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Utbildningsplan

1. Identifikation
• Programmets namn och inriktning: Musikerutbildning, musikdramatik – sång 
• Omfattning i högskolepoäng: 120 hp. 
• Nivå: A 
• Programkod: KAMUS. Inriktning: MUSÅ. 
• Utbildningsplanen är beslutad i Konstnärliga fakultetsstyrelsen den 14 februari 2007. 
Utbild ningsplanen träder i kraft den 1 juli 2007. 
• Beslut om tillägg ”Musikdramatik” togs i Institutionsstyrelsen 14 november 2007.

2. Programbeskrivning
Utbildningen syftar till att förbereda studenten för professionell verksamhet som sångare inom 
opera och musikteater. Efter fullbordad utbildning skall studenten ha förvärvat goda vokala 
färdigheter och tillägnat sig goda kunskaper om scenisk gestaltning samt roll- och textanalys. 
Studenten skall efter fullbordad utbildning kunna uttrycka och framföra scenisk gestaltning 
på ett kreativt och konstnärligt sätt och ha utvecklat god förmåga att arbeta såväl som solist 
som korist i opera- och musikteaterproduktioner i varierande musikdramatiska genrer.

Vid studiestart görs i utbildningens huvudområde en individuell studieplan mellan studenten, 
Musikhögskolan i Malmö och Malmö Opera. Utbildningen sker i samarbete med Malmö Opera.

3. Mål

Kunskap och förståelse

För konstnärlig masterexamen skall studenten 
– visa kunskap och förståelse inom opera- och musikteaterområdet, inbegripet kunskap 
om områdets praktiska och teoretiska grund, 
– visa kunskap om och erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom området.

Färdighet och förmåga

För konstnärlig masterexamen skall studenten 
– visa god färdighet som sångare i musikdramatiska produktioner, 
– visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll samt kritiskt 

Musikdramatik – Sång 120 hp
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reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom musikområdet, 
– visa förmåga att inom musikområdet 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 arbeta med producent, regissör, musiker, dirigent, kormästare, repetitör m.fl, 
– ha utvecklat sin förmåga i entreprenörskap och förmåga att hantera de krav en arbets-
marknad ställer avseende nytänkande och förändring inom arbetsfältet, 
– visa förmåga att i olika grupper muntligt och skriftligt kunna redogöra för och diskutera 
sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar, 
– visa förmåga att samla och tolka relevanta data för att inom sitt praxisområde kunna 
göra bedömningar som inkluderar reflektion över relevanta konstnärliga och, i tillämpliga 
fall, sociala, vetenskapliga eller etiska frågeställningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För konstnärlig masterexamen skall studenten 
– visa förmåga att inom musikområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta konst-
närliga, samhälleliga och etiska aspekter, 
– visa förståelse av konstens roll i samhället, 
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

4. Kursuppgifter

Musikdramatik med sång
avancerad nivå, 120 hp

År 1 År 2

Huvudområde
inklusive 30 hsp självständigt arbete

44 52 96

Vokala studier (20) (20) (40)

Praktik (24) (32) (56)

Musikdramatik: analys/historia 8 8

Valbara kurser i Karriärkontoret 8 8 16

60 60 120

5. Examensuppgifter
Examensbenämning: Konstnärlig masterexamen i musik, musikdramatik med sång. (SFS 
2006:1053) 

6. Förkunskapskrav och urvalsgrunder
1. Särskilda förkunskapskrav: godkända antagningsprov till musikerutbildningen. Språk-
kunskaper är meriterande. 
2. Urvalsinstrument: provsjungning och intervju.

7.  Övrigt
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Kursplan

1. Identifikation och grundläggande uppgifter
1. Kurskod: MUUN25 
2. Vokala studier, musikdramatik – sång 
3. Nivå: A 
4. Högskolepoäng: 40 
5. Kursplanen är tagen av utbildningsledningen på delegationsbeslut från Musiker- och 
kyrkomusikerutbildningens utbildningsnämnd 14 augusti 2008. Kursplanen träder i kraft 
den 14 augusti 2008.

