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LaAn gick igenom hur budgeten för 2018 föll ut samt hur
budgeten är lagd för 2O2O enligt bilagan. ML ligger ifas
ekonomiskt. UN villförtydliga att överföringen av HST
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skall inkomma med ett förslag till UN senast den IO/L2
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av Elisabeth Melander och eventuellt en ledamot till
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Glans.
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LUNDS UNIVERSITET BUDGET 2020  
Musikhögskolan i Malmö Musiklärarutbildningen  
 Grundutbildning 

      
Kommentarer till grundutbildningsbudget ML 2020 
 
 

BAKGRUND OCH UPPDRAG 

Det totala utbildningsanslaget för 2020 uppgår till totalt 52 095 tkr vilket är en ökning med 719 
tkr (2019= 51 376 tkr) vilket beror på extra anslag för ämneslärarutbildning och KPU. 
Ramtilldelningen dvs grundutbildningsuppdrag utan extra satsningar uppgår till 50 753 tkr 
(2019= 50 658) vilket är en ökning med 95 tkr. För 2020 tillkommer 2 875 kr för 20 HST inom 
kulturskoleklivet.  
Antalet HST (helårsstudenter) för musiklärarutbildningen (ML) inkluderar studerande i såväl 
programutbildning som i fristående kurser. I fakultetens resursfördelningsmodell har uppdraget i 
antal HST för 2020 minskat. 2,5 helårsstudenter (HST) med Musikprislapp motsvarande 560 tkr 
och 3 HST med N-prislapp motsvarande 310 tkr har flyttas från ML till MuKy. En 
omfördelning på totalt 870 tkr. Detta är en tillfällig åtgärd och gäller för budgetåret 2020. ML´s 
uppdrag för 2020 är därför 197 HST med musikprislapp (2019=199,5 HST), 33 HST med 
undervisningsprislapp, 16 HST med VFU-prislapp samt 21 HST med ersättning motsvarande N-
prislapp. Det total uppdraget uppgår därför till 267 HST (tidigare 304 HST). Det är framförallt 
uppdraget med övrig N-prislapp som tex för fristående kurser som minskat.  
 
ML har erhållit extra platser för KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) samt 3 
ämneslärarplatser med nästan full musikprislapp. Samtliga platser fasas in succesivt under några 
år enligt separat förslag från ämneslärarutbildningens samordningsgrupp. För 2020 uppgår detta 
extra anslag till 1 805 tkr. 
ML får också 186 tkr för kvalitetsförstärkning av utbildningsvetenskap i lärarutbildningen. ML 
har också fått en lättnad i kravet på prestation med 1,1 milj kr av Universitetsstyrelsen för 2020.  
 

KOMMENTARER 

För 2020 har fakulteten valt att fortsätta med modellen för resursfördelning som bygger på att 
de konstnärliga prislapparna fördelas till respektive institution med full prislapp och minskat 
antalet HST med övrig prislapp motsvarande N-prislapp. Eftersom Musikhögskolan har haft en 
stor andel övriga prislappar och väsentligt lägre prislapp för konstnärliga ämnen än de övriga 
institutionerna slår denna nya fördelningsmodell extra hårt mot Musikhögskolans ekonomi.  
 
Pris- och löneomräkning (POL) för grundutbildningen uppgår till 1,91 % motsvarande 971 tkr 
(2019= 624 tkr). Beräknade löneökningar för 2020 på ca 2,2% innebär att vi inte får full 
kompensation för våra ökade lönekostnader. 
 
Utbildningsuppdraget för 2020 uppgår till totalt 52 095 tkr vilket är en ökning med 719 tkr 
(2019= 51 376 tkr). Detta inkluderar en extra ersättning för Ämneslärar- och KPU-platser med 1 
343 tkr, kvalitetsförstärkning i lärarutbildningen med 186 tkr, SAS-kurser 19 tkr samt 
stimulansmedel för internationalisering med 51 tkr (2019=45 tkr). Förutom ovanstående intäkter 
tillkommer överföring från Mu/Ky 350 tkr. Vi betalar 1 690 tkr (2019=1 794 tkr) till 
omfördelning av universitetsgemensamma satsningar vilket är en minskning med 104 tkr. 
För 2020 tillkommer 2 875 kr för 20 HST inom kulturskoleklivet och 645 tkr för sommarkurser.  
Sammanlagd intäkt blir därför tkr 55 965 tkr (52 983 tkr för 2019) vilket är en ökning med 
2 982  tkr jämfört med 2019. 



