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2. FORORD 
Utviklingsproduksjonen for skolekonsertturneen ”Med joik som utgangspunkt” for elever fra 

8. til 10. klasse i Trøndelagsfylkene, viser joiken brukt i en pedagogisk sammenheng i en 

skolekontekst. Rikskonsertene, som er en av produsentene, har som målsetting at alle barn og 

unge skal få tilgang til levende musikk. De arbeider med de forskjelligste genre hvor det 

forsøkes å ivareta tradisjoner samtidig som de fanger opp nye musikkuttrykk. 

Musikkseksjonen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), er med i et nasjonalt nettverk 

sammen med andre utdanningsinstitusjoner som er koordinert gjennom Rikskonsertenes 

virksomhet. Sentralt er avtaler om konserter/skolekonsertvirksomhet og utviklingsprosjekter i 

den anledning. HiNT var også en av deltakerne i et større interregprosjekt ”Med joik som 

utgangspunkt”, sammen med Jämtlands län og fylkeskommunene i Trøndelag. "Med joik som 

utgangspunkt" var et interregionalt  samarbeidsprosjekt mellom Sverige og Norge som gikk 

over to og et halvt år og hadde som den primære målsetningen å øke bevissthet og kunnskap 

rundt samisk joik. Høgskolefaget ”Med joik som utgangspunkt” var en del av dette prosjektet, 

og denne FoU-rapporten kan delvis ses i forlengelsen av høgskolefaget. Noe av bakgrunnen 

for denne rapporten er at Rikskonsertene ønsker å få belyst noe av sin virksomhet opp mot 

studenter og andre i sitt samarbeid opp mot høgskolenettverket. Målet har vært å undersøke 

hvordan joik er brukt i en didaktisk sammenheng i en skolekontekst. Rapporten er basert på 

observasjoner fra deltakende feltarbeid under skolekonsertturneen i Namdalen (den nordlige 

delen av Nord-Trøndelag), intervjuer og samtaler med aktørene, samt spørreundersøkelser fra 

elever og musikklærere i en del skoler. Den er basert på intervju og samtale med idéhaver og 

metodisk ansvarlig som også har initiert mye av prosessen. I tillegg vil den ta inn noen 

forskningsreferanser som støtter opp under metodikken i skolekonsertproduksjonen slik den 

forholder seg til joik. I den sammenheng har jeg ikke hatt mulighet til å bruke den svenske 

joikeforskeren Karl-Olof ”Olle” Edström som primær referanse, heller ikke Israel Ruong eller 

andre. Jeg har kun referert til hva andre forskere har fra deres undersøkelser. Det kan være en 

begrensning i forhold til forskningsreferansene. Ellers er joikeforskerne Ola Graff og Krister 

Stoor brukt, i tillegg til Frode Fjellheim og Ove Larsen. Jeg vil takke joikeren Inga Juuso, 

idéhaver og metodisk ansvarlig Frode Fjellheim, musikerne Martin Smidt og Asbjørn Berson 

for velvillig bistand i forbindelse med prosjektoppgaven og særdeles trivelig samvær under 

skolekonsertturneen. Hvis en god latter forlenger livet, blir jeg en gammel dame! Takk også 

til oppdragsgiver Egil Rundberget fra Rikskonsertene og veiledingsressurs fra HiNT Anders 

Dalane, samt Ralf Nyheim ved WOW film for bistand med videoproduksjonen. Alle ev. feil, 

mangler og misforståelser er selvfølgelig fullt og helt mitt ansvar. 
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3.  INNLEDNING 
Joik som musikalsk og kulturelt uttrykk har tradisjonelt vært brukt i en muntlig tradisjon der  

joiken sto i sterk forbindelse med det daglige liv og virke, meningsfullt uttrykt i en tekstlig-

musikalsk helhet som refererte til det objektet som joiken skulle beskrive. For helt ut å forstå 

de meningselementer som lå i bunnen for joiken, krevdes det kulturell innsikt ”fra innsida”. 

Det var ikke meningen at joiken i sin tradisjonelle form eller ramme skulle fremføres for et 

publikum, men brukes som en naturlig del av dagliglivet. Joiken har etter hvert utviklet seg 

som selvstendig kunstform som i dag oftest oppleves fra scenen eller i innspilt form. 

Utøvelsen av joik har tradisjonelt foregått i en kontekst der både joiken og utøverne hadde en 

funksjon som miljøet var inneforstått med i en kulturell og sosial ramme, men har endret seg 

slik at den opptrer i mange ulike kontekster1. Joik kan forstås både som den enkelte 

joikemelodi og det kan forstås i tilknytning til en tradisjon2. Samtidig er det viktig å ha i 

minne at joiken aldri har vært ensartet, den har vekslet i tråd med ulike påvirkninger i ulike 

tider og praktiseringsområder. Mellom nordsamisk og sørsamisk joik er det stilistisk markerte 

forskjeller. Det er antatt at man kan ha med to helt ulike melodiske tradisjoner å gjøre3. Å få 

belyst og synliggjort joik har i de senere årene har vært et viktig satsingsområde. Man ønsket 

å få hevet joiken sin status og spesielt har det vært viktig i forhold til den regionale 

musikkulturen i Trøndelagsfylkene, nemlig i det sørsamiske kulturområdet. I perspektivet 

”det kulturelle mangfoldet” er det også viktig å få formidlet kunnskap om denne 

musikkulturen. De tradisjonelle arenaene hvor dette er blitt gjort i en muntlig tradisjonell 

overlevering har begrenset gyldighet i dagens samfunn. Derfor vil det å formidle kunnskap 

om joik i de etablerte institusjonene være en naturlig ”overleverer” av tradisjonsmaterialet. 

Dette var en av målsettingene med det større interregprosjektet, og man kan se 

utviklingsproduksjonen i forlengelsen eller i sammenheng med det. Mange har da også 

”gjenoppdaget”, eller oppdaget, det sterke uttrykket i joiken4

                                                 
1 Larsen 2005 s. 88, med referanse til Thuen 2003. 

. Den didaktiske bruken av joik 

er hovedsaklig tenkt bygd rundt det musikalske uttrykket i joiken i en kontekst eller en ramme 

for innholdet som kan trekkes mot kulturelle aspekter i elevenes miljø. Samtidig er det satt inn 

i en tradisjonell ramme for utøvelsen av joik som uttrykk, historisk og kulturelt, fra et 

fellessamisk ståsted. I skolekonsertproduksjonen har bruken av joik mange fasetter. Ideen er 

at man skal formidle hva joik er, hva joik dreier seg om, hvordan man joiker etc. Men 

metoden er også basert på at elevene skal lage musikk og at de skal utvikle sin egen 

2 Fjellheim 2002 s. 174 
3 Graff 1993 ss. 412. Antatt av Olle Edström. 
4 Fjellheim 2007 ”Elevhefte” s. 5 
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musikalitet med utgangspunkt i joik. Metodikken, som er utviklet gjennom flere år, tilpasser 

joiken til den sammenheng den her skal brukes i. Rapporten vil ta for seg den didaktiske 

bruken av joik og se det opp mot de temaene i læreverket ”Med joik som utgangspunkt” som 

fungerer som fundament for produksjonen. Den vil ta for seg idégrunnlag og metodisk 

beskrivelse av læremateriell i deler av læreverket medfølgende CD og lærehefter med egen 

CD til for- og etterarbeid i skolene. I dette ligger det en beskrivelse av en utvidet 

konsertmodell jamfør vanlig konsertmodell. Den vil se på innholdet, det vil si joiken og 

utøverne og hvordan de didaktiske løsningene forholder seg til den ytre rammen som her i en 

utvidet  konsertmodell i en skolekonsertproduksjon. Dermed å se hvordan joik fungerer i en 

skolekontekst.  
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4. METODIKK 
Ideen til prosjektet og den metodiske utformingen er av musiker og komponist Frode 

Fjellheim og tilpasset skoleprosjektet i samarbeid med musikerne og produsenter. Bakgrunnen 

for skolekonsertprosjektet ”Med joik som utgangspunkt” er basert på et idégrunnlag som har 

utviklet seg over ganske lang tid. Både læreverket ”Med joik som utgangspunkt” og 

utviklingsproduksjonen baserer seg på samme metodiske idégrunnlag. Den inneholder tre 

grunnideer; 

 

• formidle hvordan man joiker   

• hvordan man lager musikk   

• utvikle sin egen musikalitet med utgangspunkt i joik  

 

Joiken er her først og fremst fokusert på som en musikalsk ferdighet, gjennom å få glede av 

musikken som et selvstendig uttrykk. Som en bieffekt kan man jo tenke seg at man også kan 

bli fasinert av en del kulturelle aspekter som ligger bak. Men her er det først og fremst tenkt 

som musikalsk kunnskap eller uttrykk. Dermed blir joiken brukt både som musikalsk uttrykk 

og som metode for musikkopplæring. Noen av ideene stammer tilbake fra da Fjellheim reiste 

rundt for Rikskonsertene i en produksjon som skulle handle om elevkomposisjoner og fikk 

undersøkt hvordan elever kan lage musikk. Musikerne møtte elevene en time før konserten og 

delte de inn i grupper der elevene fikk holde på å lage musikk basert på ideer de hadde fra før. 

