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I	  dette	  speciale	  indgår	  analyse	  af	  fire	  (duo)	  improvisationer.	  Det	  er	  muligt	  at	  se	  video-‐
optagelser	  af	  dem	  i	  det	  digitale	  projektbibliotek	  (DDPB)	  på	  AAU.	  Optagelserne	  blev	  lavet	  	  af	  de	  
samlede	  sessioner	  og	  dannede	  udgangspunkt	  for	  analysen.	  Derfor	  stemmer	  tidsangivelserne	  i	  
specialet	  ikke	  overens	  med	  filerne	  på	  DDPB,	  da	  de	  uploadede	  filer	  er	  udsnit.	  En	  omregning	  
med	  tidsforskydningen	  vil	  derfor	  være	  nødvendig,	  hvis	  læseren	  ønsker	  at	  følge	  EBA-‐analysen.	  
Se	  skemaet	  herunder.	  
	  
	  
	   Længde	  

af	  de	  
fire	  
klip	  på	  
DDPB	  

Klippene	  viser	  
udsnit	  af	  de	  
oprindelige	  
optagelser	  af	  
de	  samlede	  
sessioner	  (før,	  
undervejs	  og	  
efter	  impro-‐
visationerne)	  	  
	  

Tidrum	  for	  
EBA-‐analyse	  
af	  de	  valgte	  
improvisa-‐
tioner	  i	  de	  
oprindelige	  
optagelser	  	  

Tidrum	  for	  
EBA-‐analyse	  
af	  de	  valgte	  
improvisa-‐
tioner	  i	  de	  
uploadede	  
klip	  på	  
DDPB	  

Tidsforskel	  mellem	  
de	  uploadede	  klip	  og	  
den	  noterede	  analyse	  
i	  specialet	  

Klip	  1	  
	  

3.18	   12.34	  –	  15.52	   13.30	  –	  15.20	   0.56	  -‐	  2.46	  	   +	  12	  min.	  og	  34	  sek.	  

Klip	  2	   5.54	   4.57	  –	  10.51	  
	  

5.40	  –	  10.42	  
	  

0.43	  –	  5.45	   +	  4	  min.	  og	  57	  sek.	  

Klip	  3	   3.31	   5.02	  –	  8.33	  
	  

5.15	  –	  7.26	   0.13	  –	  2.24	   +	  5	  min.	  og	  2	  sek.	  

Klip	  4	   11.31	  	   30.56	  –	  42.27	   31.38	  –	  41.15	   0.42	  –	  10.19	   +	  30	  min	  og	  56	  sek.	  
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Bilag	  1	  Hanne	  Mette	  Ridders	  model	  
	  

	   Fokus	  og	  indhold	   Musik	   Formål	  

Ramme	   Opmærksomhed	  og	  

genkendelse.	  

Genkendelig	  struktur	  

via	  stabilitet	  og	  cues	  

Musik	  som	  cueing	  

der	  signalerer	  

konteksten.	  Musik	  i	  

en	  genkendelig	  

struktur	  med	  start,	  

genkendeligt	  forløb	  

og	  afrundling	  

At	  skabe	  en	  tryg	  og	  

genkendelig	  ramme	  

Regulering	   Arousalregulering.	  

Beroligelse	  ved	  høj	  

arousal.	  Stimulering	  

ved	  lav	  arousal.	  

Musik	  kan	  regulere	  

gennem	  tempo,	  

dynamik,	  klangfarve	  

m.m.	  

Et	  afbalanceret	  

arousal-‐niveau	  gør	  

det	  muligt	  at	  indgå	  i	  

et	  samvær	  

Relation	   Identitetsskabelse	  

via	  erindringer	  og	  

fastholdelse	  af	  

resource	  

Musik	  som	  et	  socialt	  

og	  kulturelt	  

fænomen.	  Personlig	  

musik	  med	  en	  særlig	  

betydning	  anvendes.	  

Musikoplevelsen	  

deles	  med	  andre	  via	  

validering	  og	  holding.	  

Kommunikativ	  

musikalitet.	  

At	  dække	  

psykosociale	  behov	  

Ridders	  model	  om	  ramme,	  regulering	  og	  relation	  (Stige	  &	  Ridder,	  2016,	  s.	  143)	  	  
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Bilag	  2	  Behandlingsoplæg	  
	  
Behandlingsoplæg	  for	  9.	  semester	  praktikken	  –	  L	  
	  
Generelle	  oplysninger	  	  
	  
Født	  10.	  juni	  1936.	  Moderat/svært	  demensramt,	  hjemmeboende.	  Udredt	  på	  Bispebjerg	  hospital	  i	  oktober	  2012.	  	  
	  
Kommer	  på	  dagcentret	  for	  demensramte	  ’Huset’	  under	  plejecentret	  ’Klarahus’	  på	  Nørrebro.	  De	  ansatte	  er	  et	  
tværfagligt	  team	  med	  pædagog,	  social	  –	  og	  sundhedsassistent,	  ergoterapeuter	  (den	  ene	  er	  kunst-‐terapeut),	  en	  
musiker	  og	  en	  omsorgshjælper.	  	  
http://klarahus.kk.dk/sites/klarahus.kk.dk/files/uploaded-‐files/Folder%20AC%20HUSET.pdf	  
	  
Var	  to	  gange	  en	  uge	  i	  aflastning	  i	  foråret.	  Fra	  august	  en	  uge	  om	  måneden.	  Cand.	  mag.	  i	  dansk	  og	  idræt.	  Forfatter,	  
journalist.	  Gift	  i	  52	  år.	  Bor	  på	  Nørrebro	  og	  kan	  selv	  gå	  til	  og	  fra	  dagcentret.	  
	  
Musikalsk	  baggrund	  og	  musikpræference	  	  
	  
Oplysningerne	  er	  fra	  ægtemanden.	  De	  har	  de	  seneste	  år	  været	  faste	  abonnenter	  til	  torsdagskoncerterne.	  	  
	  
Spillet	  klaver	  på	  højt	  niveau	  siden	  barn.	  Spiller	  stadig	  ofte.	  Har	  været	  kirkesanger	  under	  hele	  studietiden.	  
	  
Nyder	  jazz,	  fra	  klassisk	  til	  klassisk	  bebob,	  men	  ikke	  så	  meget	  den	  senere.	  Miles	  Davis	  ”Kind	  of	  blue	  ”er	  en	  plade,	  
som	  hun	  elsker	  at	  høre	  og	  beder	  om	  at	  få	  spillet	  hjemme.	  Jazz	  fra	  30’erne	  til	  60’	  har	  hun	  holdt	  af.	  
Musikpræferencen	  har	  dog	  altid	  været	  klassisk	  musik.	  Hun	  holder	  meget	  af	  Carl	  Nielsens	  sange,	  ikke	  så	  meget	  
instrumentalmusikken.	  Har	  haft	  særlig	  interesse	  for	  klassisk	  musik	  fra	  det	  tidlige	  20.	  århundrede.	  
	  
Grundlaget	  for	  behandlingsoplægget	  	  
	  
Samtaler	  med	  ægtefælle,	  kontaktperson,	  afdelingsleder	  og	  andre	  ansatte.	  Adgang	  til	  journalsystemet,	  KOS2.	  
Samvær	  med	  klienten	  løbende	  siden	  min	  observationspraktik	  i	  foråret.	  Jeg	  er	  kommet	  ofte	  og	  har	  spist	  min	  
frokost	  med	  brugerne	  og	  personalet	  (da	  mit	  job	  som	  organist	  er	  tæt	  på).	  1.	  session	  d.	  01.07.15	  .	  
	  
Subjektive	  indtryk	  	  
	  
L	  er	  en	  udadvendt,	  livsglad	  og	  lattermild	  person.	  Hendes	  ansigt	  viser	  tydeligt	  hendes	  stemning.	  Ved	  
frokostbordet	  (ca.	  6	  personer)	  tager	  hun	  ofte	  initiativ	  til	  en	  dialog.	  Hun	  er	  nysgerrig	  og	  omsorgsfuld.	  
	  
Hendes	  eksekutive	  funktioner	  er	  svækkede.	  Alligevel	  udviser	  hun	  initiativ	  og	  interesse,	  også	  for	  aktiviteter,	  der	  
for	  hende	  er	  nye	  og	  præget	  af	  kompleksitet.	  	  
	  
Observationer	  fra	  de	  første	  sessioner	  	  
	  
Musik:	  
L	  elsker	  musik.	  Nynner	  ofte.	  Er	  der	  levende	  musik	  i	  et	  lokale,	  så	  søger	  hun	  det	  straks.	  Hun	  er	  musikalsk	  og	  
former	  musik.	  Hun	  er	  teknisk	  dygtig	  på	  klaver	  og	  har	  forbehold	  overfor	  at	  spille	  på	  andre	  instrumenter.	  	  
	  
Emotionelt:	  
L	  er	  oftest	  glad.	  Hun	  blev	  frustreret,	  når	  hun	  ’spillede	  forkert’	  på	  klaveret	  eller	  ikke	  kunne	  holde	  pulsen.	  Hun	  
udtrykte	  til	  sidst,	  at	  ’Tit	  er	  jeg	  glad’	  var	  meget	  tung.	  Og	  i	  hendes	  tegning	  optrådte	  en	  slange	  og	  et	  rasende	  øje	  og	  
hjerter.	  Hendes	  vitalitetsdynamik	  og	  kropssprog	  viste	  følelser	  som	  sorg,	  vrede	  og	  frygt.	  
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Relationer:	  
L	  virker	  tryg	  ved	  mig.	  Hun	  husker	  mig,	  har	  ægtefællen	  fortalt.	  Hun	  har	  spurgt	  til,	  hvornår	  hun	  skulle	  ’i	  kirken’	  
igen.	  Hun	  er	  livlig	  og	  frisk,	  vil	  gerne	  deltage	  og	  fortælle/dele	  sine	  opleveler	  og	  grine	  med	  andre.	  Hun	  har	  en	  
stærk	  relation	  til	  ægtefællen,	  der	  bærer	  og	  støtter	  meget.	  De	  har	  barn	  og	  barnebarn	  i	  lokalområdet.	  
	  
Kognitivt:	  
L	  virker	  til	  at	  forstå	  meget.	  Hun	  taler	  ofte	  og	  gerne,	  men	  ikke	  sammenhængende.	  Ofte	  bliver	  slutningen	  af	  en	  
sætning	  vist	  med	  gestik.	  I	  det	  hele	  taget	  bruger	  hun	  meget	  sit	  kropssprog.	  	  Jeg	  oplever,	  at	  hun	  er	  let	  at	  forstå	  
trods	  de	  sproglige	  udfordringer.	  Hun	  udtrykker	  klart,	  hvad	  hun	  har	  lyst	  til	  og	  ikke	  har	  lyst	  til.	  
	  
Målsætninger	  for	  klienten	  i	  musikterapien	  
	  
At	  sætte	  en	  ramme,	  hvor	  klienten	  får	  mulighed	  for	  at	  udtrykke	  alle	  sine	  følelser.	  Det	  er	  nyt,	  at	  hun	  er	  i	  aflastning,	  
og	  det	  var	  et	  svært	  skridt	  at	  tage	  for	  ægtefællen	  og	  for	  L.	  Hun	  viser	  en	  vis	  grad	  af	  sygdomserkendelse.	  Følelser	  
forbundet	  med	  tab	  af	  funktioner	  og	  tab	  af	  samlivet	  må	  fylde	  i	  hende.	  I	  første	  session	  sang	  og	  arbejdede	  vi	  med	  
’Tit	  er	  jeg	  glad’.	  Teksten	  indkredser	  på	  flere	  planer	  de	  udfordringer,	  hendes	  aktuelle	  livssituation	  rummer.	  ’Tit	  er	  
jeg	  stum	  –	  og	  ønsker	  tordenrøst,	  for	  at	  udtømme	  det	  beklemte	  bryst’.	  	  
	  
Et	  mål	  er	  at	  skabe	  tryghed	  omkring	  improvisation.	  L	  har	  spillet	  rigtig	  meget.	  Altid	  efter	  noder.	  Hun	  har	  
modstand	  mod	  at	  bruge	  andet	  end	  klaveret.	  Det	  nuværende	  øjebliks	  potentiale	  vil	  jeg	  åbne	  for	  dem	  begge.	  
	  
