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Välkommen till din utbildning vid

Utbilda dig till instrumentalpedagog,
sångpedagog eller logonom
SMI erbjuder en unik utbildning som ger dig en gedigen och formell
pedagogisk kompetens för olika sammanhang, skolformer och
uppdrag där den frivilliga undervisningens didaktik står i fokus.

Som student vid SMI får du en pedagogisk, konstnärlig professionsutbildning av kompetenta och erfarna lärare. Du får undervisning
som fördjupar och breddar din konstnärliga förmåga, både individuellt och i samspel med andra. Du får handledning i didaktiska kurser,
i egen pedagogisk tjänstgöring samt genom anordnad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du lär dig att bearbeta och utveckla material
från olika genrer, stilar och traditioner och att tillsammans med andra
studenter planera och genomföra pedagogiska konstnärliga projekt.
Du utbildas i ny teknik och får kännedom om aktuell forskning och
nya pedagogiska rön som ger dig god beredskap inför din
yrkesutövning.
I utbildningen utvecklar du färdigheter och förmågor att undervisa
såväl individuellt som i grupp och ensemble, på olika stadier, för olika
åldrar och i olika sammanhang.
Efter musikpedagogexamen vid SMI kan du komplettera din utbildning vid annat lärosäte och erhålla formell lärarbehörighet för ämnet
musik i grundskola och gymnasium.

Sedan 1 juli 2017 finns SMI på campus Flemingsberg, i större lokaler
anpassade för musik och konstnärligt skapande.

SMI:s nya lokalisering erbjuder dig som student ett spännande
universitetscampus med drygt 16.000 studenter tillsammans med
campusområdets övriga lärosäten, Södertörns högskola, KTH, KI och
Röda Korsets högskola. SMI:s etablering vid campus Flemingsberg
innebär spännande utvecklingsmöjligheter som du som student kan ta
del av och engagera dig i – genom möten, projekt och samverkan med
de övriga högskolorna på campus, i lokal och regional samverkan med
det omgivande samhället, med internationella utbyten och interkulturella perspektiv – med målet att utveckla ditt ämnesområde inom
såväl högre utbildning som forskning.

SMI på campus Flemingsberg!
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PROGRAMUTBILDNING
Musikpedagogprogrammet
PROFILER
Accordeon

Piano

Bleckblås (trumpet, trombon, tuba, valthorn)

Slagverk

Elbas/kontrabas

Stråk (violin, viola, cello, kontrabas)

Elgitarr

Sång

Gitarr (nylon/stålsträngad)

Träblås (tvärflöjt, oboe, klarinett, fagott, saxofon)

Kandidatexamen i musikpedagogik 180 hp innebär tre års

3) Ämnesdidaktik med fokus på beprövad erfarenhet:
Vid SMI värderar vi allas didaktiska erfarenheter högt.
Såväl dina som dina studiekamraters och lärares yrkesoch livserfarenhet ses som en resurs och en grundval i
den ämnesdidaktiska undervisningen. Under hela
utbildningen har du en nära kontakt med det fält du
utbildas för genom bland annat egen undervisning,
studiebesök och praktikprojekt.

heltidsstudier fördelade på 120 hp ämnesstudier inom
vald profil och 60 hp övriga studier, huvudsakligen
utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
Högskoleexamen, musikpedagogisk utbildning 120 hp är

för dig med tidigare konstnärlig examen i musik, eller
motsvarande reell kompetens utifrån studier inom
musikområdet samt relevant längre yrkeslivserfarenhet.
Programmet motsvarar två års heltidsstudier med 80 hp
ämnesstudier och 40 hp övriga studier, utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och verksamhetsförlagd utbildning
(VFU). Utbildningen kan även läsas på 75% över tre år
eller 50% över fyra år.
Musikpedagogprogrammet vilar på tre stadiga pelare av
lika vikt och omfattning:

1) Konstnärlig förmåga: Genom konstnärlig utbildning
utvecklar du dig som musiker för olika musicerande
sammanhang och för att vara en inspirerande förebild för
dina elever. Du utvecklar din konstnärliga förmåga
genom fördjupande och breddande studier på ditt
huvudinstrument och genom studier i ensemblespel,
arrangering och ensembleledning.

