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Denne omfattende antologi er skrevet i
anledningen af, at den norske musikterapi-
uddannelse i 2008 kunne holde sin 30 års
fødselsdag. Antologien er den første bog i
en skriftserie fra det nye �Senter for musikk
og helse� i Oslo. Bogen præsenterer udvik-
lingen og mangfoldigheden af musikterapi-
faget i Norge, og både musikterapeuter med
forskellig uddannelsesbaggrund, praksiser-
faring og forskningsinteresse samt skriben-
ter fra andre professioner har bidraget med
artikler til bogen.

Bogen er opdelt i 4 hovedemner, der al-
le refererer til musikterapien i Norge. Første
del handler om teoretiske perspektiver, hvor
det bliver tydeligt, at norsk musikterapi er
præget af et humanistisk menneskesyn og et
relationelt fokus.

Even Ruud starter ud med en metateo-
retisk diskussion om musikterapi som hu-
manistisk fag, og hvordan dette påvirker

og interagerer med menneskesyn, musik-
syn, mening, æstetik, kultur og sygdomsbe-
greb. Han beskriver naturalismen og huma-
nismen som konkurrerende paradigmer og
argumenterer for, hvordan det humanisti-
ske perspektiv særligt kan berige forskellige
menneskesyn i forhold til musik og musik-
terapi og endvidere bidrage med ny viden.
Samtidig med denne metateoretiske diskus-
sion formår han også at integrere en hi-
storisk ramme for den norske musikterapis
standpunkt. Ruuds artikel afspejler Norges
stolte tradition og særlige kendetegn inden-
for akademisk og metateoretisk forholdemå-
de, og stilen for resten af bogen er lagt.

Gro Trondalen følger trop i sin artikel
om et relationelt perspektiv på musiktera-
peutiske processer, hvor hun bidrager med
en tilgangsvinkel, der har sit fodfæste i nye-
re udviklingspsykologi, dynamisk systemte-
ori og en intersubjektiv forståelse.
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Flere andre af bidragene har det relatio-
nelle som fokus, hvor Unni Tanum Johns
forholder sig til tid, mens Gro H. Tøns-
berg og Tonhild S. Hauge inddrager be-
greber som musikalsk improvisation, sam-
menspil, kommunikation og sprog. Eigil Ha-
ga inddrager også nyere udviklingspsykologi
med sine kategorier af musikalsk samhand-
ling gennem analyse af musik og bevægelse,
mens Karette Stensæth sammenholder im-
provisation og lege-teori i sit bidrag til an-
tologien. Rudy Garred har med sin artikel
om dialog-teori fokus på at præsentere en
teori for begrebet �musik som terapi�, hvori
elementer af ressourceorienteret musiktera-
pi også er at spore, mens Randi Rolvsjord
med sin artikel uddyber grundlaget for res-
sourceorienteret musikterapi i norsk psykia-
tri.

Endvidere præsenterer Hans Borchgre-
vink en teoretisk forståelse af neurologi og
dens forbindelse til musikterapi. Brynjulf
Stige har også sat sit præg på denne før-
ste del af antologien, idet han bidrager med
en præsentation af den fremvoksende sam-
fundsmusikterapi i Norge (community mu-
sic therapy). Han bidrager endvidere med
en diskussion om norsk musikterapiforsk-
ning, hvor han argumenterer for integration
af tværfaglige elementer i musikterapiteori-
en for at undgå en isolation af musikterapi.

Anden del af bogen handler om udvik-
lingen af praksisformer i Norge, hvor pro-
fessionens udøvere i starten mest bestod af
musikpædagoger og speciallærere for børn
med betydelige funktionsnedsættelser. Af-
snittet beskriver, hvordan dette har ændret
sig til, at stadig nye praksisarenaer udfolder
sig. Studiekoordinator ved Norges Musikk-
høgskole Bente Almås begrunder bl.a. dette
med et stærkt sammenhold mellem musik-
terapeuter i udviklingsperioden 1980'erne
og 1990�erne. Ingrid H. Hodne giver et va-
rieret billede af nutidens norske musiktera-

peuter og deres professionsbetingelser. Ef-
ter disse indledende artikler følger en række
beskrivelser af mulighederne samt de udfor-
dringer, musikterapeuter møder i speci�kke
arbejdsvilkår.

