MUSIK OG IDENTITET (Music and Identity),
5 ECTS, HIAVB0011F
SEMESTER:

3. eller 5. semester

BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2016-UDGAVE

STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET

§ 29
Modulet er et kursusmodul, der er tilrettelagt som en kombination af teoretiske oplæg, diskussion og
praktiske øvelser med musikpsykologisk fokus på musikkens rolle i identitetsdannelsen og livshistorien.
Kursusundervisningen er baseret på en musikalsk selvbiografi forfattet af den studerende.
Mål
Den studerende skal gennem modulet opnå:
grundlæggende viden om






udvalgte psykologiske teorier om identitetsdannelse
udvalgte teorier om musikpræferencer, præferencedannelse og lyttetypologier
musiks rolle i hverdagen såvel som i højdepunktsoplevelser
musikkens rolle i identitetsdannelsen, som beskrevet i international forskning
musikterapeutiske metoder og teorier, der tematiserer forholdet mellem musik og identitet, i
individuel såvel som i gruppemusikterapi

færdigheder i





at mestre videnskabelige metoder og redskaber inden for området musik og identitet
at kunne reflektere over musikkens betydning i egen livshistorie og formidle analysen i en
musikalsk selvbiografi udformet i starten af kursusmodulet
at kunne reflektere over faktorer og dynamikker i sin egen musikterapeutiske identitet
at anvende identitetsorienterede indfaldsvinkler til individuel musikterapi og gruppemusikterapi

kompetencer til



selvstændigt at formidle indsigt i og refleksioner over musikkens rolle i egen livshistorie
at kunne inddrage identitets- og livshistorieaspekter i tilrettelæggelsen af musikterapeutisk
praksis

Modulet afsluttes på 3. eller 5. semester med:
Prøve 21
En intern mundtlig og skriftlig prøve i: ”Musik og identitet” (Music and Identity).
Prøven tager udgangspunkt i en af den studerende udarbejdet musikalsk selvbiografi på max. 12 sider,
jf. modulets målbeskrivelse, og har form af en samtale mellem den studerende og eksaminator
umiddelbart efter afslutningen af kursusforløbet.
Normeret prøvetid: 20 min.
Bedømmelsesform: Bestået/ikke bestået.
Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, hvilket
indebærer min. 80 % tilstedeværelse samt en tilfredsstillende udarbejdet musikalsk selvbiografi.
Omfang: 5 ECTS-point.
Prøven skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.
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UNDERVISER(E):

Ulla Holck (kursusansvarlig), Charlotte Lindvang

VEJLEDENDE OMFANG:

Introduktion i juni á 1 time, tre kursusgange á 3 timer efterfulgt af gruppesamtaler semestervis á ½ time pr.
studerende. Forud for de tre kursusgange (dvs. inden 1. september) skriver den studerende den første del
af den musikalske selvbiografi, mens resten af biografi skrives i løbet af kurset.

MODULETS INDHOLD OG OPBYGNING:

Introduktion.
Der afholdes en introduktionstime i løbet af juni måned (semesteret forud for valgfaget), hvor der redegøres
for kursusforløbets dele og herunder udarbejdelsen af den musikalske selvbiografi.
Den musikalske selvbiografi, del I (max 8 normalsider).
Inden semesterstart skal den studerende udarbejde første del af den musikalske selvbiografi, som er den
personlige del. Opbygningen er fri og kan gøres kronologisk, eller tematisk med overskrifter som fx; den
første erindring om musik, vigtige musikformidlere i mit liv, udvikling af mine musikalske præferencer,
forskellige musikalske sammenhænges betydning, mennesker jeg har spillet med, mit valg og forhold til
hovedinstrumentet, etc. Undervejs eller i et særskilt afsnit skal den studerende reflektere over, hvordan
han/hun selv anvender musik til egen helse. Biografien skrives i jeg-form og del I afleveres til
studiesekretæren 01.09. i ét eksemplar, hvilket er en forudsætning for deltagelse i resten af kurset.
Tre kursusgange med følgende foci:

musikalsk identitetsdannelse og musikpræferencer

stærke oplevelser med musik

musikterapeutiske metoder og teorier, der tematiserer forholdet mellem musik og identitet, i
individuel såvel som i gruppemusikterapi
Den musikalske selvbiografi, del II (max 3 normalsider).
Efter de tre kursusgange skal den studerende udforme del II af den musikalske selvbiografi og her
reflektere over emner fra teoriundervisningen af relevans i forhold til del I. Del II afleveres til
studiesekretæren i ét eksemplar, hvorefter underviser læser del I og II. Aflevering af del II til fastsatte
deadline er en forudsætning for deltagelse i gruppesamtalerne og dermed opnåelse af afløsning.
Gruppesamtaler med underviser, semestervis.
Der er afsat max. ½ time pr. studerende, som starter med at den studerende holder et oplæg på max 10
minutter inkl. præsentation af 1-2 musiknumre (eller uddrag heraf) via lydmedier eller personlig fremførelse.
Derefter indgår den studerende og underviser i en samtale med fokus på refleksioner over faktorer og
dynamikker i den studerendes musikterapeutiske identitet, herunder betydningen af egne
musikpræferencer.
Den musikalske selvbiografi, del III (max 1 normalside).
Max en uge efter gruppesamtalerne afleverer den studerende del III, i form af refleksioner og porteføljetanker i forhold til kommende musikterapiudøvelse, til studiesekretæren, hvorefter underviser læser del III
og afløsning opnås. Samlet biografi må dermed max fylde 12 normalsider.

