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Självständigt arbete, avancerad nivå inom lärar-
program (musik som ämne 1), 15 högskolepoäng  
Independent Project, Second-Cycle Teacher Education Programme  
(Music, Main Subject), 15 credits 

	
Kurskod: FG1296 Utbildningsområde: Musik 
Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 15 
Utbildningsnivå: Avancerad nivå Ämnesgrupp: MU1 
Giltig fr.o.m.: Ht 2014 Fördjupning: A2E 
Beslutad av: ULU 2014-05-08  Ändringsuppgifter: Reviderad av UFN:s 

ordförande 2014:48 
 Eventuell Oden-kod: –  

	
Prov och provkoder: 

• Uppsats, 15 hp (1001)  

	
Mål 
Efter genomgången kurs förväntas studenten: 

• kunna planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete och däri 
visa fördjupad förmåga att utifrån ett musikpedagogiskt perspektiv, kri-
tiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna 
och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat, 

• kunna använda kunskaper och metoder från det vetenskapliga området,  
• visa förståelse för forskning och utvecklingsarbete,  
• utifrån ett vetenskapligt perspektiv kunna reflektera över empiri och  

metoder samt relevanta forskningsresultat inom relevanta discipliner, 
• visa förmåga att bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten, den konst-

närliga utvecklingen och kunskapsutvecklingen inom musik och musik-
didaktik, 

• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap. 
 
Innehåll 
Kursen ger träning i vetenskapligt arbete inom kursens ämnesområde. Studenten 
ska skriva en vetenskaplig uppsats, följa seminarier samt fullgöra en oppositions-
uppgift. Uppsatsämnet väljs i samråd med handledaren samt ska vara relevant för 
utbildningen. 
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Kursen innehåller följande: 
• forskningsförberedande arbete under handledning, 

• litteraturstudier, 

• seminarier, 

• eget uppsatsskrivande, 

• respondering och opponering. 

 
Kurslitteratur och övriga läromedel 
Se aktuell kursguide.  

 
Behörighet 
Antagen till Ämneslärarprogram med inriktning mot grundskolans år 7-9, 270 hp 
eller Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 hp vid 
KMH, samt godkända kurser inom programmet om minst 180 hp inklusive 15 hp 
självständigt arbete på grundnivå.  
 
Examination	
Kursen examineras genom: 

• godkänd uppsats, 

• uppsatsventilering (respondering och opponering). 

	
Betygsgrader	
Godkänd, Underkänd.  

	


