Kursplan för Musikverkstad
Denna kurs skiljer sig från de ordinarie instrumentalkurserna, på det viset att det är en förberedande
grundkurs ämnad att leda eleven till ett specifikt instrument.
Mål med undervisningen:
•
•
•
•
•
•

Väcka elevens intresse för musik.
Ge eleven en bra musikalisk och rytmisk grund.
Ge varje elev möjlighet att utvecklas i sin egen takt och efter egna förutsättningar.
Ge eleven möjlighet att uppträda inför publik.
Ge möjlighet till förberedelse inför högre musikstudier.
Ge inblick i olika musikstilar.

Undervisningen syftar vidare till att ge eleven redskap för ett fritt och självständigt förhållningssätt till
sitt instrument. Genom de olika nivåerna av kursen ges eleven tillfälle att bekanta sig med
övergripande spelmönster inom olika traditioner, och uppmuntras att använda sin egen kreativitet till
att tolka och variera grundmönster inom olika genrer.
Både notläsningskunskaper och gehörsmässig memorering tränas. Eleven ges även stöd att utveckla
sin förmåga att själv komma på egna tankar och idéer
Syfte
Undervisningen syftar vidare till att ge eleven redskap för ett fritt och självständigt förhållningssätt till
sitt instrument. Genom de olika nivåerna av kursen ges eleven tillfälle att bekanta sig med
övergripande spelmönster inom olika traditioner, och uppmuntras att använda sin egen kreativitet till
att tolka och variera grundmönster inom olika genrer.
Både notläsningskunskaper och gehörsmässig memorering tränas. Eleven ges även stöd att utveckla
sin förmåga att själv komma på egna tankar och idéer
Musikverkstad har som syfte att man ska få prova på att spela och lära sig grunderna på de instrument
som man oftast stöter på i en vanlig pop/rock grupp, dvs. gitarr, bas, trummor, piano och sång. Kursen
kan även ses som en förberedelse inför specifika instrumentalkurser.
Kursen kan läsas individuellt och progressionen läggs då upp efter elevens förutsättningar. Om kursen
läses i grupp startar progressionen när alla elever är anmälda och en terminsplan upprättas.

