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Institutionen för psykologi

ÖPPNA SEMINARIER I MUSIKPSYKOLOGI – HT 2016

Fredag 23 september, kl. 15.15-17.00: Kan sång, musik och dans förbättra våra liv?
Kognitiva och psykobiologiska effekter av musikaliska aktiviter
Gunter Kreutz, professor i musikvetenskap vid Carl von Ossietzky University Oldenburg i
Tyskland och en av redaktörerna till boken Music, Health and Wellbeing (Oxford University
Press, 2012), besöker Uppsala för att ge oss en översikt gällande studier av musik och hälsa.
Kreutz menar att det finns litet stöd för att musik har "direkta" effekter på hälsan. Musikens
effekter bör snarare sökas i sociala och psykologiska mekanismer som bidrar till subjektivt
välbefinnande och livskvalitet, även i samband med sjukdom.

Fredag 21 oktober, kl. 15.15-17.00: Hur hanterar hjärnan biologisk rörelse såsom dans?
Frank Pollick, professor vid Glasgow University, bedriver avancerad forskning om mänsklig
rörelse och dess kopplingar till kognitiva och neurala processer i hjärnan. På detta seminarium
kommer han att berätta om hur hjärnan reagerar när personer tittar på dansares gestaltning av
olika rörelsemönster. Han kommer även att tala om hur s.k. biologisk rörelse (rörelser typiska
för levande varelser) uppfattas av personer med autism. I de senaste studierna har Pollick låtit
både autistiska och icke-autistiska deltagare titta på dansvideos utan ljud. Preliminära resultat
presenteras på seminariet.

Fredag 11 november, kl. 15.15-17.00: Upplevelse av flow och dess betydelse för kreativt
skapande och musikaliska aktiviteter
Begreppet flow syftar på den subjektiva upplevelsen av obesvärad uppmärksamhet, minskad
självmedvetenhet och välbehag som kan förekomma i samband med "optimala" prestationer.
Dr. László Harmat, post-doc forskare på Uppsala universitet, presenterar här begreppet, och
ger en översikt baserad på en ny bok, Flow Experience: Empirical Research and Applications
(Harmat m.fl., 2016; Elsevier). Upplevelse av flow är inte ovanligt i samband med musikalisk
aktivitet. Harmat belyser här dess betydelse för kreativitet och övning i musikaliskt utförande.

Fredag 2 december, kl. 15.15-17.00: I tid med musiken - musik, samspel och entrainment
Människor har en anmärkningsvärd - och i vissa avseenden unik - förmåga att koordinera sina
rörelser: att befinna sig "i tid" med andra människor. Varifrån kommer denna förmåga? Vilka
implikationer har den för vår förståelse av musikaliskt utförande? Professor Martin Clayton
från Durham University pratar om fenomenet entrainment, genom vilka olika rytmer påverkar
varandra och leder till synkronisering. Med hjälp av resultat från fallstudier illustrerar han hur
begreppet entrainment kan bidra med nya fruktbara perspektiv inom musikforskningen.

Fredag 16 december, kl. 15.15-17.00: Spegling av själen - psykoterapeutisk användning
av musik och droger
Psykologiska effekter av musik och droger har utnyttjats av människor i tusentals år. Moderna
studier försöker nu kartlägga deras effekter på hjärnans funktion. Den terapeutiska potentialen
hos "psykedeliska" droger studeras i kliniska tester, vid behandling av problem med missbruk
och affektiva störningar, med lovande resultat. Musik fyller ofta en viktig funktion i dessa nya
tillämpningar, som inbegriper intensiva, känslomässiga upplevelser. Dr. Mendel Kaelen, från
Imperial College London, presenterar färska resultat och diskuterar forskningens betydelse för
vetenskapen, psykiatrin och konsten.

Samtliga seminarier äger rum i hörsal 14:031 (Betty Pettersson) på Blåsenhus.
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effekter bör snarare sökas i sociala och psykologiska mekanismer som bidrar till subjektivt
välbefinnande och livskvalitet, även i samband med sjukdom.

Fredag 21 oktober, kl. 15.15-17.00: Hur hanterar hjärnan biologisk rörelse såsom dans?
Frank Pollick, professor vid Glasgow University, bedriver avancerad forskning om mänsklig
rörelse och dess kopplingar till kognitiva och neurala processer i hjärnan. På detta seminarium
kommer han att berätta om hur hjärnan reagerar när personer tittar på dansares gestaltning av
olika rörelsemönster. Han kommer även att tala om hur s.k. biologisk rörelse (rörelser typiska
för levande varelser) uppfattas av personer med autism. I de senaste studierna har Pollick låtit
både autistiska och icke-autistiska deltagare titta på dansvideos utan ljud. Preliminära resultat
presenteras på seminariet.

Fredag 11 november, kl. 15.15-17.00: Upplevelse av flow och dess betydelse för kreativt
skapande och musikaliska aktiviteter
Begreppet flow syftar på den subjektiva upplevelsen av obesvärad uppmärksamhet, minskad
självmedvetenhet och välbehag som kan förekomma i samband med "optimala" prestationer.
Dr. László Harmat, post-doc forskare på Uppsala universitet, presenterar här begreppet, och
ger en översikt baserad på en ny bok, Flow Experience: Empirical Research and Applications
(Harmat m.fl., 2016; Elsevier). Upplevelse av flow är inte ovanligt i samband med musikalisk
aktivitet. Harmat belyser här dess betydelse för kreativitet och övning i musikaliskt utförande.

Fredag 2 december, kl. 15.15-17.00: I tid med musiken - musik, samspel och entrainment
Människor har en anmärkningsvärd - och i vissa avseenden unik - förmåga att koordinera sina
rörelser: att befinna sig "i tid" med andra människor. Varifrån kommer denna förmåga? Vilka
implikationer har den för vår förståelse av musikaliskt utförande? Professor Martin Clayton
från Durham University pratar om fenomenet entrainment, genom vilka olika rytmer påverkar
varandra och leder till synkronisering. Med hjälp av resultat från fallstudier illustrerar han hur
begreppet entrainment kan bidra med nya fruktbara perspektiv inom musikforskningen.

Fredag 16 december, kl. 15.15-17.00: Spegling av själen - psykoterapeutisk användning
av musik och droger
Psykologiska effekter av musik och droger har utnyttjats av människor i tusentals år. Moderna
studier försöker nu kartlägga deras effekter på hjärnans funktion. Den terapeutiska potentialen
hos "psykedeliska" droger studeras i kliniska tester, vid behandling av problem med missbruk
och affektiva störningar, med lovande resultat. Musik fyller ofta en viktig funktion i dessa nya
tillämpningar, som inbegriper intensiva, känslomässiga upplevelser. Dr. Mendel Kaelen, från
Imperial College London, presenterar färska resultat och diskuterar forskningens betydelse för
vetenskapen, psykiatrin och konsten.

Samtliga seminarier äger rum i hörsal 14:031 (Betty Pettersson) på Blåsenhus.


