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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 
- redogöra för uppbyggnad och funktion av andningsapparat, struphuvud och 

stämband 
- redogöra för fonation dvs. röstbildning  
- redogöra för artikulationsapparaten och dess resonatoriska egenskaper 
- översiktligt beskriva örats uppbyggnad och vissa auditiva egenskaper 
- översiktligt beskriva akustiska elementa, dvs. fysikaliska egenskaper i tal och sång 
- bedöma behov av hänvisning till röstläkare eller logoped 

Kursinnehåll  
I kursen utvecklar studenten grundläggande kunskaper om röstapparatens uppbyggnad 
och funktion, dess egenskaper, möjligheter och begränsningar för att därigenom kunna 
bygga den kommande pedagogiska verksamheten på vetenskapligt vedertagna rön samt 
självständigt kunna analysera och kritiskt granska olika metoder som förekommer inom 
röst- och talområdet. Vidare ger kursen studenten en orientering om olika typer av 
störningar relaterade till röst, tal och språk så att studenten har beredskap att vid behov 
hänvisa elever till röstläkare eller logoped. 
 
Kursen är uppdelad i 2 delkurser. Tillträde till delkursen B) ges först efter godkänt 
resultat i delkursen A). 
 
A) Röstanatomi och fysiologi (5hp) behandlar följande moment: 
• Andningsmekanismen 
• Struphuvudets brosk och muskulatur 
• Stämbandens uppbyggnad 
• Fonation under olika betingelser 
• Artikulationsapparaten; dess uppbyggnad och resonatoriska egenskaper 
• Örats anatomi och fysiologi 
• Grundläggande akustiska begrepp 
 
B) Röst-, tal- och språkstörningar (2,5 hp) behandlar följande moment: 
• Organiska och funktionella röststörningar 
• Talstörningar 
• Språkstörningar 
• Röstanalys 
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Genomförande 
Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av föreläsningar och seminarier. 
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. 