Terapeutiske	  overvejelser	  	  
	  
Rammer:	  Sessionerne	  bliver	  oftest	  i	  kirken	  i	  De	  Gamles	  By.	  Mandag	  først	  på	  eftermiddagen.	  Alternativt	  kan	  
dagcentret	  benyttes	  efter	  kl.	  15.	  
Metoder:	  Første	  gang	  var	  der	  både	  aktiv	  og	  receptiv	  MT.	  Og	  improvisation	  sammen,	  både	  to	  ved	  flyglet	  og	  på	  hhv.	  
metallofon	  og	  	  xylofon.	  Der	  blev	  tegnet	  til	  musiklytning.	  Det	  hele	  virkede	  som	  brugbare	  metoder.	  
Indhold:	  At	  anvende	  de	  mange	  ressourcer,	  der	  er	  efter	  et	  langt	  liv	  med	  meget	  og	  udøvet	  musik.	  Dog	  ligger	  der	  en	  
terapeutisk	  opgave	  i	  at	  bringe	  musikken	  nye	  steder	  hen	  for	  L,	  væk	  fra	  udelukkende	  klaveret	  og	  det	  nodebundne.	  
Hun	  har	  svært	  ved	  at	  læse	  noder,	  når	  hun	  nu	  spiller	  klaver.	  Jeg	  skal	  i	  min	  tilgang	  	  imødekomme	  hendes	  ønske	  om	  
at	  spille	  ’fejlfrit’.	  
	  	  
Planen	  er	  at	  Ls	  mand	  deltager	  i	  en	  del	  af	  sessionerne.	  Dels	  for	  at	  skabe	  tryghed	  i	  begyndelsen,	  men	  også	  for	  at	  
inddrage	  ham	  i	  terapien.	  Terapien	  kan	  vise	  ham	  andre	  sider	  af	  L	  og	  nye	  måder	  at	  være	  sammen	  på.	  Musikken	  
kan	  måske	  anvendes	  på	  flere	  måder	  som	  en	  aflastning	  for	  ham.	  Hvis	  det	  er	  muligt	  at	  grundlægge	  en	  metode	  til	  
musiklytning	  sammen,	  som	  de	  kan	  bruge	  efter	  forløbet	  er	  endt,	  så	  kan	  det	  måske	  være	  til	  glæde	  og	  bygge	  bro	  i	  
skiftet	  fra	  at	  være	  hjemmeboende	  til	  at	  være	  plejehjemsbeboer.	  
	  
Andre	  behandlingstilbud	  	  
	  
Får	  ikke	  medicin.	  Dagcentret	  arbejder	  efter	  Tom	  Kitwoods	  principper.	  Jeg	  oplever	  et	  højt	  fagligt	  niveau	  og	  godt	  
tværfagligt	  samarbejde.	  Aktiviteterne	  i	  ’huset’	  sigter	  mod	  at	  stimulere	  og	  vedligeholde	  (fysiske	  og	  kognitive)	  
funktioner.	  I	  ’huset’	  er	  fokus	  på	  at	  give	  brugerne	  positive	  oplevelser.	  
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Bilag	  3	  Skala-‐beskrivelse	  	  
	  
Denne	  oversigt	  viser	  de	  skalaer,	  som	  Bruscia	  har	  katergoriseret	  inden	  for	  autonomi-‐profilen	  i	  IAP	  
(Bruscia	  1987)	  
	  
Rhythmic	  
Ground	  	  
	  

What	  role	  relationships	  do	  the	  
client	  and/or	  partner	  develop	  
through	  tempo,	  meter,	  and	  
subdivision?	  

s.	  470	  
This	  scale	  deals	  with	  the	  role	  relationships	  that	  
the	  client	  and/or	  partner	  develop	  in	  establishing	  
and	  changing	  the	  rhythmic	  ground	  (i.e.,	  tempo,	  
meter,	  and	  subdivisions)	  

Rhythmic	  
Figure	  
	  

What	  role	  relationships	  do	  the	  
client	  and/or	  partner	  develop	  in	  
determining	  the	  rhythmic	  content	  
and	  form	  of	  the	  improvisation?	  
How	  do	  they	  relate	  to	  each	  other	  
with	  regard	  to	  rhythmic	  themes	  
and	  their	  sequencing?	  

s.	  470	  
This	  scale	  deals	  with	  the	  role	  relationships	  that	  
the	  client	  and/or	  partner	  develop	  in	  determining	  
the	  rhythmic	  content	  and	  form	  of	  the	  
improvisation.	  This	  includes	  the	  development	  
of	  rhythmic	  themes	  and	  their	  sequencing	  

Tonal/	  
Melodic	  	  
	  

What	  role	  relationships	  do	  the	  
client	  and/or	  partner	  develop	  
through	  modality,	  tonality,	  and	  
melody?	  

s.	  478	  
This	  scale	  deals	  with	  the	  role	  relationships	  that	  
the	  client	  develops	  with	  the	  partner	  in	  
determining	  the	  melodic	  content	  and	  form	  of	  
the	  improvisation.	  This	  includes	  selection	  of	  the	  
scales	  and	  tonality	  	  for	  the	  melody,	  
construction	  of	  the	  	  melodic	  ideas,	  and	  the	  
sequencing	  of	  melodic	  themes	  

Harmonic	  
	  

What	  role	  relationships	  do	  the	  
client	  and/or	  partner	  develop	  in	  
determining	  harmonic	  aspects	  of	  
the	  improvisation?	  How	  do	  they	  
relate	  to	  each	  other	  with	  regards	  to	  
chord	  selections,	  voicings,	  
progressions,	  and	  the	  relationships	  
of	  the	  chords	  to	  the	  melody?	  

s.	  478	  
This	  scale	  deals	  with	  the	  role	  relationships	  that	  
the	  client	  and/or	  partner	  develop	  in	  determining	  
harmonic	  aspects	  of	  the	  improvisation.	  
Harmonic	  aspects	  include	  chord	  selection,	  chord	  
voicing,	  chord	  progression,	  and	  the	  
relationship	  of	  the	  chords	  to	  the	  melody	  

Texture	  	  
	  

What	  role	  relationships	  do	  the	  
client	  and/or	  partner	  develop	  in	  
determining	  
textures,	  registrers,	  and	  voicing	  
configurations?	  

s.	  483	  
This	  scale	  deals	  with	  the	  role	  relationships	  that	  
the	  client	  and/or	  partner	  develop	  in	  determining	  
textual	  aspects	  of	  the	  improvisation.	  Texture	  
includes	  overall	  fabric	  (e.g.	  polyphonic),	  
registers,	  and	  voicing	  configurations.	  	  

Phrasing	  
	  

What	  role	  relationships	  do	  the	  
client	  and/or	  partner	  develop	  
through	  phrasing?	  How	  do	  they	  
relate	  to	  each	  other	  with	  regard	  to	  
the	  length	  and	  shape	  of	  phrases,	  
and	  their	  sequencing?	  

s.	  484	  
This	  scale	  deals	  with	  the	  role	  relationships	  that	  
the	  client	  and/or	  partner	  develop	  in	  determining	  
the	  length	  and	  shape	  of	  phrases	  

Volume	  
	  

What	  role	  relationships	  do	  the	  
client	  and/or	  partner	  develop	  in	  
setting	  volume	  levels	  and	  making	  
volume	  changes?	  How	  do	  they	  
relate	  to	  each	  other	  with	  regard	  to	  
the	  intensity	  and	  amount	  of	  sound?	  

s.	  488	  
This	  scale	  deals	  with	  the	  role	  relationships	  that	  
the	  client	  and/or	  partner	  develop	  in	  setting	  
volume	  levels	  and	  making	  volume	  changes.	  
Volume	  includes	  both	  intensity	  and	  amount	  of	  
sound	  
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Timbre	  
	  

What	  role	  relationships	  do	  the	  
client	  and/or	  partner	  develop	  in	  
determining	  the	  medium,	  
instrument,	  production	  techniques,	  
and	  sound	  vocabulary	  to	  be	  used	  in	  
the	  improvisation?	  

s.	  490	  
This	  scale	  deals	  with	  the	  role	  relationships	  that	  
the	  client	  and/or	  partner	  develop	  in	  determining	  
the	  timbre	  of	  the	  improvisation	  and	  changes	  
therein.	  
Timbre	  includes	  the	  selection	  of	  sound	  media,	  
instrument,	  production	  techniques,	  and	  sound	  
vocabulary.	  	  

Program/	  
Lyrics	  

What	  role	  relationships	  do	  the	  
client	  and/or	  partner	  develop	  in	  
selecting	  or	  inventing	  a	  program	  or	  
lyrics	  upon	  which	  to	  base	  the	  
improvisation?	  How	  do	  they	  work	  
together	  in	  creating	  lyrics	  and	  in	  
making	  associations	  to	  the	  
improvisation	  afterwards?	  

s.	  495	  
This	  scale	  deals	  with	  the	  role	  relationships	  that	  
the	  client	  and/or	  partner	  develop	  in	  determining	  
the	  programs	  and/or	  lyrics	  to	  the	  
improvisation	  
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11	  
	  

Bilag	  4	  Analyse	  af	  improvisationernes	  længde	  
	   	   	   	  
1.	  iuli.	  1.	  session,	  
I	  kirken	  med	  T	  

Beskrivelse	   Sekunder	   Minutter	  

13.43	  –	  14-‐43	   Begge	  ved	  flyglet	   60	   1.00	  
41.10	  –	  42.45	   Metallofon	  og	  xylofon	   95	   1.35	  
	  
	  
15.	  juli.	  2.	  session.	  
I	  kirken	  med	  T	  

Beskrivelse	   Sekunder	   Minutter	  

7.00	  –	  10.11	   Begge	  på	  flygel	   191	   3.11	  
13.40-‐	  16.23	   Flygel	  og	  harmonika	   163	   2.43	  
21.05	  –	  23.30	   Metallofon	  og	  xylofon	   145	   2.25	  
35.38	  –	  37.38	   Trommer	  på	  bordet	   120	   2.00	  
Klip	  B	  0.10	  –	  4.01	   L	  solo	  på	  klaver	   431	   3.51	  
13.05	  –	  13.57	   Tromme	  og	  claves	   52	   0.52	  
	  
	  
24.	  aug.	  3.	  session	  
I	  kirken	  med	  T	  

Beskrivelse	   Sekunder	   Minutter	  

5.47	  –	  10.40	   Begge	  ved	  
klaver/harmonika	  
(Inganno-‐sekvens)	  

293	   4.53	  

16.34	  –	  23.03	   L	  på	  klaver,	  jeg	  på	  
klaver/harmonika/	  
tromme	  

389	   6.29	  

23.55-‐	  27.20	   Metallofon	  og	  xylofon	   205	   3.25	  
Klip	  B	  2.44	  –	  5.40	   Begge	  på	  flygel	   236	   3.56	  
15.29	  –	  19.32	   Begge	  på	  flygel	   243	   4.03	  
	  
	  
26.	  oktober	  ,	  8.	  session	  	  
I	  kirken	  alene	  	  

Beskrivelse	   Sekunder	   Minutter	  

1.01	  –	  14.33	   Instrumenter	  på	  	  et	  
bord,	  overfor	  hinanden.	  

811	   13.31	  

42.22	  –	  45.03	  
klip	  B,	  0.00	  –	  00.6	  

Harmonka	  og	  klaver	   161	   2.41	  

1.16	  –	  2.36	   Begge	  ved	  flyglet	  (over	  
tegning)	  

180	   1.20	  

4.11	  –	  6.11	   Begge	  ved	  flyglet	  (over	  
tegning)	  

80	   2.00	  

17.55	  –	  22.50	   Harmonika	  og	  klaver	   295	   4.55	  
	  
	  
21.	  dec,	  15.session	  	  
I	  kirken	  alene	  	  

Beskrivelse	   Sekunder	   Minutter	  

8.08	  –	  25.45	   Instrumenter	  på	  bord	   1057	   17.37	  
26.06	  –	  35.01	   Klaver/harmonika	   535	   8.55	  
Klip	  B	  14.04	  –	  23.29	   Begge	  ved	  klaveret	   565	   9.25	  
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29.	  feb.	  	  
21.	  session,	  	  
I	  kirken	  alene	  

Beskrivelse	   Sekunder	   Minutter	  

1.25	  –	  23.01	   Begge	  ved	  flyglet.	  L	  
begyndte	  

1366	   22.46	  

34.07	  –	  41.23	   Jeg	  prøver	  at	  få	  L	  til	  at	  
spille	  på	  
instrumenterne,	  men	  
hun	  sætter	  sig	  til	  
klaveret	  og	  spiller.	  Jeg	  
tager	  harmonikaen	  og	  
vi	  improviserer	  

436	   7.16	  

41.31	  –	  44.22	   L	  begynder	  at	  spille	  
Noget	  om	  helte.	  Jeg	  
sætter	  mig	  ved	  klaveret	  
(i	  diskanten)	  

171	   2.51	  

Klip	  B	  0.07	  –	  4.00	   Begge	  ved	  bordet	  med	  
instrumenter	  

233	   3.53	  

4.30	  –	  6.12	   L	  går	  til	  flyglet	  og	  
begyndet	  at	  spille	  
Noget	  om	  helte.	  
Blandet	  med	  
improvisation.	  