Elevene laget musikk mens musikerne skulle hjelpe dem videre etter behov. Der var det ikke 

knyttet til joik eller noen annen genre, men åpne komposisjonsideer. Dette var ganske unike 

erfaringer som ga en solid dose med observasjoner av elever som lager musikk som en av 

ingrediensene. Fjellheim har også jobbet mye med joik og så etter hvert at joik kunne være et 

glimrende utgangspunkt for å lage musikk og kanskje utvikle den intuitive skapelsen som 

ligger lett tilgjengelig hos unge folk spesielt, men også hvem som helst. En essensiell kjerne i 

joiken er slik han ser det en intuitiv og direkte, for så vidt litt enkel måte å tenke på, men som  

kan utvikle seg til å bli musikk i hvilket som helst format. Dette er noe av bakgrunnen til 

forståelsen om at joik kan brukes i en pedagogisk sammenheng. Han har også vært rundt og 

hatt egne joikeprosjekt i elevgrupper rundt omkring på skoler, i tillegg til å ha jobbet en del 

med kor i ulike sammenhenger hvor de skulle improvisere og bruke stemmen og joike, men 

også lage egne ting. På bakgrunn av en forespørsel fra sametinget om å få laget læremateriell 

som bygger på joik utviklet han læreverket ”Med joik som utgangspunkt” der man setter 

joiken i sentrum og bruker den som utgangspunkt for å lage musikk. Der er hovedideene og 
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erfaringene hans er satt i system. Læreverket knytter tradisjonell notelære, komposisjon og 

arrangering til samiske joiker fra hele det samiske området. Mange av grunnprinsippene i 

boka har han fått prøvd ut i skoler for elever, lærere og andre interesserte, der det ble behov 

for mer komprimerte opplegg for en time, to timer, en halv dag eller en hel dag. Dette var 

bakgrunnen for metodikken rundt heldagsopplegget i skolekonsertproduksjonen som er prøvd 

ut og tilpasset en skolekontekst. I produksjonen er det noen andre som skal formidle 

opplegget ovenfor elevene. Det er en ny erfaring, men det vil også være nødvendig at flere 

kan formidle dette. Og det vil være av stor betydning at det blir formidlet av noen som kan 

dette. Boka vil kunne brukes som støtte i heldagsopplegget for elever og lærere, og den vil 

også kunne brukes etter at konsertproduksjonen er ferdig slik at skolene kan ha mulighet for å 

bruke dette videre. I boka kan man gå inn og se hvordan man begynner å joike, en del 

stikkord er listet opp slik at man kan gå tilbake og repetere. Det er også systematisert en del 

komposisjonsprinsipper som kan brukes for å lage joiker. Dermed vil boka kunne brukes som 

et supplement og en ressurs for å gå videre på egen hånd og dermed vil dette kunne ha en 

varig effekt både for elever og lærere. I elevmaterialet til skolekonsertproduksjonen finnes det 

både sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk joik ut fra en tanke om et fellessamisk eller 

”universalsamisk” ståsted. Metodikken er utformet for å fungere uten noen form for 

forkunnskaper. At man ikke har forkunnskaper gjelder for mange samiske elever også. Man 

skal kunne begynne å joike uten å kunne noe fra før, men vil her kunne oppdage joik gjennom 

å erfare det. For at dette skal favne alle og at alle tør å begynne med det, er det tatt ned på et 

basisgrunnlag, først bare ved å lage lyd. Det var noe av erfaringene som er gjort at man må 

redusere det til et grunnplan eller minimumsnivå som er så elementært at alle kan få det til. 

Selv om man kan bruke lang tid på å bli en joiker eller å utvikle noe som kan kalles joik på et 

høyt nivå eller å forstå hva joik er, kan dette opplegget gjennom at alle er med utvikle en 

kunnskap om hvordan man joiker. Dermed kan man få en nærmere forståelse av hva joik er. 

Fjellheim tror dette kan utvikle seg enklere hvis elevene får være med fra begynnelsen 

av og bruke stemmen og bruke egne komposisjoner som formidler noe. Hvis man øver 

inn ferdige joiker vil man kunne lære å bruke dette slik man bruker annen musikk, men hvis 

man er med fra bunnen av kan man lettere og bedre få kontakt med hva joik egentlig er. I det 

komprimerte lynkurset om joik som heldagsopplegget begynner med skal elevene først puste. 

Deretter skal de legge lyd på utpust. I boka finner man mer utfyllende om lyd som kan knyttes 

til noe allment og nært elevene. Når de jobber med puls, skal de begynne med å finne sin egen 

hjerterytme.  

 



 8 

 

Fra boka;  

Alt som puster beveger seg. 

Alt som beveger seg danser. 

Alt som beveger seg har en puls. 

Alt som har en puls er i bevegelse. 

 

Puls settes i sammenheng med bevegelse ut fra noe som er en del av alles hverdag. Dette er 

inngangen til å tromme en puls i ulike tempo. Boka går nærmere inn på oppdeling av takt og 

taktart, samt betoning5. Gjespeteknikken er brukt for å begynne med det vokale. Man gjesper 

og setter på lyden m mens man holder munnen lukket, deretter med åpen munn. Boka gir også 

en nærmere innføring i pusteteknikk og mageteknikk, der man støtter med magen den lyden 

man lager. Komposisjonsprinsippene går inn på puls, rytme, styrkegrader og skala eller valg 

av toner, billedgjort i en palett. Den viser antall toner man kan bestemme seg for å bruke i en 

komposisjon. Elever og lærere kan lese mer om tekst, joikestavelser eller annen tekst, de kan 

lytte til CD’en som følger med eller andre lytte/refleksjonsoppgaver. Tilbakemeldinger fra 

noen musikklærere framhevet også betydningen av at det var med en CD de kunne bruke som 

støtte i undervisningen. De ser også boka som en ressurs i forhold til at de skal ha tema om 

samisk kultur i andre fag. Læreboka viser også hvordan man kan finne form til komposisjonen 

gjennom for eksempel repetisjon og sirkelbevegelse som også er mye brukt i joik. Og den 

viser et annet komposisjonsprinsipp som kan knyttes til joik, nemlig en inspirasjon. 

Inspirasjonen kan være konkret eller den kan være abstrakt6

                                                 
5 Jeg viser til de utdragene i boka som direkte har sammenheng med heldagsopplegget. 

. For de som er kommet noe 

lenger kan de gå videre inn i omhandlingen av puls og instrumentering. Her er en oppdeling i 

ulike trommelignende instrumenter, rasleinstrumenter, trepinner, stein og metall. Det meste 

kan brukes til å markere en puls. Arrangeringsdelen viser hvordan man kan organisere 

musikken slik at flere kan joike og spille sammen. Heldagsopplegget bruker imitasjon som en 

av virkemidlene og i boka kan man se nærmere på hvordan det kan gjøres og knytte det opp 

mot form, motiv og bruk av ostinat som kan være en kort melodibit som repeteres om og om 

igjen. For eksempel kan man ta en bit av joiken og lage et ostinat. Ostinat og ornamentering 

rundt en melodi ble prøvd ut i storgruppa med joikene Vele vele og Åarjelsaemieh som er 

6 Graff 2003 s. 176. Graff viser i sin undersøkelse til at joiker normalt har et konkret definert referanseobjekt 
men at det finnes joiker med abstrakte motiv hvor man ut fra den foreliggende dokumentasjonen ikke kan avvise 
at de er abstrakte, men hvor det ikke er mulig å kontrollere det ut fra dokumentasjonen som foreligger. 
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bygd over tradisjonelle kildejoiker, henholdsvis fra lulesamisk- og sørsamisk område7

 

. 

Detaljer i joik, som ornamentering og betoning eller trykk på stavelser, kan man finne mer 

inngående om i boka. I elevheftet med CD til, er deler fra læreverket brukt. Dette hadde de 

fått tilsendt på forhånd slik at de hadde anledning til å lære seg noe av stoffet før 

konsertdagen. Her kan de høre på, og prøve ut, joikearrangementene på CD, eller de kan lese 

hvilke toner og rytme som er brukt, samt dynamiske forslag o.a. Her er det en del råd omkring 

uttale, både av ordene og av joikestavelsene som er på samisk, og ulike uttalelser i forhold til 

om det er fra det sørsamiske, lulesamiske eller det nordsamiske språkdialektområdet. 

