen foregår i dag på institusjoner som

kildene er Snorres kongesagaer, der du blant

barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner.

annet finner historien om Harald Hårfagre

Det vil kanskje ikke være mulig å videreføre den

som gifter seg med Snøfrid – datteren til

tradisjonelle muntlige kunnskapsoverføringen i

samehøvdingen Svose. Harald og Snøfrid fikk

disse institusjonene, men det at unge lærer noe

fire sønner.

om joik i barnehagen og på skolen kan kanskje
gjøre at de blir bedre i stand til å fange opp
kunnskap fra eldre generasjoner når de møtes.
Det at joik blir en del av utdanningssystemet
bidrar også til at de som ikke har foreldre eller
besteforeldre som joiker kan få et innblikk i
tradisjonen. For mange samer vil dette kanskje
være en mulighet til å styrke en samisk identitet
de kanskje savner fordi de har mistet språket og

kanskje samisk kultur med indre Finnmark
som er ett av områdene der kulturen er både
synlig og livskraftig. Langt færre er klar over

Det er viktig at alle i Norge også har kunnskap
om - og en forståelse av hva samisk kultur er, og
hvilken betydning den har for forståelsen av vår
felles kulturarv.
Joiken forteller mye om hva samisk kultur er.
Det å lære noe om joik, og kanskje til og med
lære å joike vil være et fantastisk bidrag til å
forstå og oppleve det samiske på en positiv
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måte. Dette gjelder uansett om du har en samisk

flere måter. Du kan utøve det – på badet, i bilen

bakgrunn eller ikke. For noen kan det være en

eller på scenen, eller du kan lytte til samiske

berikelse av ens egen samiske identitet, for

artister med en større forståelse av hva de holder

andre en fin inngang til å oppleve kulturen og

på med. Gjennom å lytte til joikens beskrivelse

bedre forstå dens egenart og verdi.

av personer, natur, dyr eller andre ting får du

Etter fornorskingspolitikken som eksisterte fram
til rundt 1980 finnes det også en stor gruppe
mennesker i Norge som først de seinere årene
har erfart at de faktisk har en samisk bakgrunn.
Deres foreldre og besteforeldre har kanskje
fornektet sitt opphav fordi det var fylt av skam,
og tidvis også forbudt, å holde på kulturen og
joiken. For disse vil kanskje det å bli kjent med
joik som et musikalsk uttrykk være en måte å
vise sin identitet, og bli kjent med et samisk

”

uttrykk som er uavhengig av språk, næringsvei,

også et lite innblikk i samisk kultur som kanskje
ikke kan oppnås på noen annen måte. Vi
snakker da først og fremst om joik som et rent
musikalsk uttrykk.

Hvordan lære å joike?
Den beste måten å lære å joike på er selvsagt
om du oppsøker en joiker, en tradisjonsbærer
som du kan tilbringe tid sammen med. Om
det er vanskelig kan du lytte til innspillinger
og etterligne disse, og du kan selvsagt bli med

Og kanskje kan akkurat du
bruke joik på en måte ingen
har tenkt på før? Prøv da!

geografi og andre tradisjonelle samiske

på kurs som arrangeres. Nord universitet tilbyr

elementer.

studiet «Med joik som utgangspunkt» der du

Kan alle lære å joike?

hvordan du kan bruke joik i nye musikalske

Å bruke joik slik den tradisjonelt har vært brukt

får muligheten til å lære å joike og utforske
sammenhenger.

i den samiske kulturen krever nok at du vokser

Om du tar fatt helt på egenhånd kan det være

opp og lever sammen med andre som har

fint å være klar over en del viktige ting. Joik

denne kunnskapen.

er som tidligere nevnt et gammelt ur-uttrykk,

Men likevel: Å lære å joike er noe alle kan klare!
Alle kan kanskje ikke bli mestere i faget, men det
er fullt mulig å tilegne seg den grunnleggende
kunnskapen slik at du kan ha glede av det på

og det er fascinerende hvordan tradisjonen er
nært knyttet til menneskets anatomi og fysikk.
Det vil si at mens man i klassisk sang prøver å
etterligne instrumentenes rene og kontrollerte
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klang så utnytter joikeren kroppens naturlige

vise eller poplåt, og så legger inn et vers eller

muligheter og begrensninger på en helt annen

en del der man bare bruker joikestavelser, og

måte. Ett eksempel er hvordan du bruker

en gjenkjennbar joikete måte å utføre dette på.

musklene rundt mellomgulvet. Tenk deg at du

I musikken til Mari Boine, Marja Mortensson,

trykker inn magen med hendene samtidig som

Sofia Jannok, Katarina Barruk, Ulla Pirttijärvi og

du lager en lyd. Lyden du lager blir sterkere

mange andre finner du eksempler på dette.

og tonehøyden stiger akkurat når du gjør det.
Du kan få til samme effekten gjennom å bruke
musklene i mageregionen. Ved å gjøre dette
nærmer du deg en av mange vokale effekter
en joiker kan bruke for å lage de typiske
ornamentene som kjennetegner joik.