102	   1.42	  

(7.19	  –	  8.18)	   Jeg	  har	  sat	  mig	  ved	  
hende.	  Hun	  spiller	  igen	  
sangen	  

59	   0.59	  

(9.13	  –	  13.11)	   L	  vil	  ikke	  tegne,	  men	  
gerne	  	  have	  mig	  til	  
spille	  mere	  over	  Noget	  
om	  helte	  

238	   3.58	  

13.23	  –	  15.14	   Jeg	  spiller	  en	  mere	  
energisk	  improvisation	  
med	  udgangspunkt	  i	  
sangen.	  Vi	  synger	  
begge	  derti.	  

111	   1.51	  

36.24	  –	  40.33	   Begge	  ved	  klaveret.	  L	  
spiller	  først	  frit	  og	  
varieret,	  og	  går	  til	  Hør	  
den	  lille	  stær.	  Derefter	  
spille	  vi	  jazz	  og	  mere	  
frit	  igen.	  

	  429	   4.09	  

41.12-‐	  45.03	  
næste	  klip	  0.00	  –	  1.10	  

Vi	  spiller	  over	  en	  
tegning	  

301	   5.01	  

	  
18.	  april,	  26.	  session,	  	  
I	  kirken	  alene	  	  

Beskrivelse	   Sekunder	   Minutter	  

0.40	  –	  4.31	  
	  

Klaver	  og	  harmonika	   231	   3.51	  

4.38	  –	  5.47	   L	  alene	   69	   1.09	  
6.01-‐	  11.30	   Begge	  ved	  klaveret	  (L)	  

øverst	  
329	   5.29	  
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11.58	  –	  23.46	   Begge	  ved	  klaveret	  (L)	  
nederst	  

708	  
	  

11.48	  

Der	  var	  korte	  pauser,	  
hvor	  L	  spillede	  videre	  
alene	  eller	  bad	  mig	  
spille	  med/eller	  skifte	  
til	  diskanten.	  Det	  var	  
nærmest	  én	  lang	  
improvisation	  de	  
første	  23	  min.	  Det	  er	  
analyseret	  som	  
værende	  én	  
sammenhængende	  
Improvisation	  

	   1380	   	  

39.05	  –	  45.03	  
0.00-‐	  5.15	  

Begge	  ved	  klaveret	  (L)	  
øverst	  

673	   11.13	  

31.44	  –	  38.36	   Begge	  ved	  klaveret	  (L)	  
øverst	  (over	  tegning)	  

412	   6.52	  

	  
	  
5.	  juli	  –	  follow	  up.	  	  
I	  kirken	  alene.	  (28.	  
session	  var	  2.	  maj,	  der	  
var	  gået	  over	  to	  
måneder	  siden	  sidst)	  

Beskrivelse	   Sekunder	   Minutter	  

0.44-‐	  18.54	   Harmonika	  og	  klaver	   1090	   18.10	  
33.33	  –	  37.30	   Instrumenter	  ved	  

bordet	  
255	   3.75	  

Klip	  B	  15.30	  –	  17.45	   Begge	  ved	  klaveret	  
(over	  tegning)	  

135	   2.15	  
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Bilag	  5	  Interview-‐guide	  
	  
Et	  særligt	  fokus	  i	  specialet	  er,	  hvad	  der	  skete	  og	  udviklede	  sig	  igennem	  nonverbal	  kommunikation,	  i	  

særdeleshed	  i	  den	  improviserede	  musik.	  Vil	  du	  fortælle	  om	  det	  frie	  udtryk,	  som	  du	  oplevede	  det	  i	  

sessionerne	  i	  improvisationerne?	  	  

	  

Hvordan	  opstod	  og	  udviklede	  improvisationen	  sig	  set	  i	  dit	  perspektiv?	  Du	  har	  sagt,	  at	  der	  var	  tale	  om	  

udvikling	  på	  et	  område,	  hvor	  alt	  andet	  var	  i	  afvikling.	  Kan	  det,	  at	  L	  begyndte	  at	  improvisere,	  ses	  som	  

en	  læring,	  og	  hvordan	  i	  så	  fald?	  Eller	  var	  det	  mere	  facilitering?	  

	  

Flere	  gange	  har	  du	  beskrevet	  improvisationen	  som	  en	  samtale.	  F.eks:	  ’Det	  er	  utroligt,	  som	  I	  kan	  få	  talt	  

sammen	  gennem	  musikken’.	  Da	  vi	  havde	  en	  samtale	  i	  november	  sagde	  du	  at	  du	  kunne	  skrive	  under	  på,	  

at	  improvisationerne	  var	  dialoger.	  Var	  det	  pga.	  spejling,	  gensidighed,	  eller	  andet?	  	  

	  

Jeg	  vil	  gerne	  vise	  nogle	  klip	  og	  bede	  dig	  folde	  det	  lidt	  mere	  ud,	  hvordan	  du	  oplever	  kommunikationen	  

gennem	  musikken.	  

	  

At	  improvisere	  –	  det	  frie	  udtryk	  uden	  brug	  af	  ord	  -‐	  var	  nyt	  for	  L.	  	  

- Fik	  L	  nye	  udtryksmuligheder	  i	  improvisationen?	  Hvad	  oplevede	  du	  i	  så	  fald	  at	  L	  udtrykte	  og	  

delte	  derved?	  (Fokus	  på	  klienten).	  	  

- Hvad	  oplevede	  du,	  at	  jeg	  gjorde	  i	  improvisationerne?	  (Fokus	  på	  terapeuten)	  (Var	  jeg	  

understøttende,	  forstærkende,	  konstrasterende,	  centrerende,	  konfronterende,	  spejlende	  eller	  

andet?)	  

- Hvad	  oplevede	  du,	  der	  blev	  delt	  i	  den	  ramme	  -‐	  oftest	  af	  L	  og	  mig,	  men	  også	  de	  gange,	  hvor	  du	  

selv	  var	  med	  i	  improvisationer?	  (Fokus	  på	  samspillet	  og	  relationen)	  

	  

I	  begyndelsen	  af	  forløbet	  sagde	  du	  flere	  gange,	  at	  vi	  godt	  kunne	  optræde	  med	  improvisationerne.	  

Hvorfor?	  

	  

Kan	  du	  beskrive	  indholdet	  i	  de	  musikalske	  dialoger?	  

Kan	  du	  beskrive	  måden	  der	  blev	  kommunikeret	  på	  i	  improvisationerne	  (vitalitetsdynanik,	  der	  også	  

berøres	  senere)?	  

Hvilken	  fortælling	  blev	  evt.	  skabt	  derved	  om	  og	  for	  L?	  	  
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Sproget	  fungerer	  ikke	  længere	  godt	  hos	  L.	  Du	  sagde	  i	  november:	  ’Jeg	  tror	  ikke	  på	  at	  ord	  betyder	  så	  

meget	  længere’.	  Alle	  sessioner	  rummede	  adskillige	  improvisationer,	  som	  var	  på	  det	  personlige	  og	  

spontane	  (nonverbale)	  niveau.	  Hvordan	  oplevede	  du	  denne	  forskel	  i	  sproglig	  og	  ikke-‐sproglig	  

kommunikation	  i	  sessionerne?	  Hvad	  tænker	  du	  om	  metaforen	  at	  gå	  bag	  om	  eller	  uden	  om	  sproget	  i	  

denne	  sammenhæng?	  

	  

Da	  jeg	  i	  november	  under	  vores	  opfølgende	  samtale	  fortale	  om	  spejlneuronerne	  som	  en	  mulig	  

forklaring	  på	  det	  nærvær,	  der	  opstod,	  så	  sagde	  du:	  ’Det	  er	  en	  god	  mulighed…på	  kanten	  af	  magien’.	  

Hvad	  har	  være	  særligt/uforklarligt/magisk	  ved	  den	  måde	  at	  at	  være	  sammen	  på	  i	  musikterapien	  og	  i	  

improvisation?	  

	  

Du	  vendte	  dig	  i	  sidste	  session	  om	  mod	  mig,	  da	  du	  gik	  og	  sagde:	  ’Her	  kommer	  hun	  frem,	  hende	  som	  jeg	  

elsker’.	  Hvilke	  sider	  af	  L	  dukkede	  op,	  eller	  blev	  evt.	  fremhævet/styrket?	  Hvordan	  og	  hvorfor?	  Hvad	  

betød	  improvisationerne	  ift.	  det?	  

	  

Ser	  du	  at	  noget	  bestemt	  i	  forløbet	  og	  omkring	  improvisationen	  havde	  en	  terapeutisk	  effekt	  (på	  hhv.	  det	  

sociale,	  relationelle	  og	  emotionelle	  plan)?	  Hvordan	  og	  hvorfor?	  	  

	  

Sessionerne	  tog	  ret	  hurtigt	  en	  form,	  hvor	  improvisationen	  fyldte	  en	  del.	  Kan	  du	  beskrive	  måden,	  de	  

foldede	  sig	  ud	  på,	  vitalitetsdynamikken?	  Ændrede	  det	  sig	  over	  tid?	  

	  
Improvisationen	  åbnede	  sig,	  hvilket	  indebar	  en	  ændring	  af	  musikalsk	  praksis	  for	  L.	  Hun	  havde	  

modstand	  mod	  at	  bruge	  andre	  instrumenter	  end	  klaveret	  i	  begyndelsen.	  Hun	  efterlyste	  tit	  noder.	  I	  

starten	  af	  forløbet	  gav	  L	  tit	  udtryk	  for,	  at	  improvisationerne	  ikke	  ’var	  noget’	  eller	  at	  musikken	  ikke	  lød	  

’rigtig’.	  Hvordan	  oplevede	  du	  denne	  ’modstand’?	  Ændrede	  det	  sig	  over	  tid?	  Blev	  brugen	  af	  musik	  bragt	  

et	  nyt	  sted	  hen	  for	  L?	  I	  så	  fald	  hvordan	  og	  hvorhen?	  Oplevede	  du	  en	  accept	  eller	  ændret	  

musikforståelse	  hos	  L?	  Og	  evt.	  en	  ny	  selvforståelse?	  

	  
	  
Når	  du	  ser	  på	  det	  samlede	  forløb	  og	  brugen	  af	  (klinisk)	  improvisation,	  kan	  der	  så	  ifølge	  dig–	  når	  L	  nu	  

ikke	  længere	  mestrer	  sproget	  (eller	  demensramte	  generelt)	  -‐	  argumenteres	  for	  særlige	  kvaliteter	  i	  

kommunikationen,	  der	  opstod	  i	  musikken,	  og	  det	  samspil	  der	  opstod	  i	  forløbet?	  Oplevede	  du,	  at	  

improvisationerne	  (i	  de	  korte	  korte	  tidsrum,	  de	  varede)	  kunne	  kompensere	  for	  udtryksmuligheder,	  

der	  tidligere	  lå	  i	  sproget?	  Hvis,	  ja	  –	  på	  hvilken	  måde?	  
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Bilag	  6	  Transskription	  af	  interview	  
	  
T	  fortæller,	  at	  L	  har	  talt	  om	  mig	  og	  er	  glad	  for	  
mig.	  Hun	  havde	  sagt:	  'Han	  er	  sjovt'	  (Dagen	  
forinden	  havde	  der	  været	  session	  for	  første	  
gange	  i	  to	  måneder,	  follow-‐up).	  Jeg	  fotæller,	  at	  
L	  havde	  sagt	  mit	  navn	  i	  ugen	  før	  pludseligt,	  
hvilket	  jeg	  var	  overrasket	  over.	  Hun	  plejer	  at	  
genkende	  mig,	  men	  ikke	  at	  huske	  mit	  navn.	  T	  
fortæller,	  at	  det	  kniber	  for	  L	  med	  at	  huske	  
datterens	  navn.	  Datteren	  har	  også	  tilbudt	  at	  
stille	  op	  til	  interviev.	  T	  siger,	  at	  jeg	  bare	  skal	  
ringe	  til	  datteren.	  Vi	  taler	  lidt	  om	  mødet,	  der	  
har	  været	  om	  Ls	  indflytning	  på	  plejehjemmet.	  T	  
foreslår,	  at	  vi	  holder	  os	  til	  sagen,	  interviewet.	  
Jeg	  siger,	  det	  er	  en	  god	  idé.	  
	  
2.13	  
H	  
Jeg	  har	  lavet	  en	  skitse	  for	  interviewet,	  som	  jeg	  
har	  clearet	  med	  Lars	  Ole.	  Den	  prøver	  jeg	  at	  
følge	  så	  nogenlunde.	  Jeg	  vil	  til	  at	  starte	  med	  
vise	  nogle	  klip.	  
	  
T	  
Ok	  
	  
H	  
Og	  så	  taler	  vi	  bagefter.	  Det	  her	  er	  fra	  den	  første	  
session.	  Jeg	  synes	  jo,	  der	  er	  et	  eller	  andet	  	  
interessant	  i,	  hvordan	  det	  åbner	  sig.	  
	  
