Neuroscience and Music Education
Föreläsningsdag med Dr Anita Collins,

Assistant Professor of Music and Arts Education, University of Canberra Australien
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THE BENEFITS OF MUSIC - 30 oktober

T

änk om varje elev kunde komma ihåg 17 % mer av vad som sägs i
klassrummet varje dag?
Forskning visar att musik har positiva effekter på vår kognitiva, emotionella, sociala och psykologiska utveckling.
Forskning visar även att musikundervisningen påverkar en människas
utveckling mer positivt än någon annan aktivitet.
vad händer i hjärnan när vi lyssnar eller utövar musik?
Anita Collins , en av världens främsta forskare inom musik och neurovetenskap, har under många år undersökt musikens inverkan på hjärnans
utveckling.
Hon har visat att musik- och språkinlärning är nära sammankopplade
processer, och beroende av varandra. Dr Collins menar också att hjärnans förmåga att kunna fokusera, kontrollera känslor och reaktioner,
samt den logiska och emotionella kongruensen ökar när musik är ständigt närvarande i våra liv.
Under en inspirerande dag får vi ta del av den sensate forskningen och
diskutera med Dr AnitaCollins. Föreläsningen hålls på engleska.

Program
09.00 – 10.30	Introduktion av forskningsfältet, metoder och resultat
10.30 – 11.00 	Kaffepaus
11.00 – 12.00 	Musiken och språkutveckling
12.00 – 13.00 	Lunch
13.00 – 14.30 	Musiken och exekutiva funktioner
14.30 – 15.00 	Kaffepaus
15.00 – 16.00 	Musiken, sociala färdigheter och psykiskt välmående
NÄR & var
Måndag den 30 oktober 2017 kl. 9.00-16.00
Adolf Fredriks musikklasser, Aulan, vån 5
Västmannagatan 19, Stockholm
Pris
800kr inklusive lunch, för- och eftermiddagsfika

Dr Anita Collins is
an award winning
Australian educator,
academic and researcher in the area
of music education,
particularly in the
impact of music
education on cognitive development. Anita is a communicator, a conduit between neuroscientific
researchers, music educators, musicians,
parents and the general public, and
works to update our understanding of
the purpose and benefits of music education to overall cognitive development
and health. Anita’s expertise was recognised in 2016 when she was invited to join
the project team for the OECD Education
2030 Framework. Anita is currently Assistant Professor of Music and Arts Education at the University of Canberra
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