Joik og samisk kultur er en del av vår felles
kulturarv. Å vite noe om joik kan kanskje bidra
til å åpne et musikalsk univers du ikke visste
fantes. Siden joiken har overlevd så lenge, så må
det jo være fordi vi mennesker trenger et slikt
uttrykk – i alle fall ville vel Charles Darwin ha

Joik kan også kjennetegnes gjennom den

tenkt slik! Og kanskje kan akkurat du bruke joik

typiske joikeklangen i stemmen. Denne er skapt

på en måte ingen har tenkt på før? Prøv da!

ved å forme munnhulen på en spesiell måte.
Siden alle er skapt litt forskjellig vil alle joikere ha

Vil du lese mer om dette?

en litt ulik variant av denne klangen. Lytt til flere

Frode Fjellheim har gitt ut læreboka «Med

utøvere og gjennom å dels imitere, dels bli kjent

joik som utgangspunkt». Boka henvender

med dine egne klangmuligheter kan du skape

seg til alle som har lyst å lære seg noe om

din egen joikestemme.

musikk og er godkjent av Sametinget –

Mange samiske artister kombinerer

Opplæringsavdelingen til bruk i grunnskolen.

sangtradisjoner fra andre kulturer med
elementer fra joik. Det mest typiske er kanskje
at man lager en tekst og melodi som ligner en

Litt mer om joik
Av Elisabeth Misvær
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Muntlig overlevering
Samer har lært å joike gjennom muntlig
overlevering til alle tider. Barna har lyttet til sine
foreldre og etterlignet det de har hørt. Vi har
alle brukt denne måten å lære på den gangen vi
lærte å snakke.
Mange musikklærere vil nok føle en usikkerhet i
forhold til selve fremføringen og stemmebruken
når de skal lære elevene å joike. Det er derfor
fint å ha lydfiler/innspillinger å lytte til, og
så «herme» etter dette. Bakerst i heftet er en
oversikt med tilgjengelige innspillinger som
anbefales i tillegg til lydfilene til de fire joikene i
dettet heftet.

Joikestavelser og tekst
På norsk brukes ordet joik både om selve
tradisjonen og om den aktuelle joike-melodien.
På samisk har man mer nyanserte begreper.
Ordet juoigan (nordsamisk) betegner «det å
joike en joike-melodi», mens en joikemelodi
kalles en luohti på nordsamisk, vuolle på
lulesamisk og vuelie på sørsamisk.

Noen steder i joiken kan joikeren flette inn
språklig tekst – for eksempel navnet på den
personen som joikes eller navnet på det objektet
som joikes - et dyr, et fjell eller hva som helst
annet. I tillegg kan det være en kort beskrivelse
av objektet, gjerne bare korte meninger eller
ufullstendige setninger. Dette kalles dajahus –
det som sies.
Det finnes ulike typer joik ut fra joikens
beskrivelse. For eksempel personjoik, dyrejoik,
stedsjoik og andre joiker.
Berit Alette Mienna (samisk joiker) har bidratt
med informasjon om personjoik. Hun skriver:
«Fortellinger er en del av den tradisjonelle
joiken. Fortellingene hjelper den som joiker til å
oppleve den joikede og til å skape egne bilder. Vi
ser mer av den joikede og livet rundt. Det gir sjel
i joiken.»
I person-joiken «Iŋguna-gánda» (gutten til
Inga) ble gutten kalt for Iŋguna-gánda. I samisk
muntlig tale var både Iŋgun og Iŋggá Piera
mest brukt. Iŋgun var født i 1905 og bodde på
Vuovdaguoika i Utsjok i Finland. Det fortelles
at han var en dyktig og ivrig reingjeter som

Ofte er det meste av teksten i en joik stavelser

hadde godt lag med dyra og naturen. Han hadde

uten språklig mening. Man kan også bruke

et varmt smil og var godt likt. Da Iŋgun måtte

lydhermende eller tonemalende lyder.

reise bort på grunn av andre verdenskrig, savnet

Eksempler på joikestavelser
(hentet fra eksemplene i heftet):

dyrene og naturen ham veldig:
En fjorårs reinkalv lunta i trav til
Ohcejogamunningen for å se etter ham, den

hå nå jå

ble svært sliten etter all letingen, og Gákcavárri

hei la loi le

(fjellet) gråt da Iŋgun dro.

le jo lo lo

Form

lu jo lon

Tradisjonelt består joik ofte av en relativt kort
melodilinje som repeteres så lenge joikeren

Eksempel på lydherming: Garjá – etterligning av
lyden til kråka.