Der	  vises	  følgende	  klip:	  
	  
Improvisationer	  	  
	  

Klip	  

Den	  allerførste	  
improvisation	  (1.	  
session),	  	  
begge	  på	  flygel	  

13.30	  til	  14.40	  

2.	  session:	   	  
Begge	  på	  flygel	   7.00	  -‐	  9.	  25/10.45	  
Flygel	  og	  harmonika	   13.40-‐	  16.23	  
Metallofon	  og	  
xylofon	  

21.05	  –	  23.51	  

Trommer	  på	  bordet	   35.38	  –	  37.38	  
L	  solo	  flygel	   Fra	  starten	  af	  klip	  B	  

	  
	  

(I	  løbet	  af	  interviewet	  viste	  jeg	  desuden	  klip	  fra	  
den	  første	  session	  i	  hjemmet,	  hvor	  L	  begynder	  
at	  improvisere,	  svarende	  til	  klip	  3	  i	  specialet).	  
	  
T	  
(Under	  første	  klip)	  ‘Tit	  er	  jeg	  glad’	  
	  
H	  
Ja...Så	  må	  vi	  lige	  have	  teknikken	  til	  at	  lege	  med.	  
(Klippet	  kører.	  T	  har	  lidt	  svært	  ved	  at	  se	  L	  og	  
mig	  på	  den	  lille	  skærm	  med	  videoen.)	  
	  
Nu	  er	  det	  faktisk	  L,	  der	  spiller	  først.	  Hun	  siger	  
'Det	  er	  så	  smukt'.	  
	  
T	  	  
Det	  er	  så...	  
	  
H	  
Den	  tone	  spiller	  L,	  så	  spiller	  jeg,	  ...	  
	  
(Der	  lyttes.	  L	  siger	  efter	  improvisationen:	  'Så	  er	  
det	  nok'.)	  T	  griner.	  
	  
H	  
Så	  er	  det	  nok	  
(Gentager	  L)	  ‘Hallo.	  Der	  er	  ingen,	  der	  hører	  det	  
her.	  Det	  er	  noget,	  der	  er	  fuldstændig..	  bvadr’.	  
	  
T	  
Hvor	  lang	  er	  improvisationen?	  Så	  du	  det?	  
	  
H	  
Den	  er	  et	  minut	  godt	  og	  vel.	  Ikke	  mere.	  Det	  var	  
det	  allerførste.	  Og	  så	  springer	  jeg	  lidt	  og	  viser	  
noget	  fra	  den	  anden	  session.	  For	  det	  var	  jo	  også	  
interessant,	  det	  med....L	  havde	  noget	  modstand	  
mod	  at	  bruge	  andre	  instrumenter	  end	  flyglet.	  
	  
T	  
Ja.	  Specielt	  harmonikaen	  var	  hun	  ikke	  så	  tilpas	  
med.	  	  
	  
H	  (Leder	  efter	  næste	  klip).	  Men	  i	  løbet	  af	  de	  her	  
to	  første	  sessioner	  kom	  vi	  alligevel	  igennem...	  
Der	  var	  jo	  også	  lidt	  på	  xylofon	  i	  den	  første...men	  
i	  anden	  session,	  kom	  vi	  rigtig	  meget	  rundt.	  
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(Vi	  lytter	  til	  et	  klip.	  T	  siger	  noget,	  men	  det	  kan	  
ikke	  høres	  på	  optagelsen)	  
	  
H	  
Så	  bliver	  den	  ved	  lidt	  endnu.	  Den	  slutter	  med,	  
at	  jeg	  rækker	  en	  maracas	  til	  L.	  Den	  vil	  hun	  ikke	  
have.	  Så	  rejser	  hun	  sig	  op	  og	  går.	  
	  
(Jeg	  finder	  det	  næste	  klip)	  Det	  er	  lidt	  nemmere	  
at	  differentiere,	  når	  vi	  er	  på	  to	  forskellige	  
instrumenter,	  hvad	  der	  egentlig	  sker.	  	  
Du	  må	  godt	  prøve	  at	  lægge	  mærke	  til,	  
hvad...lidt	  fokus	  på....hvordan	  du	  føler,	  at	  hun	  er	  
i	  det,	  og	  hvad	  hun	  udtrykker,	  og	  måske	  også	  på,	  
hvad	  jeg	  gør,	  og	  hvad	  er	  det	  så,	  der	  sker	  
imellem	  os.	  Men	  jeg	  skal	  nok....det	  spørger	  jeg	  
lidt	  ind	  til	  bagefter.	  
	  
T	  
Ja.	  
	  
(Jeg	  viser	  klip,	  hvor	  jeg	  er	  på	  harmonika	  og	  L	  
på	  flygel.	  Efter	  at	  have	  spillet	  'Jeg	  bærer	  med	  
smil	  min	  byrde')	  
	  
H	  (under	  musikken)	  
Er	  det	  nogle	  af	  de	  stykker,	  hun	  spiller	  hjemme?	  
	  
T	  
Der	  er	  'Jeg	  er	  havren'	  
	  
(Der	  er	  kommentarer	  igen,	  som	  ikke	  kan	  høres	  
i	  optagelsen,	  mens	  musikken	  spiller)	  
	  
H	  
Så	  var	  det	  det!	  (Gentagelse	  af	  Ls	  kommentar	  
ved	  afslutningen	  af	  improvisationen)	  
Alstå	  de	  fleste	  slutninger	  er	  meget	  tydelige...’så	  
var	  det	  det’...Og	  hun	  siger	  også	  nogle	  gange:	  ‘Så	  
var	  der	  ikke	  mere’.	  
	  
T	  
Ja	  
	  
H	  
Og	  en	  mere	  fra	  denne	  session	  (Viser	  klip,	  hvor	  
jeg	  inviterer	  L	  til	  at	  spille	  på	  xylofon	  eller	  
metallofon.	  Da	  jeg	  i	  klippet	  slår	  på	  den	  siger	  L:	  
'Det	  er	  grimt'.)	  Jeg	  gentager	  det	  for	  T:	  Det	  er	  
grimt.	  
	  

(Der	  lyttes	  til	  klippet,	  der	  slutter	  med	  Ls	  
kommentar.	  'Den	  tager	  vi	  lige	  en	  gang	  
anderledes')	  
	  
H	  
Den	  tager	  vi	  lige	  en	  gang	  anderledes.	  
Så	  er	  der	  én	  mere,	  og	  det	  er	  ...(jeg	  leder	  efter	  
klippet)....det	  er	  noget	  af	  det,	  der	  ikke	  på	  nogen	  
måde	  er	  planlagt,	  men	  pludselig	  bare	  opstår.	  
	  
(Der	  lyttes	  til	  tromme-‐improvisation)	  
	  
Så	  lige	  til	  sidst	  i	  denne	  session.	  Så	  er	  det	  at	  jeg	  
har	  spillet	  -‐	  mens	  I	  har	  tegnet	  -‐	  over	  'Tit	  er	  jeg	  
glad'	  og	  'Vem	  kan	  segla',	  så	  er	  det	  at...først	  så	  
hører	  jeg	  det	  ikke	  lige,	  men	  L	  siger:	  'Hvad	  skal	  
jeg	  så?'.	  Hun	  er	  færdig	  med	  at	  tegne.	  Og	  så	  er	  
det,	  at	  hun	  får	  signaleret,	  at	  nu	  skal	  vi	  bytte	  
plads.	  Så	  kan	  jeg	  tegne,	  og	  hun	  kan	  spille....Og	  
det	  havde	  jeg	  ikke	  lige	  set	  komme,	  men...	  
	  
(Der	  lyttes.	  T	  kommenterer,	  da	  L	  spiller	  en	  
kendt	  melodi.	  Improvisationen	  slutter,	  og	  L	  
siger:'Der	  var	  ikke	  mere'.)	  
	  
H	  
Der	  var	  ikke	  mere.	  
	  
T	  
Vil	  du	  have,	  at	  jeg	  begynder	  at	  sige	  noget	  
sammenfattende	  om,	  hvordan	  jeg	  har	  oplevet	  
det	  hele...	  eller	  skal	  vi	  hellere	  tage	  det…	  
	  
H	  
Det	  ville	  være	  rigtig	  fint.	  Mit	  første	  spørgsmål	  
var,	  om	  du	  ville	  sige	  noget	  om	  det	  frie	  udtryk,	  
som	  det	  kommer	  her	  i	  improvisationerne.	  
	  
T	  
Hvis	  jeg	  skulle	  sammenfatte	  hvad...jeg	  havde	  
nær	  sagt...hvad	  både	  sygdommen	  og	  arbejdet	  
her	  hos	  dig	  går	  ud	  på,	  så	  er	  det	  modsætningen	  
struktur/strukturløshed.	  Det	  jeg	  oplever	  sker	  
med	  Alzheimers,	  det	  er	  at,	  at	  (T	  tegner	  på	  en	  
notesblok	  en	  hjerne)	  alle	  de	  fine	  strukturer,	  vi	  
har	  heroppe,	  de	  bliver	  til	  plamager,	  som	  
bliver....min	  bedste	  metafor	  det	  er	  glitrende	  
frostsne	  med	  alle	  krystallerne,	  det	  bliver	  til	  våd	  
tøsne.	  Og	  strukturen	  forsvinder.	  Det	  gælder	  i	  
stort	  set	  alle	  livets	  forhold,	  at	  det	  bliver	  
strukturløst.	  Det	  breder	  sig	  der,	  hvor	  der	  før	  
var	  struktur.	  Og	  derfor	  er	  det	  fantastiske,	  som	  
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bevæger	  mig	  til	  tårer	  ind	  imellem	  i	  det	  her	  
forløb,	  det	  er,	  at	  du	  har	  fundet	  frem	  til...man	  
har	  fundet	  frem	  til	  et	  hjørne,	  hvor	  strukturen	  
stadig	  er	  der.	  Og	  den	  er	  der	  på	  mange	  måder.	  
Altså	  dels	  er	  hun	  brand-‐hamrende	  musikalsk,	  
ikke,	  så	  hun	  har	  noget	  stof	  at	  gøre	  med,	  men	  
der	  er	  også	  en	  struktur	  som	  f.eks.	  måden	  at	  
slutte	  på.	  Det	  er:	  Her	  er	  et	  forløb	  (han	  viser	  
med	  hænderne),	  og	  det	  stiger,	  der	  er	  et	  
cresendo	  og	  decresendo,	  og	  så	  bum,	  bum,	  bum	  
(han	  viser	  en	  brat	  afslutning	  med	  
hånden)...nok.	  Færdig.	  Det	  er	  struktur!	  
	  
H	  
Det	  har	  en	  form,	  ja.	  
	  
T	  
Det	  er	  form.	  Du	  kan	  også	  bruge	  det	  helt	  
almindelig	  danske	  ord	  form.	  Det	  er	  form	  og	  
formløshed,	  jeg	  taler	  om.	  Og	  formløsheden	  
breder	  sig	  i	  dagligdagen.	  Når	  hun	  er	  i	  gang	  med	  
noget,	  så	  kan	  hun	  blive	  ved	  i	  evigheder.	  Der	  er	  
ikke	  den	  der	  tidsfornemmelse	  af,	  at	  nu	  er	  det	  
nok.	  Lige	  det	  modsatte	  i	  musikken.	  (Han	  peger	  
på	  skærmen	  og	  hentyder	  til	  de	  viste	  klip).	  
Alt	  er	  oplevelse	  af	  længder	  overfor	  
hinanden....Det	  er	  som	  om....Der	  dukker	  et	  
område	  op,	  som	  er	  endnu	  urørt	  af	  tøsneen,	  
oppe	  i	  hovedet.	  Og	  jeg	  gjorde	  et	  notat	  på	  et	  
tidspunkt	  -‐	  for	  nu	  kommer	  én	  ting	  til,	  som	  har	  
med	  det	  samlede	  indtryk	  at	  gøre:	  Da	  hun	  
kommer	  hen	  til	  xylofonen	  (i	  det	  viste	  klip),	  og	  
du	  giver	  hende	  stængerne,	  så	  siger	  hun:	  'Jeg	  
aner	  ikke,	  hvad	  jeg	  skal	  gøre'.	  Dér	  har	  du	  
spillefrøken-‐genet	  i	  hende.	  (Han	  viser	  med	  
kroppen	  og	  lader	  som	  om	  L	  ville	  have	  sagt:)	  
‘Jeg	  skal	  vide,	  hvor	  jeg	  er,	  der	  skal	  være	  nogle	  
regler,	  og	  hvis	  jeg	  ikke	  kender	  dem,	  så	  bliver	  
jeg	  usikker’.	  Og	  så	  kan	  hun	  finde	  på	  at	  blive	  
aggressiv	  eller	  sur	  eller	  sådan	  noget.	  Og	  det	  
dukker	  op	  en	  gang	  imellem.	  Og	  så	  forsvinder	  
det.	  Og	  det	  der	  (han	  peger	  på	  skærmen	  og	  
hentyder	  til	  klippet)	  er	  et	  skoleeksempel	  på,	  
hvordan	  det	  forsvinder.	  Når	  du	  så	  får	  fat	  i	  dem	  
(køllerne),	  så	  kan	  hun	  alt	  muligt,	  både	  fægte	  og	  
spille	  ovre	  på	  din,	  ikke,	  og	  lave	  reglerne	  
undervejs,	  som	  den	  gode	  improvistion	  er	  og	  
gør.	  Og	  som	  er	  muligt	  når	  man	  har	  en	  intakt	  
hjerne.	  Og	  det	  er	  jo	  en	  intakt	  hjernedel,	  du	  får	  
fat	  i	  dér.	  (Han	  peger	  igen	  på	  skærmen).	  	  
	  
