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anerkendelsen – hvornår kommer den?

som et professionelt og velorganiseret fag. 
Her er en fælles kommunikation vigtig, og vi 
appellerer derfor til, at den menige musikte-
rapeut som minimum informerer os, når han 
eller hun kontakter politikere og rådmænd 
omkring budgetter og i særdeleshed omkring 
anbefalinger og lovændringer.

Som den opmærksomme læser kan se, så ta-

ger tingene frygtelig lang tid. Det startede i 
denne omgang i 2011, og nu skriver vi 2014. 
Højst sandsynlig vil det tage en del år mere, 
men fortvivl ikke. Vi kæmper alle for det 
samme. Vi må stå sammen, have tålmodig-
hed, kæmpe til sidste dråbe og trøste os ved, 
at stort set alle, vi møder på vores vej, kan se, 
hvilken værdi musikterapien har og kan til-
føre i det danske samfund. 

Bogen beskriver og belyser kunstneriske me-
toder i supervision af psykoterapi med en 
bred vifte af forfattere, som repræsenterer 
både musikterapeutiske og kunstterapeutiske 
supervisorer. Bogen tilbyder teoretiske for-
ståelsesrammer og beskrivelser af konkrete 
kunstmedierede metoder for de tilgange til 
supervision, som præsenteres. 10 af bogens 
13 kapitler er skrevet med afsæt i afslutnin-
gen af en to-årig supervisoruddannelse, ud-
budt i psykiatrien i Region Nordjylland fra 
2009-2010, og forfatterne er højt specialise-
rede undervisere og kursister ved denne ud-

dannelse. De resterende 3 kapitler er skrevet 
af supervisorer og ledere med høj ekspertise 
inden for deres områder. Som læser får man, i 
kraft af forfattersammensætningen, mulighed 
for at tilegne sig kunstbaserede supervisions-
metoder fra både erfarne supervisorer og fra 
supervisorer, hvor en oplevelsesbaseret tileg-
nelse af teori og metoder kan følges på nært 
hold. 

Det første kapitel fungerer som en metateo-
retisk introduktion til kunstneriske medier i 
supervision af psykoterapi. Kapitlet giver ved-
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kommende og centrale essenser af Nygaard 
Pedersens mange års udvikling af sammen-
hænge mellem disciplineret anvendelse af 
bevidstheds- og værenstilstande og indsigts-
givende erfaringsdannelser genereret af mu-
sikterapeutiske og andre kunstbaserede me-
toder. Kapitlet er inddelt i en første del, som 
beskriver bevidsthedstilstande i supervisions-
processer og en anden del, som beskriver læ-
rerprocessers indsigter og forståelser opnået 
ud fra henholdsvis et relationelt psykoanaly-
tisk perspektiv og et fænomenologisk æstetisk 
perspektiv. Kapitlet er spændende læsning 
målrettet supervisionsprocesser, og har i til-
læg relevans for processer i psykoterapi.

Herefter følger rækken af interessante ka-
pitler, hvor en stribe supervisorer beskriver 
deres teoretiske tilgange og kunstbaserede 
metoder (fx musiklytning, musikimprovi-
sationer, billeder, poesi, skulpturer og teater 
m.fl.). Fælles for dem alle er et fokus på super-
visionsprocesser og et supervisandcentreret 
perspektiv. Haugaard Jacobsen giver i sit kapi-
tel en grundig definition på supervision i både 
formål og indhold efterfulgt af et kapitel af 
Wärja, som bringer en oversigt over kunstne-
riske metoder i supervision. Målgruppen for 
supervisionen spænder bredt og er i bogen 
repræsenteret ved supervisander, som er stu-
derende, kliniske musikterapeuter og andre 
psykoterapeuter, læger, psykologer og per-
sonale i psykiatri samt undervisere ved store 
uddannelsesinstitutioner. efter de indledende 
teoretiske kapitler, følger rækken af kapitler, 
som byder på rig inspiration i de dybt kvali-
ficerede kunstbaserede supervisionsmetoder. 
Læseren får igennem casebeskrivelser, det 
privilegium at følge supervisandernes arbejde 
med at forstå dynamikken i deres samspil 
med klienterne og nærme sig, hvad klienterne 
herigennem søger at udtrykke. Som læser får 
man et tydeligt indtryk af de forskellige kunst-

baserede metoders styrker og potentiale som 
forandrende. Stubbe Teglbjærg peger på, at 
en kunstbaseret tilgang i supervision ”åbner 
forståelserne på en anden måde” og at ”kun-
sten er en sanselig artikulation af indtryk, som 
suverænt bestemmer den form som værket 
gives” (s.220 og 221). Mens efterfølgende be-
tragtninger af og en interaktion med ’værket’, 
skabt i supervisionen, danner oversættelser, 
indsigter og forståelser af det oprindelige ind-
tryk. 

Kapitlernes indhold varierer meget i deres 
vægtning af teori og metodebeskrivelser. De 
fleste metodebeskrivelser har en tydelighed i 
deres systematik, som gør dem let tilgænge-
lige for læseren. De teoretiske dele supplerer 
hinanden godt, når det fungerer bedst, men 
har også en del overlap i form af gentagelser 
af fx definitioner på supervision og redegørel-
ser for parallelprocesser og fænomenologisk 
æstetiske læreprocesser. Kapitlerne kan med 
fordel læses uafhængigt af hinanden og på 
den måde danne afsæt for fordybelse af viden 
og inspiration til de processer man som su-
pervisor aktuelt forvalter og har fokus på. Bo-
gen har meget at byde på og er en perlerække 
af erfarne og dygtige supervisorers formidling 
af deres virke. Den giver indsigtsgivende bud 
på, med Skovs ord, metoder til hvordan su-
pervisanden kan komme i samspil med kli-
enten og, med Scheibys ord, hvordan super-
visanden får hjælp til at udvikle sin forståelse 
af klienten, af den terapeutiske proces og sin 
egen vitalitet i sin personlige arbejdsstil. 

Den samlede række af forfattere er: Inge 
Nygaard Pedersen, Søren Willert (forord), 
Claus Haugaard Jacobsen, Margareta Wärja, 
Lars Ole Bonde, Hanne Mette Ochsner Ridder, 
Hanne Stubbe Teglbjærg, Vibeke Skov, Bene-
dikte Barth Scheiby, Line Margrete Normann 
og Bodil Boss Nielsen.
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