
Vi er samer - Læringsressurs 

  
 

Fasit  

Samisk musikk 

Før oppgaveløsning er det fint om dere samler sammen samisk folkemusikk fra 
spotify/ITunes, eller låner fra biblioteket CDer med ulike samiske artister: Mari Boine, 
Wimme Saari, Sami Grand Prix, Deatnogátte Nuorat,  Nils Rune Utsi,  Adjágas,  Arvvas,  
Duolva Duottar, Inga Juuso, Niillas Holmberg,   Maria Mårtenson, m. fl.  

1. Hva kalles den samiske folkemusikken? Joik 

2. Hvilke funksjoner har den hatt, og fortsatt har blant samene?  Personjoiken ble brukt 

til  å minnes kjente og kjære på. Joik blir også brukt til historiefortelling om hendelser 

og personer.  

3. Hvem var den første som kombinerte joiken med moderne musikkformer? Finn ut 

mer om ham! Nils-Aslak Valkeapää 

4. Lytt til ulike måter å joike (tradisjonell joik) på. Hvordan synes du ulikhetene er? 

5. Lytt til moderne joik. Hvilke instrumenter og andre musikksjangre finner du i joikene? 

Sjanger: jazz, tekno, rap, klassisk sang og salmesang,  Instrumenter: , bass, saxofon, 

gitar, trommer, også ofte rytmeinstrumenter av f.eks reinklov.  

6. Personjoiken er den mest kjente samiske musikksjangeren, men det er også vanlig å 

joike steder, naturfenomener, hendelser og ville dyr. Her kan du lytte til ulike sjangre: 

http://www.calliidlagadus.org/web/index.php?artihkkal=384&giella1=sam  

7. Påskefestivalen i Kautokeino arrangerer Sámi Grand Prix, hvert år på påskeaften. Det 

er en stor begivenhet med musikere og nye joiker, låter og deltakere fra hele Sápmi.  

De konkurrerer i to klasser: Tradisjonell joik og moderne joik. Finn ut hvem som vant 

sist i de ulike kategoriene.  

8. Paroppgave: Bruk andre kilder og finn ut mer om samisk førkristenreligion. Bruk 

digitale presentasjonsverktøy til utarbeiding, presentasjon og publisering. Hold kort 

muntlig foredrag om emnet  for de andre i klassen.  Det er viktig at du øver deg på å 

velge ut relevant informasjon fra nettet. Relevant informasjon betyr informasjon og 

eksempler som bidrar til å belyse og levendegjøre faget.  

9. Bruk andre kilder og finn ut mer om kristningen av samene. Hjelpespørsmål:  I hvilket 

tidsrom skjedde det?  På hvilken måte skjedde det? Det er viktig at du øver deg på å 

velge ut relevant informasjon fra nettet.  

http://www.calliidlagadus.org/web/index.php?artihkkal=384&giella1=sam

