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Kursplan 

Examensarbete, 20 hp 
Degree project, 20 credits 
 
 
Kurskod: O4079G  
Enhet: Operahögskolan     
Betygsskala: U-G-VG   
Utbildning: Kandidatprogram i opera med inriktning sång   
Utbildningsnivå: Grundnivå   
Ämnesgrupp: MC1   
Utbildningsområde: Opera    
Huvudområde: Opera    
Fördjupningsnivå: G2E 
Fastställd av: Lokala utskottet för NUF 
Fastställandedatum: 2018-12-14 
Giltig från: HT19 
   
 
Behörighetskrav 
Studenten ska ha uppnått de angivna lärandemålen i Operagestaltning 1, 2, 3, 4 och med 
godkänt resultat om minst 15 hp i Operagestaltning 5. 
 
Urval 
Platsgaranti för alla studenter inom programmet. 
 
Undervisningsspråk 
Svenska som huvudspråk, därtill kan andra skandinaviska språk och engelska 
förekomma. 
 
Syfte 
Kursens syfte är att studenterna genom ett självständigt och reflekterande 
gestaltningsarbete, under handledning, ska få utveckla en operaroll i nära samverkan 
med andra yrkesgrupper. Kursens övergripande mål är att studenterna ska utveckla 
kunskap om och förståelse för utforskande processer inom huvudområdet opera och 
fördjupa sitt professionella förhållningssätt. 
 
Kursinnehåll 
Delkurs 1,6 hp 

• Förberedelse inför en musikdramatisk produktion. Instuderingar, musikalisk interpretation, 
rollanalys.  

Delkurs 2, 11 hp  
• Genomförande av en roll i en musikdramatisk produktion med scenografi, kostym, ljus,  

mask, orkester i samverkan med produktionsteam och dirigent. 
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Delkurs 3, 3 hp 
• Ett självständigt reflekterande arbete under individuell handledning, som redovisas vid 

examination, seminarier, muntlig redovisning och opponering.  
 
Undervisningsformer 
Instuderingar, repetitioner och presentation av en roll i en operaföreställning. Handledning  
i den reflekterande delen. 
 
Lärandemål 
Studenten ska efter genomgången kurs kunna: 
Delkurs 1, 6 hp 

• självständigt och inom givna tidsramar studera in en roll musikaliskt 
• självständigt analysera och tolka en roll musikaliskt  

 
Delkurs 2, 11 hp 

• självständigt och inom givna tidsramar musikdramatiskt gestalta en roll i en 
operaföreställning som produceras under professionella förhållanden på hög 
scenisk och musikalisk nivå  

• samarbeta med regissör, scenograf, kostymör och ljussättare i skapandet av 
rollen  

• samarbeta med instuderare, dirigent och ensemble i skapandet av rollen och 
föreställningen 

• i den egna kreativa processen lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem 
genom att använda för sångaryrket relevant teori och praktik 

 
Delkurs 3, 3 hp 

• kritiskt reflektera över gestaltandets teori och praktik med utgångspunkt i det 
musikaliska och sceniska skapandet av en roll i en föreställning 

• analysera och kritiskt reflektera över arbetsprocessen att skapa en roll och delta i 
en föreställning utifrån relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter 

• kritiskt granska och reflektera över eget och andras konstnärliga arbete. 
 
Kurskrav 
Vid all schemalagd undervisning gäller obligatorisk närvaro. Den som varit frånvarande 
mer än 20 % kan kompensera detta med extra arbetsuppgifter i överenskommelse med 
läraren. Den som varit frånvarande 35 % eller mer kan normalt inte godkännas på 
kursen. 
 
Examination 
Studenten examineras utifrån kursens lärandemål 
Delkurs 1, 6 hp 

• vid en musikdramatisk produktion och ett reflekterande samtal som avser 
förberedelserna  

Delkurs 2, 11 hp 
• vid en musikdramatisk produktion  
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Delkurs 3, 3 hp 
• genom en skriftlig redovisning eller genom ett audiovisuellt medium där 

studenten ska redogöra för och reflektera över repetitions- och 
gestaltningsarbetet utifrån relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska 
aspekter  

• genom ett gemensamt samtal där studenten reflekterar över sin text under 
opposition. Samtalet leds av en handledare och dokumenteras på ett 
audiovisuellt medium. Muntlig opposition på annan kursdeltagares skriftliga 
arbete  

 
Ersätter tidigare kurs 
Examensarbete, 30 hp, O4063G. 
 
Överlappar annan kurs 
Examensarbete, 30 hp, O403G. 
 
Betygskriterier 
Underkänd 
Studenten har inte uppfyllt de angivna lärandemålen. 
 
Godkänd 
Studenten har uppfyllt de angivna lärandemålen.  
 
Väl godkänd 
Utöver betygskriteriet för godkänd, har studenten gestaltat musikdramatiskt på 
exeptionellt hög nivå samt dessutom visat förmåga till fördjupad reflektion och 
medvetenhet i dokumentationen och i diskussionen kring både sitt eget och andras 
konstnärliga arbete.  
 
För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd i både delkurs 2 
och delkurs 3. 
 
Läromedel 
Kursansvarig lärare väljer notmaterial och annat referensmaterial i samråd med student 
och sångpedagog. 
 
Kommentar 
Produktionen äger antingen rum på ett operahus eller under så professionella former 
som möjligt på Operahögskolan. Den kan också ske i samarbete med en annan 
institution än ett traditionellt operahus. 

Kursvärdering 
Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och 
regelbundet inhämtas och dokumenteras och att resultaten av utvärderingen i de former 
som beslutats av Operahögskolan återkopplas till studenterna samt påverkar kursens 
utformning och utveckling. 
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