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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 
- musikaliskt gestalta och framföra sånger från olika repertoarområden 
- analytiskt beskriva den egna röstanvändningen i sång och tal ur såväl 

röstergonomiskt som konstnärligt och kommunikativt perspektiv 
- beskriva den egna strategin för bibehållen rösthälsa 

Kursinnehåll  
I kursen utvecklar studenten praktisk och teoretisk kunskap om röstinstrumentet och 
därmed skapa förutsättningar att kunna använda sången som en självklar del i 
musikundervisningen samt bibehålla en god allmän rösthälsa under ett kommande 
yrkesliv som pedagog. 

Kursen är uppdelad i två delkurser. 
A) Grundläggande röstträning (2,5 hp) behandlar följande moment: 
• Grundläggande röstteknik 
• Röstens anatomi och fysiologi  
• Röstanalys och uppläggning av individuellt träningsprogram 
• Sambandet text-musik 
• Musikalisk gestaltning, stilfrågor 
• Röstergonomi 
B) Fördjupad röstträning och scenisk kommunikation (2,5 hp) behandlar följande 
moment: 
• Fördjupning av den egna sångtekniken kopplad till egen vald repertoar 
• Fördjupat studium av musikalisk gestaltning i olika genrer 
• Sång i stämmor 
• Sång och tal i sceniskt sammanhang 
• Scenisk produktion  

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