LUNDS UNIVERSITET BUDGET 2020  
Musikhögskolan i Malmö Musiklärarutbildningen  
 Grundutbildning 

 
Budgetposten för musiklärarutbildningens kansli uppgår till 4 098 tkr vilket är en ökning med 
612 tkr jämfört med föregående år vilket framförallt beror på satsningen på kulturskoleklivet. 
ML kansliet består av 1 utbildningschef 80 %, 1 biträdande utbildningschef 80 % (+ 5%), 1 
VFU-samordnare 100 % (+ 25%), 2 utbildningssamordnare 100 %, 1 utbildningsadministratör 
på 100 % sammanlagt 560 % ( 2019=530 %).  
 
Budgetposten för lärare på ML uppgår till 16 603 tkr (2019 = 16 735 tkr) vilket är en minskning 
med 132 tkr jämfört med föregående år beroende framförallt på tjänstledigheter, 
pensionsavgångar och minskade undertider.  
 
Projektmedlen uppgår till 375 tkr vilket är en ökning av gästlärarresurserna med totalt 60 tkr 
jämfört med föregående år  
 
Budgetposten för universitetsgemensamma kostnader inklusive Campus Helsingborg, CFL och 
lokal avgift, uppgår till 7 026 tkr (6 733 för 2019) en ökning med 293 tkr. De 
fakultetsgemensamma kostnaderna uppgår till 3 171 tkr, en ökning med 114 tkr. Totalt ökar 
avsättningarna till universitet (293 tkr) och fakulteten (114 tkr) med 407 tkr.  
De institutionsgemensamma kostnaderna uppgår till 8 827 tkr vilket är en ökning med 480 tkr. 
 
Budget 2020 visar ett överskott på 200 tkr.  
 
 
FRAMTID  
Musikhögskolans besparingspaket som sträcker sig fram till 2019 samt ökade intäkter har 
möjliggjort en budget med förväntat positivt resultat 2020. Dock innebär fakultetens nya 
resursfördelningsmodell en stor utmaning för ämneslärarutbildningen och Musikhögskolans 
uppdrag behöver tydliggöras långsiktigt. De extra satsningar i form av extra ämneslärarplatser, 
kulturskoleklivet och sommarkurser är sannolikt inte permanenta förstärkningar som vi kan 
räkna med långsiktigt utan de är beroende av politiska beslut. 
 
  



LUNDS UNIVERSITET BUDGET 2020  
Musikhögskolan i Malmö Musiklärarutbildningen  
 Grundutbildning 

Budgetöversikt – övriga kommentarer 
 
Projekt 375 tkr är avsatta till området ”projekt” och fördelar sig på 

nedanstående områden: 

1. Resurser övrigt” akt 27  125 tkr 
  2. Gästlärarresurs   250 tkr 
 

1. ”Resurser övrigt” avser kostnader för kammarmusik, logopedi, 
examenskonserter, stödundervisning, reseersättning för lärare samt 
medel för att täcka kostnader för konsertprojekt och turnéer. Det 
omfattar även kursplanebundna projekt såsom introduktionsvecka, 
skolkonsertprojekt samt övriga fasta projekt. 

 
2. ”Gästlärarresurs”.  
Gästlärarresurserna avser medel för tillfälliga gästlärare samt 
kostnader för ljud- och ljusteknik i samband med 
konsertproduktioner. 

  Klassiskt område, akt 28    25 000 
  Rytmik, akt 29    10 000 
  Jazz, akt 30     35 000 
  Rock, akt 31     40 000 
  Folkmusik, akt 32    20 000 
  Sång genrefri     30 000      
  Kör, akt 34     10 000 
  Songwriter, akt 49    30 000 
  Övriga gästlärare/projekt                125 000 
  Seminarieserie - UVK/AU    50 000 
  Summa:   375 000 
      
 
VFU VFU-budgeten är beräknad på en uppskattning av antalet studenter 

i respektive årskurs. 1 083  tkr är avsatt till området ”VFU” och 
fördelar sig på nedanstående områden; 

VFU ML, akt 41  755 000  
Resor stud/lärare ML, akt 44  298 000 
Handledarutbildning, akt 43     30 000 
 
I ”VFU ML” ingår kostnader för praktikveckor, kontinuerlig 
praktik, auskultationer/fältstudier och VFU-KPU. Reskostnader akt 
44 avser alla reskostnader för VFU och VFU-besök och akt 43 avser 
kostnader för handledarutbildning och handledarkonferenser. 