ønsker det. Man sier at joiken har en sirkelform.

Eksempel på tonemaling: Stoerre vaerie –
melodien beskriver formen på fjellet.

en joik hvor som helst. Det er vanlig at joikeren

I praksis vil det si at man kan starte og avslutte
lar tonene henge sammen meste mulig (legato),
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og puster når det er behov for det. Pusten gjør at

Noe annet som er spesielt for mange joiker, er

joikeren da stopper opp et øyeblikk – uavhengig

måten de slutter på. Joiken slutter ofte brått og

av den rytmikken joiken har ellers. Bruken av

gjerne ved at den siste tonen synges svakere

lange sammenhengende fraser gjør at melodien

enn de andre. Joiken forsvinner, slik musikken

ofte glir fra tone til tone slik at det dannes små

gjør når du plutselig skrur ned volumet på en

glissandoer. Når vi joiker sammen i en klasse, er

høyttaler.

det lurt at alle puster samtidig.

Teknikk

Vokaløvelse

Det kan oppleves utrygt for en lærer uten

En fin måte å øve seg på å forandre åpningen

kunnskap og erfaring å finne fram til

inne i munnen, er å synge på ulike vokaler.

«joikestemmen og joiketeknikken». Man trenger

Prøv å synge på vokalene: o- å- a- e- i

imidlertid ikke å fremstå som ekspert foran

Legg merke til hvordan ganen i munnhulen

elevene. Det går an å utforske sammen med

din forandrer seg når du skifter vokal.

dem og herme etter innspillinger med joik.
Det er vanskelig å si noe generelt om
teknikken, da det finnes svært mange lokale
tradisjoner. Noe som ofte går igjen er likevel

Tonalitet

vekslingen mellom bryst- og hoderesonans

Den vanligste tonaliteten i joiker fra indre

(talestemmeregister- og det lyse/luftige

Finnmark i dag er pentaton (à la de svarte

hodeklang-registeret).

tangentene på et piano). I andre områder samt i

Ofte legges toneleiet slik at det passer den
enkelte joiker, og det blir enkelt og naturlig å
skifte mellom disse resonansene.

eldre joiker fra Finnmark finnes et stort spekter
av skalaer. De aller fleste inneholder fire eller
fem toner men i andre sammensetninger enn
i den «vanlige» pentatoneskalaen. Noen joiker

Det er flere teknikker som kan hjelpe oss med

består av kun to eller tre toner.

å lage den spesielle joikeklangen. Det å åpne

Det finnes også tradisjon for å bruke toner

mest mulig inne bak munnen og nesen er en
av teknikkene joikere bruker for å få til den
karakteristiske joikestemmen. Tungeplassering
relativt langt bak i munnen og høytstilt
strupehode er en kombinasjon som skaper en
særegen karakteristisk klangfarge.

utenfor den vestlige «tempererte skalaen»,
for eksempel en kvint som ligger litt (ca. en
kvart tone) over den tempererte kvinten. Derav
kommer ofte forestillingen om at joikere joiker
«surt».

Vi lærer 4 joiker
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Lydfiler: Lytt til joikene og joik dem med elevene.
1 Iŋguna-gánda (gutten til Inga). Joiker: Ulla Pirttijärvi
2 Iŋguna-gánda, klaver
3 Beaiveloddi (sommerfugl). Joiker: Ánte Mihkkal Gaup
4 Garjá (kråka). Joiker: Ánte Mihkkal Gaup
5 Stoerre vaerie (Storfjellet). Joiker: Charlotta Kappfjell

