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 Eventuell Oden-kod:  

 
Prov och provkoder: 

• Preliminär resultatredovisning samt granskningsopposition, 7,5 hp (1001) 
• Slutrapport samt opposition, 7,5 hp (1002) 

 
Mål 
Efter genomgången kurs förväntas studenten: 

• kunna planera, genomföra och rapportera vetenskapliga undersökningar 
på ett för fokusområdet relevant sätt, i enlighet med lärandemålen för 
kursen Vetenskapsteori och metod (FA2003), 15 hp, 

• kunna kritiskt granska och bedöma magisteruppsatser på motsvarande 
sätt. 

 
Under kursen skall studenten ha: 

• genomfört en vetenskaplig undersökning, och i denna beaktat hand-
ledarens råd, 

• skrivit en vetenskaplig rapport (självständigt arbete) över undersök-
ningen, och i rapporten beaktat handledarens råd, 

• lagt fram rapporten om det självständiga arbetet på två disputationslika 
seminarier: 

o stegvist seminarium under arbetet med rapporten, efter samråd 
med handledaren, 

o examinationsseminarium, 
• opponerat på en annan kursdeltagares självständiga arbete, 
• medverkat i seminarier och workshops om akademiskt skrivande. 



 Kursplan FA2004 

 

 

 
 

Innehåll 
Kursen innehåller följande: 

• vetenskaplig undersökning inom ett valt problemområde av det musik-
pedagogiska forskningsfältet (se utbildningsplanen), 

• litteraturstudier inom det valda problemområdet, 
• akademiskt skrivande, vetenskaplig rapport om den egna vetenskapliga 

undersökningen, 
• textgranskning, opposition. 

 
Genomförande: 

• handledning, enskilt och i grupp (studenten har rätt att byta handledare 
efter genomgång med studierektor/mentor och examinator), 

• textseminarier, workshops, 
• självständigt genomförd datainsamling, 
• självständigt akademiskt skrivande. 

 
Närvaro och aktiv medverkan krävs i seminarier och workshops. 

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

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser (2:a uppl). Lund: Studentlitteratur 
(223 s.) 

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

Hultberg, C. PM för uppsatsventilering (delas ut). 

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

Övrig litteratur till uppsatsen väljs individuellt i samråd med handledaren.  

Dessutom skall relevant litteratur ur de obligatoriska läskurserna i termin 1 och 2 
samt termin 3 och 4 i masterprogrammet i musikpedagogik vara refererad i 
uppsatsen. 

Behörighet 
Antagen till Masterprogram i musikpedagogik, 120 hp, vid KMH. 
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Examination 

• Disputationslika presentationer och seminarier. 
• Skriftliga och muntliga textkommentarer vid seminarier. 
• Inlämning av vetenskaplig rapport i tre steg: 

o inför ett stegvist seminarium, 
o inför examinationsseminariet, 
o tryckfärdigt manus (errata reviderade efter examinations-

seminariet). 
För Godkänt i kursen krävs ett tryckfärdigt manus samt opposition på ett annat 
självständigt arbete på magisternivå i enlighet med PM för detta.  
Generellt bör rapporten om ett självständigt arbete på magisternivå omfatta  
30–40 s. samt referenser.  
Om den vetenskapliga ansatsen innebär att resultatpresentationen kräver extra 
stort utrymme kan rapporten omfatta upp till ytterligare 10 s. 

Betygsgrader 
Godkänd och Underkänd. 

 


