
	   	   	  	   	  
	  
	  

Utbildningsplan 
Kandidatprogram i opera med inriktning sång, 180 högskolepoäng 
Bachelor Programme in Opera, Vocal Performance, 180 credits 

 
Programkod:  KPOPS  Utbildningsnivå: Grundnivå 
Fastställd av:  Lokal utbildningsnämnd Examen: Konstnärlig kandidatexamen/Degree of  
Fastställandedatum: 2014-11-27 Bachelor of Fine Arts  
Giltig från: HT 2015  Huvudområde för examen: Opera 
Reviderad: 2016-04-11   

 
Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet. 

Urval 
De sökande antas genom antagningsprov där de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen 
prövas. Vid antagningsproven bedöms vokal teknik, musikaliskt uttryck, notläsningsförmåga, 
musikteoretiska kunskaper och fallenhet för sceniskt arbete. 
Undervisningsspråk 
Svenska som huvudspråk, därtill kan andra skandinaviska språk och engelska förekomma. 
Syfte 
Syftet är att utbilda studenten till en självständig, konstnärligt medveten och reflekterande 
operasångare med goda musikdramatiska kunskaper. Kandidatexamen ger även behörighet till studier 
på avancerad nivå.  
Huvudsakligt upplägg	  
Programmet omfattar tre års heltidsstudier (om vardera 60 högskolepoäng) på grundläggande nivå.  

Sång är en kurs som ges under hela studietiden. Kursen syftar till att vidareutveckla studentens 
sångteknik för att möjliggöra ett hållbart konstnärskap och ett musikdramatiskt gestaltningsarbete.  

Studier i musikalisk gestaltning löper under hela studietiden. Genom regelbundet instuderings- och 
gestaltningsarbete utvecklas kunskaperna om de musikaliska uttrycksmedlen och om relationen mellan 
sånginstrumentet och gestaltningen. Repertoar relevant såväl för den sceniskt gestaltande 
undervisningen som för den individuella vokalt och musikaliskt gestaltande utvecklingen studeras.  

Genom studier och praktiska övningar i musikdramatisk gestaltning utvecklas förmågan att gestalta i 
tanke och handling. Arbetet bygger på förståelse och analys av texten, rollen och verket och löper 
genom hela studietiden. Kurserna har skiftande inriktning och tematik och är kopplade till ett 
reflekterande arbete, som speglar den individuella konstnärliga utvecklingen och placerar 
operasångaren och operakonsten i ett konstnärligt, etiskt och samhälleligt	  sammanhang.	  

Operaföreställning med orkester och dirigent och Operagestaltning Kandidat – plats, möte, 
händelse är två kurser där sång, musikalisk och musikdramatisk gestaltning integreras i föreställningar 
eller föreställningslikande former.  

Kursen Examensarbete förenar alla kunskaper som studenten tillägnat sig dittills under studietiden.  



	   	   	  	   	  
	  
 

Genom att delta i en musikdramatisk produktion som håller professionell nivå får studenten praktisera 
och tillämpa alla sina kunskaper inom tidigare nämnda ämnesområden. I examensarbetet ingår även en 
reflekterande del, som redovisas skriftligt eller genom ett audiovisuellt medium. 
 
Utbildningen omfattar individuell undervisning, gruppundervisning samt självstudier. Moment med 
obligatorisk närvaro ingår. 
Dessutom tillkommer föreläsningar, seminarier och master classes. Val av repertoar bestäms i samråd 
mellan instuderingslärare, sångpedagog och student.  Vid terminsstart utarbetas en plan för varje 
enskild student.  

Kurser som ingår 

Alla kurser ingår i huvudområdet opera och är obligatoriska. 

Termin 1 
Sång, 5 hp     
Musikalisk gestaltning, 7 hp 
Musikdramatisk gestaltning 1 – möte med den gestaltande processen, 9 hp 
Gehör med musiklära och brukspiano, 3 hp 
Italiensk lyrisk diktion, 2 hp 
Scenisk rörelse, 3 hp 
Opera, historia, samtid och yrkesliv, 1 hp 

Termin 2 
Sång, 5 hp 
Musikalisk gestaltning, 6 hp 
Musikdramatisk gestaltning 2 – kollektiva skapandeprocesser, etik och praktik, 9 hp 
Gehör med musiklära och brukspiano, 3 hp 
Tysk lyrisk diktion, 2 hp 
Scenisk rörelse, 3 hp 
Opera, historia, samtid och yrkesliv, 2 hp 

Termin 3 
Sång, 5 hp 
Musikalisk gestaltning, 7 hp 
Musikdramatisk gestaltning 3 – språk, uttryck, publik, 10 hp 
Gehör med musiklära och brukspiano, 2 hp 
Scenisk rörelse, 3 hp 
Opera, historia, samtid och yrkesliv, 3 hp 

Termin 4 
Sång, 5 hp 
Musikalisk gestaltning, 6 hp 
Musikdramatisk gestaltning 4 – kroppslig gestaltning i historisk och samtida kontext, 4 hp 
Gehör med musiklära och brukspiano, 2 hp 
Scenisk rörelse, 3 hp 
Operaföreställning med orkester och dirigent, 10 hp 

Termin 5 och 6 
Sång, 8 hp 
Operagestaltning Kandidat – plats, möte, händelse 22 hp 
Examensarbete i opera, inriktning sång, 30 hp 



	   	   	  	   	  
	  
 
 

Lärandemål  
Nationella mål 

Kunskap och förståelse 
För konstnärlig kandidatexamen skall studenten  

- visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, 
inbegripet kunskap om områdets praktiska och teoretiska grund, kunskap om och erfarenhet av 
metod och processer samt fördjupning inom området. 

 
Färdighet och förmåga 
För konstnärlig kandidatexamen skall studenten 

- visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera 
över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för 
utbildningen, 

- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen självständigt skapa, förverkliga och 
uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga 
problem samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar, 

- visa förmåga att muntligt och skriftligt eller på annat sätt redogöra för och diskutera sin 
verksamhet och konstnärliga frågeställningar med olika grupper, och 

- visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För konstnärlig kandidatexamen skall studenten 

- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till 
relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter, 

- visa förståelse för konstens roll i samhället, och 
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. 

Självständigt arbete 
I utbildningen ingår att under sista året genomföra ett självständigt musikdramatiskt gestaltningsarbete 
om 30 högskolepoäng.  