UNDERVISNINGENS FORM:

Den musikalske selvbiografi, de fire kursusgange samt gruppesamtalen udgør et samlet forløb med
vekslen mellem egen refleksion, teoriundervisning, diskussion og samtale.
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PRØVENS FORM OG INDHOLD:

Ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, dvs. min. 80 % tilstedeværelse og en
tilfredsstillende udarbejdet musikalsk selvbiografi på max. 12 sider, hver del afleveret til tiden, modtager
den studerende afløsning for prøven. Da forløbet afhænger af overholdelse af en række deadlines
undervejs, vil denne faktor være væsentligt i forhold til undervisers vurdering af ’tilfredsstillende deltagelse’.
Ved manglende tilfredsstillende deltagelse i undervisningen, og herunder overholdelse af deadlines, vil den
studerende skulle til en mundtlig prøve á 20 minutter med udgangspunkt i den musikalske selvbiografi. Den
studerende kan kun indstille sig til den mundtlige prøve, hvis den musikalske selvbiografi på forhånd er
afleveret og godkendt.

KRAV TIL DEN STUDERENDE

Modulet er på i alt 5 ECTS, hvilket svarer til omkring 135 timers arbejde for den studerende. Det forventes
at den studerende bruger ca. 15 timer til undervisning (afhængig af antal studerende på semesterholdene),
60 timer til læsning af pensum, samt 60 timers arbejde med den musikalske selvbiografi og forberedelse af
gruppesamtalen.






Den studerende forventes at udforme den musikalske selvbiografi ud fra de forskrifter, der angives
i modulbeskrivelsen og introduktionstimen i juni, samt at overholde deadlines for aflevering af de
forskellige dele af den musikalske musikbiografi
Den studerende forventes at forberede sig til hver kursusgang ved at læse den opgivne litteratur –
og evt. orienterer sig i supplerende litteratur, samt at deltage aktivt i undervisningen
Den studerende forventes at forberede sig og indgå aktivt i gruppesamtalen
Den studerende/holdet forventes løbende at give underviseren feedback med henblik på at
optimere udbyttet af undervisningen
Ved modulets afslutning skal den studerende lave en skriftlig evaluering ved hjælp af de
evalueringsmetoder og -redskaber, studienævnet ønsker anvendt (pt. Semesterevaluering med
SurveyXact)

LITTERATUR:
Pensum, grundbog: Ruud, E. (2013). Musikk og identitet, 2.udgave. Oslo: Universitetsforlaget
Pensum, andet:
Bonde, L.O. (2009). Musik & Menneske, kap. 12 om Musikpræferencer.
Gabrielsson, A. (2011). Strong experiences with music: Music is much more than just music. Oxford:
University Press Scholarship Online, kap. 29.
Forskellige artikler, der belyser emnet til 3. kursusgang, fx:
Frohne-Hagemann, I. (1998). The «Musical Life Panorama» (MLP). A facilitating method in the field of
clinical and sociocultural music therapy. Nordic Journal of Music Therapy 7(2), 104-112.
Hestbæk, T. & Jacobsen, A. F. (2015). Skitser fra et fælles-skab – Sangskrivning i socialpsykiatrien.
Tidsskriftet Dansk Musikterapi 12(1), 3-9. Ligger i Moodlemappen til de af Jer, der ikke er medlem af
DMTF.
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Irgens-Møller, I. & Bygballe, A. (2009). ”Hvis jeg kunne, ville jeg give dig vinger" - refleksioner over et
tværfagligt samarbejde omkring et barn, der skal dø. Tidsskriftet Dansk Musikterapi 6(1), 6-12. Find artiklen
her: http://www.danskmusikterapi.dk/tidsskiftet-dansk-musikterapi/
McFerran, K. S. & Baird, K. (2013). Is Music Really My Best Friend? Reflections of Two Maturing Women
on One’s Relationship With Music. I L.O. Bonde, M. S. Skånland & G. Trondalen (Eds.), Musical Life
Stories. Narratives on Health Musicking. Series from Centre for Music and Health vol. 6. Oslo: NMHPublications. Link til artiklen: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/196704
Ridder, H.M. (2011). Musikterapi med demensramte: hukommelse, identitet og musikreminiscens. I K.
Stensæth & L. O. Bonde (Eds.), Musikk, helse, identitet. Oslo: NMH-publikasjoner. Link til artiklen:
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/172299
Stensæth, K. & Næss, T. (2013). “Together!” RagnaRock, the Band and Their Musical Life Story. I Bonde,
L.O.; Ruud,E.; Skånland, M. og Trondalen, G. (eds) Musical life stories. Narratives on health Musicking.
Series from Centre for Music and Health vol. 6. Oslo: NMH-Publications. Link til artiklen:
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/196809
Supplerende litteratur:
Bonde, L. O. (2013). The Musical Identities of Danish Music Therapy Students: A Study Based on Musical
Autobiographies. I Bonde, L.O., Ruud, E., Skånland, M. & Trondalen, G. (eds). Musical life stories.
Narratives on health Musicking. Oslo: Publications from the Centre for Music and Health, Norwegian
Academy of music. Anthology #6. Link til artiklen findes på:
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/196813
Gabrielsson, A. (2011). Strong experiences with music - vælg selv kapitler, fx kapitlet om musikoplevelser
fra barndommen (kap. 4), ungdomsårerne (kap. 5), musik som terapi (kap. 17).
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