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Introduktion

På dansk ville teksten kunne hedde `ret-
ningslinjer for klinisk træning af musik-
terapistuderende'. Bogen er skrevet som
inspiration og opslagsbog til musikterapi-
studerende, som skal i praktik og, som
en del af uddannelsen til musikterapeut,
gør sig forestillinger om, hvad det vil si-
ge at arbejde som professionel musiktera-
peut efter endt studium. De tre forfattere
har alle � ud over deres akademiske tit-
ler og kompetencer, grundigt repræsen-
teret ved professor ph.d. B. Wheeler �

over 20 års erfaring med klinisk musikte-
rapiarbejde og supervision af studerende.
Bogen er skrevet til amerikanske musikte-
rapistuderende, der bliver uddannede efter
AMTA's (den amerikanske musikterapifore-
nings professionelle kvali�kationskrav), men
kan også anvendes af internationale musik-
terapistuderende der er på samme uddan-
nelsesniveau. Disse krav er ikke speci�ce-
rede i bogen, men kan studeres på web
adressen: http://www.musictherapy.org/
standards.html.
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Bogens opbygning

Bogen er meget struktureret og pædago-
gisk bygget op. Den er inddelt i 18 kapit-
ler og starter med overordnede emner som:
at udøve musikterapi samt processen med
at planlægge musikterapi. Bogen starter så-
ledes med at beskrive alt det der skal gen-
nemtænkes for at udvikle sig til musiktera-
peut og giver ideer til hvordan, man kan
forstå eller tænke om terapi, musikterapi,
den terapeutiske proces, terapeutens rolle
og arbejdet med musikken.

Læseren føres gradvist ind i, hvordan
musikterapi kan forstås og derfra videre til
hvilke trin, der kan forekomme i den musik-
terapeutiske proces. Det kliniske arbejde
kredses mere og mere ind gennem kapitler
om klient assessment, målsætninger, plan-
lægning af musikterapistrategier og organi-
sering af sessionerne. Disse kapitler efterføl-
ges af en række kapitler, der omhandler �-
re forskellige måder at anvende musikken
på (improvisation, opførelse, komposition
og lytning). Mod slutningen bringes kapit-
ler om enkeltelementer som f.eks.: hvordan
man letter klienternes respons eller hvad der
er karakteristisk ved at arbejde i gruppe el-
ler individuelt samt dokumentations strate-
gier. Det sidste kapitel påpeger nødvendig-
heden af at være i en fortsat læreproces som
musikterapeut og løbende blive superviseret
og være selvre�ekterende i forhold til arbej-
det.

Opbygning af de enkelte kapitler

Alle kapitlerne er delt op i en introduk-
tion til den, i kapitlet, omtalte metode samt
en kort gennemgang af og i givet fald om
og hvordan, metoden kan anvendes med
følgende målgrupper:1. børn med speciel-
le vanskeligheder, 2. voksne med varige p-
sykiske og fysiske funktionsnedsættelser, 3.
psykiatriske voksne, 4. ældre med alders-

betingede problemer og 5. klienter i medi-
cinske institutioner. Dernæst bringes korte
eksempler på beskrivelser af denne metode
med de nævnte målgrupper i musikterapi-
litteraturen, og afsluttes med nogle overvej-
elser vedrørende anvendelse af denne me-
tode. Kapitlerne beskriver desuden lidt om
materialer, nogle tips om anvendelse og en
litteraturliste som forslag til yderligere læs-
ning. Alle kapitlerne slutter af med opgave-
sæt hvor den studerende skal skrive re�ek-
sioner ned eller afprøve nogle aktiviteter i
praksis og efterfølgende re�ektere disse på
skrift. Kapitlernes længde er seks til tyve
sider inklusive de sidste to siders opgaver
og forslag til yderligere læsning. Opgave-
sættene er delt op i tre sværhedsgrader fra
begynder studerende (med titlen `observe-
rende, deltagende og assisterende') til mere
øvede studerende (med titlen `planlægning
og co-terapeut eller -leder') til næsten fær-
dige musikterapeuter (med titlen `leder').
Forfatterne opfordrer til, at man anvender
bogen �ere gange eftersom studiet skrider
frem og skifter opgavesættene ud efter de
kompetencer, man har tilegnet sig.

