
Musikkopplegg for 35-60 minutter  
Tema: Joik - Vi skal ha en skikkelig fest! 
Utsyr: Kun lærer-PC/iPad 
  
  

Oppstart - 10 min. 
Starteroppgave: 
  
Sett på denne ved oppstart, mens elevene vasker hender og setter seg: 
  
"I ukjent land" (Into the unknown) fra Frost 2, som en fantastisk duett med Lisa Stokke (den norske 
stemmen til Elsa) og Marianne Pentha (den samiske stemmen til Elsa): 
  
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=xrQKkVlj_oo 
  

 
  

  
Når alle har satt seg: 
Si at grunnen til at vi hørte på denne var at Elsa jo finner ut i Frost 2 at hun er same og at temaet i 
dag jo er Samefolkets dag. Frost 2 var den første Disney-filmen med en samisk prinsesse (/dronning), 

og da ble det også den første Disney-filmen som ble dubbet på samisk.       
  
Sett den på på nytt nå som alle har satt seg! 
  

Felles - 10 min. 
  
Gå igjennom teksten om joik med elevene. (Ligger som de tre siste sidene i dette dokumentet) Varier 
mellom at du leser høyt for elevene, stiller dem spørsmål underveis og at noen av elevene leser høyt 
også. 
  

  
Lytting - 5 min. 
  
Vi skal lytte til "Daniels Joik" fremført av Jon Henrik Fjällgren (Svenske talenter, 2014) Jon ble 
adoptert fra Colombia til Sverige, til en samisk familie, så han er en svensk same. 
  
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=NQqwiG-lLOI 
  

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=xrQKkVlj_oo
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=NQqwiG-lLOI


Musikkopplevelse - 5 min. 
  
Vi skal se og høre norsk-samiske Ella Marie fremføre joik i finalen av Stjernekamp på NRK i 2018, som 
hun vant.  

  
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zo3MIDp7owc 

  

 
  
  
  

Sang/dans - 5 min. 
  
Elevene får synge med og bevege seg til denne.  
"Spirit in the sky" av norsk-samiske KEINO, som vant Grand Prix Norge 2019: 
 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Ovt7YGHAj8I 
 

 
 

 

 

Musikkutøvelse: 

Hvis tid: 

Spør om noen av elevene vil stå oppe foran klassen og fremføre en del av «Spirit in the sky» for 

resten av klassen, ved hjelp av musikken og eventuelt teksten (Kan søkes opp med Google). Gjerne 

joike-delen, der de fritt kan improvisere joik! 

 

      

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zo3MIDp7owc
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Ovt7YGHAj8I


Hva betyr joik? 

 

Det betyr “sang” på samisk. 

 

 

 

 

Joik er samenes form for sang. 

 

Samer = Norges urbefolkning. 

 

Joik = samisk folkemusikk. 

 



Da Norge ble kristent ble joik forbudt.  

 

Joik ble sett på som synd fordi det var 
forbundet med samisk religion,                                   

som var ikke-kristen. 

 

Helt frem til slutten av 50-tallet                                 
(det er bare 60 år siden),                                                 

så var samisk språk forbudt                                           
på skolen. 

 

I 1992 fikk samefolket                                                           
(i Norge, Sverige, Finland og Russland) sin 

egen nasjonaldag. 

 

6. februar ble valgt fordi                                                          
6. februar i 1917 så ble det første samiske 

landsmøtet holdt.                                                                  

 

Nå på søndag er det 6. februar, som er 
Samefolkets Dag 



Men hva ER en joik? 

 

En joik er en sang som utrykker                                           
en person eller et sted.                                                       

 

Det er ikke en sang om en person                                 
eller et sted…                                                                          

 

En joik har ofte få ord,                                                 
eller ingen ord i det hele tatt.                                      

 

Samtidig kan en joik vare evig.                                        
 

Det er ofte mye følelser i en joik.                                 
Glede, kjærlighet, lengsel eller sorg.                                   

 

Når man joiker en person så blir den      
personen ”eier” av den joiken.                                      

  

Så hvis jeg joiker deg, så er det                                     
du som blir eier av den joiken. ☺  

 


