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Fokus

Denne artikel er baseret på mit kandidat-
speciale (Brink-Jensen, 2010) og har sit om-
drejningspunkt i en musikterapeutisk case.

Pia er en pige på 14 år. Hun er diag-
nosticeret med ADHD og har relations- og
tilknytningsvanskeligheder, og går derfor på
en specialskole. Da jeg er i praktik på denne
skole, tilbyder jeg Pia musikterapi. Hun si-
ger ja, bl.a. fordi hun gerne vil skrive sange,
men også fordi hun gerne vil finde afklaring
omkring sin mosters selvmord tre år tidli-
gere. Hun forestiller sig, at musikterapien
kan bidrage til dette. I forløbet med Pia
anvender jeg forskellige tilgange, herunder
terapeutisk sangskrivning og klinisk impro-
visation. Hun er meget reflekterende og be-
vidst omkring, hvordan metoderne påvirker
hende og løbende sker der en udvikling i
relationen. Jeg har en oplevelse af, at det
ikke er metoderne, der medfører denne ud-
vikling, men kan ikke sætte finger på, hvad
det præcist er. Derfor beslutter jeg mig for
at undersøge, hvilke faktorer der spiller ind
på den relationelle udvikling i sessionerne
med Pia.

Min undersøgelse består i teoretisk at
studere en psykoterapeutisk model af Esben
Hougaard (2004) og empirisk at efterprøve

denne på optaget materiale fra forløbet med
Pia. Musikterapi har mange paralleller til
psykoterapi, og modellen er derfor interes-
sant i forhold til den musikterapeutiske rela-
tion og udvikling. Hougaards model beskæf-
tiger sig med “nonspecifikke faktorer” og fo-
kuserer på tre hovedfaktorer; terapeut-klient
forholdet, forventningsfaktorer og fælles kli-
niske strategier. Hougaard erklærer disse for
afgørende i al virkningsfuld terapeutisk be-
handling og mener, at faktorerne er knyttet
til terapeuten og ikke terapiformen. Dette
stemmer overens med min oplevelse af, at
udviklingen var forårsaget af noget andet
end de musikterapeutiske metoder.

I modsætning til psykoterapi kan mu-
sikterapi anskues som en (delvis) nonverbal
terapiform og udover undersøgelsen af de
tre hovedfaktorer testede jeg en hypotese
omkring begrebet affektiv afstemning. Af-
fektiv afstemning (Stern 2000) er oprinde-
ligt et udviklingspsykologisk begreb og fæ-
nomen, der opstår mellem mor og barn, men
i musikterapien kommer denne afstemning
til udtryk mellem klient og terapeut, bl.a. i
form af terapeutens evne til at tilpasse sig
klientens stil uden at miste eget udtryk og
udgangspunkt (matching). Graden af affek-
tiv afstemning i en relation spiller således
ind på den udvikling der forekommer.
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Figur 1: Hougaards oversigt over nonspecifikke faktorer.
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Hougaards model

Hougaards model (se fig. 1) præsenterer de
nonspecifikke hovedfaktorer. Under hoved-
faktorerne er der forskellige kategorier og
underfaktorer, og i denne artikel fokuseres
der på “de adfærdsmæssige faktorer”, som
i modellen er vist i den nederste tredjedel
af hovedfaktor III: Fælles kliniske strategi-
er. Jeg har valgt dette fokus, da netop den-
ne kategori kan anskueliggøre relevante for-
skelle og ligheder mellem verbal psykoterapi
og musikterapi. Kategorien kan endvidere
overføres til musikterapi generelt og centre-

rer sig ikke om den konkrete case med Pia,
jeg anvendte i undersøgelsen.

Musikterapien anvender mange af psy-
kologiens og psykoterapiens begreber og ud-
tryk, hvilket fremmer forståelsen for musik-
terapien og faciliterer formidling. Dog findes
der processer, som er særegne for musikte-
rapien og derfor må omformuleres og tilpas-
ses. Grundet forskellen mellem psykoterapi
og musikterapi har jeg derfor tilpasset kate-
gorien “adfærdsmæssige faktorer” fra Hou-
gaards model (den uforkortede tilpasning af
hele modellen findes i specialet).

