
 
 

Kursplan  

Operabygge med barn och unga, med inriktning mot kulturskolan, 
15 hp 
Making opera with children and youth, with specialization within 
Stockholm School of the Arts, 15 credits  

Kurskod: OP105G 
Enhet: Institutionen för opera  
Betygsskala: U-G 
Utbildning: Fristående kurs 
Utbildningsnivå: Grundnivå 
Ämnesgrupp: MC1 
Utbildningsområde: 50% opera, 50% undervisning 
Huvudområde: Opera 
Fördjupningsnivå: GXX 
Fastställd av: lokala utskottet för utbildningsplaner och kursplaner  
Fastställandedatum: 2020-01-30 
Giltig från: HT 2020  

 

Behörighetskrav  

Grundläggande behörighet för studier på grundnivå samt  

Särskild behörighet: 120 hp inom operafältet eller motsvarande  

Urval  

Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Urval till kursen 
görs genom en samlad bedömning av inlämnade ansökningshandlingar. Särskild hänsyn 
tas till erfarenhet/verksamhet med fokus på och anknytning till kursinnehållet.  

Undervisningsspråk  

Svenska som huvudspråk, därtill kan andra skandinaviska språk och engelska 
förekomma.  

Syfte  

Kursen syftar till att studenten utvecklar metoder för att lyfta fram barns lärande och 
medskapande i konstnärliga processer inom operafältet. Vidare syftar kursen till att 
studenten reflekterar över sin roll som pedagog och utvecklar sin förmåga att analysera 
egna didaktiska och konstnärliga metodval.  

 



 
 

Kursinnehåll  

Kursen består av praktiknära arbete, seminarier och skapande verksamhet.  

Undervisningsformer  

Undervisningen sker i grupp.  

Lärandemål  

Studenten ska efter genomgången kurs kunna  

• utforska och utveckla musikdramatisk gestaltning i relation till en konstnärlig idé  
• involvera barns och ungas medskapande i konstnärliga processer inom 

operafältet 
• i samtal visa förmåga att diskutera olika metoder och förhållningssätt i 

konstnärliga processer tillsammans med barn och unga  
• i samtal visa förmåga att kritiskt diskutera normativa och genusstereotypa val av 

uttryck  

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  

Kursen examineras genom en praktisk redovisning samt en kritisk reflektion i muntlig eller 
skriftlig form.  

Betygskriterier  

Underkänd  

Studenten har inte uppfyllt de angivna lärandemålen.  

Godkänd  
Studenten har uppfyllt de angivna lärandemålen.  

Läromedel 

Kurslitteratur: 

- De Mallet Burgess, Thomas & Skilbeck, Nicholas (1999). The Singing and Acting 
handbook. Routhledge. 



 
 

- Dolk, Klara (2011). Genuspedagogiskt trubbel. Från en kompensatorisk till en 
komplicerande och normkritisk genuspedagogik. I Lenz Taguchi, Helena & Bodén, 
Linnea & Ohrlander, Kajsa (red) En rosa pedagogik (s. 48-59). Liber.  

- Gademan, Göran (2015). Operahistoria. Gidlunds förlag. 

- Gårdfeldt, Gunilla (2017). Scenkonst: en handbok i musik och teater. Bo Ejeby Förlag. 

- Swale, Jessica (2009). Drama Games For classrooms and workshops. Nick Hern Books. 

Övriga läromedel: 

Kursansvarig lärare kan dessutom välja notmaterial som är relevant för kursens syfte 
och lärandemål.  

Konstnärliga, vetenskapliga, pedagogiska artiklar samt visuella och auditiva läromedel 
kan komma att komplettera läromedelslistan.  

Kursvärdering  

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

 


