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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 
- anpassa sin röst- och talteknik till varierande kommunikativa sammanhang på ett 

röstfysiologiskt och estetiskt adekvat sätt 
- utföra auditiv röstanalys på den egna talrösten 
- formulera och implementera en strategi för att progressivt utveckla den egna rösten  
- utifrån en auditiv röstanalys progressivt utveckla den egna rösten 
- redogöra för funktionella och estetiska samband i röstanvändningen mellan tal och 

sång  
- utifrån ett rösttekniskt perspektiv utforska och vara orienterad i de vanligaste 

förekommande sångstilarna  

Kursinnehåll  
I kursen utvecklar studenten kunskaper om och färdigheter i röstanvändning och tal i 
enlighet med de förväntningar som kan ställas på logonomen att vara en god förebild i 
rösttekniskt, uttrycksmässigt och konstnärligt hänseende. Vidare syftar kursen till att 
studenten tillägnar sig en förståelse för samband mellan tal och sång ur ett pedagogiskt, 
röstfysiologiskt och estetiskt perspektiv. 

Kursen är uppdelad i tre delkurser. 
A) Röst- och talträning (4,5 hp) behandlar följande moment: 
• röstanalys av den egna rösten 
• grundläggande röst- och talteknisk träning 
• röst- och taltekniskt arbete med hjälp av text  
B) Sång (1,5 hp) behandlar följande moment: 
• sångtekniska övningar 
• musikalisk gestaltning 
• genomgång och analys av olika sångstilar 
• diskussioner kring estetiska och funktionella samband mellan sång och tal utifrån ett 

metodiskt perspektiv 
C) Röst- och talträning, fördjupning (4 hp) behandlar följande moment: 
• fördjupad röst- och talteknisk träning 
• teknik för röstanvändning vid extrema situationer som t ex vrål och höga skrik 
• fördjupad röst- och taltekniskt arbete med hjälp av text 
• röstergonomi   
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Tillträde till delkursen C) ges först efter godkänt resultat i delkursen A). 

Genomförande 
Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av seminarier och lektioner. 
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. 


