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Boganmeldelse

ninger med andre og dermed også at fast-
holde dem for sig selv. Artiklen markerer 
en ny drejning af interesse for følelsernes 
betydning for vores liv også indenfor re-
habilitering. Det influerer på metoder og 
tilgange til behandling, som har flyttet sig 
fra en mekanisk reduktionistisk tilgang, 
hvor mangler og potentialer er forudsæt-
ning for behandling, til en socialkulturelt 
orienteret tilgang inspireret af Luria og 
Vygotsky, hvor fællesskab og meningsfor-
handling igangsætter udvikling og læring. 
På taleinstituttet i Region Nordjylland har 
man iværksat og evalueret et netbaseret 
genoptræningstilbud (Ansigt til Ansigt), 
som støtter den enkeltes muligheder for in-
dividuelt tilrettelagt at træne meningsfuldt 

hjemmefra og nedbryde sociale og sproglige 
barrierer gennem fælles udvikling af virtu-
elle træningsmiljøer.  

Den syvende artikel, skrevet af Lena 
 Lippke, gennemgår et interessant feltstudie 
af underviseres håndtering og prioritering 
af følelsesmæssig involvering i elever under 
studieforløb indenfor erhvervsskoleområdet. 

Tatiana Chemi afslutter rækken af spæn-
dende artikler med at undersøge emotioner 
i kunstoplevelser med fokus på positive 
emotioner i kunstoplevelser og hvilken be-
tydning de har for læringssituationer.

Kære gæster – kære kolleger!
Det er mig en meget stor glæde at skul-
le motivere valget af ph.d. Stine Lindahl 
 Jacobsen som modtager af Spar Nord Fon-
dens prestigefyldte forskningspris.

Prisen tildeles en yngre forsker ved Aalborg 
Universitet som anerkendelse af et særligt 
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fremragende forskningsprojekt. Prisen kan 
ikke søges, men alle ansatte på Aalborg 
Universitet opfordres til en gang om året at 
indstille motiverede forslag til kandidater 
til prisen. 

Det er alene den videnskabelige kvali-
tet af forskningsprojekterne, som er afgø-
rende for tildeling af prisen.
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Stine Lindahl Jacobsen forsvarede sin af-
handling d. 28. april 2012 ved Det Huma-
nistisk Fakultet ved Aalborg Universitet, 
og bedømmerne giver hende flotte ord med 
på vejen: De siger således opsummerende 
i udtalelsen, at forskningsprojektet har en 
excellent karakter, og at det er gennemført 
på uhyre grundig og sober måde. Specielt 
afhandlingens metodiske grundlag bliver 
rost.

Et citat fra bedømmelsen lyder således: 
”Compared to previous assessment studies 
in music therapy, the study is unique in its 
thoroughness and rigorous design”.

Stine Lindahl Jacobsens afhandling har 
titlen ”Music therapy assesment and de-
velopment of parental competences in fa-
milies where children have experienced 
emotional neglect”. 

Afhandlingen hører under Doctoral 
Programme in Music Therapy.

Stines forskning er tæt tilknyttet hendes 
terapeutiske virke for udsatte familier, og 
hun har kunnet omsætte sin indsigt i disse 
familier til værdifuld samfundsrelevant 
forskning. Hun har formået at integrere 
både kvantitative og kvalitative meto-
der for at belyse problematikken omkring 
forældre-kompetence, og hun har på denne 
måde bygget bro mellem forskellige viden-
skabelige tilgange. 

Hun har med sin afhandling skabt ori-
ginal og ny viden, og udarbejdet profes-
sionelle redskaber til at vurdere forældre-
egnethed: APC – Assessment of Parenting 
Competences. Redskabet bruges til – ud 
fra aktiviteter og samspil i musikterapien 
– at kunne vurdere forældres kompetencer 
til at interagere med deres børn. Forældre-
egnethed er et område, som er uhyre svært 

at bedømme – og hvor professionelle red-
skaber er af stor værdi.

Stine har ud over sin afhandling publiceret 
en række artikler i musikterapeutiske tids-
skrifter og leveret adskillige konferencepa-
pers.  Hun er nu ansat som adjunkt ved 
musikterapi. 

Hun var elev af nu afdøde professor 
Tony Wigram, som oplærte hende i faget 
”kliniske improvisationsfærdigheder”, og 
hun kan derfor videreføre denne unikke 
tilgang i musikterapien ved Aalborg Uni-
versitet.

Stine Lindahl Jacobsen er på denne bag-
grund en meget værdig modtager af Spar 
Nord Fondens Forskningspris 2013.
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