Konstnärliga fakulteten

MUHN65, Forskningsmetodik och uppsatsskrivande, 7,5
högskolepoäng
Research and Thesiswriting, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen 2014-1210 att gälla från och med 2014-12-10, vårterminen 2015.

Allmänna uppgifter
Fristående universitetskurs
Undervisningsspråk: Svenska

Kursens mål
Efter avslutad kurs skall den studerande
• Visa kunskap om vetenskapsteori av relevans för utbildningsvetenskaper,
historiska perspektiv såväl som nutida frågeställningar
• Visa översiktliga kunskaper om ett urval kvalitativa forskningsmetoder inom
utbildningsvetenskap, däribland forskningsintervjuer, video-dokumentation och
analys, observation, etnografiska metoder, portföljmetod och aktionsforskning.
• Kunna upprätta en forskningsplan som ligger till grund för en kommande studie
• Kunna identifiera och placera utbildningsvetenskapliga traditioner i ett
vetenskapsteoretiskt perspektiv
• Visa förmåga att kritiskt värdera vetenskapsteoretiska ställningstaganden
• Kunna redogöra deskriptivt för kvantitativa data
• Visa förmåga att kritiskt värdera vetenskapliga arbeten och utvecklingsprojekt,
samt förmåga att skriva och presentera egna vetenskapliga arbeten

Kursens innehåll
• principer som ligger till grund för utbildningsvetenskapliga och
musikpedagogiska undersökningar
• grundläggande vetenskapsteorier, ur både historiskt och nutida perspektiv
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•
•
•
•

litteratursökning
akademisk hederlighet
fördjupad forskningsmetodik
vetenskapligt skrivande

Kursens genomförande
Kursen syftar till att deltagarna ska utveckla för musikläraryrket relevanta kunskaper
samt stärka sin förmåga att bidra till kunskapsutvecklingen inom
musiklärarprofessionen. Den kunskapsutvecklande processen ska vila på vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet samt utgöra en fördjupning av de till
musiklärarprofessionen knutna kvalifikationerna.
Arbetet under kursen bedrivs i form av föreläsningar, workshops och seminarier.

Kursens examination
Examinationsuppgiften består av en forskningsplan för ett kommande uppsatsarbete,
med syfte, forskningsfråga, litteratur (resultat av litteratursök samt kurslitteratur),
metodval och teoretisk bakgrund. Forskningsplanen ska lämnas in skriftligt och
presenteras muntligt vid ett avslutande seminarium.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
Vid bedömning används något av betygen Godkänd eller Underkänd. För betyget
Godkänd på kursen ska den studerande ha uppnått målen för kursen.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet. Särskild behörighet 210 hp inom lärarutbildning i musik.

Övrigt
Kursvärdering
Deltagarna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under
pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och
genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursutvärdering utifrån
kursens mål. Kursvärderingen ligger till grund för den återkoppling kursledaren och
deltagarna gör i anslutning till kursens avslutning.
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Prov/moment för kursen MUHN65, Forskningsmetodik och
uppsatsskrivande
Gäller från V15
1401 Delprov 1, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1402 Delprov 2, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

