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Kursplan: Introduktionskurs I: Att vara doktorand  
 
1.  Identifikationsuppgifter 

 
- Kurskod: KOMP012  
- Engelsk benämning: Introductory Course I: To be a PhD student 
- Nivå: Forskarnivå 
- Högskolepoäng: 7,5 
- Fastställd av Dekan 2015-11-17 

Gällande från 2015-11-17 
- Institution: Musikhögskolan i Malmö, forskarutbildningen i musikpedagogik, institutionskod 

8502 
 

Kursen är en del av den obligatoriska introduktionskursen om totalt 15hp för forskarstuderande vid 
forskarutbildningen i musikpedagogik vid Musikhögskolan i Malmö.  
 
 
2. Mål för kursen 
 
Kursens syfte är att ge en orientering i forskning kring akademisk kultur och akademiska koder; att ge 
en introduktion i doktorandens rättigheter, skyldigheter och möjligheter; att ge en orientering om 
litteratursökningens och referenshanteringens teoretiska och hantverksmässiga dimensioner; att ge 
konkreta kunskaper i digitala sökmotorer och referenshanteringsprogram; samt ge färdigheter i det 
akademiska skrivandets konst, särskilt med inriktning mot att skriva artiklar. 
 
Lärandemål 
 
Efter avslutad kurs skall den studerande: 

• ha kännedom om den ”sprezzatura” (begrepp från kurslitteraturen) som råder inom 
universitetsvärlden, och kunna sätta denna i relation till det egna forskningsfältets 
konventioner; 

• vara väl bevandrad i doktorandens rättigheter, skyldigheter och möjligheter; 
• kunna söka litteratur i nätbaserade databaser och kritiskt diskutera urval av litteratur både vid 

skrivande av egnas texter och läsande av andras; 
• kunna hantera referenser i det egna vetenskapliga skrivandet, både när det gäller tekniskt 

hantverk (mjukvaran EndNote) och vetenskapliga överväganden; 
• kunna tillämpa kunskaper i akademiskt skrivande i den vetenskapliga artikelns form. 

 
3. Kursinnehåll 
 
Del 1: Kursens första del fokuserar på forskning kring akademisk kultur och akademiska koder samt de 
styrdokument som reglerar doktorandens rättigheter, skyldigheter och möjligheter.  
Del 2: Kursens andra del är inriktad mot det akademiska skrivandet. Här ingår teoretisk och praktisk 
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kunskap i litteratursökning och referenshantering samt en introduktion i  
referenshanteringsprogrammet EndNote. De hantverksmässiga aspekterna tillämpas i kursdelen om 
akademiskt skrivande med inriktning mot att publicera vetenskapliga artiklar.  
Del 3: Examination. Presentation och ventilering av examinationsuppgifter. 
 
4. Undervisning och examination 
 
Kursen består av seminarier, workshops och seminarier, uppdelade på två delar där den första delen 
handlar om att ”bli klok på universitetet” och den andra om akademiskt skrivande, som hantverk, 
strategi och teknik. För betyget Godkänt krävs aktivt deltagande vid kurstillfällena samt godkända 
skriftliga uppgifter. 
 
Del 1: Ett paper (1000 – 2000 ord) baserat på litteraturen om akademisk kultur, där denna diskuteras 
utifrån det egna forskningsfältet.  
 
Del 2: Ett paper, skriven som en fiktiv artikel, baserad på den litteratursökning som gjorts inom det 
egna fältet (cirka 5.000 ord).  Detta paper presenteras i form av en power-point, keynote, prezi eller 
liknande vid examinationsseminariet. 
 
4. Undervisningsspråk  
 
Svenska. 
 
5. Betygsskala  

Vid bedömning används något av betygen Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd på kursen 
ska den studerande ha uppnått de ovan beskrivna målen. 
 
6. Förkunskapskrav 
 
Deltagarna förväntas ha kunskaper motsvarande de som krävs för antagning till forskarutbildning i 
Musikpedagogik. 

 
 

7. Litteratur och övriga läromedel 
 
Obligatorisk litteratur 
Asplund, J. (2002). Avhandlingens språkdräkt. Göteborg: Bokförlaget Korpen. (137 s.) 
Ehn, B. & Löfgren, O. (2004). Hur blir man klok på universitetet? Lund: Studentlitteratur. (198 s.) 
Eldén, S. & Jonsson, A. (2014) (red:er). Efter festen. Om konsten att utvecklas från doktor till docent. 

Lund: Studentlitteratur. (252 s.) 
Erikson, M. G. (2009) Referera reflekterande. Lund: Studentlitteratur. (121 s.) 
Rättighetslistan från doktorandombudsmannen 
Gatti, A. (2011). Kokbok för jämställd akademi. SULF:s skriftserie XXXIX. Stockholm: SULF. (59 s.) 

http://www.sulf.se/Documents/Pdfer/Press%20opinion/Skrifter/SULF_kokbok%20for%20en%20j
amstalld%20akademi.pdf (59 s.) 

 Saether, E. & Persson, A. (Under arbete, publiceras 2016). Det metareflekterande 
forskarutbildningsseminariet – oskriven läroplan, kultur och karriär. (Kapitel för publicering i 
boken Det goda seminariet, Makadam förlag) (20 s.) 
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Valbar litteratur 
American Psycological Association. (2010). Concise rules of APA-style. The official pocket style guide 

from the American Psychological Association. Sixth edition. Washington: American Psychological 
Association. (280 s.)  

Cronqvist, M. (2014). Det goda seminariet. Om självständighet och lagarbete i den akademiska 
verkstaden. Kulturella perspektiv 23 (2) 30-38. (8 s.) 

Borgström, B., Helin, J., Norbäck, M. & Raviola, E. (red.er). (2015). Skrivande om skrivande. Lund: 
Studentlitteratur. (307 s.) 

Ellefsen, L. W. (2014). Negotiating musicianship: the constitution of student subjectivities in and 
through discursive practices of musicianship in “Musikklinja”. Oslo: Norwegian Academy of 
Music. 359 s. (Avsnittet om litteratursökning, s. 17-18)  
http://www.academia.edu/10699453/Negotiating_musicianship._The_constitution_of_student
_subjectivities_in_and_through_discursive_practices_of_musicianship_in_Musikklinja_  

 
Artiklar ur valbar sammanläggningsavhandling i musikpedagogik eller närliggande discipliner, till 

exempel: 
Söderman, J. (2007). Rap(p) i käften. HIphopmusikers konstnärliga och pedagogiska strategier. Lund: 

Musikhögskolan i Malmö, Lunds Universitet. (151 s.) 
von Wachenfeldt, T. (2015). Folkmusikalisk utbildning, förbildning och inbillning: En studie över 

tradering och lärande av svensk spelmansmusik under 1900- och 2000-talen, samt dess 
ideologier. Luleå: Luleå tekniska universitet. (239 s.) 

 
Artiklar (även de som är i process, med exempel på reviewers kommentarer). Dessa presenteras vid 
kursstarten. 
 
 
 
8. Former för kursutvärdering 
 
De olika momenten i kursen utvärderas såväl summativt som formativt. Hela kursen utvärderas 
summativt vid kursens slut. Frågor kring mål, kursinnehåll och undervisningsformer är därvid centrala. 
Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp nästa gång kursen ges.  

 


