Konstnärliga fakulteten

MUHN44, Akademiskt skrivande med inriktning mot
musikpedagogik, 7,5 högskolepoäng
Academic Writing, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen 2013-1209 och senast reviderad 2013-12-09. Den reviderade kursplanen gäller från och med
2013-12-09, vårterminen 2014.

Allmänna uppgifter
Fristående kurs
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Musikpedagogik

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs skall den studerande
• kunna redogöra för de olika delarna i skrivprocessen
• kunna redogöra för, analysera och kritiskt bedöma den vetenskapliga uppsatsens
genrekarakteristika, framförallt i fråga om stil, disposition, meningsbyggnad och
ordval.
• kunna använda kunskapen om den akademiska uppsatsens karateristiska
egenskaper i författandet av egen vetenskaplig prosa

Kursens innehåll
•
•
•
•

kvalitetskriterier
olika genrer inom högre utbildning
skrivprocessen
problemformulering
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•
•
•
•
•
•
•

disposition och strukturelement
att skriva en ansökan om forskningsmedel
musikaliska självbiografier
avhandlingen som genre
textvård
litteratur, källor och referenshantering
uppsatsen som argument

Kursens genomförande
Kursen bedrivs i form av seminarier och gruppövningar. För ett godkänt resultat krävs
aktivt deltagande vid seminarierna, inläsning av kurslitteraturen samt godkända
examinationsuppgifter.

Kursens examination
Examinationsuppgifterna består av (a) en hemtentamen med frågor kring
kurslitteraturen, (b) skrivövningar kopplade till de olika seminarietillfällena, c/ en
utarbetad version av arbetsredskapet ”pentagonen” från litteraturen. Denna text (c)
ska ha en omfattning om cirka 1.500 ord. Den andra delen innebär planering och
genomförande av ett tillämpat projektarbete. Projektet kan förläggas till en verksam
organisation, exempelvis en skolverksamhet, ett företag eller någon annan
arbetsplats. Arbetet redovisas dels skriftligt och dels i en muntlig presentation.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.

Förkunskapskrav
Särskild behörighet: Kandidatnivå eller 180 hp av ämneslärarutbildning i musik (2007
och 2011 års version), eller äldre varianter av musiklärarutbildning (2001 års version
eller äldre).

Övrigt
Kursvärdering
Utvärdering ska ske genom formativ (muntlig) utvärdering där resultatet direkt kan
påverka pågående undervisning och skapa dialog om lärande mellan lärare och
studerande samt en summativ utvärdering som genomförs efter avslutad delkurs/kurs
och ska vara skriftlig. Resultatet av den skriftliga utvärdering ska återkopplas till de
studerande. Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala.
Viktiga synpunkter och erfarenheter från delkursutvärderingar förs vidare till
bokslutet. Ansvaret för att utvärdering kommer till stånd ligger hos undervisande
lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i
nästa års delkurs.
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Examinator kan, om så krävs, för att en student med varaktig funktionsnedsättning
ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan
funktionsnedsättning, efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student. Om en student ska
kunna få sina önskemål vid tentamen tillgodosedda ska hen anmäla dessa senast två
veckor före tentamen.
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Prov/moment för kursen MUHN44, Akademiskt skrivande med inriktning
mot musikpedagogik
Gäller från H13
1001 Akademiskt skrivande med inriktning mot musikpedagogik, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1002 Akademiskt skrivande med inriktning mot musikpedagogik, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