Lydfil 1

Lydfil 2

Iŋguna-gánda (gutten til
Inga). Joiker: Ulla Pirttijärvi

Iŋguna-gánda, klaver

Lydfil 3

Lydfil 4

Beaiveloddi (sommerfugl).
Joiker: Ánte Mihkkal Gaup

Garjá (kråka).
Joiker: Ánte Mihkkal Gaup

Lydfil 5
Stoerre vaerie (Storfjellet)
Joiker: Charlotta Kappfjell

Alle lydfilene finner du på denne adressen:
kunstkultursenteret.no/ressursbase/joik-igrunnskolen/

SÁPMI
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Mål og vurdering

LÆREPLAN I MUSIKK - Formål

Dette veiledningsheftet inneholder fire

«Musikkfaget spiller en sentral rolle i en

undervisningsopplegg i joik. Det er

tilpasset opplæring i en inkluderende skole.

valgt ut noen kompetansemål for disse

Gjennom innhold og aktivitetsformer som

undervisningsoppleggene. Kompetansemålene

søker å møte elevenes uttrykksbehov og gi

er i tillegg brutt ned i læringsmål.

rom for estetiske opplevelser, kan faget bidra til

Læringsmålene finner dere knyttet opp til hver

erkjennelse, innlevelse, utfoldelse og deltakelse.

joik.

Dans er en naturlig del av musikkfaget og

Læringsmålene kan fungere som støtte til
lærerens underveis- og sluttvurdering av
arbeidet. Det vil være hensiktsmessig å bruke
læringsmålene for å følge elevene i sitt arbeid,
og for å kvalitetssikre egen undervisning slik at
elevene kan oppfylle kompetansemålene på en

bidrar til mangfold i elevenes musikalske
uttrykksformer. Musikkfaget ivaretar både
musikalsk mangfold og sjangerbredde. Samisk
og norsk musikk, andre kulturers folkemusikk,
kunstmusikk og ulike former for improvisert og
rytmisk musikk inngår i musikkfaget.

tilfredsstillende måte. Ved å bruke disse aktivt

Det er derfor en forutsetning for å oppfylle

kan du foreta en aktuell og konkret vurdering

formålet med faget at man innenfor alle

av elevens arbeid, både underveis og til slutt i

hovedområdene på alle trinn arbeider med

prosessen.

sjangerbredde og musikalsk mangfold. Slik kan

Læringsmålene kan brukes på flere av trinnene.
Lærer tilpasser undervisningsopplegget og
velger ut læringsmål til den enkelte elevgruppe,
trinn og/eller til den enkelte elev.

holdninger til å møte ulike musikalske uttrykk
med åpenhet og nysgjerrighet utvikles. I et
flerkulturelt samfunn kan faget medvirke til
positiv identitetsdanning gjennom å fremme
tilhørighet til ens egen kultur og kulturarv,
toleranse og respekt for andres kultur og
forståelse for musikkens betydning som
kulturbærer og verdiskaper lokalt, nasjonalt
og internasjonalt. Musikk knytter estetikk og
teknologi sammen og vil naturlig kunne inngå i
andre fags arbeid med teknologi og design»

Iŋguna-gánda (gutten til Inga)
12

Lydfil 1

Lydfil 2

Joiker: Ulla Pirttijärvi

Klaver

kunstkultursenteret.no/ressursbase/
joik-i-grunnskolen/spor-97/

kunstkultursenteret.no/
ressursbase/joik-i-grunnskolen/
spor-11/

Oppgaver
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1) Lytt til lydfil 1

4) Joik den sammen

Lytt til Iŋguna-gánda med Ulla Pirttijärvi, uten å

Til slutt joiker dere både tekst og melodi

joike selv.

sammen med pianoet på lydfilen. Etter hvert
dropper dere den og joiker den uten hjelp.

2) Lær melodien, lydfil 2
Gå deretter til lydfil 2, Iŋguna-gánda, klaver. Her
har vi spilt melodien litt roligere på et piano, slik
at det blir lettere å høre hvilke toner som brukes.
Vi har dessuten valgt en litt annen grunntone
enn Ulla, slik at den kanskje passer bedre til

Når dere har joiket den noen ganger, kan det
være lurt å gå tilbake til innspillingen med Ulla
igjen, og lytte etter om det er noe dere kan gjøre
bedre. Hvis dere lytter godt, oppdager dere
kanskje noen detaljer som dere ikke la merke til
tidligere.

de fleste. Bruk en enkel stavelse når dere lærer
melodien f. eks. lo lo lo ...

3) Lær teksten
Les teksten høyt sammen i klassen, nordsamisk
uttale:

a = mørk a

Ulla Pirttijärvi

á = lys eller lang a
o=å
u=o

En joik kan ha mange detaljer som gjør at det
høres ut som en joik. Ulla Pirttijärvi sier selv at

c = ts

joiken har «smykker»; små ting som du kanskje

č = tsj

ikke legger merke til første gangen du hører en
joik.

