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Böcker
Borgström Källén (2014). När musik gör skillnad - genus och genrepraktiker i samspel
(Doktorsavhandling). Götebrog: Art Monitor, Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet

Bryman, Alan (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber Upplaga 3

Ferm Cecilia (2004). Öppenhet och medvetenhet. En fenomenologisk studie av musikdidaktisk
interaktion (Doktorsavhandling). Luleå: Luleå tekniska universitet

Georgii-Hemming Eva (2005). Berättelsen under deras fötter. Fem musiklärares livshistorier
(Doktorsavhandling). Örebro: Örebro universitet

Holgersson Per-Henrik (2011). Musikalisk kunskapsutveckling i högre musikutbildning - en
kulturpsykologisk studie av musikerstudenters förhållningssätt i enskild instrumentalundervisning
(Doktorsavhandling). Stockholm: KMH-förlaget

Håkansson Jan, Sundberg Daniel (2012). Utmärkt undervisning: Framgångsfaktorer i svensk och
internatoinell belysning. Stockholm: Natur och kultur

Håkansson, Jan, Sundberg, Daniel (2016). Utmärkt skolutveckling: forskning om skolförbättring
och måluppfyllelse. Stockholm: Natur och Kultur

Karlsson Maria (2002). Musikelever på gymnasiets estetiska program. En studie av elevernas
bakgrund, studiegång och motivation (Doktorsavhandling). Malmö: Malmö academy of music

Lindgren Monica (2006). Att skapa ordning för det estetiska. Diskursiva positioneringar i samtal
med lärare och skolledare (Doktorsavhandling). Göteborg: Art Monitor, Konstnärliga fakulteten.
Göteborgs universitet



Sandberg Jurström Ragnhild (2009). Att ge form åt musikaliska gestaltningar. En socialsemiotisk
studie av körledares multimodala kommunikation i kör (Doktorsavhandling). Göteborg: Art Monitor,
Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet

Övrigt
Carlgren Ingrid, Marton Ference, Från "hur" till "vad". Lärare av imorgon, Lärarförbundets förlag.
Antal sidor: 17. Kan hämtas på Canvas.

Skolverket, Learning study - en metod att utveckla elevers och lärares lärande. I: Att se helheter i
undervisningen- Naturvetenskapligt perspektivt, Stockholm. Antal sidor: 15. Kan hämtas på
Canvas.

Ca 100 sidor artiklar och rapporter gällande musikdidaktisk-pedagogisk forskning
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