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Denne beskrivelse omhandler 7 �ars
arbejde med musik som aktivitet og
terapi i socialpsykiatrien
Da jeg i 1997 søgte arbejde på det socialpsy-
kiatriske center Enghaven i Søvind ved Hor-
sens anede jeg intet om hvad jeg gik ind
til. Jeg havde tidligere gennem 5 år arbej-
det som underviser inden for aftenskoleom-
rådet med særlig fokus på krop, stemme og
personlig udvikling. Et spændende og inten-
sivt arbejde med topmotiverede og ressour-
cestærke mennesker. Mange var i en slags
midtvejskrise, mens andre og yngre var sø-
gende efter sig selv og en retning i tilværel-
sen. Et på mange måder privilegeret og tak-
nemmeligt job, hvor jeg så min rolle som en
slags fødselshjælper for �det andet� endnu
ikke udlevede, som ville frem og ud. En
meget livsbekræftende praksis fordi vi kon-
stant via krop, sang, musik og bevægelse
arbejdede med livskræfterne. På grund af
politiske ændringer blev det imidlertid dy-
rere og dyrere for folk at gå på disse kurser,
og jeg trængte efterhånden også til foran-
dring, til at komme mere ned på jorden og
i kontakt med mennesker uden for �vækst-
boblen�.

Til ansættelsessamtalen på Enghaven
luftede lederen godt nok, at hun havde en
drøm om et husorkester, men det virkede
lidt som en fjern drøm når man så de men-
nesker, der på det tidspunkt boede på Eng-
haven. Enghaven rådede på det tidspunkt
over én akustisk guitar, et klaver og et an-
tal DGI-sangbøger. Der var, så vidt jeg hu-
sker, ingen der spillede musik blandt per-
sonalet, og det daglige arbejde bestod for

en stor del i at motivere beboerne til at stå
op og komme lidt ud af lejligheden. På det
tidspunkt skrinlagde jeg alle drømme om at
udøve en musisk praksis på stedet. Det sy-
nes for mig helt urealistisk, mit tidligere ar-
bejde taget i betragtning - jeg kunne ikke
forestille mig, at nogen ville have lyst og
glæde ved musisk udfoldelse. En gang imel-
lem kunne jeg dog ikke lade guitaren ligge
og det tiltrak nogle af beboerne, nogle ville
gerne synge sange, spille på en mundharpe
og måske improvisere lidt. Efterhånden var
der �ere, som spurgte mig, om vi ikke skulle
spille og jeg oplevede en kontakt, som ellers
var svær at stable på benene.

Der var efterhånden også nogle gode kol-
legaer, der så nogle muligheder i musik-
ken, muligheder for at få mere fremadret-
tede kræfter på banen, mere liv � kontakt �
udfoldelse og mindre sygdom. Vi begyndte
at drømme om at stable en egentlig mu-
sikaktivitet på benene. Da jeg var eneste
musiker på stedet og den eneste, der havde
mange erfaringer med musikkens terapeu-
tiske muligheder, anså jeg det som meget
vigtigt først at øge mine kollegaers viden,
interesse og nysgerrighed. Jeg havde efter-
hånden lært, at jeg ikke kunne løfte opgaven
alene - jeg måtte have kollegaer og ledelse
med til at støtte og bakke op om projektet.
Vi kontaktede herefter musikterapeut Bent
Jensen på Psykiatrisk Hospital i Risskov for
at høre, om det var muligt at lave et stu-
diebesøg. Han var meget villig til at bruge
tid på os, så vi arrangerede en tur hvor et
par nære kollegaer, der kunne tænke sig at
deltage direkte i projektet, samt min afde-
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lingsleder og centerlederen deltog. Det blev
et meget spændende besøg, hvor Bent inspi-
reret og begejstret fortalte om sit arbejde,
viste videoer og sidst, men ikke mindst ar-
rangerede en spontan musiksession med os
alle som deltagere. Det var langt ud over,
hvad man kunne forvente af et studiebesøg,
- ikke underligt, at vi vist alle var lidt høje
og tændte på ideen, da vi tog derfra. Op-
løftet af den gode introduktion fra Bent og
med tanken om, at det altid virker motive-
rende med en uafhængig �ekspert� udefra,
�k jeg lov at arrangere et én-dags kursus for
personalet med Bent for yderligere at skabe
grobund og motivation blandt kollegaerne
og give konkret inspiration til mig. Det skal
siges, at jeg havde og har en usædvanlig og
åben ledelse og ikke mindst kolleger, der i
den grad har bakket mig op hele vejen igen-
nem.

