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Behörighet och tillträde  

Behörig till kursen är den som har antagits till SMI:s musikpedagogprogram. 

Lärandemål 
Studenten skall efter genomgången kurs kunna 
- visa elementära spelkunskaper på trummor, elbas, elgitarr och keyboard  
- visa genrekännedom genom sång och spel på det egna huvudinstrumentet i pop- och 

rockensemble  
- lära ut enklare populärmusikalisk repertoar till en ensemble  
- läsa noter och tabulatur för ovanstående instrument  
- nedteckna musik från inspelad förlaga  
- behärska ljudinställningar på instrumenten, mikrofonteknik samt grundläggande PA-

teknik  
- visa färdigheter och kunskaper i instrumentvård och stämning 

Kursinnehåll  
I kursen tillägnar sig studenten tillägnar sig genrekännedom om musik där 
kompinstrumenten har en viktig roll, samt utvecklar verktyg för att spela i samt leda 
pop- och rockgrupper på grundläggande nivå. 
 
Kursen är uppdelad i två delkurser som läses parallellt: 
A) Praktisk instrument- och genrekännedom (2,5 hp) 
Delkursen behandlar följande moment: 
• Praktisk instrumentkännedom – trummor, elbas, keyboard och elgitarr 
• Praktisk genrekännedom – huvudinstrument och sång 
 
B) Pop- och rockensemble (2,5 hp) 
Delkursen behandlar följande moment: 
• Ensemblespel på de olika instrumenten i kompgruppen 
• Nedteckning (plankning) och instudering av repertoar med de övriga i ensemblen 
• Konsertproduktion 

Genomförande 
Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av lektioner och workshops. 
Studentens närvaro och aktiva deltagande i kursens genomförande krävs för 
examination. Frånvaro kan i förekommande fall kompenseras med kompletterande 
uppgifter i samråd mellan kursansvarig och student. 
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Examination 
Examination sker genom förelagda uppgifter som redovisas skriftligt, muntligt och/eller 
i gestaltande form enligt gällande instruktioner.  
Kursen skall examineras senast tre år efter att studenten genomgått kursen. 

Betyg 
Godkänd, Underkänd. 

Appendix 
Studiehandledning, examinationsinstruktion och aktuell kurslitteratur samt information 
om hur kursvärdering ska gå till, delges av kursledaren senast vid kursstart. 


