
FAGPLAN ROCKEVERKSTED  
LÆRER: STEINAR FLATEMO OG BREDE VESTBY  

  
Rockeverksted er et fag som inneholder flere instrumenter som 

trommer, gitar, bassgitar, piano/keyboard og sang. Hovedfokus er samspill da 

rockeverkstedet i utgangspunktet har gruppeundervisning, men også utvikling på eget 

instrument for den enkelte.  
  

Faseinndeling  

På kulturskolen deler vi elevene inn i fire faser ut i fra hvilket musikalsk nivå de befinner 

seg på. Disse er:  

Fase 1: Begynnernivå  

Fase 2: Mellomnivå  

Fase 3: Høyere mellomnivå  

Fase 4: Viderekomment nivå  

  

Fase 1  

Begynnernivå – elever fra 5. trinn  

  
Undervisningen tar utgangspunkt i at vi får elever som har forskjellig utgangspunkt på 

sine instrumenter. Noen kan litt når de begynner, mens andre kan ingenting. 

Læremetoden er å lære på gehør samt lære å spille etter besifring. På begynnernivå 

(fase1) starter vi med å lære enkle 2 til 3 akkorders sanger/låter fra pop og rock 

verdenen. Progresjonen på dette nivået kan være langsom med en del repetisjoner. 

Samspill og samarbeid innad i gruppen står sentralt i undervisningen.  

  

  

Læringsmål:  

  

- lære å spille/synge enkle låter og rytmemønstre på gehør  

- vurdere egen fremførelse/musisering  

- lese enkel besifring/akkordskjema  

- være deltagende i utforming av arrangering av musikken som fremføres  

- øve jevnlig og samarbeide med lærer og foresatte om øvingsrutiner - 

 fremføre musikk minst en gang pr skoleår  

  



Fase 2 Mellomnivå  

  
Undervisningen her tar utgangspunkt i å utvide repertoaret både med hensyn til videre 

utvikling på eget instrument og låtvalg. Elevene får i større grad ansvar for valg av 

hvilke låter/sanger de skal lære samt at de selv innad i gruppen skal komme med 

forslag om utforming av låtene i samarbeid med lærer.  

  

  

Læringsmål:  

- imitere musikalsk form og uttrykk i forskjellige sjangere innen pop/rock  

- vurdere sitt eget og medelevers spill i samspillet  

- lese besifring/akkordskjema  

- være deltagende i utforming av arrangering av musikken som fremføres samt 

enkel improvisasjon (solo)  

- øve jevnlig og samarbeide med lærer og foresatte om øvingsrutiner - 

 fremføre musikk minst en gang pr skoleår  

  

  

  

  

  

  

Fase 3 og 4 Høyere mellomnivå/ viderekomment nivå  

  
Undervisningen på dette nivået tar utgangpunkt i at bandet/gruppen er mest mulig 

selvgående i forhold til innøving av låter, enten det er eget stoff eller coverlåter. Lærer 

er her mer i bakgrunnen og fungerer mer som en veileder og inspirator. Band som er 

kommet på dette nivået vil bli utfordret til spille i settinger som de vanligvis ikke spiller 

i, det vil si akkompagnere sangere, kor, korps og teateroppsetninger.  

  

  

Læringsmål:  

- lære gjennom å lytte til flere forskjellige sjangere  

- vurdere sitt eget og medelevers spill  

- lese besifring/akkordskjema  

- være deltagende i utforming av arrangering av musikken som fremføres samt 

improvisasjon(solo)  

- Videreutvikle gode øvingsrutiner  

- fremføre musikk minst en gang pr skoleår, alene som gruppe eller i samarbeid 

med andre grupper.  

Organisering av undervisningen 



 

Utover de 38 ukene arrangeres det studiodager hvor elevene får spilt inn en sang i 

løpet av en hel skoledag. Dette skjer i samsvar med skolen og foreldrene ber elevene 

fri til dette.  I tillegg opptrer vi under World Cup i Kvitfjell, som er i vinterferien og 

Landsbyrock som er siste helga i skoleferien. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