Elevheftet består både av ny musikk med utgangspunkt i gamle joiker, samt tradisjonelle 

joiker som er skrevet ned på noter. Enkelte detaljer i den vokale framføringspraksisen er også 

fremhevet, som betoning eller små ornamenteringer. Her får man også råd om hvordan 

elevene kan bruke joik som utgangspunkt for å lage ny musikk med henvisninger til artister 

som har gjort det, samt nærmere referanse til læreboka. Dette er vist i forhold til annen 

musikk fra ulike deler av verden, hvor man kan høre en stedegen folkemusikk brukt i annen 

musikk for eksempel i popmusikk. Elevene får råd om hvordan de kan gå fram i forhold til å 

lage musikk selv, med utgangspunkt i joik.   

 

 

5. SKOLEKONSERTPRODUKSJONEN  
I skolekonsertproduksjonen har skolene har fått tilsendt materiale til for- og etterarbeid for  

elevene fra 8. til 10. klassetrinn, samt læreboka. Her skal elevene, og lærerne, få lære å joike, 

de skal bli fortalt om joik og mot slutten av dagen være aktive opp mot en konsertframføring. 

Elevene jobber sammen med musikerne en hel dag og har noe felles og noe oppdelt i 

smågrupper. Smågruppene skal lage sine egne joiker som de skal arrangere, mens storgruppa 

øver inn to fellesnummer. Dette skal i tillegg til musikernes egen avdeling fremføres i en 

felles konsert mot slutten av dagen hvor publikum er invitert. Dette er en type utvidet 

konsertmodell8

                                                 
7 Vele vele heter Räjnnobuoldan i elevheftet og i boka, men blir referert til som Vele vele. Den ligger i to ulike 
versjoner. 

. 

8 Andre modeller Rikskonsertene bruker er standard konsertmodell – 35-40 min. konsert med eller uten forarbeid 
eller elevmedvirkning. Ellers kan forberedt elevmedvirkning brukes der noen utvalgte elever øver inn noe som 
brukes på konserten, eller som resultat av en større lokal forprosess som blir integrert inn i konserten med de 
profesjonelle. I halvdagsmodellen har man med forberedende aktiviteter. I en familiekonsert er konsertene 
tilrettelagt for familier i det offentlige rom. Se vedlegg.  
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a. Opplegget i grove trekk 

Musikerne presenterer seg selv. Inga forteller hvor hun kommer fra og at hun er den eneste 

som er ansatt som profesjonell joiker på heltid. Hun hilser på Nordsamisk og forteller hva 

hilsenen betyr. Martin presenterer seg som musiker og trommespiller og forteller hvilket 

forhold han har til joik og hvor lenge de har jobbet med dette prosjektet. Asbjørn forteller om 

sin musikalske bakgrunn og hvilke instrumenter han bruker, gitaren og datamaskiner til 

lydkulisser. De forteller hva som skal skje i løpet av dagen. 

 

i. Lynkurs i joik: 
Asbjørn lar elevene puste i plenum noen ganger mens han viser utpusten med armene. 

Deretter settes lyd på stemmen ved utpust. Så lager de en lyd som er ”så lang” – Asbjørn viser 

at den er 7 cm. Deretter skal de lage en felles lyd som er en halv meter. Til slutt skal de lage 

en lyd som er ”så lang” – han tar fram en hånd og viser at den er ”kjempelang”. Han får alle 

med seg på å finne en felles tone som de beveger opp og ned etter handbevegelsen hans, mens 

de puster individuelt. Så får de en inspirasjon. Asbjørn spør om de vet hva inspirasjon er og 

får delvis enkelte svar ”…at det er noe som gjør at de får lyst til å gjøre noe…” eller han sier 

det selv. Martin henter fram inspirasjonen som er en stol. De lar en felles stemme følge 

håndbevegelsen til Asbjørn over stolen. Tilslutt gratuleres elevene med at de har bestått 

lynkurs i joik del 1. De har joiket en stol!  

 

Martin forteller så om puls og elevene leter etter sin egen hjertepuls, hvor de deretter lager en 

stemme på sin egen puls. Han sier at hvis det er noen som ikke finner pulsen må de ringe 

ambulansen med en gang, men han tror ikke det da de ser veldig levende ut alle sammen. De 

lager så en felles puls ved å trampe med føttene som Martin etter hvert understøtter på 

tromme. Han oppfordrer de til å ha en mest mulig ”tight” puls som det sies hos jazzmusikere, 

det vil si så felles som mulig. De finner så en felles tone med stemmen som de etter hvert 

legger trykk på, fort og sakte, sterk ”fotballkampstemme” og svak. De gjør det samme 

med teksten vele vele, der det legges på puls i ulike tempo og styrkegrader. Han spør elevene 

om de vet hva joikelyder som vele vele, nå ja, lo jo osv. kalles og om de har sett på det i 

heftet. Mange elever husker at det blir kalt joikestavelser. Inga blir med og joiker rundt 

elevenes vele vele. 
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Inga forteller at joikestavelsene er geografisk betinget og forteller at det er fire 

hovedjoikedialektområder; sørsamisk, nordsamisk, lulesamisk og skoltesamisk eller østsamisk 

som de helst vil bli kalt. Under hvert hovedområde er det også flere underdialekter. Inga 

forteller at det blir joiket noen eller noe, aldri om noen. Hun spør om hva de vil gjøre hvis 

læreren ber dem male et bilde. De svarer da at de vil male et bilde. Hun sier at på samme måte 

som at de da vil male et bilde og ikke om et bilde vil de også i joik joike noe eller noen. Hvis 

hun skulle lage en joik til en av elevene som hun peker ut og spør om navnet til, forteller hun 

at det er viktig å kjenne henne godt slik at hun kan beskrive henne best mulig. Hvis hun er 

stille og innadvent har også joiken blitt det, eller litt melankolsk hvis hun var det. Er hun rask 

og ”livete” vil også joiken bli det. Hun forteller også at det er melodien som er viktigst og det 

bærende element for å joike denne personen eller tingen, dernest kommer teksten, med 

joikestavelser eller en tekst som beskriver den/det som joikes. Inga forteller om 

grunnprinsippene i joiken med eksempel til Behtar-Piera, med et A og et B tema som kan 

gjentas i en sirkulær form. Hun demonstrerer deretter hva hun gjør med stemmen for 

eksempel med tungen og munnhulen for å få fram særegenheter i joiken slik hun bruker det ut 

fra en nordsamisk måte å joike på. Hun inviterer elevene til å bli med henne på melodien. 

Musikerne kommer med på didjeridoo og trommer som understøtter stemningen i joiken 

gjennom instrumentklang og rytme. Elevene gjetter hvordan Behtar-Piera er som person og 

musikerne forklarer hvordan de bruker instrumentene for å beskrive/understøtte joiken, dvs. 

Behtar-Piera. For eksempel prøver Asbjørn ved bruk av didjeridoo’en å beskrive Behtar-Piera 

i kamp med ulven. Han forteller at joik trolig er den eldste nålevende musikktradisjonen vi 

har i Europa. Han forteller så om det australske instrumentet og at han bruker teknikken med 

sirkelpust slik at det bare ”går og går” alt etter hvor lang joiken er. Han forteller at didjeridoo 

er brukt av aboriginerne, urbefolkningen i Australia, og kan spores tilbake til 40 000 år gamle 

funn. 

 
Inga forteller så om dyrejoiker. Hun joiker ulven og lar elevene gjette hvilket dyr det er. En 

eller flere av elevene gjetter alltid rett på første forsøk. Hun demonstrerer hvilken stor 

spennvidde hun har når hun bruker stemmen. Hun joiker deretter valpen. De fleste elevene 

gjetter riktig der også, men noen kan tippe på katt eller et annet lite dyr. Tilslutt joiker hun 

kråka der elevene blir med. Hun viser med kroppen og hodet hvordan kråka går og 

beveger seg. Elevene joiker med, mens Asbjørn og Martin understøtter på instrumentene.  
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Asbjørn forteller om det sjamanistiske i den gamle samiske førkristne religionen og de 

snakker om hvilken funksjon sjamanen hadde. Inga viser fram runebomma og hammeren 

med ”ringler” hun har tatt med. Hun forteller om bjørnen i gammel samisk kultur og 

ritualene knyttet til det, som ikke finns lengre. Troen på å bevare og takke naturen gjennom 

ritualene var viktig og mange av ritualene var knyttet til nettopp det. Hun spør om det ikke er 

noe vi har glemt i dag, det å takke naturen for det vi får fra den. Bjørnen måtte takkes for hva 

den betydde og var over hele det arktiske urfolksområdet på nordkalotten, i Amerika og Sibir, 

blitt ansett som hellig, hos samene ”Guds hund”. Hun forteller så om bjørnejaktritualet, når 

jegerne omringet bjørnehiet, om kvinnenes ritualer og at kvinnene ikke kunne bruke 

kjørereinen som dro bjørnen på et helt år. Under bjørnemåltidet etter en vellykket jakt måtte 

de ikke knuse et eneste bein og de måtte samle alle beina og begrave det i den orden den var i 

når den levde. Bjørnefella ble satt opp mot en trestubbe og kvinnene fikk bind for øynene og 

skulle skyte med pil på den. Mannen til den kvinna som traff skulle lede jakta neste gang. 

