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Specialeafhandlinger i musikterapi

Signe Lindstrøm: Det ka’ vi bare, Mor. . .Udvikling af positive interaktions-
mønstre imellem mor og søn i familie-musikterapi.

Ulla Hyldgård: De ældres egne ord. En kvalitativ undersøgelse af ældres
beskrivelser om deltagelse i musikgruppe og en videnskabsteoretisk diskussion
af to forskellige analysetilgange.

Martin Pagh: Identitet og livskvalitet – set i et narrativt og socialkonstruk-
tionistisk perspektiv.

Perla Leifsdóttir: Musikterapi i onkologien. Guided Imagery and Music med
kræftpatienter.

Ilan Sanfi: Udvikling og dokumentation af et specialdesignet musikkoncept til
pædiatriske cancerpatienter på Skejby Sygehus.

Julie Bøtker-Rasmussen & Vibeke Kristensen:Musikterapi med grupper
af medarbejdere.

Se i øvrigt rubrik om Kandidatdag på AAU.

Publicerede forskningsartikler og andre relevante
udgivelser af danske forskere

De universitetsanssatte (AAU-) forskeres engelsk-sprogede artikler, bøger og
bogkapitler kan løbende findes i databasen Videnbase Nordjylland (VBN:
www.vbn.aau.dk ). Forskerne er ualmindeligt produktive, så følg med!

I denne spalte informeres kun om artikler, kapitler og bøger på dansk – natur-
ligvis også om tekster forfattet af andre end AAU-ansatte forskere (også når
de er på engelsk).
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Kristine Skou Rydahl: Undervisningsrelateret musikterapi. Specialpædago-
gik. Årg. 26, nr. 5 (2006). Om musikterapeutens arbejde på Århus Amts spe-
cialskole.

Malene Skov Jensen: Musik skaber vej ud af isolationen. Musik giver mig
alt. Om brugen af musikterapi på Træningshøjskolen Vissegård i Aalborg, der
henvender sig til unge mellem 18 og 25 år med psykiske, sociale og psykoso-
matiske problemer. Socialpædagogen. Årg. 63, nr. 16 (2006). S. 11-13

Carl Bergstrøm-Nielsen (2006): Sound Is Multi-Dimensional.
Parameter Analysis As A Tool For Creative Music Making.
http://hjem.get2net.dk/intuitive/par/

Hanne Mette Ochsner Ridder, Aase Marie Ottesen & Tony Wigram:
Pilotprojekt: musikterapi som personcentreret terapiform med frontotemporalt
demensramte. Aalborg Universitet 2006. Projektet undersøger og vurderer, om
der med udgangspunkt i livskvalitetsforskning kan peges på relevante målered-
skaber som generelt kan anbefales i forhold til svært demensramte, samt hvilke
der specifikt kan anvendes til måling af individuel musikterapi med personer
med frontotemporal demens. Projektrapporten kan bestilles eller downloades
fra www.demensportalen.dk

Lars Ole Bonde og Hanne Mette Ochsner Ridder har oversat, bearbej-
det og redigeret bogen Musikterapi (København: Dansk Psykologisk Forlag).
Forfatterne er Rachel Darnley-Smith & Helen Patey , og bogen udkom
i 2002 under titlen Music Therapy på forlaget Sage Publications. Den danske
udgave rummer bl.a. kapitler om dansk musikterapis historie og om forsknin-
gen på AAUs internationale forskerskole.

Nye ph.d. projekter

Forskerskolen på AAU har optaget en ny udenlandsk ph.d. studerende
på et af de såkaldte scholarship-stipendier. Lisa Summer , som er le-
der af musikterapiuddannelsen på Santa Maria College, har fået godkendt
projektet Client Perspectives on the Music Experience in Music-Centered
GIM. Man kan læse nærmere om projektet på forskerskolens hjemmeside
http://www.musikterapi.aau.dk/Engelsk%20forskerskole/Index.htm

Nye forsknings- og dokumentationsprojekter

Lars Ole Bonde: Udvikling af et tværfagligt psykosocialt forskningsmiljø for
humanistisk kræftforskning ved det humanistiske fakultet AAU.
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Projektet er i ansøgningsfasen – foranlediget af opslag fra Kræftens Bekæmpel-
ses Psykosociale Forskningsudvalg. Tanken er, at forskningsmiljøets deltagere
skal udvikle et universitetsinternt tværfagligt netværk og et dansk netværk
for psykosocial, humanistisk terapiforskning med en international forgrening.
Miljøet skal desuden udvikle og gennemføre et antal humanistiske kræftforsk-
ningsprojekter.

På www.vbn.aau.dk kan man løbende følge med i AAU-forskernes projekter.

Evt. relevante udgivelser fra udlandet

Trygve Aasgaard (red.) (2006)Musikk og helse.Oslo: Cappelen Akademisk
Forlag. Bogen er skrevet som grundbog til de norske musikterapiuddannelser,
der jo begynder med et år med temaet ‘musik og helse’. Den er bredt anlagt
som en introduktion til helseorienteret musikpædagogisk og musikterapeutisk
arbejde med forskellige målgrupper. Blandt forfatterne er (udover redaktøren
selv) Even Ruud, Gro Trondalen, Rudy Garred, Brynjulf Stige og
Audun Myskja .

– se i øvrigt anmeldelsessektionen på www.njmt.no

Andet

Siden sidst er biblioteket på Kroghstræde 6 blevet lukket pga. fakultetets og
instituttets vanskelige økonomi. Bibliotekar Else Egeberg arbejder fremover
for Dansk Center for Jazzforskning (AAU). Det er en sørgelig begivenhed ikke
mindst for musikterapiforskerne, som nu må undvære Elses altid beredvillige
og professionelle hjælp. Musikterapi-bogsamlingen opretholdes som et håndbi-
bliotek på K6, dvs. at materialet kun kan benyttes og studeres på stedet efter
aftale, mens udlån af musikterapibøger, specialer osv. fremover udelukkende
foregår via AUB.

Even Ruud har holdt tiltrædelsesforelæsning som adjungeret professor i mu-
sikterapi på AAU. Der var flot fremmøde den 9. februar til forelæsningen Mu-
sikkterapi – et humanistisk projekt. Forelæsningen er blevet ‘streamet’, dvs. at
den kan (gen)opleves via computeren. Se nærmere andetsteds i dette nummer.

Nogenlunde samtidig med dette nummer af Dansk Musikterapi udkommer
psykologitidsskriftet psyke & logos med temanummeret “Musik og psykologi”.
Nummeret svarer i omfang til 2 velvoksne bøger (i alt ca. 600 sider). Lars Ole
Bonde er gæsteredaktør, og omkring 30 danske, norske, svenske og engelske
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forfattere bidrager med vægtige artikler. Udover samtlige AAUs musikterapi-
forskere (fastansatte og ph.d.-stipendiater) kan jeg nævne navne som Frede V.
Nielsen, Sven-Erik Holgersen, Kirsten Fink-Jensen (alle DPU), Peter
Vuust (CFIN), Alice Theilgaard (prof. emerita i psykologi), samt velkendte
udenlandske navne som Even Ruud, Gro Trondalen, Mats Uddholm og
Tia DeNora .

Kontakt vedr. denne rubrik: lobo@hum.aau.dk Se i øvrigt
www.musikterapi.aau.dk
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