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Behörighet och tillträde  

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

Lärandemål 
Studenten skall efter genomgången kurs kunna 
- med vetenskapligt förhållningssätt och beprövad erfarenhet som grund planera, 

genomföra och utvärdera sin undervisning - i olika undervisningsformer och på olika 
nivåer 

- stödja och vägleda röstens utveckling i relation till varje individs fysiologiska och 
psykologiska förutsättningar  

- stödja och vägleda utvecklingen av röstens uttrycksfullhet i kommunikativa och 
konstnärliga sammanhang   

- identifiera, värdera och dokumentera individens lärande och utveckling i förhållande 
till uppsatta mål 

- utifrån ett kritiskt och forskande förhållningssätt analysera och bedöma metoder och 
material inom det logonomiska området 

- analysera och värdera den egna pedagogrollen, relatera den till olika pedagogiska 
förhållningssätt och metoder samt vid behov förändra den        

Kursinnehåll  
Med utgångspunkt från studentens tidigare utbildning och yrkeserfarenhet, i teori och 
praktik, utvecklar studenten en fördjupad kompetens att arbeta i kvalificerad 
röstpedagogisk verksamhet som logonom. 
Kursen är uppdelad i 3 delkurser. 
 
A) Metodik och didaktik 1 (10 hp) behandlar följande moment: 
• Ledarskap och lärande i olika undervisningsformer 
• Pedagogrollen – attityder och förhållningssätt 
• Modeller för grundläggande röst- och talträning med ett kommunikativt och 

konstnärligt perspektiv 
• Modeller och övningar för individspecifika röst- och talproblem 
• Framställande av eget undervisningsmaterial 
• Para- och extralingvistiska signaler i muntlig kommunikation 
• Språkspel, dialekter, sociolekter 
• Röstanalys 
• Metodikarbete 
 
B) Metodik och didaktik 2 (5 hp) behandlar följande moment:  
• Förändring och utveckling i pedagogrollen 
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• Ett inkluderande förhållningssätt i pedagogrollen 
• Röstanalys fördjupning 
• Extrem röstanvändning - röstläge, röststyrka samt röstkvalitet 
• Arbete med skönlitterär text 
• Fonemmodifiering 
• Röstergonomi 
 
C) Verksamhetsförlagd utbildning, VFU (7,5 hp) löper genom hela utbildningen, 
samverkar med ovanstående delkurser och behandlar följande moment: 
• Egen undervisning - studenten bedriver dokumenterad undervisning av elever, i 

grupp och enskilt 
• Målskrivning, kurs- och terminsplaner samt utvärdering i den egna undervisningen  
• Handledd övningsundervisning 
• Analys och reflektion över den egna undervisningen 
• Auskultation - studenten observerar, dokumenterar och reflekterar över andras 

undervisning 

Genomförande 
Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av seminarier, workshops och 
handledning. 
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. 

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. 


