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Bogen Microanalysis in Music Therapy
er Tony Wigrams fjerde i en serie, hvor tidli-
gere er udkommet Improvisations, Songwri-
ting og Receptive Methods. Wigram, pro-
fessor ved musikterapistudiet på Aalborg
Universitet, samarbejder i denne udgivelse
med Thomas Wosch, professor i musikterapi
ved Universitetet i Wuerzburg og Schwein-
furt, Tyskland.

Bogen er en præsentation af forskelli-
ge modeller og metoder til mikroanalyser
i musikterapi, udviklet af forskere fra pri-
mært Europa og Australien, hvor Wosch og
Wigram er medforfattere til nogle af bogens
modeller.

Wosch og Wigram præsenterer en ar-
bejdsde�nition af mikroanalyser:

Microanalysis is a detailed me-
thod investigating microproces-
ses. Microprocesses are pro-
cesses and changes/progressions
within one session of music the-
rapy. The amount of time can
be one minute (moment) or �ve
minutes (therapy event) of one
session, one clinical improvisa-
tion (episode), or one complete
session. To analyze process over
time, several microanalysis can
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be undertaken to look at seve-
ral events. (Wosch and Wigram,
2007 s.22.)

Det bliver her gjort klart, at det er en
lille, en mikrodel af et musikterapeutisk for-
løb, der danner baggrund for analyse. Målet
med mikroanalyser i de forskellige model-
ler kan f.eks. være fokus på klienten i mu-
sikterapi, terapeuten, interaktionen mellem
disse, musikken og stemme/sang. Modeller-
ne repræsenterer forskellige klientgrupper,
børn og voksne indenfor autisme spektrum,
børn med funktionsnedsættelser, demente
samt forskellige psykiatriske diagnoser. Der
er også modeller der ikke tager udgangs-
punkt en bestemt klientgruppe.

Wosch og Wigram introducerer i første
kapitel mikroanalyse i musikterapi og giver
en teoretisk gennemgang, hvor de bl.a. gi-
ver en oversigt over de forskellige modellers
teoretiske grundlag, hvilke datakilder der
er brugt, analysemateriale og niveau af mi-
kroanalyse. Bogen afsluttes med Wosch og
Wigrams opsamling af de forskellige model-
ler, kategorisering i forhold til klientgrup-
per, kriterier for analysen, anvendelse i for-
hold til forskning og klinisk praksis og fokus
for analysen. Det første og sidste kapitel kan
med fordel læses først, som en introduktion
til de enkelte modeller der præsenteres.

�Microanalysis� er inddelt i tre hoved-
områder:
Video mikroanalyse, med 7 kapitler
Musik mikronanalyser med 12 kapitler
Tekst mikroanalyser med 2 kapitler.
Alle kapitler er bygget op efter samme

model, hvor forfatterne laver en kort in-
troduktion, beskriver modellens teoretiske
baggrund, metoden til mikroanalyser be-
skrives udførligt og for manges vedkommen-
de trinvis opdelt, en case præsenteres, og
kapitlet afsluttes med en opsamling.

Denne model gør det overskueligt at ori-

entere sig som læser, rytmen genkendes, og
det bliver, efter at have læste et par kapit-
ler, nemmere at sammenligne de forskellige
modeller. Caseeksemplerne giver modeller-
ne �kød og blod� og �ytter dem ud fra forsk-
ningslokalet, til den kliniske praksis.

Jeg har dog svært at forstå indholdet af
et enkelt af kapitlerne, Schumacher og Cal-
vets: The �AQR�instrument�. I dette kapitel
gennemgås forskellige skalaer: IQR, VQR
og PEQR, uden en klar henvisning til bag-
grund for dem, og hvordan de skal anvendes.
Dette kapitel burde have været strammet y-
derligere op, før det blev en del af den ellers
så fornemt pædagogisk opbyggede bog.

Alle kapitler er forsynet med litteratur-
lister, som er relevante, men dog heldigvis
ikke fylder mere end de skal. Jeg mistænker
nogle gange litteraturlister for at være en
præsentation af samtlige publikationer fra
forfatteren, det er ikke tilfældet her.

Der henvises �ere gange til et websted,
hvor yderligere materiale kan hentes; litte-
ratur, lyd�ler, videoklip, eksempler, forsk-
ningsdata. Wosch og Wigram har glemt at
oplyse hvor dette websted �ndes. Jeg brug-
te noget tid ved computeren, og endte med
at �nde det på www.jkp.com. Det burde stå
i indholdsfortegnelsen, og i de enkelte litte-
raturlister.

Det er værd at lægge mærke til, at �re
af forfatterne er ansatte på musikterapistu-
diet på Aalborg Universitet. Udover Tony
Wigram, er Ulla Holck, Hanne Mette Rid-
der og Lars Ole Bonde repræsenteret med
hver sit kapitel. Det markerer, igen, mu-
sikterapimiljøet i Aalborg internationalt, og
understreger stedets høje produktivitet i
forhold til publikationer som bøger, artik-
ler og kapitler som i denne bog.

Hanne Mette Ridder påpeger at
musikterapistuderende og klinikere ofte
starter fra scratch, når de skal dokumen-
tere deres arbejde. Hun mener, at det vil
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styrke værdien af dette arbejde, at bygge
videre på allerede afprøvede modeller, og
at næste generation af studerende og klini-
kere vil udvikle disse ��inte�økse�lignende�
modeller til præcise og brugbare instrumen-
ter. Denne udvikling ses også i bogen, hvor
der er �ere modeller der bygger videre på
Bruscias IAP.

Samtlige modeller i bogen er forsknings-
baserede, alle forfattere er forskere indenfor
musikterapi.

Jeg var derfor, i udgangspunktet,
spændt på om jeg som klinisk arbejdende
musikterapeut dels kunne forstå indholdet,
dels kunne se den som relevant for andre
end det musikterapeutiske forskningsmiljø.
Wosch og Wigram henviser selv �ere gan-
ge til, at brug af mikroanalyser er relevant
for både forskning, musikterapistuderende

og klinisk praksis og understreger, at de har
haft alle tre grupper som målgruppe. Det er
i høj grad lykkedes dem. Enkelte af forfat-
terne har endog lavet en �light�model� til
brug i klinisk praksis. Jeg kan nogle gan-
ge holde tidsfaktor op som forsvar mod at
lave mikroanalyser af f.eks. video optaget
i mit arbejde. Bogen �Mikroanalysis� giver
mig redskaber til at afprøve modeller, eller
dele af modeller. Dette kan give mig nye
indfaldsvinkler, observationer og analyser af
musikterapi, som ellers ikke vil få fokus.
Det vil give mulighed for en bedre musikte-
rapeutisk indsats, som kommer den vigtig-
ste person til gode, klienten. Min første ind-
sats bliver derved at argumentere for behov
for tid til mikroanalyser. Ikke på et forsk-
ningsniveau, men som del af det kliniske ar-
bejde.
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