Váiban čearpmat go njolgalasttii go

Hvis du derimot bruker litt tid på å lytte grundig,

Ohcejoga njálbmái jo lei la loi le loi lon go

kan du legge merke til det som gjør at joiken er

Gakcavárri lei báhcán čierrut go

spesiell og ikke ligner på andre sangstiler. Ulla

Iŋguna-gánda jo vuol-gán go lei jon goe

sier det er «smykkene» som gjør joiken vakker.
Joiker kan ha mange forskjellige smykker, men

Gjenta dette et par ganger.
En sliten reinkalv ruslet
mot munningen av Utsjok-elva
Gakcavárri (fjellet)
gråt
da Iŋguna-gánda (gutten til Inga) reiste

vi kan starte med å se på en detalj som Ulla har
tatt med på Iŋguna-gánda. Se detalj side 14.
Eksemplet er hentet fra slutten av notelinje 1,
men det samme smykket kommer også flere
andre steder i joiken.
Prøv å etterligne Ulla i måten hun gjør dette på!

Vi kikker nærmere på en detalj
14

Dersom man skal forklare med ord
hva som skjer, kan man si at det skjer
tre ting her:
■■

Ulla setter an tonen lo med et «forslag».
Det er en kort tone som kommer før selve
hovedtonen (1).
Tonen sklir ned til den neste (2).
Tonen blir gradvis sterkere (3).

■■

Elevene har kanskje ikke lært noen av disse

1

2

utrykkene ennå, og de har kanskje heller ikke
lært om tegnene man bruker for å skrive dette
ned på noter. Likevel kan de godt få til å gjøre
det med stemmen. Det eneste de trenger å
gjøre er å prøve å etterligne Ulla!
■■

En joik som denne inneholder selvsagt mange
flere detaljer. Vi velger likevel å se på bare en
detalj denne gangen. Når man skal lære noe
nytt, kan det være lurt å se på litt om gangen.
På den måten blir det lettere å lære, og du
lærer raskere.

Studer bildet under. Hva er en detalj? Er detaljer viktige?

Foto: Jon Østeng Hov

3

Læringsmål til joiken Iŋguna-gánda
15

Lære og framføre joiken
Iŋguna-gánda. Gjennom arbeid
med dette:
■■

Få kjennskap til samisk joik og samisk kultur.

■■

Lytte til joiken og legge merke til hva som gjør
at det høres ut som en joik.

■■

Lære melodien. Bruke enkle joikestavelser når
dere øver inn joiken, for eksempel bare lo lo,
eller prøve dere på den samiske teksten ved å
herme etter Ulla.

■■

Prøve å etterligne joikeren Ulla i måten hun
joiker på. Prøve å intonere som hun gjør.

En sliten reinkalv. Foto: Jon Østeng Hov

■■

Prøve ut ulike tempo i framføringen.

■■

Samtale med eleven om hva som er særegent
for joik.

■■

Samtale om denne joikens klang, melodi,
rytme, dynamikk og tempo.

■■

Analysere hvor mange ulike toner denne
joiken har. Hva er forskjellen fra en dur eller
mollskala til den pentatone skala i denne
joiken.

■■

Samtale med eleven om hvilken funksjon
joiken kan ha. Har joiken samme funksjon i
dagens samfunn som tidligere.

Beaiveloddi (sommerfugl)
16

DETALJ 1

DETALJ 2

Lydfil 3
Notene er en forenklet versjon av joiken
slik Ánte Mihkkal Gaup joiker den.
kunstkultursenteret.no/ressursbase/joik-i-grunnskolen/spor-12/

Oppgaver
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1) Lytt til lydfil 3

3) Lær teksten

Lytt til Beaiveloddi uten å joike selv

Les teksten høyt sammen i klassen:

2) Lær melodien

Beaiveloddi - le jo lo lo		

Sommerfugl

Legg merke til detalj 1 og 2

Girdáša jo - le lo lo lo		

flyr

Detalj 1: Forslagstone

lai le lai la - lo le lo la

Den første tonen starter med at man glir opp

Beaiveloddi - le jo lo lo

til den fra en dypere tone (forslagstone). Lytt til

loi le lo lo - lo le lo lo

hvordan Ánte Mihkkal gjør det og etterlign.