 
Driftskostnader Driftskostnader för ML inkluderar reseersättningar för all personal, 

 antagningskostnader, information/PR, telefon/data,  
 korttidsinventarier, musikproducent,  m.m. 

 
Lars Andersson 
Utbildningschef ML 



LUNDS UNIVERSITET  
Musikhögskolan i Malmö  

Budget 2019
Musiklärarutbildningen 

Grundutbildning 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
INTÄKTER

Grundutbildningsanslag inkl.pris o löneomr.1,91 %  (2019=1,22 %,2018= 1,84 % ) 52095 51376 50717 49880 49035 49 554 50477 minskad ramtilld.-300 tkr

Balansering av anställningar MU/KY 350 450 450 500 350 350

Kulturskoleklivet 2875 657

Externa bidrag, LP, periodiserade medel 0 500 0 150 528

Övriga intälter, sommarkurser 645 0 0

0 0 53 17-Lärare i Fak.styrelser/råd

Summa intäkter 55965 52983 51167 50583 49913 49904 51 677

KOSTNADER
Lokalkostnader 6768 6791 6808 6776 6868 6875 7090 88% GU, 12% FFU

Lokalvårdskostnader 719 724 737 671 687 688 760

Avsättning Universitetsgemensamma kostnader inkl Campus Helsingborg 6618 6318 6475 6238 5993 6 350 6 816

CFL (centralt funktionsansvar för centrala nät) andel utbildning 111 116 123 118 122 130 139

Debitering av lokal avgift (tidigare del av lönebikostn) andel utbildng 297 299 296 287 289 309 332

Fakultetsgemensamma kostnader andel utbildning 3171 3057 2629 2687 2566 2755 3065

Avsättning Institutionsgemensamma kostnader (87% av totalen) 8827 8347 8482 8349 8146 7766 8718 87% GU, 13% FFU

Avskrivningar 0 0 0 0 0 11 18

Delsumma ramarna 26511 25652 25550 25126 24671 24884 26938

Personalkostnader
Kansli ML - personalkostnader 4098 3486 3489 3125 3142 3217 3130 88%

Lärare 16603 16735 17131 17945 17329 19765 20388

Kulturskoleklivet 800 657 plus lärare/personal

Intermittenta lärare 4500 3850 3100 2465 2353 2100 2 200 Kkliv, ÄLU,KPU



LUNDS UNIVERSITET  
Musikhögskolan i Malmö  

Budget 2019
Musiklärarutbildningen 

Grundutbildning 

Befordringar 300 0 0 80 190

Delsumma personalkostnader 26301 24728 23720 23615 23014 25082 25718

Driftskostnader
Driftskostnader (PR,resor,antagning,Kkliv, m.m.) 995 650 490 537 567 350 400

Projekt 375 315 265 270 260 160

Drift och projektkostnader externfinansierade (LP) 0 0 0 100 350

Verksamhetsförlagd utbildning 1083 738 1010 765 847 540

Kompetensutveckling 150 150 125 125 150 100

Kvalitetsarbete och granskning 0 100 150

Externa bidrag, LP, periodiserade medel, sommarkurser 200 500

Driftskostnader internationellt 150 150 56 45 54

Delsumma  driftkostnader 2953 2603 2096 1842 2228

Summa Kostnader 55765 52983 51366 50583 49 913 51 136 54 136
RESULTAT  GRUNDUTBILDNINGSMEDEL 200 0 -199 0 0 -1 232 -2 459



LUNDS UNIVERSITET  
Musikhögskolan i Malmö  

Budget 2017
Gästlärarresurser, projekt och VFU. ML

Objekt

Gästlärarresurser ML: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Klassiskt område, akt 28 25 000 20 000 20 000 20 000 20 000 15 000 25 000 25 000

