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Utbildningsplan 

Masterprogrammet Att skapa ny opera, 120 högskolepoäng 
Master Programme Creating New Opera, 120 credits 
 

Programkod:  
Inriktning opera: XA401 
Inriktning scenkonst: XA701 

Utbildningsnivå: Avancerad nivå 

Fastställd av: Nämnden för utbildning och forskning Examen: Masterexamen 
Fastställandedatum: 2019-06-10 Huvudområde för examen: 
Revideringsdatum: 2019-09-09  Opera respektive Scen och media 
Giltig från: Höstterminen 2020 Institution:  

Institutionen för opera  
Institutionen för scenkonst  
 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet: för studier på avancerad nivå 

Särskild behörighet: Konstnärlig kandidatexamen. Engelska 5. Godkänt behörighetsprov inom 
sökt inriktning. 

Urval 
Urval bland de behöriga sökande görs utifrån en bedömning av deras förmåga att tillgodogöra 
sig utbildningen. I urvalsprov bedöms de sökande konstnärliga förmåga, utformningen av den 
sökandes idé/frågeställning samt den sökandes förmåga att agera i en kollaborativ kontext 
bedöms. 

Undervisningsspråk 
Engelska som huvudspråk 

Syfte 
Utbildningens syfte är att i ett interdisciplinärt sammanhang och i samarbete utforska och söka 
nya uttrycksformer för opera 

Huvudsakligt upplägg 
Programmet omfattar fyra terminers heltidsstudier på avancerad nivå.  

Masterprogrammet Att skapa ny opera vid SKH genomförs med två inriktningar: opera 
respektive scenkonst.  

Antagning sker separat till de två inriktningarna. Huvuddelen av kurserna inom inriktningen 
Opera har huvudområde Opera. Huvuddelen av kurserna inom inriktningen Scenkonst har 
huvudområde Scen och media. 
 
Inriktningar 

− Opera 
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− Scenkonst 

Regler för fortsatt studiegång  
Särskilda förkunskapskrav kan gälla för tillträde till en kurs. Dessa anges i kursplanen. 

Kurser som ingår – inriktning Opera 

Termin 1  
Operalaborationer 1, 15 hp* Opera laboratories 1, 15 credits 

Metoder inom konstnärlig forskning 1, 7,5 hp* Methods in artistic research, 7,5 credits 

Operans teori och praktik 1, 7,5 hp Opera – theory and practice 1, 7,5 credits 

Termin 2  
Operalaborationer 2, 15hp* Opera laboratories 2, 15 credits 

Metoder inom konstnärlig forskning 2, 7,5 hp* Methods in artistic research 2, 7,5 credits 

Operans teori och praktik 2, 7,5 hp Opera – theory and practice 2, 7,5 credits 

Termin 3  
Operalaborationer 3, 15 hp* Opera laboratories 3, 15 credits 

Metoder inom konstnärlig forskning 3, 7,5 hp* Methods in artistic research 3, 7,5 credits 

Operans teori och praktik 3, 7,5 hp Opera – theory and practice 3, 7,5 credits 

Termin 4  
Självständigt arbete - opera, 30 hp* Independent degree project - opera, 30 

credits 

Summa:   120 hp Total:   120 credits 
Alla kurser markerade med (*) är inom huvudområdet opera. För att erhålla examen krävs 
godkänt på samtliga kurser. 

Kurser som ingår – inriktning Scenkonst 

Termin 1  
Operalaborationer 1, 15 hp* Opera laboratories 1, 15 credits 

Metoder inom konstnärlig forskning 1, 7,5 hp* Methods in artistic research, 7,5 credits 

Operans teori och praktik 1, 7,5 hp Opera – theory and practice 1, 7,5 credits 
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Termin 2  
Operalaborationer 2, 15hp* Opera laboratories 2, 15 credits 

Metoder inom konstnärlig forskning 2, 7,5 hp* Methods in artistic research 2, 7,5 credits 

Operans teori och praktik 2, 7,5 hp Opera – theory and practice 2, 7,5 credits 

Termin 3  
Operalaborationer 3, 15 hp* Opera laboratories 3, 15 credits 

Metoder inom konstnärlig forskning 3, 7,5 hp* Methods in artistic research 3, 7,5 credits 

Operans teori och praktik 3, 7,5 hp Opera – theory and practice 3, 7,5 credits 

Termin 4  
Självständigt arbete - scenkonst, 30 hp* Independent degree project – performing 

arts, 30 credits 

Summa:   120 hp Total:   120 credits 
 

Alla kurser markerade med (*) är inom huvudområdet scen och media. För att erhålla examen 
krävs godkänt på samtliga kurser. 

Lärandemål 
Kunskap och förståelse 

Efter avslutad utbildning ska studenten:  

− visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området för utbildningen (opera 
respektive scenkonst), inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt 
fördjupade kunskaper inom delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- 
och utvecklingsarbete, och 

− visa förtrogenhet med metod och processer för att hantera komplexa företeelser, 
frågeställningar och situationer inom området. 

Färdighet och förmåga 

Efter avslutad utbildning ska studenten: 

− visa förmåga att självständigt och kreativt kunna formulera nya frågor och bidra till 
kunskapsutvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya och egna 
uttryckssätt samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga 
förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen, 

− visa förmåga att med ett utvecklat personligt uttryck skapa och förverkliga egna 
konstnärliga idéer, självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga och 
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gestaltningsmässiga problem samt planera och med adekvata metoder genomföra 
kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar, 

− visa förmåga att såväl i nationella som internationella sammanhang, muntligt och 
skriftligt eller på annat sätt klart redogöra för och diskutera sin verksamhet och 
konstnärliga frågeställningar i dialog med olika grupper, och 

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

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Efter avslutad utbildning ska studenten: 

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

− visa insikt om konstens roll i samhället, och 
− visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 

kunskapsutveckling. 

Självständigt arbete 
Under utbildningen genomför studenten ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng.  

Förteckning över eventuella bilagor 
- 

Övrigt 
Utbildningen görs i samarbete mellan Stockholms konstnärliga högskola (Institutionen för opera 
och Institutionen för scenkonst) och Kungl. Musikhögskolan (Akademin för klassisk musik, 
komposition, dirigering och musikteori). 
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