H	  

Ja	  
	  
T	  
Sådan	  noget	  som	  det	  sidste	  stykke	  her,	  hvor	  
der	  dukker	  melodier	  op,	  og	  melodier	  der	  aldrig	  
har	  været	  der	  før...og	  alligevel	  variationer	  over	  
det...det	  er	  jo,	  det	  er	  form,	  ikke.	  Hvor	  
formløsheden	  ellers	  breder	  sig.	  Min	  store	  
oplevelse	  har	  været	  at	  se	  sådan	  noget	  dukke	  op	  
igen,	  ja	  ligefrem	  bedre,	  end	  det	  har	  været	  i	  livet	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
Fordi	  hun	  har	  den	  der...det	  der	  panser...som	  en	  
skolefrøken.	  	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  	  
Jeg	  kan	  nævne	  et	  eksempel	  her	  fra	  de	  sidste	  
dage	  af	  en	  helt	  anden	  slags,	  som	  rummer	  den	  
samme	  kerne.	  D.	  11.	  juni,	  dagen	  efter	  hendes	  
80-‐års	  fødselsedag	  var	  vi	  sammen	  med	  nogle	  
venner	  i	  sommerhuset	  og	  havde	  sådan	  en	  slags	  
fødselsdagsfejring,	  og	  så	  gik	  vi	  en	  tur,	  og	  det	  
var	  gråvejr.	  Som	  kom	  solen	  og	  vi	  gik	  nede	  ved	  
stranden,	  og	  det	  var	  grundlæggende	  varmt	  
dengang,...og	  så	  smider	  hun	  tøjet	  og	  går	  i	  
vandet.	  Det	  har	  hun	  aldrig	  gjort	  før.	  Ingen	  
badetøj,	  ingen	  håndklæder.	  Bare	  af	  med	  tøjet	  
og	  ud	  i	  vandet.	  	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
Det	  gør	  hun	  også	  her	  (han	  peger	  på	  skærmen),	  
og	  det	  har	  hun	  aldrig	  gjort	  før.	  Sådan	  at	  det	  
ikke	  bare	  for	  mig	  er	  en	  oplevelse	  af,	  at	  forløbet	  
er	  sat	  i	  stå,	  og	  vi	  er	  rullet	  lidt	  tilbage,	  til	  
dengang	  der	  var	  mere	  form	  i	  hende,	  men	  det	  er	  
en	  ting	  til,	  det	  er	  frigørelsen	  fra	  nogle	  
strukturer,	  nogle	  udefrakommende	  former,	  
som	  har	  holdt	  hende	  i	  tynge	  i	  mange	  sociale	  og	  
musikalske	  henseender.	  I	  musikalsk	  henseende	  
f.eks.	  set	  ved,	  at	  hun	  aldrig	  har	  spillet	  to	  toner,	  
uden	  de	  står	  dér	  (Han	  peger	  som	  på	  et	  
nodepapir).	  
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H	  
Ift.	  det	  så	  tænker	  jeg,	  at	  sygdommen	  i	  sig	  selv	  
får	  folk	  til	  at	  ændre	  sig...og	  måske	  slippe	  nogle	  
af	  de	  hæmninger	  de	  har	  haft,	  eller	  filtre...på	  
godt	  og	  ondt.	  Men	  det,	  der	  jo	  er	  interessant	  at	  
forholde	  sig	  til	  for	  mig,	  det	  er,	  hvordan	  hun	  i	  
løbet	  af	  forløbet	  har	  ageret	  omkring	  musikken,	  
hvor	  hun	  jo...netop	  nu	  kaldte	  du	  det	  
skolefrøken..	  
	  
T	  
Spillefrøken	  
	  
H	  	  
Ja,	  spillefrøken.	  Hun	  havde	  en	  del	  modstand	  i	  
starten	  mod	  forskellige	  instrumenter,	  men	  
også...nej,	  det	  kommer	  jeg	  nok	  til	  senere	  ...men	  
også	  imod…hvad	  var	  det	  så,	  det	  her	  frie	  udtryk	  
	  
T	  
Ja	  
	  
H	  	  
Havde	  det	  nogen	  værdi?	  Eller...	  
	  
T	  	  
Ja	  
	  
H	  
F.eks.	  det	  klip	  her,	  hvor	  hun	  sagde:	  'Hallo.	  Der	  
er	  ingen,	  der	  hører	  det	  her'.	  Jeg	  ved	  ikke,	  hvem	  
hun	  så	  talte	  til.	  ‘Det	  her	  det	  er	  noget	  bvadr'.	  Dér	  
får	  hun	  jo	  sagt	  en	  masse	  med	  det.	  At	  hun	  i	  hvert	  
tilfælde	  ikke	  rigtig	  anerkender	  det.	  Hun	  har	  
også	  i	  nogle	  af	  de	  efterfølgende	  sessioner	  sagt;	  
'Det	  er	  ikke	  rigtigt'.	  Så	  der	  har	  hele	  tiden	  været	  
et	  tema,	  i	  hvert	  tilfælde	  i	  starten,	  
omkring...havde	  det	  værdi,	  det	  her	  fri	  udtryk	  i	  
improvisationen?	  Og	  var	  det	  som	  musik	  (jeg	  
viser	  anførselstegn	  med	  hænderne)	  ‘skulle	  
være’.	  Der	  er	  noget	  med	  musikforståelsen,	  tror	  
jeg.	  
	  
T	  
Ja!	  Der	  er	  meget.	  Det	  har	  du	  fuldstændig	  ret	  i.	  
Der	  har	  altid	  været	  korrekt	  og	  ikke	  korrekt.	  	  
	  
H	  
Ja	  (som	  aha).	  
	  
T	  
Det	  er	  det,	  jeg	  kalder	  den	  indre	  spillefrøken.	  	  

	  
......	  
	  
H	  
Men	  når	  du	  siger,	  at	  det	  har	  været	  
strukturskabende,	  så	  synes	  jeg	  det	  er	  
spændende	  at	  prøve	  at	  gå	  ind	  i...hvis	  noget	  får	  
en	  form,	  hvad	  sker	  der	  så	  i	  den	  ramme,	  i	  den	  
form....når	  det	  har	  sådan	  en	  tydelig	  afslutning	  
ofte,	  hvad	  er	  det	  for	  et	  udtryk?	  Hvad	  oplever	  
du,	  der	  sker	  i	  det	  udtryk?	  Der	  er	  jo	  forskel	  på,	  
når	  hun	  spiller	  alene...f.eks.	  her	  til	  sidst	  (jeg	  
peger	  på	  skærmen).	  Hvad	  føler	  du,	  hun	  får	  
kommunikeret	  eller	  udtrykt	  ved	  at	  spille	  på	  
den	  måde,	  som	  hun	  gør	  der?	  
	  
T	  
En	  befrielse.	  En	  befrielse	  både	  fra	  
spillefrøkenen	  og	  fra	  tøsneen.	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
De	  ydre	  rammer	  og	  opløsningen.	  Begge	  de	  dele	  
fosvinder	  i,	  at	  hun	  pludselig	  kan	  skabe	  (han	  
spiller	  i	  luften	  på	  klaver)	  sin	  egen	  form,	  og	  
skabe	  videre	  i	  en	  form.	  	  
	  
H	  
Mmmm	  
	  
T	  
Og	  så	  er	  der,	  som	  både	  du	  og	  	  jeg	  har	  været	  
imponeret	  over,	  altid	  en	  bevidsthed	  om,	  at	  nok	  
er	  nok.	  (Han	  slår	  i	  bordet	  for	  at	  markere	  en	  klar	  
afslutning)	  .	  Det	  dér	  var	  ikke	  bare	  noget	  man	  
bliver	  ved	  med,	  i	  modsætningen	  til	  andet	  andet,	  
hvad	  hun	  laver.	  Hun	  sidder	  derhjemme	  f.eks	  
med	  en	  kuvert	  med	  gamle	  billeder.	  Og	  bladrer.	  
Og	  siger;	  'Nej,	  den	  er	  pæn'.	  Det	  kører	  bare	  i	  ring	  
(han	  viser	  det	  i	  luften).	  Det	  er	  helt	  uden	  
tidsfornemmelse.	  Dét	  der	  er	  jo	  (han	  peger	  på	  
skærmen)	  opbygningsbevidsthed.	  	  
	  
H	  	  
Ja	  	  
	  
T	  
Og	  det	  har	  været	  det	  store	  gribende.	  Jeg	  havde	  
en	  drøm,	  sikkert	  som	  du	  også	  havde,	  at	  det	  så	  
kunne	  smitte	  på	  andre	  områder....bare	  at	  hun	  
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kunne	  gøre	  det	  derhjemme.	  Det	  skete	  yderst	  
sjældent.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
Som	  sagt,	  det	  har	  jeg	  fortalt	  dig,	  da	  hun	  
pludselig	  sad	  med	  den	  lille	  A	  (barnebarnet)	  på	  
skødet,	  så	  kørte	  det.	  Så	  var	  var	  det	  hende,	  der	  
var	  Hugo,	  og	  A	  der	  var...Så	  faldt	  hun	  ind	  i	  alt	  
det,	  der	  passede	  til,	  hvad	  den	  lille	  lavede.	  	  
	  
H	  
Ja.	  
	  
T	  
Men	  overføre	  det	  til	  andre	  sider	  af	  livet,	  det	  kan	  
man	  ikke.	  Det	  er	  jo	  det	  forfærdelige	  ved	  denne	  
her	  form	  for	  pædagogik,	  at	  den	  er	  afvikling	  og	  
ikke	  udvikling.	  
	  
H	  
Ja.	  Og	  dog	  så	  sagde	  du,	  da	  vi	  havde	  en	  samtale	  i	  
november,	  at	  du	  følte,	  der	  var	  et	  
udviklingsperspektiv	  i	  dette	  her,	  eller	  at	  L	  
havde	  lært	  noget.	  	  
	  
T	  
Nemlig.	  Og	  et	  håb	  om,	  at	  det	  kunne	  føre	  til	  en	  
udviikling.	  Det	  kan	  det	  ikke.	  	  
	  
H	  
Nej.	  Jeg	  har	  også	  brugt	  billedet	  'mod	  
strømmen'.	  Man	  arbejder	  mod	  strømmen.	  	  
	  
T	  
Ja	  
	  
H	  
Og	  så	  har	  jeg	  selv	  opereret	  med	  at	  prøve	  at	  se	  
improvisationen	  som	  det	  at	  gå	  bagom	  sproget	  
eller	  udenom	  sproget.	  	  
	  
T	  
Det	  er	  klart.	  
	  
H	  
Det	  kunne	  jeg	  egentlig	  godt	  tænke	  mig,	  om	  du	  
ville	  uddybe	  lidt.	  Du	  sagde	  undervejs	  sådan	  
noget	  som	  :	  'Det	  er	  da	  utrolig,	  som	  I	  får	  snakket	  

sammen'.	  Hvordan	  oplevede	  du	  det?	  Hvordan	  
oplever	  du	  det,	  der	  sker?	  
	  
T	  
Jeg	  oplever	  det	  meget	  tydlig	  som	  
kommunikation..af	  følelser,	  men	  egentlig	  også	  
rationelt.	  	  
	  
H	  
Mmm	  
	  
T	  	  
(Med	  stemme,	  der	  indtager	  en	  rolle,	  som	  var	  
det	  L	  eller	  mig)	  'Nå.	  Nå.	  Siger	  du	  det?	  Jeg	  skal	  
komme	  efter	  dig.	  Jeg	  kan	  også'.	  (Han	  spiller	  lidt	  
i	  luften	  som	  på	  klaver).	  'Nå,	  på	  den	  måde'	  (som	  
den	  anden,	  der	  svarer).	  Sådanne	  replikker	  
oplever	  jeg	  i	  det	  spil	  der.	  	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  	  
Som	  hun	  er	  ude	  af	  stand	  til	  sprogligt.	  Hun	  kan	  
jo	  ikke	  sige	  en	  dansk	  sætning	  med	  grundled	  og	  
udsagnsled	  og	  genstandsled	  i	  den	  rigtige	  
rækkefølge.	  
	  
H	  
Nej.	  
	  
