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1.  Identifikationsuppgifter 

 
- Kurskod: KOMP013 
- Engelsk benämning: Scientific theory in music education research 
- Nivå: Forskarnivå 
- Högskolepoäng: 15 
- Fastställd av Dekan 2017-05-08 

Gällande från 2017-05-08 
- Institution: Musikpedagogik 8502 

 
Kursen ges på forskarnivå och är valbar för doktorander antagna i vid Musikhögskolan i Malmö, 
Lunds universitet. Kursen ges i samarbete med Högskolan för Scen och Musik vid Göteborgs 
universitet. Kursen är också i mån av plats öppen för doktorander vid andra lärosäten.  

 
 
2. Mål för kursen 

 
Efter avslutad kurs förväntas doktoranden: 

 

Kunskap och förståelse 

● visa ett brett kunnande när det gäller det musikpedagogiska forskningsfältets 
vetenskapsteoretiska bas, särskilt med avseende på teoretiska perspektiv och begrepp  

Färdighet och förmåga 

● visa förmåga att reflektera över för musikpedagogik relevanta teoretiska frågor i 
vetenskapliga texter  

● visa förmåga att använda olika teoretiska perspektiv i förhållande till musikpedagogiska 
forskningsfrågor   

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

● kritiskt värdera och förhålla sig till aktuell musikpedagogisk forskning  
● värdera teoretiska och analytiska implikationer av olika sätt att teoretiskt närma sig, 

analysera och förstå det musikpedagogiska forskningsfältet  
● kritiskt värdera teoretiska perspektivs påverkan på förhållningssätt till det musikpedagogiska 

forskningsfältet.  
 
3. Kursinnehåll 
Kursens syfte är att ge bred kunskap om teorier relevanta för musikpedagogik som vetenskaplig 
forskningsdisciplin. Kursen behandlar teorier med fokus på olika dimensioner och nivåer inom 
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kunskapsområdet som individ, grupp, institution och samhälle. Kursen syftar vidare till att ge en 
inblick i hur musikpedagogiska teorier används inom aktuell musikpedagogisk forskning. Vidare är 
syftet med kursen att utveckla ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till teorier relevanta för 
det musikpedagogiska forskningsfältet.  
 
4. Undervisning och examination 
Kursen består av seminarier och föreläsningar ledda av inbjudna gästföreläsare, samtliga disputerade 
i musikpedagogik. Var och en av gästföreläsarna bidrar med sin spetskompetens och sammantaget 
ger deras medverkan att kursens innehåll speglar en mångfald av teoretiska perspektiv, kopplade till 
aktuella musikpedagogiska forskningsområden. Lärandemålen examineras dels genom aktivt 
deltagande i textseminarier och dels genom att deltagarna skriver, lägger fram och försvarar en text 
där musikpedagogiska teorier och begrepp ställs i relation till olika typer av forskningsfrågor. 
Examinationsuppgiften ska också innehålla en kritisk och självreflekterande diskussion kring de olika 
perspektivens påverkan på förhållningssätt till det musikpedagogiska forskningsfältet. Omfattning av 
examinationsuppgift: cirka 10 A4 sidor. 
 
5. Undervisningsspråk  
Svenska och engelska. 
 
6. Betygsskala  
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G). 
För godkänt: Aktivt deltagande i seminarier. Ett strukturerat och välformulerat paper. Relevanta och 
korrekt beskrivna begrepp, teorier/metoder och perspektiv ur den obligatoriska och den egenvalda 
kurslitteraturen, samt med hänvisning till föreläsningar och seminarier. Jämförelser och diskussioner 
kring använda begrepp, teorier/metoder och perspektiv i relation till givna forskningsfrågor. Kritisk 
och självreflexiv diskussion kring olika teoretiska perspektiv i relation till det musikpedagogiska 
forskningsfältet. Korrekt språk och referenshantering.  
 
7. Förkunskapskrav 
Behörig att antas till kursen är den som är antagen till utbildning på forskarnivå.  

 
8. Litteratur och övriga läromedel 
Se separat litteraturlista (fastställs senast sex veckor före kursstart). Omfattning cirka 2.400 sidor 
obligatorisk litteratur. 
 
 
9. Former för kursutvärdering 
Kursen utvärderas skriftligt. Frågor kring mål, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer är 
därvid centrala. Den skriftliga utvärderingen kompletteras med ett möte där doktorander och 
kursansvarig samlas efter avslutad kurs för gemensam utvärdering och diskussion. Erfarenheter och 
synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp nästa gång kursen ges. 
 