Etter jakta varte sølibatet i tre dager, men for bjørnejegerens hustru varte sølibatet i fem dager. 

Hun joiker så bjørnen og bruker runebomma, mens hun beveger seg rundt i rommet. Martin 

understøtter rytmen med trommene. De forteller tilslutt hva som skal skje etter pausen.  

 

ii. Workshop og storgruppeøving: 
 

Storgruppa er sammen med Asbjørn og Inga. Inga joiker Vele vele. Hun forteller om 

inspirasjonen eller omstendighetene til det melodiske i joiken; ei kvinne sitter og passer på de 

små reinkalvene som ligger og sover. Hun ser på de små reinkalvene og lurer på hvem som 

kommer til å overleve av de røde små kalvene. Den er vemodig og hun oppfordrer elevene til 

å bruke det når de joiker med. Hun forteller at joikene gjerne er ”fri” selv om de står utført 

med noter i heftet, slik at det går an å ornamentere rundt melodien. Hun forteller at 

ornamenteringen hun bruker kan oppleves som ”falsk”, men kan være et særtrekk ved joik. 

Hun drar paralleller på dette til for eksempel arabisk sang, hvor man presser toneleiet rundt 

melodien. Hun lar de få prøve ut dette hvor kraften kommer fra magen mens de presser 

toneleiet. De tar ut små deler av melodien og lar elevene prøve det samme som hun. De viser 

gangen i joiken Vele vele hvor elevene er med i første og siste del, mens Inga improviserer 

over joiken i midtdelen. De snakker om hva improvisasjon er og hvor det brukes genremessig 

STORGRUPPA; 
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med henvisning til jazz og hip-hop. Asbjørn deler elevgruppa inn i to deler hvor det gjerne 

blir skapt et konkurranseforhold om å synge ”best”.    

 

Joiken Åarjelsaemieh9

 

 som betyr sørsamene, bygger på et ostinat mens Inga improviserer i 

en friere del midt i arrangementet. Dette har også elevene hørt på CD’en og har det i 

elevheftet de har fått på forhånd. Gruppene øver på å legge trykk på betoninger i ostinatet og å 

bruke stemmen litt ”grovere”. Når de har øvd inn de to joikene har de til slutt en generalprøve 

uten at smågruppene får være tilstede. Etter hvert ble antallet joiker som storgruppene øvde 

inn utvidet da det viste seg at de fikk mer tid under storgruppeøvinga. Tilleggsjoikene som ble 

brukt var Orbina, Antejoiken og Sami Ednan. De fikk også høre historiene bak joikene, den 

første om ei som var foreldreløs, den andre fra TVserien om Ante og den siste fra Grand Prix. 

Smågruppene består av ca. fire personer. De får en felles redegjøring av hva som skal skje og 

hva som er oppgaven deres. De går deretter inn på grupperommene, mens Martin går rundt og 

hjelper de i gang der det trengs, delvis også Inga når hun ikke er sammen med storgruppa. De 

skal ta utgangspunkt i kurset de har hatt tidligere på dagen og i musikktimene i forkant. Første 

skritt er å bruke en ”inspirasjon”, det vil her si å finne ut hva de skal joike om. De tar en kort 

idémyldring på det og de skal bruke egne ideer for hvordan de kan finne toner til joiken 

basert på det de skal joike, eller noen får hjelp til å komme i gang. De kan bruke 

joikestavelser eller en tekst på norsk eller samisk. Noen får hjelp til å finne det samiske 

ordet for hva de joiker og bruker det i joiken, eller de henter opp samiske ord de har hørt Inga 

brukt, for eksempel velkomsthilsenen. De skal finne instrumentering, noen har med 

instrumenter selv, eller de får låne på skolen eller av musikerne. De skal også finne en form 

på joikearrangementet og de får hjelp av Martin og delvis Inga der de trenger det. De skal ha 

en liten gjennomgang i gruppa tilslutt før de tar en generalprøve der konserten skal holdes.     

SMÅGRUPPENE; 

 

iii. Framføring: 
Musikerne begynner med et nummer alene, som de har vært i studio sammen med idéhaveren 

eller co-produsenten Fjellheim og laget, Nilse Piera. Dette er også en av låtene de har fått på 

CD’en som fulgte med elevheftet. Musikerne hadde også med joikearrangementet Hvorfor 

                                                 
9 Åarjelsaemieh og Vele vele er begge hentet fra gamle arkivjoikeopptak. Se nærmere i elevheftet. 
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gråter trærne noen steder10

 

. Deretter er det smågruppene som skal urframføre joikene sine. 

De er fire stykker på hver gruppe. Etter elevene kommer Inga med en joik alene Hento-Risten 

som er en personjoik. Storgruppene og musikerne framfører så joiken Vele vele som handler 

om reinkalver, joiket av ei som gjeter reinene i fjellet. På de siste konsertstedene ble 

Antejoiken og Sami Ednan framført i storgruppene, før siste nummeret var den sørsamiske 

joiken Åarjelsaemieh - sørsamene.  

b. Tema for elevjoikekomposisjoner 
Etter lynkurset ble elevgruppene samlet og de fikk vite hva de skulle gjøre, og tips om 

hvordan de kunne jobbe. De foretok en idémyldring i gruppene over hva de skulle velge som 

tema for joiken. Ei gruppe som hadde bestemt seg for å joike ei mus og en elefant, men ikke 

ble enige om hvem som skulle gjøre hva og hvordan de skulle gjøre det, fant tilslutt ut at de 

skulle joike Klompen – et særegent fjell like i nærheten. Noen grupper forandret joiketema 

underveis i prosessen. Elevgruppene laget en joikemelodi som de prøvde ut, med rytme. Etter 

hvert måtte de jobbe mot et arrangement til framføringa og finne ut hvilken form de skulle ha 

på arrangementet og hvilken instrumentering de kunne ha med i tillegg til det vokale. Det 

viste seg at smågruppene trengte tida de hadde til rådighet, og de fleste ble akkurat ferdige til 

konserten.  

 

Tema for noen joikekomposisjoner i elevgruppene i et utdrag skoler 
(Melodiene er vedlagt bakerst i rapporten): 
 

1. Hundejoik    - dyrejoik 
2. Julenissejoik   - ”personjoik” 
3. Piggsvinjoik   - dyrejoik 
4. Klompenjoik   - stedsjoik 
5. Trønderjoik   - personjoik 
6. Sveitserostjoik  - matjoik 
7. Grisejoik   - dyrejoik 
8. Regnjoik   - værjoik 
9. Dørjoik   - tingjoik 
10. Rektorjoik   - personjoik 
11. Revyfestivaljoik  - ”festivaljoik” 
12. Skippyjoik   - dyrejoik 
13. Rosenborgjoik  - fotballagjoik 
14. Søppelbøttejoik  - tingjoik 
15. Limjoik   - tingjoik 
16. Snøjoik   - værjoik 

                                                 
10 Tekst/melodi av Inga Juuso. 
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17. Regnjoik   - værjoik 
18. Adolf Hitlerjoik  - personjoik 
19. Elisejoik   - personjoik 
20. Lærerjoik   - personjoik 
21. Heisjoik   - ”tingjoik” 
22. Bluesjoik   - ”bluesjoik” 
23. Væntilasjonsanlæggjoik - tingjoik med politisk undertone 
24. Kujoik   - dyrejoik 
25. Namsenjoik   - stedsjoik 
26. Kaktusjoik   - plantejoik 
27. Gorillajoik   - dyrejoik 
28. Svampejoik   - tingjoik 
29. Kjøleskapjoik  - ”tingjoik” 
30. Gammelheimsjoik  - ”institusjonsjoik” 
31. Elgjoik   - dyrejoik 
32. Tor Gunnarjoik  - personjoik 
33. Froskejoik   - dyrejoik 
34. Bordjoik   - tingjoik 
35. Vottejoik   - tingjoik (”Votten te Michelle” – en varm og rolig joik 

som ev. kan være en personjoik) 
36. Cowboyjoik m.koreografi - ”cowboyjoik” 
37. Rocka kujoik   - dyrejoik 
38. Soljoik   - soljoik 
39. Ørnjoik   - dyrejoik 
40. Telefonjoik   - tingjoik 
41. Bussjoik ”Kallebussen” - ”tingjoik”   
42. Joik til Vesterfjellet  - stedsjoik 
43. Bjørnejoik   - dyrejoik 
44. Ulvejoik   - dyrejoik 

 
 

Emner for tradisjonelle, historiske joiker. Klassifisert av joikeinnsamleren Karl Tirén i 

utgivelsen Die Lappische Volksmusik, med over 550 joikemelodier11. Jeg har forsøkt å 

sette elevjoiker inn i denne klassifiseringen, de står i parentes med antallet bak12

 

.  

