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 Eventuell Oden-kod:  

 
Prov och provkoder: 

• Vetenskapligt reflekterande text 1, 5 hp (1001) 
• Muntlig presentation 1, 1 hp (1002) 
• Kommentar till kursdeltagares studie 1, 1,5 (1003) 
• Vetenskapligt reflekterande text 2, 5 hp (1004) 
• Muntlig presentation 2, 1 hp (1005) 
• Kommentar till kursdeltagares studie 2, 1,5 (1006) 

 
Mål 
Efter genomgången kurs förväntas studenten: 

• ha god kännedom om metodutveckling inom musikpedagogiskt forsk-
ningsområde, 

• förhålla sig kritiskt reflekterande till de konsekvenser som trender i  
vetenskaplig ansats och metod har medfört för forskning i musik-
pedagogik, 

• kunna avgränsa och formulera ett musikpedagogiskt forskningsproblem, 
relatera detta till relevant teoribildning samt välja/utveckla adekvat  
metodiskt angreppssätt för att belysa ställda frågor, 

• kunna utveckla eller anpassa redan etablerad metod till de behov som  
följer av ett valt problemområde och en vald frågeställning. 

 
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, 
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• medverkat i semiarier med samlärande i grupp (se Genomförande). 
 
Kursens syfte är att ge en historisk överblick över val av frågeställningar, metod 
och perspektiv i musikpedagogisk forskning. Därigenom skall de studerande  
utveckla sin förståelse av hur samhälleliga och vetenskapliga trender kan påverka 
den enskilde forskarens syn på musik, musikpedagogik som praxis- och  
forskningsfält samt sin roll som forskare. Syftet är också att ge en introduktion 
till den teori- och metodutveckling som ägt rum inom området musikalisk kun-
skapsbildning. 

Innehåll 
Överblick över vetenskapsteori och -metod i angränsande discipliner: 

• problemställningar ur ett samhälls- och forskningsperspektiv 
• forskningsansatser  

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 tradi-
tionella föreläsningar och seminarier: enskilt lärande i grupp/samlärande.  
Studenter läser gruppvis (tre-fyra per grupp) artiklar valda i samråd med kursle-
daren. 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 
American Psychological Association. Concise Rules of APA Style (senaste  
version). Washington, DC: American Psychological Association. 

Bresler, L (ed.) (2007). International handbook of research in arts education. 
Dordrecht: Springer. (Urval ur första bandet, ca )  

Ericsson, C. (2006). Terapi, upplysning, kamp och likhet till varje pris. Undervis-
ningsideologier och diskurser hos lärare och lärarstuderande i musik. Malmö: 
Musikhögskolan i Malmö (200 s.)  

Hultberg, C. K. (2006). Spelande lärande (opublicerat manus, 200 s.). 
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Hultberg, C. K. (2011). Inblick i en kollaborativ studie av Mats Bergströms 
konstnärliga överväganden under bearbetniong och instudering av Franz Schu-
berts Sonat i a-moll, D 821, den så kallade Arpeggionesonaten. I S-V. Holgersen, 
S. Graabræk Nilsson & L. Väkevä: Nordisk musikpedagogisk forskning. Årbok 
13 (pp. 131-150). 

MER Artiklar ur tidskrifter.  

NNMPF-årsböcker 1997 – innevarande år. 

Reimers, L. (1995). Hermeneutik och empiri i musikpedagogisk forskning. 
Stockholm: Kungl Musikhögskolan. 

Sandberg, R. (2006a). Skolan som kulturell mötesplats. I U. P. Lundgren (red.) 
Uttryck, intryck, avtryck. Stockholm: Vetenskapsrådet (tillgänglig på Veten-
skapsrådets hemsida, vr.se). 

Sandberg, R. (2006b). Musikpedagogikens Grieg. I U. P. Lundgren (red.) Ut-
tryck, intryck, avtryck. Stockholm: Vetenskapsrådet (tillgänglig på Vetenskaps-
rådets hemsida, vr.se). 

Sandberg, R. (2011). Towards a Critical Curriculum Theory in Music Education. 
I S-V. Holgersen, S. Graabræk Nilsson & L. Väkevä: Nordisk musikpedagogisk 
forskning. Årbok 13 (pp. 33-55). 

Avhandlingar i musikpedagogik; urval i grupper (fyra – fem studenter per grupp) 
i samråd med kursledare. 

Individuellt valbar litteratur kan tillkomma efter samråd mellan student och kur-
sansvarig lärare. 

(Sammanlagt ca 2000 – 2400 s.) 

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- 
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ländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som är nöd 

o 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, inläm-
ningsuppgifter och muntliga redogörelser. 
Granskning av andra studerandes arbeten ingår som en obligatorisk del av kur-
sen. 

Betygsgrader 
Godkänd och Underkänd. 

 


