


samspill (ˈsɑmspil) 
substantiv nøytrum

det å virke i fellesskap, harmoni



Hva er samspill?

Samspill er kommunikasjon og deltagelse i hverandre 
Henning Rye, professor ved institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

Samspill kan beskrives som en opplevelse av gjensidig og tydelig oppmerksomhet og kontakt 
Turid Brynildsrud, Høyskolen i Vestfold.

Godt samspill betyr å gjøre hverandre gode og bidra til at den enkelte lykkes 
Hege Hvammen, servicesjef, Flytoget for 47 flytogverter og togførere.

Gruppeundervisning kan ha klare pedagogiske fordeler:

Samarbeidslæring, felles utveksling av opplevelser og synspunkter. 
Samhørighet gjennom kollektive musikalske opplevelser. 
Elevene blir forbilder for hverandre.



Instrumentalundervisning har tradisjonelt vært knyttet til en 
mesterlærertradisjon der én lærer underviser én elev. 

Gruppeundervisning ble innført som organiseringsform i kulturskolene for 
en del år siden, hovedsakelig av økonomiske grunner. Det var – og er - 
store diskusjoner i fagmiljøene om fordeler og ulemper knyttet til 
gruppeundervisningsformen. 
I én til én undervisning har læreren muligheter for å tilrettelegge aktiviteter 
for den enkelte elev og gi all sin oppmerksomhet til denne ene eleven i 
undervisningstiden (Lepper og Woolverton (2002). 
Likevel viser forskning innenfor gruppeundervisning, at godt tilrettelagt og 
planlagt gruppeundervisning kan gi gode og kanskje bedre resultater enn 
individuell undervisning for enkelte alders- og instrumentgrupper (Daniel 
2008).25 

Forholdet mellom individuell undervisning og gruppeundervisning i den 
enkelte kulturskole er derfor et sentralt tema også når man skal fokusere 
på ressurser som ønskes avsatt til talentutvikling. Den enkelte skoles vilje 
til - og muligheter for - å være fleksibel i valg av organiseringsform i den 
ordinære undervisningen kan være avgjørende for om skolen kan 
organisere tilrettelagt undervisning for utvalge elever.

- Sammenheng mellom   
startalder og oppnådd 
utøvernivå.



Hvorfor samspill  -  hvorfor musikk

Påstand:

Enetimer - instrumentalister
Samspill/gruppeundervisning - musikere

Hvorfor spille?
Sosial aktivitet /fellesskap/personlig ansvar

Øyeblikkene når alt er på plass, alle er tilstede
Få den opplevelsen inn i nybegynnerundervisning.

Mestring
Mestring

Opplever man det en gang, vil en jobbe for at de 
øyeblikkene skal komme igjen.









Mini ( 4 - 6 år) Storgruppe (7 - 8 år)

Ordinær

Under - 
visning

45 min
(alene)

Lillelørdag

Lørdagsskolen

Skoleorkester
aspirant ( 2år)
(UNOF)

Skoleorkester
(UNOF)

Kammer

Folkens

Unge musikere Juniorsolistene

Filiokus



Elever fra kulturskolen i samspill med Trondheim 
symfoniorkester



De aller fleste blåseelever har 
samspill gjennom sitt lokale 
korps.

Samspill som en del av den 
daglige utviklingen i kulturskolen 
er likevel viktig.

Samspill organiseres gjennom 
ordinær aktivitet, men elevene 
kan i tillegg søke kammermusikk 
som egen disiplin.





TKKs slagverkensemble

Orkester

Korps

Djembegrupper

Band

Prosjekter / Studio











Kulturskolens første band med eget 
materiale på nett.



Ensemblene er inndelt etter alder:

3. - 5. klasse

6. - 7. klasse

Videregående ( For de som har gått på ordinær 

sangundervisning en stund)

Ensemble: Solo / Kor / Teori / Prosjekter / Konserter



 - for Nidarosdomens jente- og guttekor

Kulturskolen organiserer aspirantopplæringen til 
Nidarosdomens jente- og guttekor.



 - Rom med 8 digitale piano

 - Rett i band
 - Go4it
 - Kammermusikk
 - Lille lørdag
 - Orgelklubben “Ludvig”



Etablert i 1986

Best mulig undervisning med tilgjengelige ressurser.

Mangfoldig tilnærming til musikken

Hovedinstrument
Kammermusikk 
Lørdagsskoleorkester

Kvartett = 1 pr. stemme



Samspill
Ensemble vektlegges sterkt ved Lørdagsskolen. Aktuelle ensembletyper er: blåseensemble, kammerorkester, 

vokalgruppe, pianoklasse, jazzensemble og elevstyrte kammergrupper. Gruppene settes sammen for hvert år ut i fra 

den aktuelle elevgruppen. Med jevne mellomrom etableres det større samspillprosjekter.

Timeplan ved Lørdagsskolen
● kl 08 15 - 09 45 : Teori og hørelære

● kl 10 00 - 11 30 : Ensemblespill

● kl 11 30 - 12 00 : Lunsj

● kl 12 00 - 12 45 : Egenøving/prosjekter/lydprøver til Lørdagskonserten

● kl 13 00 - 14 00 : Lørdagskonsert









Tilbud for teaterelever som viser en ekstra interesse og dedikasjon 
for og ville utvikle seg innen teaterfaget. 
8 elever fra 13 år og oppover deltar i fordypningstilbudet skoleåret 2013/14. 
Elevene som deltar har gjennomgått audition. 
De har ukentlig undervisning med TKK pedagoger i teater og dans. 
I tillegg har de verksted på helg med eksterne kursholdere. 

Tilbud for sirkuselever som viser en ekstra interesse og dedikasjon 
for og ville utvikle seg innen sirkusfaget. 
Tilbudet er basert på et 10 ukers opplegg med preproduksjon og forestillinger i tillegg.. 
TKK pedagoger har fagansvar og gjennomfører undervisningen i fordypning sirkus.
9 elever fra 12 år og oppover deltar på fordypningstilbudet i skoleåret 2013/14.



Vi gir også skoleåret 2013/14 et fordypningstilbud til 
elever fra 13 år og opp som har spesiell interesse og 
forutsetning for faget. Dette gis til 10 elever på 10 
lørdager/søndager i løpet av skoleåret.

Likesinnede og spesielt interesserte elever har her et 
treffpunkt. Man lærer/ motiveres av hverandre og det 
er sosialt berikende.

“Mitt bidrag til det hele”











Etterspørsel

Ventelistetiltak

Bassister

Vokal

Hva kan vi tilby som elevene ikke finner på “nettet”?

Motivasjon/mestring

Tydeligere hva som kreves av den enkelte

Sosialt

Kollegialt







- Rett på musikken.
- Flere lærere jobber sammen.
- En uke - lærer hvert sitt instrument på en låt
- Neste uke - sammen i band
- Alle skal prøve alle instrumenter.
- Spille for hverandre på timene.
- Konserter
- Studioinnspilling
- Krever utstyr!!!
- Etter første år velger de instument




















