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Kursplan 

Operagestaltning Kandidat 6 – Yrkesliv och omvärld, 10 hp  
Opera Performance Bachelor –Professional life and society, 10 hp 
 
Kurskod: O4078G 
Enhet: Operahögskolan     
Betygsskala: U-G   
Utbildning: Kandidatprogram i opera med inriktning sång   
Utbildningsnivå: Grundnivå   
Ämnesgrupp: MC1   
Utbildningsområde: Opera    
Huvudområde: Opera    
Fördjupningsnivå: G2F 
Fastställd av: Lokala utskottet av NUF 
Fastställandedatum: 2018-12-14 
Giltig från: HT 2019 
   
 
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 ge kunskaper som förbereder studenten inför det kommande 
yrkeslivet och yrkesrollen 
 
Kursinnehåll 

• praktiskt  konstnärligt entreprenörsprojekt i grupp  
• provsjungningsträning 
• sånglektioner 

 
Undervisningsformer 
Undervisningen sker i grupp och individuellt 
 
Lärandemål 
Studenten ska efter genomgången kurs kunna: 
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Delkurs 1, Sång 3 hp 
• behärska de sångtekniskt inhämtade kunskaperna under kurs 1-5 
• på hög nivå förstå hur arbetet med operarösten påverkar interpretationen och 

viljan att gestalta i det musikdramtiska arbetet och kunna omsätta det i praktiken 
• på hög nivå förstå hur text, klang och musikalisk struktur interagerar i det 

sångtekniska arbetet omsätta det i praktiken 
• på hög sångteknisk-musikalisk nivå kunna utföra olika typer av musikalisk 

artikulation 
• på hög nivå kunna sjunga legato i kombination med klar fonetik och tydlig 

textning 
 

Delkurs 2, Yrkesliv och omvärld 7 hp 
• visa förmåga att i samarbete genomföra ett konstnärligt entreprenörsprojekt 
• visa förmåga att gestalta musikdramatiskt inom ramarna för en 

provsjungningssituation  
 
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 genom 
Delkurs 1, Sång 3hp 

• en operaföreställning 
 
Delkurs 1, Yrkesliv och omvärld 7 hp 

• en praktisk redovisning av det konstnärliga entreprenörsprojekt  
• en fingerad provsjungning 

 
Ersätter tidigare kurs 
Operagestaltning Kandidat – plats, möte, händelse, delkurs 3 O4069G 
 
Överlappar annan kurs 
Operagestaltning Kandidat – plats, möte, händelse, delkurs 3 O4069G 
 
Betygskriterier 
Underkänd 
Studenten har inte uppfyllt de angivna lärandemålen. 
Godkänd 
Studenten har uppfyllt de angivna lärandemålen.   
 
Läromedel 
Studenten väljer i samråd med kursansvarig lärare, instuderare och sångpedagog eget 
notmaterial och annat referensmaterial. Övrig kurslitteratur fastställs vid kursstart av 
kursansvarig. 
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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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