Beaiveloddi - lei lo lo lo
Oba čáppat - lei o lo lo		

så vakker

Girdáša jo - loi le lo lo		

flyr

Beaiveloddi bivdit gitta		

prøv å fange den

loi le loi le - loi le le lu
loi le lei lu - loi le loi lu
(u utales o, o uttales å)

Detalj 2: Crescendo

4 Joik den sammen

Den siste tonen i hver linje har en crescendo.

Joik til lydfil 3.

Crescendo betyr at tonen blir sterkere mot
slutten. Lytt til joiken og legg merke til dette.

5 Joik uten hjelp

		

Prøv ut joiken med ulik dynamikk og ulikt
tempo.

6 Legg til bevegelser 		
La elevene få bevege seg som sommerfugler.

7 Lag en dans			
Kanskje noen elever har lyst til å lage en dans?

18

Muntlig overlevering. Foto fra filmen Joikefeber v/Ellen-Astri Lundby.

Puls

Muntlig overlevering

Joikere sier ofte at en joik ikke har noen

Samer har lært å joike gjennom muntlig

begynnelse eller slutt. Diskuter med elevene:

overlevering til alle tider. Barna har lyttet til sine

■■

Hvorfor tror du de sier det?

■■

Kan du nevne andre ting som ikke har noen
begynnelse eller slutt?

foreldre og etterlignet det de har hørt. Vi har alle
brukt denne måten å lære den gang vi lærte å
snakke.

Diskuter med elevene:
■■

Tror du joik hørtes likedan ut for 500 år siden?

■■

Har språket forandret seg siden dine foreldre
var små?

■■

Er det annerledes å lytte og lære fra en
innspilling, enn å lytte direkte til en person?

Læringsmål til joiken Beaiveloddi
19

Lære joiken Beaiveloddi og framføre
den. Gjennom arbeid med dette:
■■

Få kjennskap til samisk joik og samisk kultur.

■■

Lytte til joiken og legge merke til hvordan
første tone i joiken starter. Prøve å intonere
likedan.

■■

■■

Lytte til joiken og snakke om hvilke
assosiasjoner tittelen gir. Lytte mer og tenke
på sommerfuglens bevegelser når dere lytter.
La elevene få bevege seg som sommerfugler.
Lære melodien. Bruke enkle joikestavelser når
dere øver inn joiken, for eksempel: le jo lo lo,

Perlemorsommerfugl. Foto: Jon Østeng Hov

eller prøv dere på den samiske teksten ved å
herme etter Ánte Mihkkal.
■■

Prøve ut ulik dynamikk og ulik tempi i
framførelsen, og å prøve å holde en jevn puls i
framføringen.

■■

Samtale om denne joikens klang, melodi,
rytme, dynamikk og tempo.

■■

Samtale med elevene om denne joikens
særpreg.

■■

Analyser hvor mange ulike toner denne
joiken har. Hva er forskjellen fra en dur eller
mollskala til den pentatone skala i denne
joiken

Garjá (kråka)
20

DETALJ

Lydfil 4
Joiker: Ánte Mihkkal Gaup
kunstkultursenteret.no/ressursbase/joik-i-grunnskolen/spor-15/

Oppgaver
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1) Lytt til lydfil 4

3) Øv deg på kråkelyder

Lytt til Garjá uten å joike selv.

4) Fremfør joiken sammen
2) Lær melodien
Detalj: Etterligne dyrelyder

Denne joiken finnes også innspilt med Per

Noe av det spesielle med denne joiken er at Ante

Hætta på CD-en «Folkemusikk fra Nord-Norge

Mihkkal etterligner lyden av kråke. Kan du høre

og Sameland» (NRK/Grappa 1995). Per Hætta

hvordan joiken plutselig blir kråkeaktig når han

sier om joiken: Den er joiket etter som kråka går,

joiker; rágo rágo rágo go?

ikke som den flyr.

Du kan fortsatt høre at det er en joik, men han
gjør stemmen litt kråkeaktig for å fortelle tydelig
at her joiker han en kråke.
Kan du lage en slik kråkeaktig lyd som er en
slags mellomting mellom et kråkeskrik og en
joikestemme?
Mange joiker inneholder slike etterligninger av
dyrelyder. Er det noen i klassen som er flinke til
å etterligne andre dyr eller fugler?
Siste tonen i hver takt betones og strekkes litt
lenger enn den rytmen som er notert.
Prøv å få dette til ved å bruke magemusklene til
betoning og forlengelse av tonen.