Rytmik, akt 29 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 20 000 20 000

Jazz, akt 30 35 000 25 000 20 000 20 000 20 000 15 000 20 000 20 000

Rock, akt 31 40 000 30 000 20 000 20 000 20 000 15 000 20 000 20 000

Folkmusik, akt 32 20 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Sång GF 30 000 20 000 A-K Drift 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Kör, akt 34 10000 10000 10000 10000 10000 10000 15000 15000

Singersongwriter, 49 30 000 20 000 30 000 30 000 20 000 15000 15000 15000

0 0 0 0 0 0

Sem.serie AUO/UVK, akt 37 50000 45000 45000 45000 45000 15000 20000 20000

Summa gästlärare 250 000 190 000 165 000 170 000 160 000 110 000 150 000 150 000

Reguljära projekt 25 000 50 000 50 000

Resurser övrigt, akt 27 125 000 125 000 100 000 100 000 100 000 25 000 50 000 50 000

Summa: Projekt + Gästlärare 375 000 315 000 265 000 270 000 260 000 160 000 250 000 250 000

VFU
VFU ML, akt 41 755000 614960 472000 555 000 380 000

Resor stud/lärare, akt 44 298000 370040 263000 262000 140000

Handledarutbildning, akt 43 30000 25000 30000 30000 20000

Summa 1 083 000 0 1 010 000 765 000 847 000 540 000



Angående Sångämnesnämndens (SÄN) skrivelse till Utbildningsnämnden (UN) 
 
Vi vill gärna bemöta den skrivelse vi tagit del av vilken ligger som underlag för att eventuellt 
ta bort/förändra behörighetskraven för den fristående kursen i Complete Vocal Technique 
(CVT) som vi bedriver vid Malmö Musikhögskola (MHM). Huvudtesen i skrivelsen är att den 
akademiska utbildningen ska bygga på forskning och vetenskapliga grunder. Vi välkomnar 
detta och menar att det är just forskningen som CVT bygger sina metoder på. Det verkar 
som att SÄN har missförstått CVT:s forskning då hela metodiken bygger på att det inte ska 
vara skadligt att använda rösten för att få fram den klang, volym eller effekt som en sångare 
önskar. All forskning finns tillgänglig på Complete Vocal Institutes hemsida, där man bland 
annat kan se filmad endoskopi som visar välfungerande sångteknik definierad efter CVT:s 
metoder och begrepp. Se länk nedan. 
 
Noterbart är att SÄN inte för fram några källor som styrker deras påståenden om att det 
skulle vara skadligt och medicinskt tveksamt att undervisa efter CVT:s metoder. Att SÄN 
pekar på en icke avslutad studie på Röst- och Talkliniken i Lund och därmed föregår 
resultatet av densamma ger ingen relevans och framstår nästintill oseriöst. Vi är däremot 
mycket intresserade av att ta del av denna typen av studier. 
 
Vi har aldrig haft för avsikt att studenter på Musikhögskolans utbildning ska ifrågasätta 
undervisningen där, utan bara att ge ännu ett perspektiv på sångteknik, vidga deras vyer och 
fördjupa deras kunskaper. Vi är noga med att poängtera detta för kursdeltagarna under 
kursens gång. Att kursen sedan tilltalar många och är väldigt eftersökt är för oss bara ett 
tecken på att många sångare hittar konkreta verktyg och blir hjälpta i sin sångteknik, något 
som inte minst utvärderingar gjorda av kursdeltagarna pekar på. Många studenter på 
Musikhögskolan söker sig också till CVT på andra sätt än att gå vår kurs och vi har endast 
haft några få kursdeltagare som samtidigt går sin utbildning på MHM. Kursen är fristående 
och ingår inte som tillval i ordinarie kursplan. Dessa fåtal studenter har valt att söka och gå 
kursen utanför sin utbildning. Vi vill också påpeka att både SÄN och UN vid tidigare möten 
2016 och 2017 givit sitt bifall till att inkludera dessa i Musikhögskolans fristående kursutbud. 
Se utdrag längst ner i dokumentet. 
 
