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Vetenskapsteori och metod, 15 högskolepoäng 
Theory of Science and Scientific Method, 15 credits 

	
Kurskod: FA2003 Utbildningsområde: Undervisning 
Huvudområde: Musikpedagogik Högskolepoäng: 15 
Utbildningsnivå: Avancerad nivå Ämnesgrupp: UV3 
Giltig fr.o.m.: Ht 2013 Fördjupning: A1N 
Beslutad av: UFN 2013-03-07 Senast ändrad:       
 Eventuell Oden-kod:  

	
Prov och provkoder: 

• Praktisk studie, 3 hp (1001) 
• Vetenskapligt reflekterande text 1, 2,5 hp (1002) 
• Kommentar till kursdeltagares studie, 2 hp (1003) 
• Vetenskapligt reflekterande text 2, 7,5 hp (1004) 

	
Mål 
Efter genomgången kurs förväntas studenten: 

• kunna förhålla sig kritiskt reflekterande till teoretiska ansatser som ut-
vecklats i angränsande discipliner, 

• ha god kännedom om relationer mellan teoretiska perspektiv och meto-
der i dessa, 

• kunna dra slutsatser om möjligheter och begränsningar att tillämpa  
ansatser från andra discipliner i musikpedagogiskt/musikterapeutiskt 
forskningsområde, 

• kunna identifiera och beskriva behov av metodutveckling inom ett valt 
område, 

• designa mindre forskningsstudier av valda aspekter av musikalisk kun-
skapsbildning. 

 
Under kursen skall studenten ha: 

• skrivit en reflekterande vetenskaplig rapport över kurslitteraturen, 
• presenterat denna muntligt på seminarier, 
• genomfört en mindre studie av musikaliskt lärande i samarbete med 

praktiker samt av resultaten från denna studie ha dragit slutsatser om 
implikationer för att utveckla verksamhetsområdet i fråga, 

• kommenterat en annan kursdeltagares skriftliga rapport, 
• medverkat i semiarier med samlärande i grupp (se Genomförande). 
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Kursens syfte är att studenten skall utveckla en fördjupad kunskap om veten-
skapsteori, kvalitativa och kvantitativa metoder, samband mellan teori och  
metod, reliabilitet och validitet. 

Innehåll 
Överblick över vetenskapsteori och -metod i angränsande discipliner: 

• problemställningar ur ett samhälls- och forskningsperspektiv  
• forskningsansatser i teori och praktik  

o konsekvenser i form av möjliga resultat  
o relevans för området  

 
Akademiskt skrivande: 

• muntlig presentation av texter 
• textgranskning 

 
Genomförande:  
Seminarier, föreläsningar – närvaro och aktiv medverkan krävs. Utöver  
traditionella föreläsningar och seminarier: enskilt lärande i grupp/samlärande. 
Studenter läser gruppvis (tre – fyra per grupp) artiklar valda i samråd med kurs-
ledaren. Inom varje grupp granskar deltagarna varandras texter om artiklarna  
”i cirkel” varefter de presenterar sina reflektioner om artiklarna för hela kursen. 
 
Ministudie i samverkan med praktiker: 

• samband: teori – metod – möjligt resultat  
• implikationer för utveckling av det fokuserade området  

Kurslitteratur och övriga läromedel 
Se aktuell kursguide.  

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 musi-
ker med redovisad erfarenhet av undervisning. 
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o Sökande med annat modersmål än svenska, danska, färöiska, 
isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som är 
nödvändiga 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, inläm-
ningsuppgifter och muntliga redogörelser.  
Granskning av andra studerandes arbeten ingår som en obligatorisk del av kur-
sen. 

Betygsgrader 
Godkänd och Underkänd. 

	


