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Behörighet och tillträde  

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

Lärandemål 
Studenten skall efter genomgången kurs kunna 
- redogöra för hur rösten fungerar och vilka mekanismer som styr den: 

andningsmekanism, röstkälla och artikulation i tal och sång 
- redogöra för auditiva egenskaper hos tal och sång 
- redogöra för rums akustiska egenskaper och deras betydelse för vokal 

kommunikation 
- redogöra för hur sinnesstämningar färgar röst, tal och sång 

Kursinnehåll  
Kursen syftar till att ge studenten kunskaper som stödjer en pedagogisk verksamhet 
relevant för studentens kommande yrkesutövning inom vald profil. Delkurserna har 
därtill särskilda syften som presenteras nedan. 
 
Kursen är uppdelad i två delkurser. 
 
A) Röstanatomi (5 hp) har till syfte att ge grundläggande kunskap om röstapparatens 
anatomi och fysiologi. Delkursen behandlar följande moment: 
• Andningsmekanismen 
• Struphuvudets brosk och muskulatur 
• Stämbandens uppbyggnad 
• Fonation under olika betingelser 
• Röstens utvecklingsstadier under livet 
• Artikulationsapparaten; dess uppbyggnad och resonatoriska egenskaper 
• Örats anatomi och fysiologi 
• Grundläggande akustiska begrepp 
 
B) Röstakustik (5hp) har till syfte att ge fördjupad kunskap om röstens produktion, 
akustik och perception. Delkursen behandlar följande moment: 
• Andningsmekanismen, röstkällan, artikulation och formanter 
• Sinnesstämningars inverkan på röst, tal och sång 
• Samband mellan röstljudens akustiska och perceptuella egenskaper liksom hur de 

påverkas av ett rums akustik 
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Genomförande 
Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av föreläsningar, seminarier och 
laborationer. 
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. 