Den tredje del i antologien stiller skarpt
på enkelte kliniske områder indenfor mu-
sikterapi i Norge, der er veletableret bå-
de teoretisk og forskningsmæssigt. Herun-
der bl.a. Valgerdur Jonsdottir (fra Island)
som starter ud med i sin engelskskrevne ar-
tikel at fremføre en musikterapeutisk om-
sorgs�loso� for tidlig intervention og adres-
serer �caregivers� behov og karakteristika.
Dagrun A. Vikesland bidrager med re�ek-
sioner omkring struktur og styring i arbej-
det med børn med autisme, mens Trygve
Aagaard har sat fokus på sangskrivning og
sanges positive værdi for børn med ondarte-
de blodsygdomme. Viggo Krüger præsente-
rer sit arbejde med unge med adfærdsvan-
skeligheder og giver læseren indsigt i, hvor-
dan et rockband har læringsmæssige vær-
dier. Gennem illustrative case fortællinger
fokuserer Tom Næss og Even Ruud på ele-
menter i udviklingen af den musikterapeu-
tiske improvisationspraksis i Norge gennem
de sidste 30 år. Afslutningsvis bidrager To-
ne S. Kvamme med et overblik over norsk
musikterapeutisk arbejde med demensram-
te.

Sidste del af bogen skildrer den histori-
ske baggrund for opstarten af musikterapi-
uddannelsen i Norge. Sissel Johanna Bak-
ken lægger ud med sin personlige historie
om mødet med musikterapien i 1970'erne.
Tom Næss præsenterer Paul Nordo� og Cli-
ve Robbins arbejde i Norge fra 1968-1977,
og herefter følger en række livsbekræftende
og interessante interviews med norske mu-
sikterapipionerer, de �este genoptrykt fra
det norske tidsskrift Musikkterapi.

Antologien giver et detaljeret overblik
over den musikterapeutiske udvikling i
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Norge gennem de sidste 30 år herunder både
teoretiske tilgangsvinkler og klinisk praksis.
Det er spændende at læse, hvordan det hele
startede og at følge udviklingen op til i dag.
Opdelingen og opbygningen i bogen er ikke
altid lige logisk, idet elementer af emnerne
�ndes i alle �re dele. Dette kan dog betrag-
tes som et tydeligt eksempel på norsk grun-
dighed i akademisk fremstilling, idet det be-
stræbes, at alt understøttes både med teori
og klinisk praksis. Det er også beundrings-
værdigt, at bogen tillige indeholder selvkri-
tiske holdninger til eksempel supervision og
praktik. Sproget er præget af individuelle
stilarter og tilgangsvinkler, der er med til
at bringe liv til de individuelle historier. Ar-
tiklerne af Stige og Stensæth er skrevet på
nynorsk og kan være svære for danskere at
læse.

Det er tydeligt at mærke, at uddannel-
sen i Norge i mange år har været en 2-
årig overbygning på forskellige musik- eller
sundhedsuddannelser, da de mange forskel-
lige baggrunde giver en anderledes og inspi-
rerende fornemmelse af tværfaglig mangfol-
dighed, end vi er vant til i Danmark.

Antologien sætter dansk musikterapi i
relief, idet norsk musikterapi fremstår stærk

i sin fælles teoretiske forankring. Der er sta-
dig forskellige tilgangsvinkler og forskelli-
ge praksisområder ligesom i Danmark, men
bogen bidrager i mine øjne med et sundt
alternativ til den noget bredere danske mu-
sikterapis teoretiske fundering.

Bogen giver også et godt bud på, hvor-
dan musikterapeuter kan bruge deres speci-
elle kompetencer udenfor musikterapeutisk
praksis, og det synes jeg personligt var tan-
kevækkende. Som musikterapeuter har vi li-
gesom andre professioner lov til at søge og
opbygge vore egne stillinger indenfor andre
beslægtede områder, især når vore kompe-
tencer er så unikke. Det kræver dog en evne
til at omforme eller tilpasse disse kompeten-
cer til de nødvendige termer eller perspek-
tiver.

Bogen er således interessant for danske
musikterapistuderende, klinisk praktiseren-
de musikterapeuter og for musikterapeu-
tiske forskere. Andre professioner indenfor
sundhedssektoren vil også kunne drage nyt-
te af bogen, idet den giver kendskab til mu-
sikterapiens udbredelse og udvikling i Norge
og derfor kan inspirere og støtte den forsatte
udbredelse og udvikling af dansk musiktera-
pi.
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