T	  
'Han	  er	  sjovt'.	  Det	  er	  det	  nærmeste,	  hun	  
kommer	  på	  en	  grammatisk	  sætning,	  ikke.	  (Det	  
havde	  hun	  forinden	  sagt	  om	  mig).	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
Men	  på	  klaveret	  kan	  det	  ind	  imellem	  være	  
fuldstændig	  glasklart.	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
Det	  er	  det,	  jeg	  mener	  med...Jeg	  forestiller	  mig	  
stadigvæk	  (T	  peger	  på	  sin	  blok,	  hvor	  han	  har	  
tegnet	  en	  hjerne	  med	  områder,	  der	  er	  ramt	  af	  
'tøsne')	  hun	  har	  det	  univers	  her	  oppe,	  og	  så	  
begynder	  det	  nogle	  steder	  her	  og	  andre	  steder	  
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her,	  og	  så	  spreder	  det	  sig	  over	  det	  hele.	  Hendes	  
motorik	  er	  jo	  forholdsvis	  fin.	  	  
	  
H	  
Mmmm	  
	  
	  
T	  
Hun	  kan	  cykle	  stadigvæk.	  Det	  er	  meget	  
sjældent	  for	  Alzheimer-‐patienter,	  har	  jeg	  
indtryk	  af,	  så	  langt	  henne	  i	  forløbet.	  Hun	  kan	  gå	  
langt.	  Men	  det	  er	  så	  bare	  fordi,	  at	  det	  område	  er	  
holdt	  fri	  (han	  peger	  på	  tegningen	  med	  
hjernen).	  	  	  
	  
H	  
Ja.	  Okay.	  Det	  du	  så	  sagde	  nu,	  det	  var,	  at	  du	  
oplevede,	  at	  det	  der	  skete,	  den	  samtale	  
(underforstået	  improvisationen)	  var	  både	  
noget	  følelsesmæssigt	  og	  noget	  
kommunikation	  
	  
T	  
Ja	  
	  
H	  
..på	  dialog-‐form...	  
	  
T	  
Dialog...som	  jeg	  lige	  præcis	  har	  oversat	  og	  
siddet	  og	  givet	  eksempler	  på,	  ikke.	  
	  
H	  
Ja.	  Du	  sagde	  det	  flere	  gange,	  'Det	  er	  utroligt,	  
som	  I	  kan	  snakke	  sammen'.	  ...Så	  sagde	  du	  også	  
nogle	  gange,	  at	  det	  kunne	  vi	  tage	  ud	  og	  
optræde	  med.	  Hvorfor?	  
	  
T	  griner	  
	  
H	  
Hvad	  var	  det,	  der	  var	  værdifuldt	  for	  dig,	  når	  du	  
sagde	  det?	  Hvad	  mente	  du?	  
	  
T	  
Det	  er	  jo	  en	  lille	  dramascene,	  ikke?	  Som	  er	  så	  
interessant,	  fordi	  toner	  er	  interessantere	  end	  
ord,	  ikke	  
	  
H	  
ja?	  
	  

T	  
Primitiv	  dialog,	  det	  er	  det	  jo	  selvfølgelig,	  ikke.	  
Det	  handler	  ikke	  om	  store,	  interessante,	  
filosofiske,,,,Næ,	  hvor	  det	  handler	  om;	  Her	  jeg,	  
og	  her	  er	  du,	  og	  nu	  rykker	  jeg	  lidt	  frem	  og	  nu	  
rykker	  jeg	  lidt	  tilbage...og	  måske	  også	  grine	  lidt,	  
og	  det	  skal	  ikke	  blive	  for	  alvorligt...sådan	  nogle	  
ting.	  	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
Det	  er	  det	  jeg	  mener	  med,	  at	  det	  er	  en	  sketch,	  
som	  50	  mennesker	  kunne	  sidde	  og	  se	  på....de	  
rigtige	  steder...og	  nyde.	  	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
Dramaturgisk	  er	  det	  helt	  ok.	  Det	  er	  det,	  jeg	  
mener.	  
	  
H	  
Ja....Så	  tror	  jeg	  egentlig	  også	  du	  har	  sagt	  lidt...for	  
ellers	  ville	  jeg	  have	  spurgt	  til,	  hvad	  der	  konkret	  
i	  musikken	  gav	  dialog-‐følelsen.	  Var	  det	  spejling,	  
var	  det	  gensidighed,	  var	  det	  noget	  andet...Men	  
du	  har	  egentlig	  beskrevet	  det	  nu.	  	  
	  
T	  
Begge	  dele.	  Både	  spejling	  og	  gensidighed....og	  
igen	  denne	  her	  formfasthed....Så	  er	  det	  høj	  
volumen,	  så	  er	  det	  lav	  volumen,	  så	  er	  det	  
hurtigt,	  så	  er	  det	  enkelt-‐toner....	  (han	  laver	  en	  
hurtig,	  trommeagtig	  lyd),	  men	  aldrig	  pludder.	  
	  
H	  
Nej?	  
	  
T	  
Eller...kun	  meget	  korte...sommertider	  hen	  mod	  
slutningen...og	  så...bfang	  (kraftig,	  tydelig	  lyd,	  
der	  indikerer	  afslutning).	  	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
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Og	  så	  den	  karakteristiske:	  'Så	  ...(fejende	  
håndbevægelse)	  -‐	  færdig!'	  'Videre,	  hvad	  skal	  vi	  
så?'	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
Jeg	  kan	  også	  bruge	  en	  madlavningsmetafor.	  Jeg	  
er	  meget,	  meget	  dårlig	  til	  at	  lave	  mad.	  Jeg	  kan	  
ikke	  fordrage	  det.	  Og	  der	  går	  sikkert	  ikke	  længe	  
efter	  L	  er	  flyttet,	  før	  jeg	  vil	  have	  et	  forhold	  til	  
mad,	  hvor	  jeg	  går	  ned	  på	  hjørnet	  og	  spiser	  
burgere,	  for	  jeg	  hader	  at	  være	  i	  køkkenet.	  Og	  
det	  gør	  jeg	  blandt	  andet,	  fordi	  jeg	  ikke	  kan	  
finde	  ud	  af	  det.	  Jeg	  kan	  ikke	  improvisere.	  
	  
H	  
Ok	  
	  
T	  
Jeg	  har	  en	  spillefrøken	  over	  mig,	  når	  jeg	  er	  i	  et	  
køkken.	  'Der	  står	  50,	  gud,	  jeg	  kom	  til	  at	  tage	  40	  
gram.	  Så	  må	  jeg	  nok	  hellere	  finde	  10	  gram	  
til'.....Og	  L	  har	  haft	  det	  på	  samme	  måde.	  Det	  skal	  
gå	  lige	  efter	  en	  liste.	  	  
	  
H	  
Ok	  
	  
T	  
Mens	  jeg	  kan	  jo	  se,	  andre	  mennesker	  de	  kan	  
udfolde	  sig	  sådan	  der.	  Jeg	  er	  helt	  misundelig	  på	  
dem	  i	  køkkenet.'	  ...Jeg	  tror,	  vi	  skal	  ha'	  lidt	  surt	  
her,	  og...'	  	  
	  
H	  
Mmmm	  
	  
T	  	  
Der	  var	  den	  udefrakommende	  form,	  som	  
spærrer	  L	  -‐	  også	  socialt	  sommetider,	  nu	  taler	  
jeg	  tilbage	  i	  den	  raske	  tid,	  den	  kender	  jeg	  f.eks.	  
fra	  køkkenet.	  Jeg	  er	  mere	  social	  i	  
sammenhænge,	  end	  hun	  er,	  men	  jeg	  er	  ligeså	  
indespærret,	  når	  det	  handler	  om	  at	  lave	  mad,	  
som	  jeg	  oplever,	  hun	  er.	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  

Og	  det	  bliver	  hun	  frigort	  af	  (peger	  på	  skærmen)	  
på	  en	  måde,	  som	  hun	  ikke	  har	  været	  i	  sit	  
tidligere	  liv,	  så	  jeg	  næsten	  bliver...falder	  for	  den	  
der	  romantik,	  som	  nogle	  af	  Alzheimer-‐
forfatterne	  beskriver	  om,	  at	  der	  kommer	  det	  
sande	  frem,	  der	  kommer	  natur	  frem....den	  ædle	  
vilde,	  ikke,	  som	  gemmer	  sig	  under	  kulturen.	  	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
Det	  er	  lige	  før,	  jeg	  har	  troet	  på	  det.	  Og	  har	  
oplevet	  det	  sammen	  med	  dig	  og	  hende,	  ved	  det	  
du	  har	  gjort....Den	  ukultiverede,	  med	  direkte	  
adgang	  til	  sine	  STORE	  evner,	  ikke,	  for	  de	  ER	  
store.	  Det	  siger	  J	  også.	  Hun	  er	  jo	  sindsyg	  
musikalsk.	  	  	  
	  
H	  
Ja.	  Virkelig.	  	  
	  
T	  
Hun	  hører	  rigtig	  godt.	  	  
	  
H	  
Ja.	  Det,	  du	  siger	  nu,	  er	  også	  noget,	  jeg	  ville	  
spørge	  til.	  Det	  var	  den	  dag	  hvor	  -‐	  det	  gjorde	  
meget	  indtryk	  på	  mig	  -‐	  da	  du	  vendte	  dig	  om,	  
lige	  da	  du	  gik	  ud,	  så	  sagde	  du	  nemlig:	  'Jeg	  bliver	  
så	  rørt.	  I	  det	  her	  rum	  kommer	  hun	  frem,	  den	  
kvinde,	  jeg	  elskede.'	  Der	  kom	  nogle....nu	  har	  du	  
lige	  beskrevet	  nogle	  nye	  sider	  af	  L,	  du	  ikke	  har	  
set	  før,	  men	  jeg	  vil	  gerne...	  
	  
T	  
Ja.	  
	  
H	  
Fordi	  musikterapien	  har	  også	  det	  sigte,	  at	  
prøve	  at	  være	  identitet-‐støttende.	  Hvad	  for	  
nogle	  sider	  er	  det,	  du	  så?	  Nu	  har	  du	  sagt	  noget	  
om	  nogle	  nye	  sider,	  men	  ellers...Du	  pegede	  lidt	  
med	  din	  sætning	  der	  på	  nogle	  sider	  af	  L,	  der	  
havde	  været	  der,	  men	  var	  presset	  af	  
sygdommen,	  men	  kom	  frem.	  Hvad	  tænkte	  du	  
på	  omkring	  det?	  	  	  
	  
T	  
Er	  det	  et	  for	  køligt	  ord	  at	  sige	  intelligens?	  	  
	  
H	  
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Nej	  
	  
T	  
Hun	  har	  en	  meget	  stor	  intelligens,	  som	  har	  
været	  utrolig	  charmerende..også.	  Fordi	  den	  er	  
hurtig...som	  en	  fiskestime.	  Der	  var	  et	  glimt	  at	  
det,	  da	  vi	  gik	  fra	  den	  første	  forfærdelige	  
samtale,	  hvor	  aflastningsplejen	  skulle	  aftales.	  	  
	  
H	  
Der	  hvor	  hun	  foreslog,	  at	  du	  skulle	  tage	  derud?	  	  
	  
T	  
Ja.	  Ikke?	  
	  
(Vi	  griner).	  
	  
T	  
At	  sætte	  folk	  skakmat	  på	  den	  måde.	  Det	  er	  
noget,	  jeg	  har	  været	  meget	  forelsket	  i	  .	  	  
	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
Det	  lyder	  egentlig	  lidt	  underligt	  -‐	  skakmat,	  men	  
altså,du	  forstår	  ....de	  der	  hurtige	  glimt,	  den	  der	  
vivacitet,	  livlighed.	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
Livlighed.	  Som	  er	  så	  sigende	  en	  kontrast	  til	  de	  
der	  afdøende	  -‐	  som	  der	  er	  i	  så	  mange	  andre	  
sider	  af	  hende.	  	  	  	  
	  
H	  
Mmm	  
	  
T	  
Når	  vi	  skal	  ud	  af	  døren,	  skal	  vi	  nærmest	  
begynde	  en	  time	  før....finde	  ting...have	  
strømper	  på.	  	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
Det	  er	  så	  tungt	  altsammen.	  	  
	  

H	  
Ja.	  
	  
T	  
(Han	  viser	  i	  luften	  hurtige	  bevægelser	  med	  
hænder,	  der	  henviser	  til	  livlighed	  -‐	  og	  smiler)	  
	  
H	  
Ja.	  Hun	  er	  jo	  enorm	  hurtig	  og	  enormt	  livlig.	  
	  
T	  
Det	  er	  jo	  det!	  
	  
H	  
...og	  humoristisk	  og	  udfordrende.	  Der	  er	  alle	  
mulige	  sider	  af	  hende,	  som	  kan	  komme	  til	  
udtryk.	  	  
	  
