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Amelia Old�eld har over 25 års praksis
i musikterapi med børn, både indenfor psy-
kiatrien og i arbejdet med børn med psy-
kiske og fysiske funktionsnedsættelser. I sin
seneste bog samler hun sine erfaringer fra
børnepsykiatrien. Hun beskriver sin prak-
sis på �The Croft Unit for Child and Fa-
mily Psychiatry�, sine forskningsprojekter,
undervisning og supervision. Bogen er rele-
vant ikke kun for musikterapeuter, der øn-
sker at arbejde indenfor børnepsykiatrien,
men også for alle os, der arbejder med ud-

redning og behandling af børn med mange
forskellige problematikker.

Bogen indledes med en beskrivelse af
Old�elds tilgang til musikterapi i børnepsy-
kiatrien; �interactive music therapy�. Den-
ne tilgang blev uddybet i hendes tidligere
bog �Interactive Music Therapy � A Posi-
tive Approach�. Den musikalske interaktion
er i centrum, ikke kun mellem barn og te-
rapeut, men også mellem barn og forælder.
Fokus er dels på udredning af barnets van-
skeligheder og ressourcer, dels på at skabe
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mulighed for positive relationserfaringer for
barnet og familien.

Ligesom i Danmark er tendensen inden
for børnepsykiatrien i Storbritannien en be-
vægelse hen imod kortere indlæggelser, hvor
der er mere vægt på udredning end behand-
ling. I kapitlerne 2 til 5 beskriver Amelia
Old�eld hvordan hun som musikterapeut
har tilpasset sin praksis til denne virkelig-
hed. Kapitel 2 omhandler musikterapeutisk
diagnostisk assessment (MTDA), en meto-
de Old�eld gradvist har udviklet gennem si-
ne 18 år på Croft. Assessmentforløbet fore-
går over 2 halvtimers individuelle musikte-
rapisessioner, som består af en række akti-
viteter, skiftevis valgt af musikterapeuten
og af barnet. Der er fokus på fælles im-
provisation og dialog på forskellige instru-
menter, men der kan også indgå digtning
af historier, eller kendte sange. Musiktera-
peuten får informationer om bl.a. barnets
evne til både nonverbal og verbal kommu-
nikation, følelsesmæssig respons, evnen til
at lytte og fokusere og evnen til at vælge.
Disse informationer indgår i den tværfag-
lige udredning af barnet. Senere i bogen be-
skriver Old�eld et forskningsprojekt, hvor
MTDA bliver scoret og sammenlignet med
ADOS (Autism Diagnostic Observation S-
chedule), en test anvendt på Croft til di-
agnose af kontaktforstyrrelser. Da de blev
sammenlignet med den endelige diagnose,
var MTDAs resultater i høj grad sammen-
faldende med ADOS, undtagen i `grænsetil-
fælde' (børn uden en klar autisme diagnose,
men med autistiske træk). Her viste det sig,
at MTDA fandt mere nonverbal kommuni-
kativ adfærd hos børnene end ADOS testen
gjorde, noget som kunne indikere, at musik-
terapi kan bidrage med nye informationer i
udredning af børn med kontaktforstyrrelser.

Kapitel 3 beskriver gruppemusikterapi-
en som redskab til udredning af barnets
kommunikative, sociale og følelsesmæssige

vanskeligheder og styrker. Flere vignetter il-
lustrerer hvordan observationer i musiktera-
pigruppen bidrager til den endelige kliniske
diagnose foretaget af det tværfaglige team.

I de næste to kapitler omhandler den
musikterapeutiske behandling på Croft; bå-
de den individuelle terapi og musikterapi
med familier. Gennem 7 case vignetter be-
skriver Old�eld de forskellige udformnin-
ger et individuelt musikterapiforløb kan ta-
ge, når rammen er 6�12 sessioner. Eksemp-
lerne er meget forskellige og er interessant
læsning. De står dog meget for sig selv,
med kun få re�eksioner over hvad kort tids
musikterapi kan bidrage til. De kan bru-
ges som inspiration, konklusionerne må man
selv drage. Især beskrivelserne af arbejdet
med improviserede historier fandt jeg inter-
essant. Her digter barnet og musikterapeu-
ten musikalske fortællinger sammen, og ef-
terfølgende bliver sessionerne drøftet med
afdelingens psykolog.

Meget af musikterapien på Croft fore-
går med deltagelse af forældre og/eller sø-
skende, både i sessioner med enkelte fami-
lier samt i gruppeforløb, hvor �ere familier
deltager. Old�eld beskriver grupperne gen-
nem case vignetter, der viser, hvordan fa-
milier får indsigt i relationsmønstre og po-
sitive relationsoplevelser gennem det, at im-
provisere sammen. De sidste kapitler hand-
ler henholdsvis om forskning, undervisning
og supervision. Old�eld har gennemført 4
forskningsprojekter; det vigtigste projekt er
beskrevet ovenfor. I kapitlerne om undervis-
ning og supervision videregiver hun sine er-
faringer med workshops og korte kurser for
andre faggrupper, uddannelse og praktik for
musikterapistuderende, samt individuel og
gruppe supervision. Det er et bredt områ-
de, og i forhold til resten af bogen virker det
mere spredt.

Amelia Old�elds bog er let at læse; den
er skrevet i en personlig stil, med mange ek-
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sempler. Bogen er først og fremmest vigtig
for danske musikterapeuter fordi den dæk-
ker et område, som der er meget lidt erfa-
ring med i Danmark. Old�elds arbejde med
assessment er spændende og meget relevant
for mange der arbejder med børn. Derud-

over er det caseeksemplerne der står stær-
kest. Bogen skal mest ses som en praksisbe-
skrivelse, som kan give inspiration til bør-
nemusikterapeuter, som mere og mere ar-
bejder i rammer, hvor der er lagt vægt på
udredning og korte forløb.
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