Examen ger dig formell kompetens att undervisa som
musikpedagog med inriktning mot ett instrument eller
sång, med ensembler, grupper och enskilda elever på alla
stadier. Du kan efter examen söka komplettering av din
utbildning med 90 hp vid annat lärosäte och på så sätt få
behörighet att undervisa i grundskola och
gymnasieskola.
Mer information om musikpedagogprogrammet
hittar du på www.smi.se

2) Vetenskapligt förhållningssätt: Forskningsbaserad
kunskap ger dig viktig vägledning i din musikpedagogiska utveckling. Genom teoretiska studier i pedagogik,
musikvetenskap och vetenskapsteori tränar du att kritiskt
utvärdera och undersöka de sammanhang en musikpedagog kan befinna sig i. Du tränar också din förmåga att
formulera dig om dina och andras erfarenheter och
kunskaper på ett välgrundat och vetenskapligt sätt.
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Intervju med två studenter på Musikpedagogprogrammet
Masuka Maeta läser musikpedagogprogrammets
tvååriga påbyggnadsutbildning för musiker.
Vad har du för tidigare utbildning och i vilka sammanhang har
du varit musikaliskt verksam innan du sökte SMI?

Jag kom till Sverige 2001 och redan från början tänkte jag att
bli pianolärare, så var det även i Japan. Jag har en fyraårig
musikerutbildning med mig därifrån och innan det läste jag
även tre år på musikgymnasium.
Flera föreslog SMI men det var lite för tidigt för mig för att
jag inte kunde språket. Jag spelade en del, bland annat i
orkester, celestastämman i An American in Paris av Gershwin.
Och så fick jag tjänst som vikarie på en kommunal musikskola, men tyckte att jag behövde mer kunskap för att bli en
bra instrumentlärare. Men jag vågade inte söka SMI än, jag
tog en omväg och läste på Komvux för högskolebehörighet,
pedagogik på Umeå universitet ett år, och sedan musikvetenskap först på Uppsala och sen Stockholms universitet. Då
kände jag att jag kunde fackspråket lite bättre inom musik
också. Och sen sökte jag SMI.
Efter din första termin på musikpedagogprogrammet - har
utbildningen uppfyllt dina förväntningar så här långt?
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Ja faktiskt, här har jag fått bredda mina kunskaper. Jag har
precis börjat förstå upplägget, hur mycket jag behöver jobba
och så och nu har jag övningselever genom SMI.
Bor du nära?

Jag bor i Eskilstuna, så det är enkelt att ta tåget direkt till
Flemingsberg.
Vad har varit särskilt intressant, användbart eller utmanande?

Man kan verkligen använda sina kunskaper från musikerutbildningen och sedan får man bredda sig här genom att möta
nya genrer till exempel, det är bra tycker jag. Jag kanske kunde
förstå genrerna i huvudet tidigare men här spelar vi dem.
Något annat du skulle vilja förmedla till den som funderar på
att söka en musikpedagogisk utbildning?

Jag upplever att SMI fungerar som länken mellan oss studenter och yrkeslivet. Det är bra för de som kommer från andra
länder att söka hit och förbereda sig för att bli lärare. Och jag
tycker att utbildningen har en bra balans mellan teori och
praktik som verkligen leder till eget reflektionsarbete och
utveckling.

Marc Linder läser musikpedagogprogrammets
treåriga kandidatutbildning.
I vilka sammanhang har du varit musikaliskt verksam innan du
sökte SMI?

Jag har inte läst estetiskt program men under gymnasietiden
gick jag fyra lektioner i veckan på kulturskolans musiklinje,
huvudinstrument, biinstrument, teori och ensemble. Och så
spelade jag gitarr i Västerås Kulturskolas storband, det var
mycket jazz, funk och soul då. Sen har jag gått på musiklinjer
på folkhögskola. Och efter det har jag och min fru skrivit och
spelat musik i veckorna och jobbat med annat för att försörja
oss på helgerna.
Nu är du precis halvvägs in i utbildningen – nämn något som
varit särskilt intressant eller utmanande?

Dels alla olika genrer som jag måste ta mig igenom på elgitarr
är väldigt utmanande och utvecklande. Jag är ganska driven
och jag tycker det är väldigt kul, alltså jag har alltid älskat att
spela gitarr. Och jag upplever att jag aldrig har utvecklats så
mycket på elgitarr som nu när jag går på SMI.
Gitarrundervisningen är väldigt strukturerad och allt är
tydligt uppstyrt, en massa examinationer, och så utsätts man
för nya grejer som man måste öva på. För mig är det perfekt,
kreativ frihet inom tydliga ramar. Jag får utlopp för min
kreativitet genom att jag måste utveckla mig och ta nya steg
mot olika håll som jag kanske inte skulle ha gjort annars.
Väldigt, väldigt roligt är också arrangering och ensembleledning, två av de bästa kurserna, jättekul. Jag känner att jag
skulle kunna tänka mig att gå vidare och bli dirigent och
skriva stora arr.
Det kanske blir som en fortsättning på det du gjorde innan SMI
när du skrev mycket egen musik?

