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UNDERVISER(E): Lars Rye Bertelsen, Signe M. Lindstrøm, Julie Exner 

 
VEJLEDENDE OMFANG 
50 min. pr. session, i alt 8 sessioner, fordelt over semestret med passende interval. 

 

MODULETS INDHOLD OG OPBYGNING 
Modulet er en videreføring og intensivering af den læreterapeutiske proces i gruppe, som den studerende har 
deltaget i på bacheloruddannelsens 1.-3. semester. 

 
Den individuelle læreterapi skal sikre den studerende mulighed for fordybelse i relevante personlige og 
relationelle tematikker. Dette indbefatter, at reflektere over og integrere erfaringer med terapeutrollen fra tidligere 
og nuværende undervisning, herunder kliniske gruppemusikterapifærdigheder (5.-6. semester), praktikforløb med 
medfølgende gruppesupervision (6. semester) og gruppeledelse (7. semester). 

 
Den læreterapeutiske proces giver den studerende erfaringer med at være i klientens position i terapi og 
forbereder den studerende til at indgå i det kommende interterapiforløb (8. semester) og den lange praktik med 
medfølgende individuel supervision og gruppesupervision (9. semester). 

 

Læreterapien udgør således et vigtigt led i det fortløbende terapeutiske porteføljearbejde, hvis endelige mål er at 
skabe en øget bevidsthed om egne ressourcer og udviklingspotentialer i arbejdet som færdiguddannet 
musikterapeut med forskellige klientmålgrupper. 

 
Læreterapiforløbet starter med et terapeutisk interview (verbalt) hvori den studerende sammen med 
læreterapeuten indkredser et hovedtema for forløbet ud fra ovenstående retningslinjer. Derfor skal den 
studerende inden dette interview have genlæst sin terapeutiske portefølje, herunder procesnotater og rapport fra 
1.-3. semesters gruppelæreterapi, notater fra kliniske gruppemusikterapifærdigheder, samt ikke mindst notater fra 
praktikken på 6. semester, og herunder supervisionsrapporten. 

 

Opbygningen af det enkelte læreterapiforløb vil variere, men gennem forløbet bliver den studerende trænet i de 
færdigheder, der nævnes i Studieordningen. Som led i denne proces vil den studerende endvidere opnå 
erfaring i: 

 

• klientrollen og terapeutiske arbejdsprocesser 

• klientperspektivet i forhold til at anvende musikterapeutisk improvisation som terapeutisk medie 

• at arbejde på et intensivt niveau med henblik på at indkredse, synliggøre, acceptere, konfrontere og 
gradvist bearbejde uhensigtsmæssige reaktions- og handlemønstre, der kan vanskeliggøre en 
kommende terapeutfunktion 

• at afdække skjulte ressourcer eller få ekspliciteret allerede erkendte ressourcer i forhold til en kommende 
terapeutfunktion 

• at præsentere et personligt tema på en måde, så det kan indgå i en fagterapeutisk udvikling – med 
henblik på kommende supervisionsforløb på 9. semester og som færdig musikterapeut 

 

UNDERVISNINGENS FORM 
Læreterapiforløbet starter med et terapeutisk interview mhp. at indkredse et hovedtema for hele forløbet, jf. 
ovenstående beskrivelse. Herefter starter hver session med at indkredse et relevant deltema, der fx omsættes til 
en spilleregel som udgangspunkt i en musikalsk improvisation med efterfølgende verbal opsamling og 
bearbejdning. 
Der arbejdes, ligesom i læregruppemusikterapien på 1.-3. semester, inden for en psykodynamisk, humanistisk og 
eksistentiel forståelsesramme. 
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PRØVENS FORM OG INDHOLD 
Prøven har form af en intern skriftlig opgave, hvor den studerende udarbejder en rapport over det individuelle 
musikterapiforløb. Rapporten skal være på mindst 3 og højst 5 normalsider. Der gives bedømmelsen bestået/ikke 
bestået. Rapporten bedømmes af en intern eksaminator, som er udpeget til udelukkende at varetage 
eksamination af opgaver i forbindelse med læreterapien på 3. og 7. semester. Læreterapeuten kan dermed ikke 
være eksaminator og har ikke adgang til at læse rapporten. Rapporter, som eksaminator vurderer ikke-bestået, 
bedømmes tillige af en intern censor. Rapporten opbevares aflåst hos Studiesekretæren i 2 år hvorefter den 
makuleres. Ved aflevering skal den studerende skrive sit studienummer på rapporten, men den studerende 
vælger selv om navn også skal med på rapporten. 