Garjá lu jo lo lon go		
Lo lo lu jo lo lon go
Leavvedolgi lo lon go		
Girddáša jo lo lon go		
Lo lo lu jo lo lon go
Rágo rágo rágo go
Lo lo lu jo lo lon go
Rágo rágo rágo go
Leavvedolgi girddáša		

Kråka
Lykkefjær
svever i vinden

Lykkefjær svever i vinden

Læringsmål til joiken Garjá
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Lære joiken Garjá og framføre den.
Gjennom arbeid med dette:
■■

Få kjennskap til samisk joik og samisk kultur.

■■

Lytte til joiken og legge merke til bruken av
stemmen i denne joiken når joikeren Ánte
Mihkkal etterligner lyden av en kråke.

■■

Lære melodien. Bruke enkle joikestavelser
når dere øver inn joiken, eller prøv dere på
den samisk teksten ved å herme etter Ánte
Mihkkal.

■■

■■

Prøve ut egen stemmebruk i joiken,
med veksling mellom «joikestemme» og
«kråkestemme».
La elevene få bevege seg som en kråke som
går på marka, ikke som den flyr. La elevene
lage en kråkedans til joiken.

Kråka. Foto: Jon Østeng Hov

■■

Samtale med elevene om denne joikens
særpreg og funksjon.

■■

Samtale om denne joikens klang, melodi,
rytme, dynamikk og tempo.

■■

Legge merke til rytmikken i denne joiken,
og hvordan enkelte toner betones og
strekkes litt lenger enn den rytmen som er
notert. Hvordan kan dere også få dette til i
framføringen?

■■

Utforske bruken av magemusklene og
utpusten når dere joiker.

■■

Analyser hvor mange ulike toner denne
joiken har. Hva er forskjellen fra en dur eller
mollskala til den pentatone skala i denne
joiken?

Stoerre vaerie (Storfjellet)
23

Stoerre vaerie - ”Storfjellet” eller Norra Storfjället

joik. I motsetning til i nordsamisk bruker det

som det heter på svensk. Fjellet ligger i fjellområdet

sørsamiske skriftspråket bokstaven å. Daate lea

Vindelfjällen, øst for Umeälven. Charlotta Kappfjell

Stoerre vaerien vuelie = dette er Storfjellets joik

joiker fjellet med joikestavelser typisk for sørsamisk

(dajahus). Dette er en stedsjoik.

Lydfil 5
Stoerre vaerie (Storfjellet)
Joiker: Charlotta Kappfjell
kunstkultursenteret.no/ressursbase/joik-i-grunnskolen/lydfil-5-stoerre-vaerie/
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Oppgaver

Læringsmål til
Stoerre vaerie

1) Lytt til innspilling

Lære joiken Stoerre vaerie og framføre
den. Gjennom arbeid med dette:

Lytt til Charlotta Kappfjell mens dere ser på
bildet av Storfjellet
Lydfil 5: Stoerre vaerie					
			

■■

Få kjennskap til sørsamisk joik.

■■

Lytte til joiken og legge merke til hvordan
tonene gjør et stort sprang oppover – for å
male formen på fjellet. Se på bildet av fjellets
form og legg merke til måten melodien
beveger seg på. Reflekter rundt begrepet
lydmaling.

■■

Lære melodien. Bruke enkle joikestavelser
når dere øver inn joiken, her de typiske
sørsamiske joikestavelsene, og prøv dere
på den samiske teksten ved å herme etter
Charlotta Kappfjell.

■■

Prøve ut ulik dynamikk og ulik tempi i
framførelsen, og å prøve å holde en jevn puls i
framføringen.

■■

Samtale om denne joikens klang, melodi,
rytme, dynamikk og tempo.

■■

Samtale med elevene om denne joikens
særpreg.

■■

Analyser hvor mange ulike toner denne joiken
har.

2) Lær melodien
Legg merke til detalj: Tonemaling

Tonene gjør et stort sprang oppover - for å male
formen på fjellet. Måten melodien beveger seg
på viser hvordan fjellet ser ut.