Ja exakt, och jag har alltid tänkt mycket arrangering när jag
skriver popmusik, men jag har ju tänkt mer för ensemble, inte
så mycket stråk och annat som man kan bygga på. Så det är ju
som att vidga sin repertoar.
Varför valde du att utbilda dig på SMI?

SMI är de enda som har det här upplägget att läsa tre dagar i
veckan. För mig som har familj finns det ingen möjlighet att
jag skulle kunna vara fem dagar i Stockholm. Nu kan jag bo
hemma och pendla, tre dagar i veckan gör det ok. Jag sökte
ingen annan högskola.
I vilket eller vilka områden inom musik och musikpedagogik ser
du dig själv verksam efter utbildningen?

Som musiklärare på högstadiet i vanliga grundskolan, jag
kommer med största sannolikhet vara verksam på deltid i
grundskolan och deltid kanske på kulturskolan dessutom
skriva musik och vara musiker.

Har du lärarexamen?

Nej, men jag kommer att fortsätta plugga efter SMI, läsa
kompletterande utbildning som jag förhoppningsvis kan klara
av på ett år eftersom jag kan tillgodoräkna mig en hel del från
den här utbildningen. Och det var ju också en av anledningarna till att jag ville utbilda mig, att jag behövde ha lärarleg.
Men den här utbildningen har också fått mig mer intresserad
av att ha gitarrelever igen. Jag hade det ett tag efter gymnasiet.
Då tyckte jag inte att det var så jättekul men nu känns det
roligt både med enskilda elever och med grupper, kanske för
att man har mycket fler verktyg så klart. Och sen skulle jag
även vilja jobba med ensembler i kulturskolan.
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PROGRAMUTBILDNING
Logonomprogrammet
Högskoleexamen i logonomi 120 hp ger dig en fördjupad
och breddad kompetens att arbeta som röstpedagog.
Som logonom arbetar du med förebyggande rösthälsa,
med människors kommunikativa förmåga och med rösten
och talet i konstnärliga sammanhang såsom utveckling
av uttrycksfullhet, engagemang och variation.

Logonomprogrammet är för dig med tidigare erfarenhet
av konstnärligt och pedagogiskt arbete inom röstområdet
och omfattar två års heltidsstudier med 80 hp ämnesstudier och 40 hp utbildningsvetenskaplig kärna (UVK).

Det finns en stark koppling i utbildningen mellan
konstnärlig, pedagogisk och vetenskaplig kunskap,
kompetens och erfarenheter vilket av många studenter
upplevs som värdefullt och bidrar till utbildningens höga
kvalitet. Genom studier i bland annat muntlig framställning och röstträning får du en praktiskt tillämpad
undervisning i röstens och talets grunder och möjligheter. Studier om forskning samt studenternas och lärarnas
erfarenhet av röstligt arbete inom olika fält, bidrar till
dynamik och kunskapsutveckling inom ämnesdidaktiken
och metodiken. Under hela utbildningen praktiserar du
genom att själv undervisa, delvis med handledning.
Detta redovisas på olika sätt och blir också föremål för
diskussion och problemlösning i den didaktiska
undervisningen.
Examen ger dig en formell kompetens som logonom för
arbete med förebyggande röstvård, med människors
kommunikativa förmåga och med rösten och talet i
konstnärliga sammanhang. Uppdrag finns inom en rad
områden där det ställs stora krav på hållbar röstanvändning och kommunikativ kompetens till exempel i
organisationer och företag, ledarskapsutbildningar, inom
media, vid teatrar, i utbildningar, på universitet och
högskolor, i yrken där rösten är ett nödvändigt redskap.
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Särskild behörighet
Behörig att söka är den som har examen på grundnivå
om 120–180 hp inom pedagogiskt och/eller konstnärligt
område, eller har annan relevant högskoleutbildning till
exempel inom logopedi, samt har erfarenhet av arbete
som pedagog inom röstområdet.
Du kan även ha tillägnat dig motsvarande reell kompetens genom

pedagogisk utbildning/erfarenhet
utbildning/erfarenhet av arbete med den egna rösten
ȤȤ utbildning/erfarenhet av rösten som arbetsredskap i
kommunikativa sammanhang
ȤȤ utbildning/erfarenhet av konstnärligt, gestaltande
arbete med rösten.
ȤȤ
ȤȤ