 
I rapporten skal den studerende beskrive og reflektere over sin personlige erfaringsproces i læreterapien, 
herunder uddybe egne ressourcer og udviklingspotentialer i forhold til en kommende musikterapeutidentitet og 
fremtidigt arbejde med forskellige klientmålgrupper. 

 

Konkret skal den studerende: 

• beskrive læreterapiens overordnede personlige og relationelle tema(er) og hvilke erfaringer med 
terapeutrollen fra tidligere eller nuværende undervisning, praktik og supervision der kan knyttes til valget 
af tema(er) 

• lave en oversigt over læreterapisessionerne med en kort beskrivelse af hver sessions tema(er), 
improvisationer, anvendte spilleregler, instrumenter etc. 

• beskrive og reflektere over det læreterapeutiske udviklingsforløb, herunder 
o reflektere over de vigtigste forandrings- og udviklingsprocesser forløbet har medført eller 

igangsat for den studerende 
o beskrive musikkens rolle og betydning i læreterapien, og herunder erfaringer med at anvende 

musikkens udtryksmidler dynamisk i en musikterapeutisk ramme 
o reflektere over betydningen af disse processer for den studerendes kommende 

musikterapeutfunktion og -identitet. Refleksionerne sættes i relation til erfaringer med og viden 
om specifikke klientmålgrupper i det omfang det giver mening i forhold til det overordnede tema 
for læreterapien 

 
Det vægtes at den studerende evner at give en kondenseret beskrivelse af sin terapeutiske proces, og i den 
forbindelse kan anvende relevant musikterapeutisk og psykoterapeutisk fagterminologi herunder benytte begreber 
indenfor den psykodynamiske og eksistentielle forståelsesramme. 

 

KRAV TIL DEN STUDERENDE 
Omfang og forventning 
Modulet udgør 5 ECTS-point, svarende til 135 timer i alt. Timerne er fordelt som følger: 
8 timers undervisning, 20 timers forberedelse, 24timers efterbearbejdning, 48timers læsning af faglitteratur, 
35timer til udarbejdelse af rapport. 

 
Læreterapiforløbet kræver at den studerende: 

• har genlæst sin terapeutiske portefølje inden første session, herunder procesnotater/logbog og rapport 
fra 1.-3. semesters gruppelæreterapi, notater fra kliniske gruppemusikterapifærdigheder, samt ikke 
mindst notater fra praktikken på 6. semester, og herunder supervisionsrapporten 

• deltager i samtlige sessioner. Ændring af planlagte sessioner kan kun ske under særlige 
omstændigheder og såfremt læremusikterapeuten giver sit tilsagn. 
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• inddrager eget autentisk materiale i læreterapien således at læreterapien anvendes til at reflektere over 
og arbejde med reelle problemstillinger i forhold til den kommende terapeutidentitet 

• er ansvarlig for registrering af sessionerne (video, lyd) til eget brug, og gennemser/lytter til optagelserne 
fra terapien mellem hver session 

• fører dagbog over alle sessioner, dels for at opøve og fremme evnen til refleksion som led i den 
terapeutiske læreproces, og dels for at have dagbogsnotater til rådighed til den skriftlige rapport i 
slutningen af forløbet 

• læser den angivne litteratur i løbet af 7. semester 

 

KRAV TIL LÆRETERAPEUTEN 
Studienævnet stiller følgende krav: 

• læreterapeuten skal være medlem af DMTF 

• læreterapeuten er medlem af Psykoterapeutforeningen eller har praksiserfaring, supervision og 
egenterapi i et omfang der ækvivalerer kravene til optagelse i Psykoterapeutforeningen 

• læreterapeuten varetager ikke andre undervisningsopgaver på uddannelsen, og er således udelukkende 
læreterapeut på uddannelsen 

• læreterapeuten benytter ikke faste lærere på uddannelsen til supervision 
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