• Kosmos – bl.a. sol, måne, stjerne, nordlys (Soljoik)     1 

• Landskap – bl.a. fjell, beitedistrikt, isbre, dal (Klompenjoik, Vesterfjelljoik) 2 

• Sjøer og elver, vær – bl.a. vind, torden, regn, snø (Namsenjoik, Regnjoik – 2 stk., 

Snøjoik)            4 

• Ville dyr – bl.a. bjørn, ulv, gaupe, rev, mus, elg, hare (Elgjoik, Piggsvinjoik, 

Skippyjoik - kenguru, Froskejoik, Gorillajoik, Bjørnejoik, Ulvejoik)  7 
                                                 
11 Graff ”Den samiske musikktradisjonen” s. 400-402 Fanitullen 1993 
12 Dette er kun et utdrag fra noen skoler, og vil kun antyde et visst bilde av temavalg hos noen elevgrupper. 
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• Tamme dyr – bl.a. rein, hund, hest (Hundejoik, Grisejoik, Kujoik, Rocka kujoik) 4  

• Fugler, lavere dyr – fisk, bremse, mygg (Ørnjoik)     1 

• Mennesker (Trønderjoik – Bjarne Brøndbo, rektorjoik, Adolf Hitlerjoik, Elisejoik, 

lærerjoik, Tor Gunnarjoik)        6 

• Åndeverdenen – guder, skytsånd, sieidi, runebomme, hulder    0 

• Stallo (Julenissejoik)         1 

• Følelsesliv – bl.a. glede, sorg, kjærlighet, misunnelse, hat    0 

• Forskjellige motiv – bl.a. ild, byer, land, gruve, tog, reintyveri, ungdom, gamle tider 

(Sveitserostjoik, Dørjoik, Søppelbøttejoik, Limjoik, Heisjoik, Væntilasjonsanlæggjoik, 

Kaktusjoik, Svampejoik, Kjøleskapjoik, Gammelheimsjoik, Bordjoik, Vottejoik, 

Telefonjoik, Bussjoik)          14 

• Ulike sanggrupper – bl.a. arbeidssang, friersang, gjetersang, bryllupssang, 

humoreske, religiøse sang, nidvise, sørgesang, drikkesang, flytte- og vandresang, 

vuggesang (Bluesjoik, Cowboyjoik, Revyfestivaljoik, Rosenborgjoik)   4 

 

I nordsamisk joik, hvor joiketradisjonen er mest livskraftig, er det i dag vanligst med bruk av 

personjoiker13

   

. Hos Tirén er kun 40% av joikene til mennesker. Hos elevene er det dyrejoiker 

(11) og tingjoiker (14) som er mest brukt, ikke så mye bruk av personjoiker (6). Elevgruppene 

hadde mange ideer for hva de skulle joike, før de ble enige om et til slutt. Mye bruk av humor 

skapte mange artige forslag. Mange valgte seg tema ut fra hvordan de kunne bruke 

musikalske virkemidler, hvordan de kunne finne tekster som passet til, hva som passet best ut 

fra det som var oppgaven deres i dette opplegget. Mange bestemte tema ut fra hva som ville 

gjøre mest suksess blant kameratene i publikum, hva som var mest aktuelt eller artig hos de. 

Joikene ga stor jubel fra tilhørerne som var på konserten, spesielt elevjoikene ble godt mottatt.  

 

 

 

 

                                                 
13 Fjellheim 2002 s. 175 
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6.  SÆRTREKK I JOIK I DETTE OPPLEGGET UT FRA EN 
ALLMENN TEORETISK BASIS.                                         
Noen forskningsreferanser. 
 

a. Strukturell grunnmening14

i. De skal joike noe eller noen – ut fra en inspirasjonskilde.  

 

De skal bestemme seg for hva eller hvem de skal joike. Dette kan beskrives gjennom 

instrumentbruk, gjennom å bruke variabler som rask – sakte, sterk – svak eller ulik 

instrumentklang. Dette kan varieres i forhold til formen og utviklingen i joiken. For eksempel 

joiket ei gruppe elva Namsen. Der ble instrumentene og det vokale, i rytmikk og klang, brukt i 

ulikt tempo og intensitet for å beskrive elvas vei ned elveløpet. Dette ble understøttet av de 

rytmiske elementene i joiken. Joiken hadde to tema eller musikalske motiv som ble gjentatt og 

man fikk en utvikling i løpet av forløpet, både i joiken og det joiken skulle beskrive. For 

eksempel øket joiken tempo der elva gikk fortere. Gruppa som joiket Namsen ble invitert opp 

igjen til et ekstranummer mens Inga joiket rundt melodien og Martin understøttet på trommer. 

De ble veldig godt mottatt av publikum. Ei gruppe som joiket regnet som gikk over fra yr til 

styrtregn, viste dette med musikalske virkemidler, i intensitet, rytmikk og melodisk bevegelse.  

 

1. Referansefunksjonen.  
Det at det skal joikes noe eller noen, som her blir tydeliggjort for elevene gjennom en 

konkret inspirasjon, kan innen forskningsreferanser henvises til at en joik har en 

referansefunksjon15. Inspirasjon trenger ikke nødvendigvis knyttes til et objekt, men det 

kan gjøres i dette tilfellet i og med at inspirasjonen skulle være konkret og legge føringer 

for hva som skulle joikes. Joiken viser til noe konkret, den tilhører et objekt, vanligvis et 

dyr, et sted, en person eller annet16

                                                 
14 Oppdeling av struktur og kommunikasjon i joikens meningslag gjøres av Ola Graff i hans doktoravhandling og 
baserer seg på semiologisk analyse. ”Mening i joiken – en allmenn teoretisk basis” Om kjæresten min vil jeg 
joike 2003 

. Ved at joiken symboliserer personen eller 

gjenstanden, representerer den derved personen eller gjenstanden/stedet. Dermed fungerer 

joiken som et musikalsk navn. Det kan sies at joiken, hvis det er en personjoik, bekrefter et 

15 Graff 2003 s. 147-152  
16 Det kan være ulike oppfatninger om hvorvidt en joik må knyttes til et objekt, eller om det er tilfeller hvor det 
ikke gjøres. Jeg forholder meg i denne sammenhengen til Graff. 
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menneskes identitet eller er menneskets innerste navn17

ii. De skulle lage en joikemelodi.  

. Tittelen på joiken bestemmes i en 

slik tolkning av referanseobjektet.  

Denne melodien kan ha få toner eller flere som repeteres i en repetitiv rundgang så lenge 

joiken varer. Joiken kan sies å være sirkulær i sin form. Ei gruppe som joiket et kjøleskap med 

Tine melk som sto inne på øverommet, brukte fire toner i joiken sin Tine Kjøleskap. Den var 

basert på sekund, kvart, kvint og oktavløp. Den fikk dermed et pentatont preg som er mye 

brukt i nordsamisk joik18. Dette kan også kalles en åpen melodistruktur hvor kvart, kvint og 

oktav er fremtredende19. Oktavsprang i melodien er et vanlig trekk, også i sørsamiske joiker, 

gjerne med glidende opp- og nedgang. I elevjoiken ble e-endingen i ordet brukt i en glissando 

oppgang og nedgang. Ei gruppe som joiket en lærer gjennom å bruke uttalelser denne læreren 

brukte å komme med, uten å bruke navnet, hadde også glissandoløp som gikk opp til en none 

og ned igjen til oktaven under20. Ellers var det tonale hos elevene veldig forskjellig, med 

melodier med modalt preg, moll, pentatont, dur eller fritonalt. En joik består gjerne av få 

toner, for eksempel fire eller fem21. De bestemte selv hvilke toner de skulle bruke, eller 

hvilken ”tonalitet” joiken skulle ha22

 

. En del grupper brukte både melodiske og rytmiske 

elementer fra joikematerialet som var med i elevheftet og på CD’en som utgangspunkt til 

egne melodier som passet til teksten, referanseobjektet eller til arrangementet. Bruk av 

nedskrevne noter i elevheftet og i læreboka vil kunne være en nyttig ressurs for å gi nytt liv til 

gammelt stoff, gjennom et musikalsk språk som lærere og elever kjenner og bruker, som en 

støtte til det musikalske, det lydlige eller klingende. 

1. Musikalsk konstruksjon.  
Melodien kan lages gjennom henvisning til referanseobjektet og den kan lages som en 

musikalsk konstruksjon23

                                                 
17 Graff 2003 ss. 152. Melodien som illustrerer det typiske ved personen er uttrykt av Per Hætta. 

. En joik har vanligvis en fast underliggende struktur, en 

musikalsk-strukturell identitet selv om den kan framføres med en viss variasjonsbredde. 