Den reella kompetensen bör kunna dokumenteras för en
sammanlagd tid om minst fyra år inom ovanstående
områden eller delar av dessa. Du kan exempelvis ha varit
verksam som dramapedagog, teaterpedagog, körledare,
röstpedagog, sångpedagog, musiklärare, kursledare,
sångare, skådespelare, berättare, präst, retoriker, programledare med mera.
Mer information om logonomprogrammet hittar du
på www.smi.se

Samtal mellan två studenter som går Logonomprogrammet
Halina Larsson Diver och Maria Havrell studerar
första året på Logonomprogrammet.
M – Nu är vår första termin på Logonomutbildningen snart

slut. Det är så oerhört roligt och stimulerande, det känns som
en ynnest att få möjlighet att gå här. Jag var nog inte medveten
om vilket djup och vilken enorm bredd utbildningen har. Och
alla engagerade lärare som gör att man utvecklas väldigt
mycket.

H – Ja, det är ännu roligare än jag trodde, vi får både teori och

praktik och eftersom vi är en så liten grupp blir det stort fokus
på den individuella utvecklingen också. Lyxigt!

M – Och för mig som reser fungerar det väldigt bra eftersom

schemat är koncentrerat till två dagar i veckan. All förberedelse och annat hemarbete gör jag hemma i Borås, och så fick
jag möjligheten att ha två av övningseleverna på hemmaplan.

H – Ja, apropå att undervisa övningselever, det tycker jag är

bland det roligaste på hela utbildningen även om det är en stor
utmaning. Att vi kan applicera det vi lär oss direkt i verkligheten, ibland på samma dag till och med, är otroligt bra.

M – Det kändes ju svårt att börja undervisa så tidigt i utbild-

ningen men jag upptäckte ganska snart att det var väldigt bra
att börja arbeta praktiskt med en gång. Tack vare förberedel-

serna vi gjort i metodiken, handledningen och min tidigare
erfarenhet så fungerar det!

H – Mmm, och det är skönt att veta att vi har 3 terminer kvar.
M – Ja, jag ser fram emot att utveckla alla de områden vi får

möjlighet att studera, det är som ett kalejdoskop, vi läser
många olika delar som vi sedan kommer kunna förankra och
då blir allt till en helhet.

H – Ja, jag håller med, och jag ser fram emot att få mer

kunskap inom både fonetik och metodik och att få fler verktyg
i röstlära. Och muntlig framställning som vi precis bara börjat
med.

H – Det är en väldig fördel att man kan arbeta inom så många

olika områden. När jag tänker på framtiden vill jag arbeta med
både företagsuppdrag och privatpersoner. Att kunna kombinera min sång- och logonomutbildning med allt vad det
innebär.

M – Ja, att det går att kombinera logonomin med tidigare

erfarenheter är bra. Jag vill ju använda min långa erfarenhet
som skådespelare och arbeta i sammanhang som har med röst,
text och kropp att göra, konstnärligt och estetiskt, t ex
teaterhögskolor, teatrar mm.

H – Och en bra talröst kan verkligen vara till stor hjälp för att
nå dit man vill i livet.
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ÖVRIG UTBILDNING
Fristående kurser

SMI:s fristående kurser som ger högskolepoäng har både
didaktiskt och konstnärligt fokus. Du hittar ett brett
utbud av kurser för ämnesfördjupning och breddning
inom såväl musik som andra estetiska och konstnärliga
uttrycksformer exempelvis dans, drama samt röst och tal.
För alla kurser gäller grundläggande högskolebehörighet
och för några av kurserna gäller särskild behörighet.
Här följer exempel på kurser ur vårt utbud:
Estetiska lärprocesser
Estetik och lärande – perspektiv och förhållningssätt
Improvisationsmetodik
Metodik för biinstrument (instrumentspecifik)
Musik och rörelse med små barn
Rösten som arbetsinstrument
Röstfunktionen i populärmusikaliska genrer
Skapande dans – kroppen som uttrycksmedel

Exempel på planerade kurser:
Gruppundervisningsmetodik (instrumentspecifik)
Konstarter i samverkan
Singer-songwriter metodik

Läs mer om innehåll och omfattning för varje kurs
på www.smi.se där också utbudet uppdateras
efterhand.