Hvad var det næste skridt? Vi måtte
have nogle simple instrumenter og et rum at
udøve musikken i. Vi kunne selvfølgelig have
brugt dagligstuen, men vi havde lyst til at
skabe mere tryghed og uforstyrrethed. Ved
at lave et specielt musikrum, signalerede vi
også, at vi lagde en særlig værdi i musiku-
døvelsen, � det skulle være noget specielt
at komme ind i det rum, som en Aladdins
hule, hvor der kunne ske andre ting, � løs-
revet fra hverdagens krav og problemer. Vi
startede med en kasse med instrumenter og
et trommesæt i et sikringsrum i kælderen!
Ikke et ideelt sted � vi vidste, vi skulle bruge
en del kræfter dels på indretning � der var
blandt andet intet vindue � dels på at mo-
tivere beboerne til at komme derned. Vi,
og ikke mindst jeg, var meget spændte på,
hvordan det ville gå. Der var forventninger,
dem havde jeg selv været med til at skabe og
dem skulle jeg også bruge, men de gav også
et vist pres. �Ville det hele falde til jorden
og ingen være med. Ville de hoppe fra efter
bare én gang?� � var nogle af de angstmoti-

verende tanker, jeg kunne have. Vi havde
mange overvejelser om, hvordan vi skulle
introducere musiktilbuddet for vores bebo-
ere. Vi var enige om, at det grundlæggende
skulle være et tilbud, at man kun kan få me-
ning ud af at spille, hvis det er ud fra egen
motivation, lyst og drivkraft. Omvendt vid-
ste vi fra vores daglige arbejde, at ikke ret
meget skete ud fra lyst og egen motivation,
men ofte gennem overtalelse, pres og bed-
revidenhed. Men hvordan skulle beboerne
kunne tage stilling og føle lyst til noget, de
ikke vidste hvad var? Vi besluttede os for
i en udvalgt beboergruppe at introducere
dem til musikaktiviteten som et must, hvor
de �k at vide, at det obligatoriske morgen-
møde (som afholdes hver morgen) én dag
om ugen i 4 uger var henlagt til musikrum-
met. Herefter kunne de så tage stilling til,
om musik var noget, de ville fortsætte med
at udøve.

Vi var alle spændte den første gang. Jeg
lagde vægt på at høre og tilgodese alle, sam-
tidig med at jeg havde en klar styrende
funktion. Jeg startede med en sang og med
at styre et lille overskueligt forløb, hvor alle
kom på banen med et valgt instrument, vi
spillede og lyttede til hinanden. Herefter �k
deltagerne på tur lov til at give deres bud
på, hvad de havde lyst til vi skulle lave.
Det kunne være at synge en sang, spille
på et bestemt instrument, et tema osv. Der
blev hurtigt skabt et trygt rum, hvor der
var plads til eksperimenteren, udfoldelse og
grænseoverskridelser. Da vi ved afslutnin-
gen efter første time kun �k positive tilba-
gemeldinger, gik vi derfra i løftet stemning.
Efterhånden kom der �ere og �ere re�eksio-
ner på så som: �Jeg kan mærke jeg har lyst,
men tør ikke helt give mig fri�, �I dag �ød
det bare for mig. . . �, �Musikken gør altså
noget ved én, � det er som noget vågner. . . �
og lignende kommentarer. Vi var på rette
vej, beboerne valgte at fortsætte musikak-
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tiviteten og var meget glade for det. Den
første gruppe viste sig at være unik i sin
sammensætning, der skete ofte forblø�ende
ting med mennesker, der ellers var meget til-
bageholdende og uden megen kontakt med
andre.

Musikken voksede sig efterhånden fra at
være en spæd �n plante, over en busk til
at blive et solidt træ. Vi �k �ere grupper i
gang, der var efterhånden nogle, der gerne
ville have strøm på. Én dag var der nogle,
der optrådte til en fest, og ideen om et hu-
sorkester var født. Vi voksede ud af kæl-
deren og �k bygget vores eget meget �otte
musikhus, �k lov at købe dyre instrumenter,
og jeg �k faste samarbejdspartnere og musi-
terapeutisk supervision. Vi spillede på Skør
Rock Festival i år 2000, og et år efter stod vi
selv som arrangør af festivalen. Et kæmpe
arrangement med et budget på over 100.000
kroner og 22 bands på 2 scener. Det gav et
kæmpe løft at opleve, at vi kunne være en
del af så stort et arrangement og løfte det.
At stå på scenen som afslutningsband gav
et kick, der kunne mærkes længe efter.