2. Allmänna uppgifter
1. Huvudområde: musik 
2. Ämne: instrumentalstudier 
3. Obligatorisk kurs i musikerutbildning, musikdramatik – sång, avancerad nivå 120 hp. 
4. Undervisningen bedrivs på svenska och engelska

3. Mål
Utöver de allmänna målen för grundläggande högskoleutbildning som finns formulerade i 
högskolelagen (1 kap 9§) skall studenten efter fullbordad kurs 
– ha en väl utvecklad konstnärlig personlighet och uttrycksförmåga, 
– ha utvecklat sin förmåga att skapa, förverkliga och uttrycka egna konstnärliga idéer på 
en hög konstnärlig och professionell nivå, 
– kunna uttrycka sig i en rad musikstilar och/eller ha utvecklat en egen, tydligt urskiljbar 
konstnärlig personlighet inom ett stilområde, 
– ha skaffat sig allsidig förtrogenhet med musikdramatisk repertoar genom fördjupat 
utforskande och grundlig instudering, 
– ha en väl utvecklad kommunicerande sångförmåga med tydlig diktion och språkförståelse,

4. Kursinnehåll
Kursen består av fyra delkurser om vardera en termin. Varje delkurs förutsätter godkänt 
resultat av tidigare delkurs. Kursen består i huvudsak av relevant litteratur för det specifika 
instrumentet. Kursen är en del av utbildningens huvudområde, i vilket ingår ett självständigt 
arbete om 30 högskolepoäng.
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5. Undervisning och examination
1. Undervisningen bedrivs i form av enskilda lektioner, gemensamma (grupp-) lektioner, se-
minarier, gästföreläsningar, forum för reflektion och personlig utveckling, workshops/mas-
ter classes samt enskilt arbete (övning, förberedelser).

2. Examination av kurs eller delkurs sker genom fortlöpande bedömning samt beting. Ex-
aminationsregler, såsom t.ex. krav för att få genomgå examination, betygsgränser, skall 
delges studenten vid kursstart.

3. Omexamination av kurs eller delkurs skall erbjudas i nära anslutning till den ordinarie 
examinationen, med samma krav. Efter två underkända examinationer på samma kursinne-
håll har student rätt att efter begäran få en ny examinator. Antalet examinationstillfällen 
begränsas till fem.

6. Betyg
1. Efter genomgången kurs/delkurs ges något av betygen underkänt, godkänt eller väl godkänt.

2. Slutbetyg ges genom sammanvägning av tidigare delkursbetyg.

7. Förkunskapskrav
För att antas till kursen krävs grundläggande behörighet samt godkända antagningsprov till 
musikerutbildningen.

8. Litteratur
Kurslitteraturen består i huvudsak av relevant repertoar för röstfacket. Repertoaren bör all-
sidigt belysa musikhistoriens olika epoker inkl. musik från vår egen tid.

9. Övrigt
Kursens engelska översättning: Vocal studies
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Kursplan

1. Identifikation och grundläggande uppgifter
1. Kurskod MUUN26 
2. Praktik, musikdramatik – sång 
3. Nivå: A 
4. Högskolepoäng: 56 
5. Kursplanen är tagen av utbildningsledningen på delegationsbeslut från Musiker- och 
kyrkomusikerutbildningens utbildningsnämnd 14 augusti 2008. Kursplanen träder i kraft 
den 14 augusti 2008.

2. Allmänna uppgifter
1. Huvudområde: Musik 
2. Ämne: praktik 
3. Obligatorisk kurs i musikerutbildning, musikdramatik – sång, avancerad nivå 120 hp. 
4. Undervisningen bedrivs på svenska och engelska

3. Mål
Utöver de allmänna målen för grundläggande högskoleutbildning som finns formulerade i 
högskolelagen (1 kap 9§) skall studenten efter fullbordad kurs: 
– ha kunskaper om scenisk och musikalisk gestaltning, 
– kunna arbeta självständigt med uppgifter av olika slag, 
– ha skaffat sig erfarenhet av metoder och processer för musikdramatisk gestaltning, 
– ha skaffat sig kunskap om och förståelse för vad yrket innebär, 
– ha skaffat sig förmågan att tänka och handla flexibelt, samt anpassa sig till förändringar 
och nya omständigheter, 
– under handledning ha medverkat i lämpligt antal produktioner, 
– ha skaffat sig förmåga att samarbeta med andra inom musikdramatiken förekommande 
yrkesgrupper.

4. Kursinnehåll
Kursen består av fyra delkurser om vardera en termin. Varje delkurs förutsätter godkänt re-
sultat av tidigare delkurs. Kursen är en del av utbildningens huvudområde, i vilket ingår ett 
självständigt arbete om 30 högskolepoäng.
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5. Undervisning och examination
1. Undervisningen bedrivs i form av handlett arbete, projekt samt enskilt arbete.

2. Examination av kurs eller delkurs sker genom fortlöpande bedömning. Examinationsreg-
ler, såsom t.ex. krav för att få genomgå examination, betygsgränser, skall delges studenten 
vid kursstart.