T	  
Det	  kommer	  til	  udtryk	  i	  musikken,	  og	  kun	  i	  
musikken	  nu.	  	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
Det	  er	  det,	  jeg	  mener...	  
	  
H	  
Ok.	  Ja,	  for	  det	  har	  jeg	  jo	  selv....hvad	  tænker	  du	  
om	  den	  metafor	  med	  at	  gå	  bagom	  sproget	  så?	  
Når	  sproget	  forfalder.	  Det	  er	  jo	  også	  lidt	  det,	  vi	  
har	  rørt	  ved	  nu,…	  jeg	  har	  sagt	  noget,	  og	  du	  har	  
sagt	  noget	  om	  at	  se	  musikken	  som	  en	  måde	  at	  
kunne	  kompensere	  for	  det	  tabte	  sprog.	  
	  
T	  
Det	  er	  snarere	  det...Bagom	  sproget	  og	  
nedenunder	  sproget,	  det	  er	  også	  noget,	  vi	  
bruger	  meget	  i	  mit	  fag,	  ikke.	  For	  mig	  i	  denne	  
her	  situation,	  da	  opleves	  det	  snarere	  som	  at	  gå	  
et	  andet	  sted	  hen	  end	  sproget.	  	  
	  
H	  
Mmmm	  
	  
T	  
Altså	  igen	  denne	  her	  hjerne	  (han	  peger	  på	  
skitsen	  på	  notesblokken).	  Sproget	  er	  væk,	  men	  
musikaliteten	  sidder	  åbenbart	  et	  andet	  sted.	  	  
	  
H	  
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Ja	  
	  
T	  
Som	  ikke	  er	  så	  formløshedsramt.	  	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
Så	  det	  er	  et	  alternativ	  til	  sproget.	  	  
	  
H	  
Og	  det	  vil	  jeg	  prøve	  at	  stille	  skarpt	  på,	  hvordan	  
man	  kan	  se	  det	  alternativ.	  Hvad	  er	  
improvisation	  som	  begreb	  og	  som	  metode,	  og	  
hvilke	  muligheder	  rummer	  det?	  Og	  nu	  er	  det	  så	  
i	  denne	  her	  case	  med	  L....Men	  ligesom	  gå	  rundt	  
omkring	  det	  og	  se	  det	  
(improvisationen)...hvordan	  opstod	  det,	  og	  
hvordan	  udviklede	  det	  sig	  i	  forløbet.	  Og	  de	  her	  
klip,	  som	  vi	  så	  nu,	  var	  fra	  de	  første	  sessioner.	  
Hvordan	  oplevede	  DU,	  at	  det	  opstod?	  Hvad	  var	  
det	  for	  nogle	  frø,	  der	  pludselig	  var	  der,	  og	  
hvordan	  blev	  de	  vandet?	  	  
	  
T	  
Ja,	  det	  er	  jo	  dig,	  der	  er	  den	  store	  gartner	  og	  
vandingsmester.	  Det	  siger	  jeg	  ikke	  for	  at	  være	  
flink,	  men	  fordi	  det	  er	  et	  faktum.	  Jeg	  kan	  ikke	  
vande	  det	  frem.	  	  
	  
H	  
Nej,	  nej.	  Men	  set	  fra	  sidelinjen	  -‐	  nu	  var	  du	  med	  i	  
mange	  sessioner	  -‐	  du	  så	  det	  også	  over	  tid.	  	  
	  
T	  
Ja,	  ja.	  	  
	  
H	  
Om	  det	  blev	  anderledes,	  kan	  du	  huske	  noget	  
om	  det?	  	  
	  
T	  
Nej,	  det	  er	  der	  jo	  stadigvæk,	  når	  I	  er	  sammen,	  
ikke.	  
	  
H	  
Ja.	  Jeg	  var	  jo	  spændt	  i	  går,	  hvor	  der	  var	  gået	  to	  
måneder,	  og	  vi	  startede	  med	  en	  improvisation	  
på	  tyve	  minutter...Det	  var	  lidt	  som	  om,	  der	  var	  
noget	  sparet	  op.	  	  
	  

T	  
Det	  var	  der?	  
	  
H	  
Men	  set	  udefra,	  sådan	  nogle	  ting	  som	  f.eks.	  i	  de	  
første	  sessioner,	  var	  det	  tit	  noget,	  der	  
udviklede	  sig	  ud	  af	  en	  sang,	  vi	  havde	  spillet	  
eller	  sunget....	  
	  
T	  
Mmmm	  
	  
H	  
Hvorimod	  det	  blev	  til,	  at	  jeg	  kunne	  sige:'	  Skal	  vi	  
hilse	  på	  hinanden	  i	  musikken?	  Skal	  vi	  lave	  en	  
goddag-‐improvisation?'.	  Og	  så	  lige	  til	  det.	  Så	  
det	  gik	  fra	  at	  være	  noget,	  der	  var	  knyttet	  til	  
noder	  og	  forbundet	  med	  kendte	  melodier	  til	  
noget,	  der	  var	  uden.	  
	  
T	  
Jeg	  kan	  give	  dig	  en	  anden	  måde,	  jeg	  oplever	  det	  
...?(utydeligt	  i	  optagelsen)...sprog.	  Det	  
ejendommelig	  ved	  sprog,	  og	  det	  fuldstændig	  
ufattelige	  ved	  børn,	  når	  de	  begynder	  at	  tale,	  det	  
er,	  at	  man	  kan	  sige	  noget,	  man	  aldrig	  har	  hørt	  
før...Børn	  siger	  sætninger,	  som	  ikke	  er	  
efterligninger.	  De	  starter	  med	  at	  efterligne	  
noget,	  nogen	  siger,	  men	  så	  kan	  de	  pludselig	  
sige	  noget,	  som	  de	  aldrig	  har	  hørt,	  som	  de	  
komponerer.	  	  
	  
H	  
Mmm	  
	  
T	  
Som	  Brandes	  siger;	  'Der	  er	  system	  i	  børnenes	  
sprogfejl,	  når	  det	  siger:	  ‘Du	  lyvede’	  I	  stedet	  for	  
‘Du	  løj.’	  Så	  overfører	  de	  en	  bøjningsform	  til	  et	  
sted,	  hvor	  den	  ikke	  hører	  hjemme.....Men	  det	  
fantastiske	  ved	  sprog	  er,	  at	  man	  kan	  sige	  noget,	  
man	  aldrig	  har	  hørt.	  Og	  det	  fantastisk	  ved	  disse	  
her	  improvisationer	  er,	  at	  hun	  kan	  spille	  noget,	  
hun	  aldrig	  har	  spillet.	  	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
Og	  som	  ikke	  står	  i	  noderne.	  Det	  er	  i	  den	  
henseende,	  at	  det	  kommer	  nærmest	  på.	  Jeg	  kan	  
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næsten	  ikke	  sige	  det	  tydeligere,	  hvorfor	  det	  er	  
et	  sprog,	  I	  spiller.	  	  
	  
H	  
Okay	  
	  
T	  
I	  siger	  begge	  to	  noget,	  som	  I	  ikke	  efterligner	  
efter	  nogen	  som	  helst	  anden.	  	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
Men	  bruger	  hinandens	  musikalitet	  til	  at	  sætte	  
nogle	  ting	  sammen,	  sætte	  nogle	  toner	  sammen,	  
på	  en	  måde	  som...som	  først	  og	  fremmest	  er	  
jeres	  udtryk	  nu,	  og	  ikke	  samplet	  et	  eller	  andet	  
sted	  fra.	  	  
	  
H	  
Ja.	  Det	  er	  jo	  den	  der	  helt	  direkte	  kontakt.	  Der	  er	  
ikke	  en	  komponist,	  der	  står	  imellem,	  der	  er	  
ikke	  et	  nodebillede,	  man	  skal	  forholde	  sig	  til.	  
Det	  er	  jo	  en	  måde	  at	  være	  sammen	  i	  musikken,	  
der	  er	  fuldstændig	  direkte	  og	  nu	  og	  her,	  og	  det	  
er	  de	  følelser	  der	  er	  i	  spil	  lige	  nu,	  som	  vi	  er	  
omkring	  i	  musikken.	  	  
	  
T	  
Mmm,	  ja.	  	  
	  
H	  
Der	  er	  nogle,	  der	  også	  kan	  se	  sproget	  som,	  at	  
det	  også...det	  åbner	  en	  masse	  muligheder,	  når	  
vi	  får	  sproget,	  men	  det	  fjerner	  os	  også	  fra	  det	  
spontane	  niveau.	  Sproget	  abstraktliggør	  jo	  
også.	  
	  
T	  
Nu	  taler	  du	  om	  sprog	  som	  sprog?	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
Så	  vi	  taler	  om	  ord	  nu.	  	  
	  
H	  
Ja.	  Og	  at	  der	  måske	  er	  noget	  i	  dét	  med	  -‐	  før	  vi	  
får	  sproget	  som	  mennesker….en	  spontanitet	  og	  
en	  direktehed	  

	  
T	  
Ja..(tøvende)	  
	  
H	  
..som	  bliver	  svækket,	  når	  sproget	  kommer.	  Så	  
åbner	  sproget	  en	  masse	  andre	  muligheder.	  	  
	  
T	  
Det	  er	  det!	  
	  
H	  
Men	  det,	  der	  er	  interessant	  ved	  at	  se	  musikken	  
som	  noget	  førsprogligt	  eller	  ikke-‐sprogligt,	  det	  
er	  den	  her	  direkte	  måde	  at	  kommunikere	  
på...uden	  brug	  af	  ord.	  	  
	  
T	  
Det	  kan	  man	  sige.	  Men	  man	  kan	  også	  vende	  det	  
om	  og	  sige,	  at	  det,	  du	  anklager	  sproget	  for,	  det	  
er	  spillefrøken-‐sproget,	  at	  man	  har	  nogle	  regler	  
for,	  hvad	  man	  siger,	  og	  hvordan	  man	  opfører	  
sig	  sprogligt,	  og	  så	  har	  vi	  nogle	  mennesker	  -‐	  de	  
hedder	  digtere	  -‐	  som	  kan	  bryde	  det	  og	  sætte	  
det	  sammen	  på	  en	  anden	  måde.	  Men	  heldigvis	  
kan	  almindelig	  mennesker	  også,	  og	  navnlig	  
børn,	  bryde	  det.	  	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
På	  en	  sjov	  måde.	  	  
	  
H	  
Jeg	  kommer	  nok	  til	  at	  bruge	  ham	  her	  Daniel	  
Stern,	  og	  jeg	  sendte	  dig	  lige	  et	  citat	  af	  ham,	  han	  
siger	  jo	  noget	  om	  det	  her	  begreb	  
vitalitetsdynamik,	  mener	  han,	  kan	  
sammenlignes	  med	  metaforer	  i	  
sproget....Måden	  noget	  folder	  sig	  ud	  på.	  Det	  er	  
ikke	  indholdet,	  det	  er	  måden,	  noget	  bliver	  
levendegjort	  på.	  	  
	  
T	  
Ja.	  
	  
H	  
Og	  det	  er	  nogle	  af	  de	  ting,	  synes	  jeg	  selv,	  er	  
spændende	  ved	  improvisationen,	  det	  er....det	  er	  
jo	  ikke	  det,	  at	  der	  pludselig	  opstår	  en	  leg	  på	  
trommer	  (jeg	  viser	  med	  hænderne,	  hvordan	  
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det	  skete	  i	  klippet,	  der	  blev	  vist),	  det	  er	  jo	  
måden	  noget	  opstår	  og	  det	  vokser	  på.	  Og	  hvem	  
følger	  hvem,	  og	  hvem	  byder	  ind	  i	  denne	  her	  
dans,	  eller	  hvad	  man	  skal	  kalde	  det,	  der	  
opstår....Og	  som	  du	  startede	  med	  at	  sige;	  Ting	  
får	  en	  form,	  en	  kurve,	  hvordan	  er	  den	  kurve	  så,	  
og	  hvordan	  udvikler	  den	  sig?	  Det	  er	  sådan	  
noget	  med	  at	  give	  ting	  retning...og	  kraft	  og...om	  
det	  så	  er	  en	  bevægelse,	  eller	  en	  tone,	  en	  lyd.	  	  
	  
T	  	  
Samt	  interaktionen	  i	  det.	  	  
	  
H	  
Ja.	  Præcis.	  
	  
T	  
Til	  hinanden.	  Det	  ville	  jo	  set	  helt	  anderledes	  ud,	  
vil	  jeg	  tro,	  hvis	  du	  slog	  på	  xylofonen.	  Der	  er	  
sammenhængen.	  	  
	  
H	  
Så	  noget	  at	  det,	  jeg	  tænker	  ind	  i	  det,	  er	  jo	  også	  
den	  mulighed,	  der	  opstår	  for	  L,	  for	  både	  at	  
være	  et	  menneske,	  der	  tager	  initiativ	  til	  
noget,..en	  idé,	  et	  eller	  andet,	  som	  jeg	  så	  samler	  
op,	  spejler,	  og	  så	  er	  dialogen	  i	  gang.	  
	  
