
M u s i k t e r a p i u d d a n n e l s e n
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    empati
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:: spiller du et instrument, eller har  
 du trænet stemmen?

:: Har du oplevet, at musik kan  
 udtrykke mere end ord?

:: Vil du gerne vide mere om  
 sammenhængen mellem musik  
 og terapi?

- så er uddannelsen til musikterapeut 
måske noget for dig.

Hjælp andre gennem musik 
Musikterapi er en behandlingsform, der 
tager udgangspunkt i musikkens evne 
til at skabe kontakt og kommunikation. 
Musikterapi kan f.eks. anvendes til...

- at vække social interesse hos børn 
med autisme,

- at bryde følelsesmæssig isolation hos 
mennesker med psykiske problemer,

- at træne kommunikative kompe-
tencer hos mennesker med erhvervet 
hjerneskade,

- at styrke fællesskabsfølelse hos 
demente,

- smertelindring hos døende og sam-
hørighedsfølelse med pårørende.

Bliv musikterapeut  
uddannelsen henvender sig til dig, 
der allerede mestrer et musikinstru-
ment (eller stemmen), og som ønsker 
at udnytte dine musikalske evner til 
at skabe kontakt og relationer mellem 
mennesker.

uddannelsen til musikterapeut er en 
kombineret bachelor- og kandidatud-
dannelse på 5 år. Med en kandidatgrad 
i Musikterapi kan du arbejde som kli-
nisk musikterapeut i samarbejde med 
læger, psykologer, lærere, specialpæ-
dagoger etc.

aalborg universitet er det eneste sted i 
danmark, hvor du kan læse til musik-
terapeut. der er musikalsk optagelses-
prøve til uddannelsen.

musikterapiuddannelsen 
består af tre spor  
på musiksporet får du undervisning i 
dit hovedinstrument og anvendelsen 
af din stemme, og du lærer om bl.a. 
sammenspil og akkompagnementsspil.

på det terapeutiske spor indgår du i 
både gruppeterapi (på bacheloruddan-
nelsen) og egenterapi (på kandidatud-
dannelsen), og du får kurser, hvor din 
terapeutrolle udvikles gennem øvelser 
med medstuderende. som led i uddan-
nelsen skal du i praktik tre gange. 

 

 

praktikken sikrer, at du får indsigt i 
musikterapi i praksis med forskellige 
klientgrupper.

den teoretiske del af uddannelsen 
består af teorikurser og selvstæn-
digt projektarbejde. Hvert semester 
har et gennemgående tema som fx 
musikpsykologi, observationsmetoder 
eller udviklingspsykologi.

som musikterapeut kan du arbejde på psykiatriske hospitaler - specialskoler for børn - plejehjem med demensramte - genoptræningscentre - flygtningecentre - retspsykiatriske afdelinger - børn- og ungecentre - hospicer

Når diN 
musik skal 
gøre eN 
forskel



der optages ca. 12 studerende på et hold. 
det betyder at der er et nærværende 
studiemiljø hvor studerende kender 
hinanden på tværs af semestrene. den 
problemorienterede og projektbaserede 
studieform giver dig mulighed for at arbej-
de sammen med andre og fordybe dig i 
de emner, du synes er mest interessant.

som studerende på musikterapiuddan-
nelsen møder du engagerede undervisere, 
der brænder for faget. karakteristisk for 
studiemiljøet er nærvær, engagement, 
involvering og et tæt samarbejde mellem 
studerende og undervisere. 

uddannelsen har en tæt tilknytning til 
forskerprogrammet i musikterapi, hvilket 
giver et internationalt dynamisk miljø og 
spændende gæsteforelæsninger fra hele 
verden.

se mere om uddannelsen på: 
www.musikterapeut.aau.dk

generelle spørgsmål til optagelse  
på universitetet: 
den centrale studievejledning  
- aalborg universitet 
www.studievejledning.aau.dk 
studievejledning@aau.dk 
telefon: 99 40 94 40

specifikke spørgsmål til musikterapi- 
uddannelsen og optagelsesprøven: 
kontakt den decentrale studievejleder 
kroghstræde 6, 9220 aalborg Øst 
Mail: studvejl-musikterapi@hum.aau.dk

BliV eN del af 
et iNspirereNde 
studiemiljø
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