Tiden efter festivalen var mere tung,
som det ofte går, når man har nået et stort
mål. Det var sværere at skabe motivation for
at stå i øverummet. Nye mål skulle sættes:
vi gik i studiet og indspillede en CD, som
udløste en god portion stolthed og selvtil-
lid. Der kom �ere unge på institutionen, og
et endnu et orkester opstod.

Vi havde efterhånden bevæget os væk
fra det eksperimenterende og procesoriente-
rede mod det mere produktrettede. Fra at
�alle kan være med� til �musik er for dem,
som kan spille eller gerne vil lære det�. En
udvikling, som ikke var planlagt og villet,
� det skete bare ud fra den energi og inter-
esse, der var. Samtidig holdt jeg dog fortsat
liv i en gruppe med �musik som samvær�.
Musikken var nu også blevet noget presti-
gefyldt for beboerne og institutionen, et

stolt ansigt udad: �hør hvad vi kan!� Det
havde mange pædagogiske perspektiver: det
at overvinde sin angst, turde tage med orke-
stret på tur, turde stå på scenen, være en del
af et fællesskab, være forpligtet, uundvær-
lig og samtidig være et positivt midtpunkt.
Noget mange af vore beboere ikke før havde
oplevet. Mange beskrev og beskriver musik-
ken som det sted, hvor de får jordforbindelse
og kommer til stede i deres krop, � især i ro-
ckmusik.

Efterhånden kunne jeg ikke følge med
behovet hos beboerne. Enghaven er en in-
stitution med berøring med cirka 70-80 bru-
gere/beboere, og jeg syntes, det kunne være
godt, dels ikke at være den eneste, det hele
hang på (der var selvfølgelig støttende kol-
legaer, men de kunne ikke selv �køre� akti-
viteten), dels kunne det være spændende at
vende tilbage til det mere terapeutiske ud-
gangspunkt. Endnu engang viste Enghaven
sig som en udsædvanlig arbejdsplads: der
blev ansat en kollega, der kunne supplere
mit arbejde og senere overtage et af orke-
strene, og kort tid herefter �k vi ansat en
musikterapeut i en 20 timers stilling. Musik-
ken havde nu en bredde og dybde, vi som
institution kunne være stolte af: 2 bands,
en musik-samværsgruppe, tilbud om indivi-
duel musikundervisning (som mange benyt-
tede sig af), individuel musikterapi, mulig-
hed for direkte CD indspilning i musikrum-
met. (Lige nu venter vi på, at vores musik-
terapeut vender tilbage efter barsel).

At musikken er blevet en naturlig del af
hverdagen på Enghaven betyder, at musik-
ken er med til at skabe rammer om fælles-
skabet og at den overordnet har en klar kul-
turbærende funktion. Musikken virker yder-
mere som katalysator for kreative og livs-
skabende kræfter, der ellers har svært ved
at komme til udtryk i en hverdag præget af
psykisk sygdom. Jeg er gang på gang ble-
vet forblø�et over den kraft musikken har
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til at åbne for slumrende ressourcer og for
musikkens evne til at aktivere selv svært
funktionsnedsatte mennesker. Musikken er

tydeligvis et sprog der ligger dybt forankret
i den menneskelige natur.
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Forskningsnyt

Lars Ole Bonde, Lektor og GIM-musikterapeut, studieleder på musiktera-
pistudiet, Aalborg Universitet

Jeg har sagt ja til at redigere denne faste
spalte i tidsskriftet ud fra den betragtning,
at universitetet både har en forpligtelse til
at informere om den nyeste danske forsk-
ning i universitetsregi og en interesse i at
indsamle viden og formidle den forskning,
der foregår uden for universiteterne. Den
første del af forpligtelsen bør jeg kunne va-
retage uden hjælp, men den anden del kræ-

ver samarbejde med jer, læserne: Skriv kort
til mig, hvis du/I er i gang med eller har
kendskab til et forsknings- eller dokumenta-
tionsprojekt, som kan have almen interesse.
Alle typer rapporteringer omtalt i Ansdell,
Pavlicevic & Procter (2004) Presenting the
Evidence og Bonde et al. (2001) Musikte-
rapi: Når ord ikke slår til s. 235 kan komme
på tale!