SÄN menar felaktigt att MHM certifierar i CVT, detta är ett missförstånd då ingen av våra 
kursdeltagare blir certifierade, utan får 7,5 universitetspoäng om de klarar kursen. Vi är inte 
knutna till Complete Vocal Institute, var och en av oss är timanställda vid Lunds Universitet. 
Vi är dock mycket stolta över att kunna erbjuda kursen på MHM som den första i landet, 
numera följt av Luleå Tekniska högskola. Vi erbjuder med glädje både UN och SÄN att 
komma och besöka våra föreläsningar och masterclasses för att ge en tydligare bild av vad 
metoden innebär. 
 
Angående terminologi i sångundervisning så kan vi bara konstatera att forskningen inom 
CVT gör anspråk på att ha en specifik definitionsgrund. Varje funktion i rösten definieras och 
behöver därför namnges. Det vore därför än mer förvirrande att använda befintliga och 
konventionella begrepp då de helt enkelt inte beskriver samma sak. De begrepp som 
tidigare funnits inom sångundervisning har således sina brister när det gäller att anatomiskt 
förklara skillnader i hur ljud uppstår i strupe och ansatsrör. Vi måste därför tillåta att 



forskningen idag och framöver kommer att förändra dessa begrepp. Det ligger i forskningens 
natur. Om musikutbildningen medvetet undanhåller nya begrepp för att undvika att “förvirra” 
elever så kan det inte anses annat än ytterst allvarligt. Ny eller alternativ terminologi borde  
inte skrämma utan i högsta grad intressera och det borde vara relevant för SÄN att vara en 
del av denna utveckling. Att forskningen är privat är ovidkommande, det är forskningens 
tyngd och omfattning som är relevant. Vi hänvisar till följande studier som exempel: 
 
 
The “Overdrive” Mode in the Complete Vocal Technique: A Preliminary Study (Johan 
Sundberg, Maddalena Bitteli, Annika Holmberg, Ville Laaksonen) 2017 
https://www.jvoice.org/article/S0892-1997(16)30509-4/fulltext 
 
“Overdrive” and “Edge” as Refiners of Belting? (Catherine Sadolin, Julian McLashlan, 
Mathias Aaen Thuesen) 2016 
https://www.jvoice.org/article/S0892-1997(16)30218-1/fulltext 
 
Investigating Laryngeal ”Tilt” on Same-pitch Phonation- Preliminary Findings of Vocal Mode 
Metal and Density Parameters as Alternatives to Cricothyroid-Thyroarytenoid ”Mix” 
(Catherine Sadolin, Julian McLashlan, Mathias Aaen Thuesen) 2018 
https://www.jvoice.org/article/S0892-1997(18)30040-7/fulltext 
 
Curbing- The Metallic Mode In-between (Catherine Sadolin, Julian McLashlan, Mathias Aaen 
Thuesen) 2017 
https://www.jvoice.org/article/S0892-1997(16)30414-3/abstract 
 
Complete Vocal Techniques sida om röstforskning: 
https://cvtresearch.com/welcome/ 
 
 
Med vänlig hälsning och en förhoppning om ett gott och fortsatt samarbete 
 
Anna Ländin 
Madelen Veldre 
Alexandra Hamnede 
  

https://www.jvoice.org/article/S0892-1997(16)30509-4/fulltext
https://www.jvoice.org/article/S0892-1997(16)30218-1/fulltext
https://www.jvoice.org/article/S0892-1997(18)30040-7/fulltext
https://www.jvoice.org/article/S0892-1997(16)30414-3/abstract
https://cvtresearch.com/welcome/


 
 
 
Utdrag ur UN:s protokoll: 
 
I protokollet från 2016-10-05 

1. Kursplaner bi. 1: 
“Nya kurser från Ht 2017: MUHE37 Introduktion i CVT.” 
       4.  Fristående kurser 17/18, b.il 3:  
“Förslaget om de fristående kursutbudet 17/18 bifalles.” 
 
Förslaget finns som bilaga längre ner i dokumentet från tidigare möte 160929, kursen 
MUHE37 Introduktion i CVT finns med på listan. 
 
På mötet deltog två av Musikhögskolans sånglärare. 
https://www.mhm.lu.se/sites/mhm.lu.se/files/utbmlpro161005.pdf 
 
 
I protokollet från 2017-10-11  

1. Kursplaner bil. 1:  
“Gällande Muhf60 Fortsättningskurs i CVT beslutar UN att bordlägga besluet till nästa UN 
och remitterar kursplanen till sångämnesnämnden.” 
 
