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Gula gula av Mari Boine – samisk sang med samspillarrangement 
Av Kristin Fonnes 

 

I 2017 feirer vi at det er 100 år siden samene hadde sitt første møte som samlet samer fra nord og 

sør og fra Norge og Sverige. Det skjedde i Trondheim i 1917. 

 

Sangen finner du på side 555 i Sang i Norge (boka skal finnes som klassesett på alle skoler). 

 

Målgruppe:  

Sangen kan synges av alle elever fra 1. til 10. klasse, og samspillarrangementet passer fra 

mellomtrinnet og oppover. 

 

Om sangen 

Gula gula betyr «Hør, hør», og er en insisterende oppfordring om å se på oss selv som del av 

miljøforurensingen, og om å gjenoppdage at vi selv er en del av denne jorda vi forsøpler. «Hvorfor lar 

du jorda forsøple, forgifte, forvitre?» «Jorda er vår alles mor. Hvis vi dreper den, dreper vi oss selv.» 

 

Hør Mari Boine synge sangen her. 

 

Den samiske teksten er spennende å lære seg, og gjennom å utforske disse ordene og lydene kan vi få 

et annet forhold til det samiske. Det samiske språket gir også musikken et helt eget preg. 

 

 

Dere trenger: 

- To eller flere djember eller andre trommer 

- Xylofoner og/eller gitarer 

- Andre perkusjonsinstrumenter hvis dere ønsker det 

 

  

http://www.musikkiskolen.no/
http://notebutikken.no/sang-i-norge-flexibind.html
https://www.youtube.com/watch?v=F3YM_cnt_go
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Framgangsmåte 

1. Syng sangen for elevene, eller lytt til Mari Boine. Snakk litt om hvordan det høres ut, og hva sangen 

handler om.  

 

2. Rytmen: Sett deg på en stol foran elevene, og be dem klappe ett klapp på lårene, og to klapp i 

hendene, slik at dere får en 3-takt. Gjør dette noen ganger, og bytt så til en 2-takt: ett klapp på lår og 

ett klapp i hendene. La dem fortsette å klappe, mens du roper «bytt!» innimellom, og fortsett til alle 

klarer byttene. Etter hvert bytter du stadig oftere, og til slutt ber du dem klappe annenhver 3-takt og 

2-takt. Du må gjerne si «en-to-tre, en-to» eller «ka-ra-sjok, al-ta», «pøl-se og lom-pe» eller noe annet 

som passer.  

 

3. Elevene skal nå klappe, mens du synger sangen på stavelsene «re-on-loi-lo» (eller det du mener 

passer ut fra innledningen til Mari Boine). Vær litt tøff, og kast deg ut i en litt joikete type stemme – og 

fortell gjerne elevene at du prøver deg på det, og at det skal de nå også gjøre. 

 

4. Elevene slutter nå å klappe, og du lærer dem sangen på disse stavelsene. Bruk spørsmål/svar-

metoden (du synger en linje, de svarer), før dere syr det sammen. Få elevene til å etterligne din måte å 

synge på. 

 

5. La halvparten av elevene danne rytmegruppa. To (eller flere) spiller på trommer: Tungt slag i midten 

på «1», og lette slag på kanten på de andre slagene. Resten av gruppa klapper som før. 

 

6. Den andre halvparten synger. Sett i gang rytmene, og tell opp «en-to-tre, en-to, en-to-tre» - og så 

starter dere å synge. Bytt! 

 

7. Legg til en overstemme hvis dere ønsker – den ligger en ters (to toner) over hovedstemmen hele 

veien. Dette er ikke nødvendig, men blir veldig fint, og kan settes inn i noen av versene ved en 

framføring. 

 

8. Øv den samiske teksten (det holder med ett vers!). Med forberedelser fra læreren er dette ikke 

vanskelig: Sett en strek i teksten der uttalen er annerledes enn norskspråklige skulle forvente, og vær 

sikker på uttalen selv før du lærer det bort. Øv uttalen med elevene på spesielle steder, og syng hver 

linje for seg flere ganger. 

http://www.musikkiskolen.no/
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9. Xylofon/gitar: I Sang i Norge er det skrevet inn en ostinatstemme, som går: E-G-H-D-H (oppover fra 

E, og ned fra D igjen, i samme puls som rytmen, gjentas gjennom hele sangen). Denne er grei å spille 

på xylofon hvis du fjerner stavene som ikke brukes, og kan også læres på gitar, men den går litt raskt. 

La noen elever få spille disse instrumentene. 

 

10. Øv på å sette dette sammen, eksperimenter med hva som blir fint – bare melodiinstrumenter og 

sang først, eller kanskje innlede med trommene? Eller skal en elev synge sangen solo først, i et litt 

saktere tempo, før trommene setter inn? Skal andrestemmen komme inn andre gangen sangen 

synges? Skal det være en instrumental solodel? En improdel? Kanskje skal trommeslagerne «nynne» 

en dyp tone i rytmen de spiller? Hvordan får vi fram stemningen? Sett gjerne inn andre 

perkusjonsinstrumenter, regnstav kan for eksempel bli fint som innledning og avslutning, maracas og 

egg kan supplere rytmen etc. 

 

11. Bestem dere for en form, og lag en framføring – om det bare er for dere selv, eller for et lite eller 

stort publikum. Forsøk å oppnå absolutt stillhet og konsentrasjon noen sekunder før og noen sekunder 

etter at dere er ferdige. Dette vil gi en kvalitativt annerledes opplevelse for både de musiserende og 

publikum. 

 

Lykke til! 

 

 

http://www.musikkiskolen.no/