Denne grunnstrukturen kan vise hvilken form joiken har i bunnen selv om den kan 

framføres friere mellom de ulike formdelene og strukturen kan vise til hvilken tonalitet 

18 Fjellheim 2002 s. 174. 
19 Graff i Aksdal et.al. 1993 s. 412 
20 Se vedlegg med elevjoikekomposisjonene. 
21 Fjellheim 2007 ”Elevhefte” s. 11 
22 Jeg bruker begrepet tonalitet om de tonene som er valgt, selv om det er atonalt, modalt, fritonalt etc. 
23 Graff 2003 ss. 152.  
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joiken har24. Et vanlig trekk i joik er at det brukes noen få og relativt korte musikalske 

tema eller formdeler, hvor etterfølgende tema/formdeler er utformet i forhold det første, 

ganske fritt oppbygde temaet25

                                                 
24 I vedlegget har jeg tatt med den melodiske grunnstrukturen til et utdrag av joikene som elevene laget, dvs. at 
form, instrumentering o.a. ikke kan leses ut av den. 

. Dette repeteres og skaper til sammen et musikalsk forløp i 

ei framføring. Joikemelodien kan ha en formstruktur med bruk av melodiske og rytmiske 

motiv. Dette er basisen for å skape karakteren i den musikalske utformingen som 

beskriver den/det som joikes. Musikalsk beskrivelse av et objekt vil gripe fatt i eller 

framstille et eller flere aspekt ved objektet, og som regel illustrerer melodien det typiske 

ved personen eller objektet, gjennom adferd, egenskaper, lyder etc. Det vanligste er en 

direkte lydlig etterligning av lydlige sider ved objektet som blir imitert i musikalsk form, i 

skolekonsertproduksjonen i form av vokal og instrumental bruk gjennom klang, rytme, 

form, etc. Gruppa som valgte å joike Klompen, det særegne fjellet like ved byen der 

skolen lå, brukte få toner i joiken. De fortalte at det var turen deres opp dit de prøvde å 

beskrive, som at de ble slitne på tur oppover, de hadde med lyder fra bilen de kjørte i m.m. 

Joiken ble fin, og vi så for oss forløpet i joiken. Her kunne de jo valgt andre virkemidler 

for å beskrive fjellet, som er bratt på den ene sida mot byen, og ser ut som en klump. De 

kunne valgt toner som ville ha beskrevet fjellet ut fra formasjoner og annet, for eksempel 

gjennom en bratt oppgang i melodien der fjellet bølger bratt oppover. Slik kan man jo 

diskutere om det egentlig var fjellet de joiket, eller om det ikke heller var bil- og gå-turen 

opp dit eller seg selv. Samtidig vil turen deres kunne knyttes til fjellet, og sånn sett kan 

joiken beskrive en hendelse som er knyttet til joikeobjektet. Noen grupper hadde lagt inn 

vokale sprang eller brukte stemmen på en utpreget måte for å beskrive det de hadde valgt 

som tema for joiken. Den metodiske utforming til skolekonsertprosjektet er basert på at de 

skal bruke sin egen lyd og joike på en måte som alle klarer. Inga demonstrerte en mer 

ornamenterende og spisset bruk av stemmen, som hun oppfordret elevene til å bli med på. 

En del av elevene prøvde ut dette, både i gruppeøvingene og når de skulle fremføre det. På 

denne måten kan opplegget være med på å differensiere bruk av stemmen. De kunne selv 

velge om de ville prøve ut stemmen mer eller bruke sin egen stemme på en enklere måte. 

Ei gruppe som joiket Vesterfjellet hadde med blåseinstrumenter i tillegg til 

rytmeinstrumenter og sang. Utover i arrangementet sekvenserte de melodien til lysere og 

lysere leie for å beskrive den bratte oppgangen i fjellet. Joikens motiv gikk sakte men 

25 Graff 1993 s. 414 
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sikkert høyere før joiken stupte ned et bratt stup, vist musikalsk med glissando i vokal og 

trombone, noe som skulle gjenspeile fjellets form. 

 

2. Tonemaleri.  
Referanseobjektet beskrives ved hjelp av musikalske virkemidler, gjerne rent lydlige 

etterligninger. Musikken skal på en eller annen måte ligne på objektet gjennom en rekke 

musikalske uttrykksmidler. Dette ble tydelig demonstrert da Inga joiket kråka og både 

stemmebruk og bevegelser viste hvordan kråka gikk. Joiken etterlignet lydene til kråka. 

Det samme i ulvejoiken, da den både gjennom det vokale og instrumentbruken fikk en 

”rå” stemning, mens det motsatte var tilfellet i valpejoiken. Ei elevgruppe som joiket 

gammelheimen hadde en ”rusten” spiss stemme som skulle beskrive de gamle som var 

der. Denne gikk igjen i store deler av framføringen. I Gorillajoiken brukte elevgruppa 

”gorillalignende” lyder for å beskrive dyret de joiket. Det samme i Hundejoiken der de 

brukte bjeffelyder og annet for å beskrive hunden. 

  

iii. Bruk av joikestavelser og/eller ord ”dajahusat”.  
Tekstene de valgte var enten på norsk eller samisk. De skulle knyttes til den/det de skulle 

joike. Ei gruppe joiket RBK – Rosenborg ballklubb. De hadde fått av Inga det nordsamiske 

ordet for Rosenborg som ble gjentatt. En joik kan joikes uten å bruke tekst26. En joiketekst 

blir ut fra denne definisjonen en joiketekst ved at den knyttes til en joikemelodi. 

Referansefunksjonen konstituerer joikemelodien som referensiell meningsbærende enhet, som 

symbol på objektet. En joiketekst, kaldt dajahusat på nordsamisk, er språklige uttrykk, dvs. 

formuleringer, ord og stavelser, som anvendes til en joikemelodi, og det knyttes til en 

joikesituasjon27

 

. En joik kan ha mer eller mindre tekst og den teksten som brukes kan fortelle 

om egenskaper hos et objekt, fysiske trekk eller karaktertrekk, handlinger, hendelser, 

holdninger eller utsagn. Ei gruppe joiket en bestemt lærer ved skolen og joiken var bygd opp 

av to utsagn som denne læreren brukte å komme med i tillegg til joikestavelser. Dette virket 

kjent for tilhørerne slik at de visste hvem det var snakk om uten at det ble brukt navnet til 

læreren.  

 

                                                 
26 Graff 2003 ss. 152 
27 Graff 2003 ss. 157 
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b. Improvisasjonsaspekt 
Improvisatorisk eller fast struktur i tekst og melodi.  
I utgangspunktet er all joiking improvisatorisk i den forstand at man joiker og dikter til 

hverandre i gitte situasjoner28. Joikene vil etter hvert innta en fast ”grunnstruktur”, en 

musikalsk-strukturell identitet eller en relativt fast form, selv om de kan bli framført noe ulikt 

fra gang til gang, alt etter situasjonen den bestemte joiken blir framført i. De ulike joikedelene 

kan i en joiketradisjon framføres friere inni og mellom hver formdel, men man kan sette opp 

en grunnstruktur for hver joik. Sånn sett kan improvisasjon brukes som et kompositorisk 

verktøy før joiken inntar sin faste form, i tillegg til at man kan framføre den litt ulikt for hver 

gang, med variasjon. Kort sagt kan man si at en joik kan improviseres fram til en fast melodi, 

men kan fremføres noe ”fritt”. Her kan man også snakke om personlige variasjoner i det å 

framføre en og samme joiken, og at en joik kan forandre seg etter hvert som flere framfører 

den. Det er fritt for enhver å lage nye melodier eller tekster, men det blir påpekt at det 

forutsettes at man kombinerer blikk for karakteristiske hendelser og trekk hos 

referansepersonen med uttrykksmessig fantasi og beherskelse av joikekodene. I dokumentert 

tradisjonelt materiale er tekstene og melodiene forholdsvis uforanderlige, men dette kan jo 

være et forhold ved empirisk dokumentasjon som ikke så lett lar seg påvise. Rytmiske og 

språklige formuleringer viser at tekstene må ha fått ganske fast utforming29

 

. Enkelte joikere 

forteller at man kan dikte opp ny tekst mens man joiker, og slik kan joike en joik så lenge man 

selv vil, ut fra den aktuelle situasjonen. Dermed kan man si at det kan brukes både faste og 

improviserte tekster. Teksten kan da tilpasses den aktuelle situasjonen eller konteksten, men 

et fellestrekk er at de er konkret og nært referanseobjektet, inspirasjonen eller det/den som 

joikes, gjerne i form av korte, treffende karakteristikker. Allikevel vil man si at det er den 

samme joiken som har en relativt fast form. Etter hvert som joik er mer vanlig fra en scene 

eller i innspilt form, vil også dette aspektet forandre seg. Inga Juuso er en av flere joikere som 

bruker improvisasjon rundt selve grunnjoiken og i tillegg kan ha rene improvisatoriske deler 

som del av en framføring av en joik, eller et arrangement som bygger på en joik.  

