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BESKRIVELSE AF 2. SEMESTERS OBSERVATIONSPRAKTIK FOR 
MUSIKTERAPISTUDERENDE 
(Dokument som anvendes ved udfærdigelse af aftale mellem Aalborg Universitet og Praktikinstitutionen) 

Musikterapiuddannelsen er en 5årig kandidatuddannelse på Aalborg Universitet. For at de 
musikterapistuderende tidligt i deres uddannelse kan få et fyldestgørende indtryk af musikterapeutisk arbejde 
får de på deres 2. semester mulighed for at komme i praktik og følge en musikterapeut i sit daglige arbejde. 
Observationspraktikken ligger i forlængelse af faget Observation og beskrivelse af musikterapeutisk praksis 
som afsluttes med projekteksamen. 

Praktikperioden har til formål, at den studerende får et førstehåndsindtryk af det musikterapeutiske arbejde på 
praktikstedet. Gennem observation og samtaler med praktikmusikterapeuten skal den studerende opøve 
færdigheder i at beskrive og analysere musikterapeutiske interaktioner og herunder udvikle sin forståelse for 
musikterapeutiske processer og deres elementer. I løbet af praktikken skal den studerende audio/videooptage 
dele af musikterapeutens arbejde efter aftale med praktikmusikterapeuten. (Praktikmusikterapeuten kan dog 
bede om at få dele af optagelserne slettet igen, hvis der er hændelser på optagelsen, som ikke skønnes 
egnede for videre bearbejdning.) 

Det forventes at den studerende efter nærmere aftale deltager i klientkonferencer og andre relevante møder 
på institutionen sammen med det øvrige personale. I øvrigt forventes det, at den studerende følger 
institutionens praksis og retningslinjer. 

Observationspraktikken omfatter 4 ugers observation af musikterapeutisk arbejde med start i uge 10. Ved 
afslutningen af praktikken udfærdiger praktikinstitutionen en praktikudtalelse. Inden praktikken har den 
studerende modtaget undervisning i følgende kursusmoduler på musikterapiuddannelsen: 

 Musikpsykologi 

 Problembaseret læring 

 Observation og beskrivelse af musikterapeutisk praksis, foruden egentlig praktikforberedelse 

 Musikalsk formidling 

 Læreterapi 

Den studerende afslutter 2. semester med en projektevaluering inden for temarammen Observation og 
beskrivelse af musikterapeutisk praksis. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.  

Praktikmusikterapeuten få tilsendt rapporten umiddelbart efter aflevering, og får en uge til at gøre indsigelser, 
hvis dele af rapporten ikke lever op til etisk standard. Dette inddrages i eksaminationen, så den studerende får 
lejlighed til at forholde sig til evt. kritik. Rapporten bliver ikke opbevaret på AAU’s server efter endt eksamen og 
klagefristens udløb. 