3) Lær teksten

			

Sørsamiske joikestavelser og sørsamisk språk

Stoerre vaerie
Ha na jå hå nå ja
Daate lea Stoerre vaerien vuelie
gå ha na jå nå nå jå
hå nå jå hå nå jå
ha nå jå ha nå jå
hå nå jå hå nå ja
hå nå jå hå nå jå
hå nå ja ha na ja
Dette er Storfjellets joik
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Utvalgte kompetansemål for
undervisningsoppleggene
Utdanningsdirektoratet sine
læreplaner. Læreplan i musikk
(MUS1-01).
ETTER 2. ÅRSTRINN
■■

bruke stemmen variert i ulike styrkegrader
og tonehøyder

■■

imitere rytmer og korte melodier i ulike
tempo, takt- og tonearter

■■

delta i framføring med sang, samspill og dans

■■

utforske ulike musikalske uttrykk gjennom å
improvisere med lyd og bevegelse

■■

samtale om hva som er særegent for et

ETTER 7. ÅRSTRINN
■■

oppfatte og anvende puls, rytme, form,
melodi, klang, dynamikk, tempo og enkel
harmonikk i lytting og musisering

■■

synge unisont og flerstemt i gruppe med vekt
på intonasjon, klang og uttrykk

■■

framføre sanger og viser fra eldre og nyere tid

■■

diskutere særtrekk ved kunstmusikk, norsk
og samisk folkemusikk, folkemusikk fra andre
land og rytmisk musikk

■■

samtale om hvordan musikk både er et
kunstnerisk uttrykk og en kommersiell vare

■■

gi uttrykk for egne vurderinger om hvordan
musikkens bruk og funksjon har endret seg
gjennom tidene

musikkstykke, og hvilke assosiasjoner det kan
gi
■■

samtale om musikkens klang, melodi, rytme,
dynamikk og tempo

■■

gi uttrykk for opplevelser gjennom språk,
dramatisering, dans og bevegelse

■■

lytte til og fortelle om lyder i dagliglivet

Overordnet del – verdier og
prinsipper for grunnopplæringen
«Gjennom opplæringen skal elevene få
innsikt i det samiske urfolkets historie, kultur,
samfunnsliv og rettigheter. Elevene skal lære

ETTER 4. ÅRSTRINN
■■

holde en jevn puls i ulike tempi

■■

beherske et sangrepertoar fra ulike sjangere
og synge med fokus på intonasjon

■■

framføre sang, spill og dans i samhandling
med andre

■■

gjenkjenne og beskrive klang, melodi, rytme,
dynamikk, tempo og form

■■

gjenkjenne norsk og samisk folkemusikk og
folkemusikk fra andre kulturer

■■

delta i samtaler om hva som er særegne trekk
ved enkelte musikksjangere

■■

gjøre rede for egne musikkopplevelser, om
ulik bruk av musikk og ulike funksjoner
musikk kan ha

om mangfold og variasjon innenfor samisk
kultur og samfunnsliv.»
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Aktuelle ressurser og litteratur
Litteraturliste
Fjellheim, Frode. (2004). Med joik som

Fagstoff og inspirasjon
■■

MUS1-01
Utdanningsdirektoratet sine læreplaner.
Læreplan i musikk (MUS1-01).

■■

Vuelie.no
Tilgang på cd-er, noter, bøker, pedagogisk
materiale og forsking m.m.

■■

Gávnos
Samisk innhold i Kunnskapsløftet – et
ressurshefte for lærere i grunnopplæringen
(2015). Utdanningsdirektoratet.

■■

ovttas.no
På nettsiden (Oftas/Aktan/Aktesne) finner
du nettbaserte samiske læremidler som
omhandler arbeid med joik. Disse er
kategoriserte etter emne og opplæringsnivå.
Her kan man også låne læremidler, bilder,
dokumenter med mer.

■■

E-skuvla.no
Juoiggas. Et interaktivt lærermiddel i det å
bruke joikestemmen. For voksne/ungdom.

■■

samidaiddar.no
Samisk Kunstnerråd / Juoigiid Searvi. Hva er
joik?

■■

minstemme.no
Nettstedet tilbyr faglige ressurser og oppgaver
til bruk i barnehage og skole innenfor en rekke
temaer, også innen samisk kultur.

■■

Matematikksenteret.no
Undervisningsopplegg som omfatter
komposisjon med joik/regning i alle fag.

■■

kunstkultursenteret.no
Digital ressursbase med tips og informasjon
til hvordan du kan jobbe med samisk kunst og
kultur i skolen.

utgangspunkt. En lærebok i musikk. Vuelie
forlag.
Aksdal, Bjørn og Nyhus, Sven, red. (1993)
Fanitullen. Innføring i norsk og samisk
folkemusikk. Universitetsforlaget.
Graff, Ola (2004). Om kjæresten min vil jeg
joike. Undersøkelser over en utdødd sjøsamisk
joiketradisjon. Davvi Girji.
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