På mötet deltog två av Musikhögskolans sånglärare. 
https://www.mhm.lu.se/sites/mhm.lu.se/files/utbmlpro171011.pdf 
 
 
I protokollet från 2017-11-29  
     4.    Kursplaner, bil 4:  
“Bordlagd kursplan: MUHF60 Fortsättningskurs i Complete Vocal Technique godkändes av 
UN.” 
 
På mötet deltog två av Musikhögskolans sånglärare. 
https://www.mhm.lu.se/sites/mhm.lu.se/files/utbmlpro171129.pdf 
 
 
 

https://www.mhm.lu.se/sites/mhm.lu.se/files/utbmlpro161005.pdf
https://www.mhm.lu.se/sites/mhm.lu.se/files/utbmlpro171011.pdf
https://www.mhm.lu.se/sites/mhm.lu.se/files/utbmlpro171129.pdf


	 	 	 	 Till	Utbildningsnämnden	vid	
	 	 	 	 Musiklärarutbildningen,	MHM	
	
	
	
Angående	sångämnesnämndens	skrivelse	till	UN	rörande	CVT	och	EVT	
	
	
Jag	har	tagit	del	av	nämndens	skrivelse	och	vill	framhålla	följande:	
	
(Jag	vill	också	tillrättalägga	några	påståenden	som	finns	i	skrivelsen.)	

SÄN	-	”Dessa kurser är framtagna av privata företag som normalt sett tar betalt för 
utbildningen. Studenter på MHM som väljer dessa fristående kurser under sin 
utbildning, får efter genomgången kurs både universitetspoäng och det kommersiella 
certifikat som hör till dessa metoder. Det är knappast rimligt att Lunds Universitet och 
Musikhögskolan på detta sätt skall certifiera och examinera olika kommersiella 
aktörers verksamhet.”	

Studenterna får ett intyg i att de har deltagit i en introduktionskurs i EVT.              
Det är INTE ett certifikat. Estill Voice Training tar inte heller betalt för detta.        
(Genom alla år har ju Musikhögskolan i Malmö också använt sig av 
kommersiella företags produkter såsom Sibelius, FInale, Logic Pro, där det finns 
fler alternativ på marknaden och gett kurser i dessa.)  

 

SÄN - ¨Ämnesmetodiken, ett bärande fundament i sångutbildningen, fullföljs inte enligt 
den progression som under många år utarbetats i dialog mellan sång- och 
metodiklärare på skolan.¨ 

Jag har själv varit med och utarbetat denna progression i ämnesmetodiken.          
Är det verkligen så att EVT leder till att ämnesmetodiken inte fullföljs?                              
Vilka delar gäller det?  

introduktionskursen i EVT som funnits på Musikhögskolan i Malmö sedan 2010, 
har under dessa år från studenthåll ansetts vara ett värdefullt komplement till 
ämnesmetodiken i sång, då de bl.a. fått mer tid att djupdyka i praktisk anatomi.             
Än så länge har ett hundratal gått denna kurs!  

Är det så att ämnesmetodiken inte kan fungera oavsett EVT?  

Finns det inga tydliga krav på att sångstudenterna måste fullfölja 
ämnesmetodiken i sin helhet för att bli godkända i sin utbildning så är det ju 
högst beklagligt. 

 



SÄN - ”Terminologi som är vedertagen i sångar- och forskarsamhället ifrågasätts. Nu 
möter vi studenter som kräver att vi skall formulera vår undervisning enligt dessa 
metoders begrepp, vilket skapar förvirring, konflikter och missgynnar studenternas 
lärande. Det är rimligen inte externa aktörer som skall prägla Musikhögskolans och 
Lunds universitets begreppsbildning och formulera våra vokalpedagogiska strategier-  
det är vi som är anställda lärare och forskare vid Lunds Universitet som skall göra 
detta i nyanserad dialog med vedertagen erfarenhetspraxis och vetenskaplig 
terminologi”  

Jag är anställd vid MHM – ett uppdrag jag i år fick av rektor eftersom kursen 
varit så populär. Kursen går att välja både som grupptillval och som extrakurs. 

