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 Eventuell Oden-kod:  

 
Prov och provkoder: 

• Musikpedagogik, del 1, 5 hp (1001) 
• Musikpedagogik, del 2, 10 hp (1002) 

 
Mål 
Efter genomgången kurs förväntas studenten: 

• kunna redogöra muntligt och skriftligt för centrala frågeställningar som 
behandlats i svensk och internationell forskning i musikpedagogik, 

• kunna relatera dessa frågeställningar till relevanta, angränsande discipli-
ner, 

• kunna reflektera kritiskt över musikpedagogiska texter muntligt och i 
självständiga, korta vetenskapliga texter, 

• kunna granska och konstruktivt kommentera musikpedagogiska texter, 
• kunna söka relevant litteratur för valda delområden. 

 
Under kursen skall studenten ha: 

• skrivit två reflekterande vetenskapliga rapporter över kurslitteraturen, 
• presenterat dessa muntligt på seminarier, 
• kommenterat två andra kursdeltagares skriftliga rapporter på seminarier, 
• medverkat i semiarier med samlärande i grupp (se Genomförande), 
• medverkat i en mindre omfattande, vetenskaplig studie av musik-

pedagogiskt arbete. 
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Innehåll 
Musikalisk kunskapsbildning i praktik och teori: 

• kursdeltagarnas egna erfarenheter 
• tidigare dokumenterade erfarenheter 
• teori om musikalisk kunskapsbildning baserad på praktiska exempel 

 
Forskningsmetodik: 

• övningsuppgifter för intervju-, enkät- och observationsstudier 
• vetenskaplig studie av praktiskt musikaliskt/musikpedagogiskt arbete 
• teori om musikalisk kunskapsbildning baserad på praktiska exempel 

 
Akademiskt skrivande: 

• vetenskapliga och populärvetenskapliga texter om musikalisk  
kunskapsbildning 

• vetenskaplig rapport om ett praktiskt musikaliskt/musikpedagogiskt  
arbete, som genomförts inom ramen för kursen 

• textgranskning 
 
Genomförande: 
Seminarier, föreläsningar – närvaro och aktiv medverkan krävs. 
 
Utöver traditionella föreläsningar, work-shops och seminarier: enskilt lärande i 
grupp/samlärande. Studenter läser gruppvis (tre-fyra per grupp) texter skrivna 
inom kursen och artiklar valda i samråd med kursledaren. Inom varje grupp 
granskar deltagarna varandras texter om artiklarna ”i cirkel” varefter de presente-
rar sina reflektioner om artiklarna för hela kursen. 

Kurslitteratur och övriga läromedel 
Calissendorff, M. & Sandberg, R. (Red.). (2011). Forskande lärare – en fram-
gångsfaktor. Erfarenheter från Lärarlyftets forskarskolor. Forskning om under-
visning och lärande 7. Stockholm: Stiftelsen SAF i samarbete med Lärarförbun-
det. 

Cook, N. (2001). Music: A Very Short Introduction. Liège: European Society for 
the Cognitive Sciences of Music. (189 s). 

Dowling, W. J. (1999). The Develoment of Music Perception and Cognition. In: 
Deutsch, D. (Ed). The Psychology of Music (2nd ed.). USA: Academic Press.  
(20 s). 
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Georgii-Hemming, E. (2005). Berättelsen under deras fötter. Fem musiklärares 
livshistorier. Diss. Örebro: Örebro universitet, Musikhögskolan. Kap 1-2; 5-6 
(270 s). Tillgänglig on line: http://www.diva-
portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:134629 

Hugardt, A. (2001). Individuality and Development in Children’s Spontaneous 
Tempo and Synchronization (Publications from the Department of Musicology, 
No 66). Diss. Göteborg: Göteborg University. (50 s). 

Hultberg, C. (opublicerat manus). Spelande lärande. Om lärande genom musice-
rande ur praktiker- och forskarperspektiv. (200 s). 

Högman, A-K. & Stolare, M. (Red.). (2009). I lärandets gränsland. Formella, 
icke-formella och informella studier igår och idag. Hedemora: Gidlunds. (228 s). 

Lindeborg, R. (2005). Örats skolning. Radiokonservatoriet och musikbildnings-
arbetet. Diss. (Skrifter från Centrum för musikpedagogisk forskning). Stock-
holm: KMH Förlaget. Urval. Tillgänglig on line: http://su.diva-
portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:200741 

Molander, B. (1996). Kunskap i handling (2:a uppl.). Göteborg: Daidalos (130 s). 

NNMPF-årsböcker 1997 – innevarande år. 

Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder – att planera, 
genomföra och rapportera en undersökning (4:e uppl.). Lund: Studentlitteratur. 
(149 s). 

Plaude, I. (Red.). (2006). Skapa och Lära. Kreativt Lärande – Levande Kunskap. 
SoL i Kista 2001 – 2006. Stockholm: Academus (Urval, 50-100 s). 

Sloboda, J. A. & Juslin, P. N. (2004). Psychological Perspectives on Music and 
Emotion. In: Juslin, P. N. & Sloboda, J. A.: Music and Emotion, Theory and Re-
search. Oxford: Oxford University Press. (30 s). 

Thurén, T. (2007).  Vetenskapsteori för nybörjare (2:a uppl.). Stockholm: Liber. 
(184 s). 

 
Artiklar ur tidskrifter (50 – 100 s): 

British Journal of Music Education 

International Journal of Music Education 

MER (Music Education Research) 

Research Studies in Music Education 
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Obligatorisk/Valbar litteratur: 

Gustavsson, B. (Red.). (2007). Bildningens förvandlingar. Göteborg: Daidalos. 
(223 s). 

Lilliestam, L. (2009). Musikliv. Vad människor gör med musik – och musik med 
människor (2:a rev uppl). Göteborg: Bo Ejeby förlag. (333 s). 

Sloboda, J.A. & Juslin, P.N. (Eds.). (2001). Music and emotion. Oxford: Oxford 
UP. (urval). 

 
Valbar litteratur: 

Barenboim, D. & Said, E. (2004). Parallels and Paradoxes. Explorations in Mu-
sic and Society. New York: Vintage Books. (186). 

Booth, W. (1999). For the love of it. Amateuring and its rivals. Chicago: The 
university of Chicago Press. (ca 200 s). 

Calissendorff, M. (2005). Om man inte vill spela – då blir det jättesvårt. En stu-
die av en grupp förskolebarns musikaliska lärande i fiolspel. Diss. Örebro: Öre-
bro universitet, Musikhögskolan. (190 s). 

Musical Education in Europe 1770-1914, vol 1-2. BWV, Berlin 2005. 

Pålsson, H. (2002). Tankar om musik. Stockholm: Prisma. (168 s). 

Aktuella vetenskapliga artiklar, böcker och uppsatser i relation till de delområden 
av musikalisk kunskapsbildning som kursdeltagarna skriver om. 

 
Litteratur som stöd för akademiskt skrivande: 

American Psychological Association. Concise Rules of APA Style (senaste  
version). Washington, DC: American Psychological Association.  

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser (2:a rev. uppl). Lund: Studentlitte-
ratur. (213 s). 

Björk, H. & Räisänen, Ch. (2003). Academic writing. A University Writing 
Course. Lund: Studentlitteratur. (ca 400 s). 

Jarrick, A. & Josephson, O. (1996). Från tanke till text: en språkhandbok för 
uppsatsskrivande studenter (2:a uppl). Lund: Studentlitteratur. (133 s). 

 
Kommentarer till kurslitteraturen: 

NNMPF:s årsböcker ger dels en historisk överblick över nordisk musikpedago-
gisk forskning, dels en god översikt över olika fokuserade områden och de disci-
pliner som dessa angränsar till. 

Music education research (MER) är en högt rankad, tematiskt mångsidig tid-
skrift.  
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Kurslitteratur ur NNMPF:s årsböcker och MER erbjuder god en skolning i arti-
kelskrivning. Därför ingår dessa i flera kurser. 

Behörighet 
Antagen till Masterprogram i musikpedagogik, 120 hp, vid KMH. 
 
När kursen ges som fristående kurs gäller samma behörighetskrav som för  
Masterprogram i musikpedagogik, 120 hp, vid KMH: 

• Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå. 
• Särskild behörighet: 

o Lärarexamen eller motsvarande med minst 90 hp musik, 
alternativt kandidatexamen med minst 90 hp musikvetenskap, 
alternativt dokumenterad reell kompetens, t.ex. verksam musiker 
med redovisad erfarenhet av undervisning. 

o Sökande med annat modersmål än svenska, danska, färöiska, is-
ländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som är nöd-
vändiga för att tillgodogöra sig utbildningen. 

 
Urvalsgrunder är tidigare utbildning och kunskaper, arbetslivserfarenhet eller  
annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen. 

Examination 
Till grund för examinationen ligger skriftliga redovisningar, skrivningar,  
inlämningsuppgifter och muntliga redogörelser. 
Granskning av andra studerandes arbeten ingår som en obligatorisk del av  
kursen. 

Betygsgrader 
Godkänd och Underkänd. 

 