 

                                                 
28 Graff 2003 s. 207 
29 Ibid. 
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c. Kommunikasjonsmening 

i. Kommunikasjon.  
Ut fra en allmennteoretisk forståelse om joik, handler en joik om meningsformidling i ulike 

samhandlingssituasjoner30

 

. Det vil si at den fungerer som kommunikasjon. Denne 

kommunikasjonen har både en musikalsk og en tekstlig side. Men for at det skal kunne bli en 

reell samhandlingssituasjon eller kommunikasjon forutsetter det at både den/de som joiker og 

den/de søm hører på joiken forstår meningsinnholdet og kan lese de bildene som brukes. Det 

forutsettes en kodefortrolighet for at budskapet som formidles kommer frem og forstås. Dette 

er knyttet til sosiale situasjoner eller kontekster. En kontekst kan forstås både som selve 

situasjonen rundt framføring av joiken, dvs. tid, sted og omstendigheter. Det kan også forstås  

som det som joiken handler om eller refererer til, eller bakgrunnen for at joiken oppsto. 

Samhandlingssituasjonen vil være reell hvis de involverte eller aktørene har en 

kodefortrolighet, en sosial fortrolighet og er inneforstått med relevante bakgrunnsfaktorer. 

Dermed kan man forstå joik ut fra en kollektiv bruk, ut over det rent estetiske i en 

performance-situasjon som en selvstendig kunstform.  

ii. Kjennskap til bakgrunn 
Kjennskap til bakgrunnen er en av faktorene som skaper en forskjell mellom de som er kjent i 

miljøet og forstår innholdet, og de som er utenforstående31

                                                 
30 Graff 2003 s. 163 

. I og med at elevene skulle være 

med fra bunnen av og bestemme hva joiken skulle handle om og hvilken form og virkemidler 

de skulle bruke, fører det dermed til at dette blir mer virkelighetsnært til dem selv i deres 

hverdag. Elevene skulle bygge opp en joik fra bunnen av og selv bestemme hva/hvem som 

skulle joikes og virkemidler som skulle brukes. Den musikalsk bruken styrer de gjennom 

tonalitet, rytme, klang, tekst/joikestavelser, form og innhold. Dermed vil de ha en sterkere 

fortrolighet med de valgene som bestemmer joiken. De kunne ta utgangspunkt i det som var 

kjent i elevgruppa, i nærmiljøet eller på skolen, og bruke de referansene de hadde selv. De 

hadde mulighet til å komme med treffende karakteristikker slik at ordene og de musikalske 

virkemidlene ga assosiasjoner om egenskaper hos personen, stedet eller dyret, eller en 

hendelse som var knyttet til vedkommende og som de andre i miljøet kjente til. Typisk for 

joiketekster er at beskrivelsene ofte er i form av bilder og hentydninger. Bildebruken kan 

gjøre tekstene mer malende, mer poetiske, på den ene sida selve bildet og det andre det som 

31 Graff 2003 s. 159 
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bildet symboliserer. For å forstå joiketekstene kreves det både språklig og kulturell 

kompetanse. Man må ikke bare forstå språket, men også de språklige bildene. I metodikken til 

skoleprosjektet hadde både utøverne og tilhørerne mulighet for det. I de joikene som 

musikerne brukte forklarte de innholdet og bakgrunnen for elevene, gjennom å fortelle 

historiene til joikene. Den didaktiske bruken av joik er her da satt inn i en sosial eller kollektiv 

sammenheng der aktørene i høy grad kjenner hverandre og nærmiljøet sitt. De ulike skolene 

med sine skolekoder er dermed den sosiale rammen rundt det å skape og å framføre joiker. 

Når joiken da settes inn i en skolekontekst er et slikt opplegg hvor elevene bruker egne ideer 

til å skape joik med på å knytte det nærmere til hva joik handler om. Alternativet med å lære 

seg allerede etablerte joiker vil på enkelte områder kunne fjerne det noe fra kjernen i 

joikeforståelse slik den kan tolkes ut fra en allmennteoretisk basis. Samtidig ble opplegget til 

elevene satt inn i en tradisjonell ramme, slik at de fikk høre hvordan joiken kan joikes med 

Inga som joiket uten bruk av instrumenter. De fikk også høre tradisjonelle joiker brukt på en 

ny og skapende måte i instrumentale arrangementer og klangkulisser, både av musikerne selve 

dagen og i elevmaterialet, samt i CD’en til læreverket. Når de i tillegg fikk høre historiene til 

joikene fortalt kunne de forstå mer av meningsinnholdet. Storgruppa skulle fremføre to 

fellesnummer sammen med musikerne, som var basert på gamle kildejoiker i nye 

arrangementer. Tradisjonell joik vil ses i sammenheng med et visst miljø, person eller natur, 

og den ses i sammenhenger mellom utøvende joikere og settingen eller konteksten til 

tilhørerne32. Tradisjonell joik kan ses på som et sosialt og estetisk uttrykk som har mange 

betydninger over et bredt register ut over de rent musikkestetiske, fra å skape sosial kontakt, 

formidle informasjon, følelser og personlige holdninger. I tillegg kan den være et medium for 

å overføre dyptliggende sosiale og kulturelle verdier, gjerne med en politisk undertone. 

Tradisjonelt har man også det som kan kalles for en kompleks joik, som består av flere 

parallelle handlinger hvor motivbruken flettes inn i hverandre33. Til en viss grad kan man 

finne det i elevjoikene, for eksempel der elevene joiket ”Væntilasjonsanlægget” som gikk på 

den dårlige luften i rommet, men hvor handlingen gikk rett inn i en opphetet debatt i 

lokalmiljøet om bygging av ny skole, dårlige skolebygg, politiske prioriteringer etc. Det 

performative aspektet går ut på at tilhøreren gir et budskap som kan tolkes ulikt alt etter 

lytterens kunnskap i emnet34

                                                 
32 Stoor 2007 s. 16 

. Tilhørerne til ”Væntilasjonsanlæggjoiken” var kjent med 

debatten om ny skole på stedet og kunne derfor lese innholdet som ble formidlet. 

33 Stoor 2007 s. 170, med referanse til Israel Ruong. 
34 Stoor 2007 s. 169 
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Klompenjoiken kan man si handlet om fjellet, men den handlet like mye om bil/gåtur opp dit.. 

Noen få joiker hadde dermed en fortelling i joikeforløpet, noe som også er brukt i tradisjonell 

joik selv om det ikke er så framtredende i dag. I den didaktiske bruken av joik som her er 

brukt er joiken tatt ut av sin tradisjonelle ramme og med utgangspunkt i det musikalske i 

joiken, satt inn i en ny. På den måten kan man si at man bringer en musikalsk tradisjon videre 

i et nytt formspråk som passer til bruken, eller settingen. Metodikken baserer seg på at 

elevene skal kunne lage musikk, og denne musikken skal formidle noe. 

 

 

7. REFLEKSJONER RUNDT BRUK AV JOIK I ET 
KULTURELT MANGFOLD. 
Fjellheim som har stått for den metodiske utformingen i skolekonsertprosjektet, har også vært 

svært delaktig i arbeidet rundt å få en oppgradering og synliggjøring i forhold til å formidle 

kunnskap om joik. Han mener det er nyttig at kulturer får lov til å utvikle seg videre slik at 

man også i fremtida kan ha et kulturelt mangfold, men det viktige er at kulturene får utvikle 

seg på deres egne premisser. Han påpeker at den norske kulturen bør ha en status og at man 

har en trygghet i sine egne kulturuttrykk, uavhengig av om man er sigøyner, norsk 

hardingfelemann eller samisk. Man bør ha en trygghet og kunnskap om ens egen kultur som 

gjør det enklere å møte andre kulturer og dermed å samarbeide. Fjellheim framhever at 

formidling av kunnskap om joik bør skje innenfor institusjoner og arenaer som er en naturlig 

del av vårt moderne samfunn. Han viser til at joiken veldig lenge har manglet en utdanning 

som har vært satt i system. Det fins riktignok musikk- og kulturskoler som tilbyr joik i 