EVT vilar på god vetenskaplig grund och är också vedertagen i sång- och 
forskarsamhället! 

• Jo Estill, grundaren av EVTS – Estill Voice Training System - var en 
etablerad sångerska på 40-60-talet och turnerade som klassisk sångerska 
med bl.a. Lieder i Europa: Haag, Amsterdam, Köpenhamn, Oslo, London, 
Zürich, Geneve och Paris. 

• Jo Estill hade en Bachelor från Colorado College 
• Master i Music Education från Case Western Reserve Univeristy, 

Cleveland, Ohio 

Från mitten av 70-talet har hon bedrivit 25 års röstfysiologisk forskning. Det 
finns också fortsatt forskning i modellen.  https://www.estillvoice.com/research/    
 

• Från 1972-1979 var hon röstinstruktör vid Medical Centre, Syracuse,      
New York 

• Hon studerade vid City University of New York 1980-1984 
• 1991 startade hon Estill Voice Training Systems 
• 2004 blev hon hedersdoktor vid University of East Anglia, Norwich 

 
Modellen/metoden är i dag spridd över hela världen och är mycket väl ansedd i 
forskningskretsar - liksom bland professionella sångare, talare, pedagoger och 
röstterapeuter. 

 

Jo Estill har citerats och krediterats i en stor mängd forskningsrapporter från 
hela världen. 

	
	
I	EVT	lär	vi	oss	teoretiskt	och	praktiskt		
	
”Med	kunskap	och	färdigheter	i	röstens	olika	delar	-	anatomiska	strukturer	-		kan	vi	
göra	medvetna	val	när	vi	sjunger	och	talar.	
Alla	röstkvaliteter	är	definierade	efter	fysiologi,	akustik,	perception,	risker,	
begränsningar	och	tillämpning.	



	
Inom	Estill	Voice	Training	finns	ingen	estetisk	preferens.		
Alla	kvaliteter/sångsätt/röstliga	uttryck	är	accepterade	så	länge	den	vokala	hälsan	
inte	riskeras	att	sättas	på	spel”.		
	
Kursböckerna	går	endast	att	införskaffa	när	man	går	en	kurs	för	en	certiferad	
”master	trainer”.	I	EVT	får	studenter	inte	lära	sig	på	egen	hand.		
	
	
SÄN - ”Man kan invända att olika sånglärare alltid undervisat på olika sätt och använt 
skiftande terminologi, men inom sångämnesnämnden ställer vi oss frågande till att det 
etableras sångkurser på skolan som lanserar begrepp vilka studenterna börjar 
använda som vedertagna, och som de förutsätter att även vi omfattar.”  

Jag har haft introduktionskurser och workshops i EVT på Musikhögskolan i 
Malmö sedan 2010 med många nöjda studenter och har alltid varit noggrann 
med att påpeka att EVT är en modell bland andra.                                                         
I min egen undervisning har kunskaper och erfarenheter från min egen 
utbildning varit bärande. Mina förvärvade kunskaper och färdigheter i Estill 
Voice Training har inneburit nya vägar att gå och nya sätt att uttrycka sig vilket 
varit ett värdefullt komplement både för mig och mina studenter såväl sångligt 
som pedagogiskt.  
 
Jag har musiklärarexamen, sångsolistutbildning i klassisk sång och 
sångpedagogutbildning från Malmö Musikhögskola. Jag har bl.a. fortbildat mig i 
EVT varje år mellan 2001 och 2009 och gått specialutbildning för att bli 
certifierad master trainer.  
Därvid krävdes att jag bl.a. skulle visa att jag behärskar alla tekniker/kvaliteter 
genom att sjunga in i ett spektralanalysprogram. Mycket noggrant underbyggt 
vetenskapligt!  
Jag har deltagit i flera av världskongresserna där EVT bjudit in forskare, 
föreläsare och artister från hela världen till Köpenhamn, Rom och London. Vi 
har sedan ett par år tillbaka också haft återkommande ”european summits” i 
Berlin och Barcelona. då master trainers och forskare träffas för att dela sina 
erfarenheter och uppdatera kunskaper som förvärvats av deltagarna.  
Vi diskuterar olika röstrelaterade ämnen och nätverkar med andra master 
trainers.   
2020 kommer deltagare från hela Europa till Malmö, den 21-23 augusti, då även 
allmänheten kommer att bjudas in den första av våra tre dagar till en ”pre-
summit course” med vår vice president, Mary McDonald Klimek. 
  