3. Omexamination av kurs eller delkurs skall erbjudas i nära anslutning till den ordinarie 
examinationen, med samma krav. Efter två underkända examinationer på samma kursinne-
håll har student rätt att efter begäran få en ny examinator. Antalet examinationstillfällen 
begränsas till fem.

6. Betyg
1. Efter genomgången kurs/delkurs ges något av betygen underkänt eller godkänt.

2. Slutbetyg ges genom sammanvägning av tidigare delkursbetyg.

7. Förkunskapskrav
För att antas till kursen krävs grundläggande behörighet samt godkända antagningsprov till 
musikerutbildningen.

8. Litteratur
Kurslitteraturen består i huvudsak av relevant repertoar för röstfacket.

9. Övrigt
Kursens engelska översättning: Practical training
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Kursplan

1. Identifikation och grundläggande uppgifter
1. Kurskod MUHN81 
2. Musikdramatik: analys/historia 
3. Nivå: A 
4. Högskolepoäng: 8 
5. Kursplanen är beslutad i utbildningsnämnden för musiker- och kyrkomusikerutbildning-
arna den 11 maj 2016. Kursplanen gäller i och med höstterminen 2016.

2. Allmänna uppgifter
1. Huvudområde: musik 
2. Ämne: musikdramatisk analys och historia 
3. Obligatorisk kurs i musikerutbildning med inriktning musikdramatik, avancerad nivå 120 
hp. Kursen är även sökbar som fristående universitetskurs. 
4. Undervisningen bedrivs på svenska och engelska.

3. Mål
Utöver de allmänna målen för grundläggande högskoleutbildning som finns formulerade i 
högskolelagen (1 kap 8§) skall studenten efter fullbordad kurs 
– ha god kännedom om grundelementen i musikdramatiska verk med avseende på form-
språk och dramaturgi 
– ha förvärvat goda kunskaper om olika musikdramatiska genrer och stilar och deras 
utveckling och kulturhistoriska sammanhang

4. Kursinnehåll
Kursen består av två delkurser om vardera en termin. Kursen behandlar operans teori med 
tonvikt på dramaturgi och formspråk från Monteverdi till våra dagar. Varje delkurs förutsät-
ter godkänt resultat av tidigare delkurs. 

Delkurs 1: perioden 1600-1850

Delkurs 2: perioden 1850-idag
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5. Undervisning och examination
1. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, läsuppgifter och analysövningar.

2. Examination av kurs eller delkurs sker genom fortlöpande bedömning samt beting/tenta-
men. Examinationsregler, såsom t ex krav för att få genomgå examination, betygsgränser, 
skall delges studenten vid kursstart.

3. Omexamination av kurs eller delkurs skall erbjudas i nära anslutning till den ordinarie 
examinationen, med samma krav. Efter två underkända examinationer på samma kursinne-
håll har student rätt att efter begäran få en ny examinator. Antalet examinationstillfällen 
begränsas till fem.

6. Betyg
Efter genomgången kurs ges något av betygen underkänt eller godkänt.

7. Förkunskapskrav
För att antas till kursen krävs grundläggande behörighet samt godkända antagningsprov till 
musikerutbildningen.

8. Litteratur
Kurslitteratur: Utdelat material i samband med lektioner och föreläsningar.

9. Övrigt
Kursens engelska översättning: Music Drama: Analysis/History  
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Kursplan

1. Identifikation och grundläggande uppgifter
1 Kurskod: MUUA50 
2 Valbar kurs 2 i Karriärkontoret, alla varianter av musikerutbildning 
3 Nivå: G 
4 Högskolepoäng: 8 
5 Kursplanen är beslutad i utbildningsnämnden för musiker- och kyrkomusikerutbildning-
arna den 11 december 2006. Kursplanen träder i kraft den 1 juli 2007.

2. Allmänna uppgifter
1 Huvudområde: musik 
2 Ämne: musikrelaterade ämnen 
3 Karriärkontoret erbjuder ett kursutbud ur vilket studenten skall välja en kurs som ingår 
som obligatorisk del i utbildningsprogrammet. Kursutbudet kan variera beroende av vilka 
krav som ställs av det omgivande samhället.