Jeg forestiller mig, at spalten � ikke mindst af pladshensyn � skal være
primært informerende, sekundært kommenterende. Det er altså ikke
her, I skal lede efter �anmeldelser� eller forskningspolitiske udspil! Mit
bud på spaltens indhold er, at den skal dække følgende områder:
✗ Specialeafhandlinger i musikterapi (bibliogra�ske oplysninger)
✗ Ph.d.-afhandlinger (bibliogra�ske opl. + henvisninger til abstra-
cts/resuméer)

✗ Publicerede forskningsartikler og andre udgivelser af danske for-
skere

✗ Nye ph.d.projekter (kort omtale)
✗ Nye forsknings- og dokumentationsprojekter (kort omtale)
✗ Evt. relevante udgivelser fra udlandet
✗ Evt. relevante danske udgivelse inden for andre, beslægtede fag-
områder

✗ Andet (f.eks. information om relevante opslag vedr. støtte til
forskningsprojekter, kurser � herunder info om AAUs kommende
phd.kurser)

Så her kommer den første sending informationer (januar 2004-
september 2004)
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Specialeafhandlinger i musikterapi

Mette Wiemann Gregersen: Menings- dannelse � en forskel der gør en for-
skel. Om en paranoid skizofren patient og generering af mening i musik-
terapi.

Søren Hald: Indre billeder, selv og eksistens. Receptiv musikterapi til sen-
hjerneskadede.

Charlotte Larsen: Musikterapeuter og autorisation.
Annette Majlund: Kampen mellem lysets Engel og mørkets Fyrste. Om ån-

delig ledsagelse i Dødsprocessen.
Specialerne kan lånes via AUB eller Institutbiblioteket.

Ph.d. - afhandlinger (forsvaret i maj 2004)

Christian Gold: An analysis of long-term music therapy intervention with
mentally ill children and adolescents in Austria

Felicity Baker: The e�ects of song singing on the a�ective intonation of pe-
ople with traumatic brain injury.

Abstracts kan læses på instituttets hjemmeside, (www.musik.aau.dk) enten
under nyheder eller under Forskerskolen i musikterapi, hvor de enkelte, nuvæ-
rende og tidligere, ph.d.studerende og deres projekter præsenteres. Afhandlin-
gerne kan lånes via AUB eller Institutbiblioteket. I øvrigt kan det oplyses, at i
Norge har Brynjulf Stige og Gro Trondalen forsvaret deres ph.d.afhandlinger.
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Publicerede forskningsartikler og andre udgivelser
af danske forskere

Bonde, L.O. (2004) Musik als Co-Therapeutin. Gedanken zum Verhältnis
zwischen Musik und Inneren Bildern in BMGIM. I. Frohne-Hagemann
(Red.) Rezeptive Musiktherapie � Theorie und Praxis. Paderborn: Jun-
fermann.

Holck, U. (red.) (2003) Musikterapi i psykiatrien. Årsskrift 3. Aalborg:
Musikterapiklinikken

Holck, U. (2004) Interaction Themes in Music Therapy: De�nition and De-
limitation. Nordic Journal of Music Therapy 13(1): 3-19.

Jensen, B. (2004) Response to Simon Frith's Essay 'Why Does Music Make
People so Cross?' Nordic Journal of Music Therapy 13(1): 73-75

Pedersen, I.N. (2004) An Introduction to Rosemarie Tüpker's Ar-
ticle: Morphological Music Therapy. Nordic Journal of Mu-
sic Therapy 13(1): 79-81 Per Thorgaard: Musik som medi-
cin. En rapport om Musica Humana � projektet. Artiklen kan
downloades fra adressen http://www.vifab.dk/artikler/alle/musik
_som_medicin/?print=1&mark=0

Wigram, T (2003) Diagnostische Evaluierung Durch Musiktherapie. Eva-
luierung und Diagnostizierung von Kommunikationsstöringen und Au-
tismus durch Analyses musikalischen Materials. In D. Aldridge & Mar-
tina Dembski (Eds) Musiktherapie. Diagnostik und Wahrnehmung. Music
Therapy World: Universität Witten/ Herdecke

Cass, H; Reilly, S; Owen, L; Wisbeach, A; Weekes, L; Slonims, V; Wigram,
T; Charman, T (2003) Findings from a MultiDisciplinary clinical case
series of females with Rett Syndrome. Developmental Medicine & Child
Oncolog, 45 : 325-337

Gold, C., Bentley, K., & Wigram, T. (2003). Music therapy for schizop-
hrenia and schizophrenia-like illnesses (Protocol for a Cochrane Review),
The Cochrane Library. Oxford, England: Update Software.