 
Det finns ingen modell/metod som passar alla men jag anser att det är bra och 
även önskvärt att kunna möta studenterna på Musikhögskolan - och deras egna 
kommande elever - med olika sätt att uttrycka sig.  
 
Jag vill också tillfoga till begreppet ”komplett” att Jo Estill i sin forskning 
påpekar just att olika användning av rösten kräver en dynamisk tillgång till de 



anatomiska strukturerna. Tekniken skiftar i förhållande till vilken genre vi 
arbetar i. Det tas också hänsyn till den individuella stämman och dess aktuella 
förutsättningar.  
 
Jag har fått många positiva utvärderingar genom åren vilket ledde till att rektor 
Ann-Charlotte Carlén inför detta läsår bad mig fortsätta med kurserna eftersom 
de varit så populära. 
 

Jag anser att det, för studenterna, vore ett direkt nedköp att lägga ner 
möjligheten att bekanta sig med Estill Voice Training i denna Introduktionskurs, 
under sin utbildning på Musikhögskolan. 

Det finns också ett stort antal studentutvärderingar som styrker detta. 

Slutligen:	Det	finns	ingen	forskning	överhuvudtaget	som	påstår	att	EVT	innebär	något	
negativt.	Tvärtom!		
	
Malmö	den	12	november	2019		
Gunlis	Ardevall	
	
fd.	lektor	vid	Musikhögskolan	i	Malmö	-		pensionerad	sedan	30	juni	2019		
och	nu	anställd	som	timlärare.	
	
	
	



191113, Från SÄN till UN 
 
Efter Sångämnesnämndens möte idag, där vi diskuterade vidare, vill vi kommentera detta. 
 
Röstproblemen vi beskriver har ingenting med de fristående kursernas lärare här på skolan 
att göra.  
SÄN har ingenting emot att dessa kurser finns 
 
Viktigaste för oss är att freda sångmetodiken i programutbildningen för att kunna 
kvalitetssäkra och examinera.  
Vi menar att studenterna behöver den tiden för att grundas. 
 
Inträdeskrav till CVT och EVT efter minst 4 års programutbildning.   
 



Utbildningsnämnd ML, 191127    bil. 2 
 
Förslag på förändrade förkunskapskrav till följande kurser; 
 
CVT - Complete Vocal Technique, Introduktionskurs, MUHP37 
EVT – Introduktionskurs i Estill Voice Training, MUHP44 
 
Förslag 1: 
minst 180 hp avklarade studier inom utbildningsprogram på Musikhögskola eller 
motsvarande.  
 
Förslag 2:  
minst 240 hp avklarade studier inom utbildningsprogram på Musikhögskola eller 
motsvarande.   
 
Förslaget innebär att kurserna lyfts upp till avancerad nivå mot tidigare grundnivå i 
utbildningssystemet. 
 
 
Förändrade förkunskapskrav i grundkurserna får till följd att även förkunskapskraven till 
fortsättningskurserna förändras: 
 
Complete Vocal Technique, fortsättningskurs, MUHP60 
Sångworkshop – masterclass med Estill- metoden, MUHP64 
 
till: 
 
180 hp alt. 240 hp avklarade studier inom utbildningsprogram på Musikhögskola eller 
motsvarande samt godkänt betyg i introduktionskursen Complete Vocal Technique, 
Introduktionskurs, MUHE37/MUHP37. 
 
180 hp alt. 240 hp avklarade studier inom utbildningsprogram på Musikhögskola eller 
motsvarande samt godkänt betyg i introduktionskursen EVT - Estill Voice Training, 
MUHF44/MUHP44. 
 
 



Förslag inom Ämne 2, termin 5-6    bil.3 
 
 
Förslag att fristående kurs “Singer-songwriter 60 hp” (MUHC90) kan valideras och 
tillgodoräknas som Ämne 2, termin 5-6 (jfr. Musikproducent eller utbytesstudier 1 år). 
I termin 7 kan studenten i så fall läsa kursen “Ensemble med huvudinstrument” 30 hp. 
 
/ Lena Hallabro 
 




