
   

 

 

Röstträning för studenter på HU hösten -14 
 
Röstträning vänder sig till alla studenter som vill förbättra sin röst- och talteknik (gäller 

inte logopedstudenter eftersom röstträning ingår i utbildningen). Den hålls av 

sistaårsstudenter på Logopedprogrammet. 

 

I yrken som kräver muntlig kommunikation är rösten ett av de viktigaste redskapen. En 

svag eller ansträngd röst gör det svårare att förmedla information effektivt och att delta 

i sociala aktiviteter. Genom att bli medveten om din röst och förbättra din röstteknik 

kan du förebygga framtida besvär – och få en röst du trivs med! 

 

I kursen lär du dig att använda din röst på ett skonsamt och uttrycksfullt sätt. 

Röstträningen utgår från kursdeltagarnas behov och sker individuellt, i par och i hela 

gruppen. Vid ett kurstillfälle genomförs avspänning, andningsövningar, 

röstuppvärmning och röstövningar som tar sin utgångspunkt i samtal, textläsning, 

simulerade föredrag med mera. Även analys av egen och andras röst ingår. 

 

Kursens syfte: 

 Att öka medvetenheten om din röst 

 Att förbättra din tal- och röstteknik 

 Att förebygga framtida röstproblem 

 

Fakta om kursen: 

 
NÄR: Kursen ges ht -14 under sex veckor och inleds med ett informationsmöte onsdagen 

den 8/10 kl. 16:30 samt därefter ytterligare fem tillfällen om 45 min/tillfälle på onsdagar. 

VAR: Första tillfället hålls i lokal Mätglaset, ingång 68, Campus US. Lokal för resterande 

tillfällen informeras deltagare om vid kursstart 

KURSANSVARIG: Logopedutbildningen. Sistaårsstudenter under handledning 

ANTAL PLATSER: Max 16 stycken, fördelat på 2 grupper  

ANSÖKAN: Senast inkommen fredag den 3 oktober till Studentenheten på Hälsouniversitet 

via speciell ansökningsblankett som du kan hitta på Studievägledningens hemsida under 

adress: 

http://www.hu.liu.se/ledning_kansli/studentenheten   

 

Har du några frågor kring innehåll hör av dig till någon av följande personer: Anna 

Norqvist Johansson annno325@student.liu.se eller Lina Larsson linla882@student.liu.se  

 

Välkommen med din ansökan till en spännande kurs! 

Logopedprogrammet 
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ANMÄLNINGSBLANKETT TILL KURS I 

RÖSTTRÄNING HÖSTEN -14 
 

 

Ankomstdatum till SE 

Namn 

 

 

 

Personnummer 

Telefon, bostad + mobil 

 

 

E-post 

Studerar på utbildningsprogram 

 

 

Aktuell termin ht -14 

 

 

Om fler ansökningar inkommer än antalet tillgängliga platser sker lottning.  

 

Ansökan senast inkommen fredag den 3 oktober 2014.  

Ange ”Röstträning” i vänstra hörnet på kuvertet. 

 

Adress: Studentenheten, Hälsouniversitet, Hugo Theorells torg, ingång 55 

S-581 83 Linköping 

 

 

Svar utsänds via e-post till dig som antas eller ev. reservplaceras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningens noteringar 

Antas: 

 

Datum Meddelande till studenten 

Reservnummer: 

 

 Meddelande till studenten 

 

 