Gold, C., & Wigram, T. (2003). Music therapy for autistic spectrum
disorder: Protocol for a Cochrane Review. The Cochrane Library, Issue
3, 2003. Oxford, England: Update Software.

Wigram, T (2004) Improvisation: Methods and Techniques for Music The-
rapy Clinicians, Educators and Students. London: Jessica Kingsley Pu-
blications.
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Gold, C., Voracek, M., & Wigram, T. (2004). E�ects of music therapy with
mentally ill children and adolescents: A meta-analysis. Journal of Child
Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines.

Baker, F & Wigram, T (2004) Finding Climax and Cadence in the Unin-
�ected Voice. Music Therapy Perspectives , 22(1). 4-22

Wigram, T (2004) Musical Creativity in children with Cognitive and So-
cial Impairments. In I. Deliege & G. Wiggins (Eds) Musical Creativity.
London: Routledge

Nye ph.d.projekter

Forskerskolen på AAU har optaget to nye ph.d.studerende, begge
med fuldt stipendium. Her anføres titlerne på deres projekter. Be-
skrivelser kan læses på hjemmesiden for Forskerskolen i musikterapi:
http://www.musik.aau.dk/Engelsk %20forskerskole/Index.htm
Karin Schou: An Experimental Study of the E�ects of Guided Relaxation

and Music on Anxiety, Blood Pressure, Heart Rate, Lenght of Stay and
Mood in Patients in Post Cardiac Surgery Care.

Sanne Storm Wich: Development of a voice assessment tool in music the-
rapy.

Nye forsknings- og dokumentationsprojekter

Charlotte Lindvang og Britta Frederiksen har skrevet evalueringsrapport over
et 1-årigt forsøgsprojekt med musikterapi ved Psykiatrisk Sygehus, Frederiks-
borg Amt. Målet for projektet var at undersøge, hvordan musikterapi kan
implementeres i en veletableret organisation og supplere den eksisterende be-
handling.
Lars Ole Bonde har påbegyndt et nyt forskningsprojekt i samarbejde med
Onkologisk afd., Aalborg Sygehus Syd. Projektets titel er Receptiv musikterapi
og afspænding + musik med patienter i behandling for kræft i æggestokkene.
En kontrolleret e�ektundersøgelse med fokus på stemningsleje og livskvalitet.
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Relevante udgivelser fra udlandet

Ansdell, G.,Pavlicevic, M. & s. Procter (2004) Presenting the Evidence. A
Guide for Music Therapists Responding to the Demands of Clinical Ef-
fectiveness and Evidence-Based Practice. London: Nordo�-robbins Music
Therapy Centre.

Aldridge, D. (ed.) (2004) Music Therapy Info Cd-rom V (med bl.a. Pro-
ceedings fra verdenskonferencen i Oxford 2002)

Relevante danske udgivelse inden for andre, be-
sl�gtede fagomr�ader

Hougaard, E. (2004) Psykoterapi. Teori og forskning. 2. udgave. Kbh.
DPFs forlag. Send mig en mail � og få tilsendt et abstract, hvor af det
fremgår hvilke nye afsnit der er ift 1996-udgaven).

Andet

VIFABs Forskningsguide for alternative behandlere � fra idé til projekt
(2004) � er en kort (50 s) og udmærket indføring i forskningens spørgsmål,
metode og design. Kan downloades fra http://www.vifab.dk/forskning/
forskningsguide/

Kontakt:
- lobo@hum.aau.dk
- else@hum.aau.dk (bibliotekar Else Egebjerg)
- www.musik.aau.dk (musikinstituttets bibliotek)

Se i øvrigt den nye hjemmeside for musikinstituttets bibliotek � her kan du under
musikterapi bl.a. �nde opdaterede udgaver af mine bibliogra�er over musikterapilitteratur
� bl.a. DANSK LITTERATUR OM MUSIKTERAPI
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Boganmeldelse { Improvisation

Anmeldt af Hilde Skrudland, Kandidat i musikterapi, ansat i Århus Amt ved
Vesterbakkeskolen samt Småbørnscentret, afd. Nord.