Korta kurser och seminarier

Utöver SMI:s fristående kursutbud erbjuder vi kortare
avgiftsbelagda kurser och seminariedagar som kompetensutveckling. Dessa annonseras främst på www.smi.se
och via vår Facebooksida – följ oss gärna.

Fortbildning och uppdragsutbildning

Det mesta av innehållet i SMI:s kurs- och utbildningsutbud kan även erbjudas som fortbildning/uppdragsutbildning. Uppdragsutbildningen utformas efter era önskemål,
från kortare inspirationskurser till mer långsiktiga
utvecklingsmål. Förutom omedelbar tillgång till SMI:s
lärarkompetens har vi ett omfattande kontaktnät och kan
knyta till oss den expertis som efterfrågas. All uppdragsutbildning kan utformas till att ge högskolepoäng.
Ni är välkomna att förlägga utbildningen till SMI:s
lokaler på campus Flemingsberg, men vi kommer också
gärna till er arbetsplats eller hemort. Ni kan ordna
utbildningen tillsammans med grannskolan eller grannkommunen, för att hålla kostnaderna nere och samtidigt
öka möjligheter till kontakt, samverkan och utbyte av
erfarenheter. Kontakta oss och berätta om era
fortbildningsbehov.

Övningsundervisning

Genom SMI:s studenters undervisningspraktik erbjuder
vi dig möjlighet att för en mindre kostnad vara övningselev och få lektioner i sång, instrumentspel eller röst och
tal. Både individuella lektioner och grupplektioner kan
komma att erbjudas de som söker. Se www.smi.se för
information och ansökningsblanketter.
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SÅ SÖKER DU TILL SMI
PROGRAMUTBILDNING
Behörig att söka till SMI:s programutbildningar är du med grundläggande behörighet för högskolestudier. Därutöver skall du ha
minst två års eftergymnasiala studier eller yrkeserfarenhet inom ett
område relevant för den sökta utbildningen. För våra högskoleexamina gäller dessutom särskild behörighet som definieras under
respektive program.

Ansökan görs på särskild blankett som du hittar på www.smi.se.
Ansökan med personligt brev och porträttbild ska vara SMI tillhanda senast 15 april 2018. Urval sker genom antagningsprov i
vecka 20, för detaljerad information om proven se SMI:s webbplats.
Besked om antagning lämnas skriftligt senast vecka 24.

Det är kostnadsfritt att söka. Om du inte avanmäler dig senast den
24 april enligt de anvisningar som framgår av kallelsen, eller om du
inte infinner dig till prov utgår en administrativ avgift med 500 kr.
Undantag görs för sjukdom eller nära anhörigs sjukdom vilket skall
styrkas med intyg.

FRISTÅENDE KURSER
Behörig att söka till SMI:s fristående kurser är du med grundläggande behörighet för högskolestudier. Vissa kurser har därtill
särskilda behörighetskrav – läs vidare på SMI:s webbplats under
respektive kurs.
Ansökan görs på särskild blankett som du hittar på www.smi.se.

Ansökan skall vara SMI tillhanda senast 15 april respektive 15
oktober 2018. Vissa fristående kurser kan efter dessa datum vara
öppna för sen anmälan, se vidare på www.smi.se för information på
respektive kurssida.

ÖVNINGSUNDERVISNING
Ansökan görs på särskild blankett som du hittar på www.smi.se och
kan lämnas in när som helst under läsåret.
Urval sker utifrån aktuella behov i programutbildningarna.
Vanligtvis antas övningselever till en höst- eller vårtermin. Kostnad
för en termin är 600 kr och faktureras efter att du börjat som
övningselev. Antagningsbesked ges endast i de fall en plats kan
erbjudas – i annat fall ligger din ansökan kvar för kompletterande
och framtida uttagningar.
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SMI:s slagverkslärare Anders Holdar bjuder upp publiken
till ett gemensamt framträdande i Konsertsalen vid
invigningen av SMI:s lokaler den 26 oktober 2017.
Förutom Konsertsalen med plats för upp till 300 personer
och en 140 kvadratmeter dansgolvyta, har SMI ett
femtontal musiksalar med stor bredd på utrustning,
instrument och möblemang för musik, dans och teater.
Allt lättillgängligt på ett och samma våningsplan.

Redaktion: Anna-Carin Ahl, Cattis Eriksson, Kristina Lund, Fredrik Forssell, Ian Plaude och Helena Söderman Bohlin | Tryck – Åtta.45 | Foto och Layout – Ulf Hellerstedt Foto: sid. 11, 15 – Fredrik Forssell
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Studierektor Anna-Carin Ahl
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