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 Eventuell Oden-kod:  

 
Prov och provkoder: 

• Musikalisk kunskapsbildning, del 1, 2 hp (1001) 
• Musikalisk kunskapsbildning, del 2, 9 hp (1002) 
• Musikalisk kunskapsbildning, del 3, 4 hp (1003)  

 
Mål 
Efter genomgången kurs förväntas studenten: 

• kunna beskriva olika aspekter av musikalisk kunskapsbildning i själv-
ständiga vetenskapliga och populärvetenskapliga texter, 

• kunna relatera dessa till vetenskapliga perspektiv som skulle vara rele-
vanta i forskningsstudier, 

• kunna relatera egna och andra kursdeltagares erfarenheter av musikalisk 
kunskapsbildning till olika traditioner i musikundervisning, 

• kunna beskriva musikalisk kunskapsbildning ur ett övergripande  
kulturpsykologiskt perspektiv. 

 
Under kursen skall studenten ha: 

• skrivit två populärvetenskapliga texter om musikalisk kunskaps-
utveckling, 

• skrivit två vetenskapliga texter om musikalisk kunskapsbildning; i minst 
en av dessa skall studenten redogöra för relevanta ansatser att undersöka 
ett avgränsat delområde, samt diskutera konsekvenser som valet av ansats 
har för undersökningens resultat, 

• granskat och kommenterat en populärvetenskaplig och två vetenskapliga 
texter av andra kursdeltagare, 
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• medverkat i en mindre omfattande, vetenskaplig studie av musik-

pedagogiskt arbete. 

Innehåll 
Musikalisk kunskapsbildning i praktik och teori: 

• kursdeltagarna 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 

 
Akademiskt skrivande: 

• vetenskapliga och populärvetenskapliga texter om musikalisk kunskaps-
bildning 

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

• textgranskning 
 
Genomförande: 
Seminarier, work-shops i forskningsmetodik, självständigt arbete samt praktiskt 
musikaliskt/musikpedagogiskt arbete – enskilt eller i grupp 
 
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  
presenterar sina reflektioner om artiklarna för hela kursen. 
 

Kurslitteratur och övriga läromedel 
Barrett, M.S. (Ed.). (2010). A Cultural Psychology of Music Education. NC: Ox-
ford. (297 s). 
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Brodin, M. & Hylander, I. (2002). Själv-känsla, att förstå sig själv och andra. 
Stockholm: Liber. (128 s). 

Bruner, J. (2002). Kulturens väv. Utbildning i kulturpsykologisk belysning. Göte-
borg: Daidalos. (242 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). 

Gadamer, H-G. (1997). Sanning och metod, i urval. Göteborg: Daidalos. (213 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). 

Sloboda, J.A. & Juslin, P.N. (2010). At the interface between the inner and outer 
world: psychological perspectives. In: P.N. Juslin & J.A. Sloboda (Eds.). Hand-
book of Music and Emotion, Theory, Research, Applications (pp. 73–98). Oxford: 
Oxford University Press. 

 
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 

 
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). 

Juslin, P.N. & Sloboda, J.A. (Eds.). (2010). Handbook of Music and Emotion, 
Theory, Research, Applications. 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). 



 Kursplan FA2002 

 

 

 
 

 

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. 

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, 
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o 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 
Examination sker kontinuerligt genom disputationslika textpresentationer, skrift-
liga och muntliga textkommentarer vid seminarier samt inlämning av skriftliga 
uppgifter. 

Betygsgrader 
Godkänd och Underkänd. 

 