Wigram, Tony (2004) Improvisation.
Methods and Techniques for Music The-
rapy Clinicians, Educators and Students.
Med forord af professor Kenneth Bruscia,
Temple Universitetet, Philadelphia. London
og New York: Jessica Kingsley Publishers.
237 sider + CD med musikeksempler.

Tony Wigram, som er professor ved mu-
sikterapistudiet på Aalborg Universitet, har
med denne bog sat fokus på metoder og
teknikker i musikterapeutisk improvisation.
Selv har Wigram lang erfaring med såvel
klinisk arbejde som musikterapeut, forsk-
ning i musikterapi og undervisning i faget
klinisk improvisation.

Wigram starter i introduktionen og kap
2. med at belyse og de�nere improvisations-
begrebet, som grundlag for læserens forstå-
else for improvisation som værende både en
musikalsk teknik, men samtidigt også en te-
rapeutisk metode.

De følgende kapitler er da også delvist
delt op i gennemgange af musikalske tek-
nikker i forhold til forskellige terapeutiske
metoder. Wigram har udviklet egne de�ni-
tioner på �ere af de forskellige teknikker og
metoder, men belyser disse med henvisning
til musikterapiteori, hvor især musikterapi-
pionerer som Juliette Alvin, Paul Nordo� &
Clive Robbins samt Kenneth Bruscia bliver
diskuteret.

De forskellige muligheder i valg af im-
provisationsteknik, f.eks. en node, �ere no-
der, puls og ikkepuls, akkordspil, melodi,
musikalske rammer, tematisk improvisa-
tion, overgangsteknikker er belyst dels i for-
hold til hvordan de kan udføres, suppleret
med fyldige kommentarer knyttet til hvor-

når de kan være brugbare i en klinisk situ-
ation.

I forhold til valg af terapeutiske meto-
der i improvisationen bliver forskellige me-
toder gennemgået, tilføjet Wigrams de�ni-
tioner. Eksempelvis at spejle, matche, gro-
unde, akkompagnere, også her med eksemp-
ler på hvornår de forskellige metoder kan
bruges i den kliniske praksis.

Det er gennemgående for bogen, at der
er nodeeksempler på mange af de forskel-
lige improvisationsmuligheder, ligesom der
er mange lytteeksempler på den medføl-
gende CD med Wigram selv i rollen som
pianist og musiker - på visse eksempler med
en �klient�.

Bogen indeholder også et kapitel om
gruppeimprovisation og afsluttes med et ka-
pitel om analyse af improviseret musik, hvor
Wigram blandt andet gennemgår den au-
stralske musikterapeut og forsker Denise
Grockes model for musikanalyse og Kenneth
Bruscias IAP-model.

Jeg har svært ved at lægge bånd på min
begejstring for denne bog! Endelig er der
en bog hvor selve håndværket i improvi-
sation beskrives! Jeg kan slå op i den og
lære grundprincipper for en walking bass,
få idéer til overgangsteknikker i musikken,
blive mindet om at en enkelt eller to noder
kan varieres på mange forskellige måder, og
samtidigt sætte de musikalske elementer ind
i valg af terapeutiske metoder, hvor jeg bli-
ver mindet om at spejle og matche ikke er
det samme, hverken i musikken eller i rela-
tionen til klienten.

Bogen har en fornem a-z opbygning, så
det er muligt at øve sig ved et klaver og lang-
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somt udbygge sin kunnen efterhånden som
det bliver mere avanceret. Jeg skriver kla-
ver, for selv om bogen kan bruges i forhold
til improvisation på forskellige instrumen-
ter, er der ingen tvivl om at den egner sig
bedst til brug af klaver i improvisationen.

Jeg har selv modtaget undervisning i kli-

nisk klaver af Tony Wigram, og bogen er en
genopfriskning af den undervisning, som jeg
har haft rigtigt meget glæde af i mit arbejde
som musikterapeut. Men bogens systema-
tiske opbygning giver mulighed for alle at
lære af Wigrams fornemt udviklede impro-
visationspædagogik.
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Anmeldt af Elisabeth Schwartz, Fysioterapeut og musiker, ansat i Købens-
havns Amt i Psykiatri- og Socialforvaltningen.