Finnmark. Han mener at det er viktig at man utdanner unge, men også at tradisjonelle joikere 

kan få kunnskap om hva de gjør, samt hvordan og hvorfor de gjør det. Det ligger masse 

kunnskap hos joikere som de ikke kan formidle videre fordi de mangler et begrepsapparat og 

de mangler innsikt i hva de gjør. Så i forhold til joik har man en mangel på utdanning som 

veldig mange andre musikkulturer har. Utdanning er sånn sett viktig og det er viktig at 

utdanningen foregår i etablerte institusjoner av folk som kan dette. Dermed vil de som har 

interesse for et felt kunne fordype seg i det, ikke kun de som er innenfor et bestemt miljø. Han 

ser at det finnes et fantastisk utbygd institusjonsnettverk og mener det er en fordel at 

institusjonene kan dra veksler av hverandre. De ulike kulturer bør få lov til å ha en 

utdanningsmulighet innafor sitt felt der de for det første kan utvikle seg på sine egne 

premisser, men også kan få en innsikt i sin egen kultur der de kan få et begrepsapparat. Man 
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bør få redskaper til å forstå sin egen kultur, forstå hva man gjør ut over den operative 

kunnskapen de sitter inne med35

 

. Dermed vil man også forstå hvilke muligheter som ligger i å 

kommunisere med andre, men da i en gjensidig kommunikasjon eller en gjensidig kulturell 

dialog. Fjellheim eksemplifiserer dette med jazz hvor musikerne vet alt hva de gjør, der et 

kulturmøte med en som behersker kunsten å joike dermed vil foregå på jazzmusikerens 

premisser. Hvis man tar utgangspunkt i det musikalske er det viktig at man har innsikt og 

musikalske termer for hva man gjør. Da vil man kunne forstå og dermed også formidle det. På 

den måten vil man lettere samarbeide og dra det beste ut av den ene kulturen og dra gode ting 

ut av andre kulturer og kanskje skape nye kulturuttrykk. Da vil man også kunne videreføre en 

lang kulturell tradisjon som omfatter en voldsom erfaring og kunnskap som har utvikla seg 

over mange hundre, kanskje mange tusen år. Dermed blir utdanning veldig viktig for å gi 

kulturene en utviklingsmulighet og en status. 

En del samiske elever jeg snakket med i Namdalen, mente opplegget hevet deres status i 

forhold til kameratene. De var spesielt opptatt av at det var fint at de andre elevene fikk høre 

mer om deres bakgrunn, og at det i tillegg til å være lærerikt for dem, var med på ”…å løfte 

dem litt…” som de selv forklarte. Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og 

nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske joiken utgjør derfor en naturlig del av det 

kulturelle mangfoldet. Selv om utviklingsproduksjonen foregår i Trøndelagsfylkene som kan 

knyttes opp til det som kan kalles programområdet Åarjelsaemien Dajve, Sør-Sapmi eller det 

sørsamiske området, vil man ha like stort behov for å nå ut med kunnskap om joikekulturen 

på nasjonalt plan, i perspektivet kunnskap om ”norsk kulturarv”. En elev jeg snakket med 

etter heldagsopplegget, som ikke var samisk, fortalte at hun ville lære seg å joike i framtida. 

Hun ville bruke det som vuggesanger når hun selv fikk barn, og ga uttrykk for at dette var en 

dag hun sent ville glemme. Hun var også med og sang solo under en av fellesjoikene i 

storgruppa. Slik vil opplegget kunne fungere for alle elevene, ut fra deres egen interesse og 

fasinasjon, på samme måte som med annen musikk. Inga Juuso som er en viktig 

tradisjonsbærer i å joike og å formidle joikens innhold, tror ikke at joiken som et vokalt 

uttrykk kan overleve i den formen. Ungdommene i dag bruker ikke å synge, derfor ville det 

vært unaturlig at de skulle ”…sitte og høre på en konsert med bare joik…”. Dermed mener 

hun at det er viktig å overføre joiken i et uttrykk som barn og unge bruker i dag, bare man er 

bevisst hva som er joik og hva som ikke er det. Hvis man må kunne videreføre 

                                                 
35 Operativ kunnskap er gjerne referert til som ”taus” kunnskap eller tacid knowledge på engelsk. 
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joiketradisjonen må ungdommene få lov til å utvikle seg musikalsk og ta i bruk dette gjennom 

å inkorporere eller å transformere det inn i et musikalsk uttrykk de kjenner, både som lyttere 

og gjennom deres egen praksis. Joikearrangementene eller låtene fenget også elevene, joikene 

var …”coolest” med instrumenter, men fine uten også36

 

. I utviklingsprosjektet ”Med joik som 

utgangspunkt” vil ungdommene kunne utvikle seg musikalsk, med joik som utgangspunkt. 

Opplegget er lagt til, og bygd på, deres referanser. Dermed vil de også i tillegg til å utvikle 

seg musikalsk, få mer innsikt og kunnskap om joik, og på den måten ha mulighet for å 

videreføre et viktig musikalsk-kulturelt uttrykk.  

 

8. Oppsummering 
I denne rapporten har jeg forsøkt å beskrive hvordan joik er brukt i en didaktisk sammenheng 

i en skolekonsertproduksjon. Jeg har prøvd å beskrive opplegget og hvordan det er lagt opp ut 

fra en tradisjonell forståelse av joik. I den sammenheng har jeg støttet meg til høgskolefaget 

”Med joik som utgangspunkt” og noen forskningsreferanser om tradisjonell joik. Jeg har 

prøvd å fremheve hva som er idégrunnlaget eller metodikken i en slik pedagogisk 

sammenheng hvor bruken av joik er ”løftet” ut av sin tradisjonelle ramme og brukt som 

metode i musikkopplæring. Min intensjon har vært å prøve å beskrive hvordan joik har blitt 

brukt som utgangspunkt for å utvikle elevenes musikalitet gjennom å lage musikk bygd på 

egne joiker de selv har skapt. Dermed hvordan joik kan brukes for å komponere eller 

lage/skape musikk. I tillegg har jeg prøvd å vise hvilken ramme eller setting som opplegget er 

satt inn i. Her vil elevene i ungdomsskolene møte profesjonelle i en produksjon som bygger 

både på tradisjonell joik og en moderne bruk av joik. Jeg har forsøkt å vise hvordan opplegget 

er lagt til elevenes ståsted og har knyttet det mot noen kulturelle aspekter både rundt elevene, 

men også mot en tradisjonell joikeforståelse ut fra de forskningsreferansene jeg bruker. 

Avslutningsvis har jeg vist til hvordan opplegget kan settes inn en nåtidig samfunnsdebatt ut 

fra idéhaver og andre sitt ståsted. 

 

 

 

 

                                                 
36 Fra et intervju med en av publikummerne etter konserten. Dette ga både elevene uttrykk for, samt at lærerne 
påpekte det. 
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Rikskonsertene/F.Fjellheim ”Med joik som utgangspunkt” – elevhefte heldagsprosjekt 2007 

 

I tillegg intervju og samtaler med joikeren Inga Juuso, musikerne Asbjørn Berson og Martin 

Smidt samt elever og lærere ved noen skoler under skolekonsertturneen. Intervju og samtaler 

med idéhaver og metodisk utformer Frode Fjellheim. Samtale med produsenten Kristin 

Løseth Waade i Musikk i Nord-Trøndelag og prosjektkonsulent Egil Rundberget i 

Rikskonsertene, samt veiledningsressurs fra HiNT Anders Dalane. 

 

I tillegg opptak med video og lydbånd fra skolekonsertturneen. Noe av dette er presentert i 

DVD’en Didaktisk bruk av joik i en utvidet konsertmodell. Denne bør ses i sammenheng med 

rapporten. 
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Vedlegg  

 

 

KONSERTMODELLER FOR RIKSKONSERTENE 

Noen eksempel; 

• Standard konsertmodell: 35-40 minutters gymsalkonsert. 

- Med/uten standard forarbeid/etterarbeid 

- Med/uten spontan elevmedvirkning 

• Forberedt elevmedvirkning: Standard konsertmodell hvor noen utvalgte elever 

øver inn noe spesielt som sys inn i programmet rett før konserten starter. 

• Utvidet medvirkning av elever og/eller lærere i forprosess og/eller konsert. 

Forprosessen kan inkludere aktiviteter over lengre tid før konserten. Resultatet 

av forprosessen (elevmedvirkning) integreres i (utvidet) konsert.  

• Halvdagsmodell: Forberedende aktiviteter (begrenset antall deltakere) i for 

eksempel to timer før avsluttende konsert. 

• Heldagsmodell: Forberedende aktiviteter (stort antall deltakere) som oftest hele 

skoledagen før avsluttende konsert. 

• Familiekonsert: Produksjon tilrettelagt for familier i et offentlig rom. 

 

 

 

 

 

ELEVJOIKEKOMPOSISJONER 

En del av grunnstrukturen i noen elevkomposisjoner. Form, instrumentering, utvikling i 

joiken, motstemmer og annet kan ikke leses ut av dette. Heller ikke rytmiske tema, 

”trommegroover” og annet som ble brukt i tillegg til melodirytmen. 
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