3. Mål
Utöver de allmänna målen för grundläggande högskoleutbildning som finns formulerade i 
högskolelagen (1 kap 8§) skall studenten efter fullbordad valbar kurs 
– ha skaffat sig förmågan att tänka och handla flexibelt, att anpassa sig till förändringar 
och nya omständigheter, 
– kunna inhämta, analysera och sammanställa information och kunskap, 
– ha kommit till insikt om och uppnått en beredskap för att kunna möta de krav som det 
offentliga musiklivet kan ställa förutom färdigheter på det egna instrumentet, 
– ha fått en fördjupad uppfattning om de egna förutsättningarna för möjliga framtida 
yrkesroller,

4. Kursinnehåll
Kursen består av två delkurser om vardera en termin. Kursen kan innehålla föreläsningar och 
övningar. Varje delkurs förutsätter godkänt resultat av tidigare delkurs.
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5. Undervisning och examination
1. Undervisningen kan bedrivas i form av seminarier, gästföreläsningar och workshops samt 
enskilt arbete.

2. Examination av kurs eller delkurs sker genom fortlöpande bedömning och offentliga 
redovisningar. Examinationsregler, såsom t ex krav för att få genomgå examination, betygs-
gränser, skall delges studenten vid kursstart.

3. Omexamination av kurs eller delkurs skall erbjudas i nära anslutning till den ordinarie 
examinationen, med samma krav. Efter två underkända examinationer på samma kursinne-
håll har student rätt att efter begäran få en ny examinator. Antalet examinationstillfällen 
begränsas till fem.

6. Betyg
1. Efter genomgången kurs/delkurs ges något av betygen underkänt eller godkänt.

2. Slutbetyg ges genom sammanvägning av tidigare delkursbetyg.

7. Förkunskapskrav
För att antas till kursen krävs grundläggande behörighet samt godkända antagningsprov till 
musikerutbildningen.

8. Litteratur
Kurslitteraturen består i huvudsak av kompendier.

9. Övrigt
Kursens engelska översättning: Elective course 2 in the Career advice office
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Kursplan

1. Identifikation och grundläggande uppgifter
1. Kurskod: MUUA51 
2. Valbar kurs 3 i Karriärkontoret, alla varianter av musikerutbildning 
3. Nivå: G 
4. Högskolepoäng: 8 
5. Kursplanen är beslutad i utbildningsnämnden för musiker- och kyrkomusikerutbildning-
arna den 11 december 2006. Kursplanen träder i kraft den 1 juli 2007.

2. Allmänna uppgifter
1. Huvudområde: musik 
2. Ämne: musikrelaterade ämnen 
3. Karriärkontoret erbjuder ett kursutbud ur vilket studenten skall välja en kurs som ingår 
som obligatorisk del i utbildningsprogrammet. Kursutbudet kan variera beroende av vilka 
krav som ställs av det omgivande samhället.

3. Mål
Utöver de allmänna målen för grundläggande högskoleutbildning som finns formulerade i 
högskolelagen (1 kap 8§) skall studenten efter fullbordad valbar kurs 
– ha skaffat sig förmågan att tänka och handla flexibelt, att anpassa sig till förändringar 
och nya omständigheter, 
– kunna inhämta, analysera och sammanställa information och kunskap, 
– ha kommit till insikt om och uppnått en beredskap för att kunna möta de krav som det 
offentliga musiklivet kan ställa förutom färdigheter på det egna instrumentet, 
– ha fått en fördjupad uppfattning om de egna förutsättningarna för möjliga framtida 
yrkesroller,

4. Kursinnehåll
Kursen består av två delkurser om vardera en termin. Kursen kan innehålla föreläsningar och 
övningar. Varje delkurs förutsätter godkänt resultat av tidigare delkurs.
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5. Undervisning och examination
1. Undervisningen kan bedrivas i form av seminarier, gästföreläsningar och workshops samt 
enskilt arbete.

2. Examination av kurs eller delkurs sker genom fortlöpande bedömning och offentliga 
redovisningar. Examinationsregler, såsom t ex krav för att få genomgå examination, betygs-
gränser, skall delges studenten vid kursstart.

3. Omexamination av kurs eller delkurs skall erbjudas i nära anslutning till den ordinarie 
examinationen, med samma krav. Efter två underkända examinationer på samma kursinne-
håll har student rätt att efter begäran få en ny examinator. Antalet examinationstillfällen 
begränsas till fem.

6. Betyg
1. Efter genomgången kurs/delkurs ges något av betygen underkänt eller godkänt.

2. Slutbetyg ges genom sammanvägning av tidigare delkursbetyg.

7. Förkunskapskrav
För att antas till kursen krävs grundläggande behörighet samt godkända antagningsprov till 
musikerutbildningen.

8. Litteratur
Kurslitteraturen består i huvudsak av kompendier.

9. Övrigt
Kursens engelska översättning: Elective course 3 in the Career advice office