Jederlund, Ulf (2002). Musik och Språk -
Ett vidgat perspektiv på barns språkutveck-
ling. Stockholm, Runa Förlag. 160 sider.
Oversat til dansk af: Sepstrup, Lene (2003).
Musik og Sprog - Et udvidet perspektiv på
børns sprogudvikling. Forlaget Modtryk. 151
sider.

Denne bog blev mig bekendt via en om-
tale af den i Rett-visan, tidsskrift udgivet
af den svenske forening, Rett Syndrom i
Sverige. Her blev bogen omtalt af musik-
terapeuten på det svenske Rett Center. Jeg
blev umiddelbart tiltrukket af den � ikke
mindst af bogens titel. Forfatteren Ulf Je-
derlund er svensk musikvejleder, musiktera-
peut, underviser og vejleder. Han har ar-

bejdet specialpædagogisk og behandlings-
rettet med musik i 20 år. Han underviser
og vejleder i musik, kreativitet og sprogud-
vikling og arbejder med gruppevejledning
af arbejdsteams i forskole/skole. Bogen ta-
ger udgangspunkt i børn, sprogudvikling og
musik. Helt konkret har et førskolearbejde
med tosprogede børn i Sverige været en stor
inspiration for bogens tilblivelse.

Bogen er opdelt i 4 hovedkapitler:
I det første afsnit taler Ulf Jederlund om 4
centrale begreber: musik, kreativitet, kom-
munikation og sprog.

Det andet bærer overskriften: �Børns
musikalske udvikling i sproglig resonans�.
Her føres man på en meget ligetil og fyl-
dig vis ind i viden og teorier tilknyttet ud-
viklingen fra foster til førskole/ børnehave-
klasse alderen med hensyn til tidligt samspil
med andre, børns sange, den tidligste vo-
kalsproglige udvikling, leg � musik � sprog
og en teori om børns indlæringsstrategier i
musikalsk praksis.

I tredje hoveddel behandles forskning i
og erfaringer med musik og sprog � der
gennemgås en del spændende videnskabe-
lige studier og dokumenterede erfaringer.
Endvidere beskrives sprogudvikling, musik,
musikkens indvirkning på børns motoriske
og kognitive indlæringsevne samt musik-
kens betydning for børns sociale og emotio-
nelle udvikling. Dette beskrives som sam-
menhængende områder i et helhedsperspek-
tiv i trekanten: børn, musik og sprog. Det
er afgjort vigtige studier, der refereres � vig-
tige at have med når der skal ageres, både
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ved i forhold til målgruppe og ved argumen-
tation over for politikere.

�Mod en sprogudviklende musikpæda-
gogik�, hedder fjerde kapitel, i hvilket Ulf
Jederlund vægter udgangspunktet i praksis
frem for en opremsning af bestemte meto-
der, sange, lege og spil. Pædagogiske prin-
cipper for en sprogstimulerende musikvirk-
somhed bør tage afsæt i væremåden over
for børn, musik og sprog � handle om de
praktiske konklusioner og pædagogiske kon-
sekvenser, der drages på baggrund af denne
bogs hovedindhold som er den vigtige viden
og teorier inden for emnet musik og sprog.
Enkle praktiske idéer til sprogstimulerende
aktiviteter med improvisatoriske udfordrin-
ger/spilleregler gives inden for lyd og sprog-
lyde, rytme, sang og bevægelse. Børnenes
egen musikalske kreativitet samt procesper-
spektivet er vigtige altid at have fokus på.
Kapitlet afsluttes med påmindelse om at

have gode materialer (sangbøger, indspil-
let musik) samt gode instrumenter i mu-
sikpraksis.

Bagerst i bogen følger et resumé samt en
grundig litteraturliste.

Bogen udgør et vidtstrakt teoretisk bag-
grundsmateriale om emnet, som er godt og
levende beskrevet. Den er forståeligt formu-
leret og kan anvendes af en bred faglig skare,
både inden for terapeuters og pædagogers
faggrupper.

Den danske oversættelse er god. Den
fremstår større og mere som en lærebog, end
den svenske originaludgave.

Personligt arbejder jeg ikke med børn,
men med voksne med forskellige psykiske og
fysiske funktionsnedsættelser. På trods af
det giver bogen imidlertid masser af inspira-
tion, viden og perspektiver inden for emnet
musik og sprogudvikling, som jeg umiddel-
bart kan inddrage i mit arbejde.
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