Bogens niveau

Det er lidt svært at bestemme bogens ni-
veau. Den inkluderer meget på ret få sider.
Indimellem bliver det til rigtig megen op-
remsning og andre steder går den mere i de-
taljer med at beskrive metoder og teknikker.
Et eksempel på det første er introduktionen
til kapitlet om lytteoplevelser, hvor der på
den første halve side opremses seksten for-
skellige måder at arbejde med lytteoplevel-
ser på. Et eksempel herfra er: somatisk lyt-
ning hvor vibrationer, lyde og musik direk-
te påvirker klientens krop. Under beskrivel-
sen af de forskellige målgrupper diskuteres
efterfølgende, hvilke lytteoplevelser der kan
være relevante, mens kun en eller to af tek-
nikkerne beskrives lidt mere detaljeret. Jeg
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kunne ønske mig lidt mindre opremsning og
lidt mere uddybning.

Et eksempel på en mere detaljeret skri-
veform �ndes i kapitlet: �At lette klientens
respons�. Her bringes et par vignet eksemp-
ler på, hvordan man kan håndtere uenighe-
der mellem klienter i en gruppe med angi-
velse af bestemte verbale vendinger. Også
assessment kapitlet er meget detaljeret og
giver nyttige eksempler. Bogen er let at læse
og henvender sig i du form til den studeren-
de og fokuserer undervejs på den usikkerhed
man kan stå med, når man første gang skal
arbejde musikterapeutisk sammen med an-
dre eller alene.

Bogen prøver at trække en linje gen-
nem musikterapi fagets mangfoldige værk-
tøjskasser og miljøer og samtidig dækker
den meget bredt de forskellige afarter af me-
toder der �ndes.

Intentionen med bogen er at præsenterer
generelle ideer og kommentarer til variatio-
nerne i musikalske oplevelser og aktiviteter,
snarere end at give konkrete anvisninger på
sådanne oplevelser og aktiviteter, da dette
kan læses andre steder. Forfatterne gør op-
mærksom på, at bogen omhandler en bred
musikterapeutisk træning og at det vil kræ-
ve ekstra træning at anvende for eksempel
analytisk musikterapi og GIM musikterapi.

Kan bogen anvendes af danske
musikterapistuderende?

Hvis jeg skal tænke bogen ind i vores ud-
dannelsessammenhæng i Aalborg, vil den
bestemt kunne være meget inspirerende for
studerende der står og skal ud i praktik �
som en slags praktikforberedelses- og op-
slagsbog. Den vil også kunne være meget
anvendelig i forbindelse med at navngive de
forskellige musikalske aktiviteter de stude-
rende afprøver i praktikperioderne og den
vil kunne give idéer til litteratur. Person-
ligt savner jeg dog mange �ere små vignet-
ter som f.eks. refereret i kapitlet: �At lette
klienternes respons�, hvor jeg for et øjeblik
føler mig inviteret indenfor og kan leve mig
ind i én bestemt klinisk situation. Jeg sidder
tilbage med en fornemmelse af, at den nok
alligevel er mere egnet til amerikanske stu-
derende som ofte starter deres musiktera-
pistudium lige efter gymnasiet og går på ud-
dannelser hvor der ikke er en indbygget tæt
integration mellem selvudvikling og profes-
sionel træning.

Men jeg håber mange danske studeren-
de vil anska�e bogen, bruge den og senere
beskrive deres erfaringer med den i Dansk
Musikterapi. Måske der kommer et helt an-
det billede frem. Så rigtig god læse- og ar-
bejdslyst.
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