Tilpasning af Hougaards model

Figur 2: Tilpasning af Hougaards model.

Kategorien “adfærdsmæssige faktorer”
har i sin tilpasning til musikterapien ændret
titel til “musikalsk samspil” (se fig. 2). Den-
ne titelændring skyldes, at de adfærdsmæs-
sige faktorer ikke udspiller sig verbalt, men
kommer til udtryk i det musikalske samspil.

I musikterapi optræder de adfærdsmæssi-
ge faktorer hovedsageligt i den nonverba-
le, musikalske kommunikation og er måske
helt uden verbale interventioner. Dette viser
en betydelig forskel mellem de to terapifor-
mer, som bunder i behandlingsmetodens te-
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rapeutiske medie. De interventioner, der fo-
rekommer i verbal psykoterapi centrerer sig
f.eks. hovedsageligt om den sproglige kom-
munikation, hvor klient og terapeut typisk
sidder overfor hinanden i hver sin stol. Der-
imod opstår de interventioner, der forekom-
mer i musikterapi ofte i det musikalske sam-
spil, gennem lyd, bevægelse, gestik, samt
gennem de musikalske udtryk klient og te-
rapeut udforsker i terapilokalet.

Ved at sammenligne Hougaards model
(fig. 1.) med den tilpassede model (fig. 2.)
ses det imidlertid, at alle begreber er over-
førbare (dog har jeg i tilpasningen udeladt
selektiv forstærkning i terapeutkolonnen og
betingning i klientkolonnen, da disse aspek-
ter ikke er fremtrædende i den musiktera-
peutiske relation). Titlen på kategorierne
samt den praktiserede terapiform er således
forskellig, men de underfaktorer, der adres-
seres er de samme! Dette belyser musikte-
rapien som en særegen form for psykoterapi
og illustrerer, at psykoterapi og musiktera-
pi kan have samme mål, men optræder som
to forskellige midler. Dette anser jeg som
en nødvendighed samt en force indenfor te-
rapi, da klienter responderer på forskellige
behandlingsformer på vejen til deres mål.

Essens

Hougaards model fokuserer på, hvordan te-
rapeutens handlinger påvirker klienten, da
han forsøger at redegøre for terapeutens rol-
le i virksom psykoterapi. Min erfaring er
derimod, at der opstår en gensidig påvirk-
ning klient og terapeut imellem, hvilket er
vigtigt at være opmærksom på i alle te-
rapeutiske relationer. Jeg erfarede gennem
min undersøgelse, at terapeutens evne til
affektivt at afstemme klienten og klientens
evne til affektivt at blive afstemt, fremmer
forekomsten af nonspecifikke faktorer og er

med til at styrke den terapeutiske relation.
Affektiv afstemning kan derfor anskues som
den udviklingspsykologiske årsag til, at non-
specifikke faktorer er så væsentlige for virk-
som terapi. Dette er interessant i arbejdet
med mennesker i forhold til at være op-
mærksom på det ansvar der ligger hos tera-
peuten/behandleren.

Hougaards model er hensigtsmæssig i
forhold til detaljerede analyser i musiktera-
pi og kan anvendes til et bredt udsnit af kli-
entgrupper. I forhold til de tre hovedfakto-
rer spiller terapeut-klient forholdet især ind
i forbindelse med opbygning af en relatio-
nel tillid. Forventningsfaktorerne bidrager
til afbalancering af relationen i forhold til,
hvordan et interaktivt møde kan reguleres
via afstemning af forventninger og de fæl-
les kliniske strategier er væsentlige for den
terapeutiske samarbejdsform, hvorigennem
klient og terapeut har mulighed for at finde
frem til egne individuelle roller. De adfærds-
mæssige faktorer, der opstår i forbindelse
med de fælles kliniske strategier, viser sig
som musikalsk samspil (fig. 2.). Figur 1 og
2 fremhæver således både forskelle og lighe-
der mellem psykoterapi og musikterapi, og
indbyder til yderligere forskning af nonspe-
cifikke faktorer. Jeg håber i den forbindelse,
at denne artikel samt mit speciale bidrager
til en tydeliggørelse af nonspecifikke fakto-
rer i terapeutisk behandling, og derved ska-
ber interesse omkring fænomenet.
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