T	  
Ja	  
	  
H	  
Men	  netop	  at	  kunne	  bruge	  improvisationen	  
som	  en	  måde,	  hvor	  hun	  stadigvæk	  kan	  være	  
den,	  der	  tager	  initiativ,	  eller...Hvordan,	  hvis	  du	  
prøver	  at	  tænke	  rollerne	  i	  det?	  Kan	  du	  så	  sig	  
noget	  om	  Ls	  rolle	  i	  det?	  Noget	  nærmere,	  
hvordan	  hun	  har	  været	  i	  improvisationen?	  
	  
T	  
Jeg	  tror	  ikke,	  at	  jeg	  kan	  finde	  nye	  måder	  at	  sige	  
det	  på.	  ...Det	  er	  evnen	  til	  at	  tage	  initiativ,	  og	  
evnen	  til	  at	  reagere	  på...en	  replik.	  	  
	  
H	  
Mmm	  
	  
T	  
Begge	  dele	  er	  forsvundet	  i	  almindelig	  omgang	  i	  
øjeblikket,	  både	  sprogligt	  og	  kropsligt.	  	  
	  
H	  

Ja	  
	  
T	  
Men	  i	  musikken	  kan	  hun	  tage	  initiativ	  og	  
reagere	  på	  et	  initiativ.	  Det	  er	  dér	  det	  virker	  på	  
mig	  som	  en	  samtale.	  	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  	  
En	  animeret	  samtale	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
Og	  det	  er	  måske	  også	  derfor,	  at	  jeg	  ikke	  kan	  få	  
det	  til	  at	  fungere	  derhjemme,	  at	  få	  hende	  til	  at	  
improvisere.	  Jeg	  har,	  du	  ved	  (han	  spiller	  på	  en	  
fløjte	  i	  luften)	  spillet	  'Under	  den	  hvide	  bro',	  
hvor	  det	  lykkedes,	  lige	  en	  enkelt	  gang.	  	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
Det	  er	  muligt,	  at	  hvis	  jeg	  var	  musikalsk	  og	  
spillende	  som	  I,	  så	  ville	  det	  være	  bedre.	  	  
	  
H	  
Men	  det	  bliver	  man	  jo	  trænet	  i	  som	  
musikterapeut...Men	  det	  er	  jo	  også...Nu	  så	  vi	  de	  
her	  første	  sessioner,	  og	  vi	  så	  den	  allerførste	  
gang,	  der	  blev	  improviseeret,	  og	  det	  er	  meget	  
spændende,	  det	  der	  med....L	  spiller	  én	  tone,	  
som	  jeg	  synes,	  der	  er	  en	  invitation	  i,	  og	  jeg	  
griber	  den	  i	  hvert	  fald	  og	  spiller	  én	  tone,	  på	  den	  
måde,	  der	  kalder	  på	  -‐	  kom	  igen,	  skal	  vi	  tale	  
sammen,	  skal	  vi	  gøre	  noget	  her?	  Og	  nu	  siger	  du	  
animeret	  dialog.	  Jeg	  har	  i	  hvert	  tilfælde	  en	  
oplevelse	  af,	  at	  det	  har	  været	  meget,	  meget	  
ligeværdigt	  i	  den	  måde	  at	  være	  i	  musikken	  på.	  	  	  	  	  
	  
T	  
Også	  det	  
	  
H	  
Og	  det	  tænker	  til	  dels	  også	  er	  fordi,	  hun	  er	  
meget	  musikalsk,	  hun	  former	  ting	  så	  smuk,	  det	  
er	  så	  organisk.	  Og	  hun	  er	  meget	  struktureret,	  
hun	  spiller	  meget	  i	  klare	  perioder.	  Men	  udover	  
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det,	  så	  er	  det	  altså	  også	  ift.	  det	  at	  tage	  initivativ	  
og	  plads	  i	  musikken,	  der	  har	  været	  et	  meget	  
stort	  ligeværd,	  føler	  jeg.	  	  
	  
T	  
Jeg	  er	  fuldstændig	  enig.	  	  
	  
H	  
Hun	  har	  jo	  ikke	  ret	  gerne	  villet	  spille	  alene	  
ellers.	  	  
	  
T	  
Nej.	  
	  
H	  
Det	  virker	  som,	  hun	  godt	  kunne	  lide	  det,	  at	  gøre	  
det	  sammen,	  at	  tale	  sammen	  i	  musikken	  eller	  
være	  sammen	  i	  musikken.	  
	  
T	  
Og	  dertil	  kan	  jeg	  føje,	  at	  hendes	  solospil	  
derhjemme	  også	  er	  aftaget.	  	  
	  
H	  
Ok	  
	  
T	  
Jeg	  skal	  tigge	  og	  trygle	  for	  at	  få	  hende	  til	  at	  
spille	  de	  samme	  fire	  stykker,	  Mozart	  og	  Jan	  
Johanson	  og	  sådan...det	  bliver	  sommetider	  
meget	  kort.	  	  
	  
H	  
Ok	  
	  
T	  
Der	  forsvinder	  hele	  den	  der	  tidsfornemmelse.	  
'Ok,	  så	  går	  jeg	  ind	  og	  spiller'.	  Så	  spiller	  hun	  
halvanden	  nodelinje.	  ‘Så,	  nu	  er	  det	  nok’.	  	  
	  
H	  
Ok,	  ja.	  Men	  musikterapien	  med	  demensramte	  
sigter	  rigtig	  meget	  mod	  at	  give	  positive	  
interaktioner,	  og	  hun	  virker	  virkelig	  til	  at	  have	  
nydt	  improvisationerne	  eller	  virkelig	  nyde	  det.	  	  
	  
T	  
I	  den	  grad.	  Det	  må	  man	  jo	  også	  må	  mange	  
måder	  give	  sig	  tilfreds	  med,	  er	  der	  et	  godt	  
øjeblik,	  så	  er	  der	  et	  godt	  øjeblik.	  Det	  varer	  ikke.	  	  
	  
H	  

Mmm	  
	  
T	  
Selv	  ikke	  det	  forfærdelige	  øjeblik,	  som	  nu	  
rundbordssamtalen	  derovre	  om	  fremtiden,	  
ikke,	  (T	  refererer	  til	  mødet,	  hvor	  L	  to	  dage	  før	  
fik	  besked	  om	  at	  skulle	  flytte	  på	  plejehjem),	  
som	  du	  kan	  få	  et	  langt	  referat	  af,	  som	  gik	  os	  alle	  
meget	  stærkt	  på.	  Så	  går	  N	  (datteren)	  og	  jeg	  
selvfølgelig	  bagefter	  ned	  på	  en	  café	  og	  sætter	  
os,	  og	  køber	  lagkage	  og	  chokolade	  osv.,	  og	  der	  
er	  ikke	  gået	  fem	  minutter.	  Så	  prøver	  vi	  at	  
nærme	  os	  emnet.	  ‘Men	  hvad	  for	  et	  møde?'	  'Det	  
møde	  vi	  lige	  kommer	  fra'.	  'Har	  der	  været	  et	  
møde?'	  (Han	  visker	  en	  tavle	  ren	  i	  luften).	  
Disparu.	  	  
	  
H	  
Hmm,	  ja...	  
	  
T	  
Det	  har	  sine	  fordele.	  Så	  behøver	  man	  ikke	  sidde	  
og	  tude	  resten	  af	  aftenen	  over	  det,	  men	  det	  er	  
også	  forfærdeligt.	  	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
Men	  der	  har	  været	  gode	  øjeblikke,	  og	  det	  er	  der	  
stadigvæk.	  Og	  det	  er	  også	  derfor,	  at	  vi	  meget	  
gerne	  vil	  have...men	  det	  vender	  vi	  tilbage	  til	  
(Underforstået	  mere	  musikterapi	  med	  L).	  Det	  
skulle	  vi	  ikke	  snakke	  om	  i	  dag.	  	  
	  
H	  
Nej	  
	  
T	  
Jeg	  sidder	  og	  ævler.	  De	  skal	  hellere	  stille	  alle	  de	  
spørgsmål,	  som...	  
	  
	  
H	  
Ja,	  men	  prøver	  at	  mærke	  efter...det	  er	  også	  som	  
sådan	  noget	  (et	  interview)	  skal	  være,…	  så	  
opstår	  det	  i	  en	  rækkefølge	  og	  et	  flow...øh....Jeg	  
prøver	  at	  analysere	  det	  lidt,	  det	  skal	  jeg	  jo	  lære	  
noget	  af,	  at	  se	  alt	  det	  her	  som	  klinisk	  
improvisation.	  Jeg	  har	  nogle	  redskaber….	  
	  
T	  
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Det	  er	  det	  
	  
H	  
Og	  jeg	  er	  blevet	  trænet	  i	  en	  bestemt	  
forholdemåde,	  helt	  bevidst.	  
	  
T	  
Du	  er	  på	  job	  
	  
H	  
Skal	  jeg	  være	  støttende,	  skal	  jeg	  være	  
udfordrende,	  hvordan	  skal	  jeg	  møde	  det	  andet	  
menneske	  igennem	  musikken.	  Hvad	  er	  det	  
brug	  for,	  ift.	  hvad	  har	  man	  sat	  sig	  af	  mål.	  Og	  der	  
kan	  man	  sige,	  at	  mine	  mål	  er,	  som	  blev	  
beskrevet	  i	  behandlingsoplægget	  for	  L.	  	  
	  
T	  
Ja	  
	  
H	  
..det	  var	  jo	  egentlig	  kun	  at	  skabe	  tryghed	  
omkring	  improvisationen,	  og	  det	  var	  jo	  også	  
nyt	  for	  mig,	  jeg	  havde	  jo	  ikke...	  
	  
T	  
Meget	  vellykket	  
	  
H	  
Ja,	  men..jeg	  kommer	  i	  hvert	  tilfælde	  til	  at	  se	  på,	  
hvordan	  -‐	  om	  man	  kan	  skille	  det	  ad,	  det	  kan	  
godt	  være,	  at	  det	  er	  er	  en	  teoretisering	  -‐	  men	  se	  
lidt	  på,	  hvor	  L	  var	  i	  improvisationen,	  hvordan	  
jeg	  var,	  og	  hvad	  var	  det,	  der	  skete	  i	  relationen	  
mellem	  os.	  	  
	  
T	  
Mmmm	  
	  
H	  
Og	  hvordan	  blev	  det	  bygget	  op.	  Og	  der	  tænker	  
jeg	  bl.a	  på,	  at	  i	  starten	  var	  der	  brug	  for	  noget	  
genkendeligt,	  sangene...eller	  da	  jeg	  i	  den	  tredje	  
session	  introducerede	  denne	  her	  lille	  sekvens,	  
noteret	  med	  to	  stemmer	  på	  et	  nodesystem,	  
inspireret	  af	  Pachelbels	  canon,	  som	  hun	  var	  så	  
glad	  for.	  	  
	  
T	  
Som	  jeg	  jævnligt	  spiller	  for	  hende	  hjemme	  
	  
H	  

Som	  jeg	  tænkte:	  'Det	  her	  er	  faktisk	  et	  godt	  
pædagogisk	  greb,	  ift.	  at	  det	  vil	  få	  musikken	  til	  
at	  lyde,	  som	  hun	  gerne	  vil	  have	  det	  til'.	  	  
	  
T	  
Ja	  
	  
H	  
Og	  jeg	  kan	  nemt	  fylde	  noget	  ud.	  Det	  vil	  hun	  føle,	  
er	  en	  gangbar	  vej	  at	  nærme	  sig	  
improvisationen	  på.	  	  
	  
T	  
Ja.	  Det	  tror	  jeg,	  du	  har	  fuldstændig	  ret	  i.	  	  
	  
H	  
Men	  hvordan	  ser	  du	  forløbet	  på	  den	  måde?	  Du	  
sagde	  i	  den	  opfølgende	  samtale,	  at	  det	  var	  
fantastisk	  at	  se	  et	  punkt,	  hvor	  der	  var	  
udvikling.	  	  
	  
T	  
Ja	  
	  
H	  
Men	  lærte	  hun	  noget?	  Lærte	  hun	  nye	  
færdigheder,	  eller	  kan	  man	  ikke	  skille	  det	  ad	  
fra	  det	  du	  sagde,	  at	  hun	  har	  sluppet	  den	  der	  
spillefrøken?	  	  
	  
T	  
Det	  er	  vel	  to	  måder	  at	  sige	  det	  samme	  på,	  ikke?	  
	  
H	  
Ja?	  
	  
T	  
At	  spille	  uden	  den,	  det	  er	  jo	  at	  lære	  noget.	  Det	  
er	  at	  gøre	  noget,	  man	  ikke	  har	  gjort	  før.	  	  
	  
H	  
Det	  er	  jo	  at	  aflære	  noget	  så	  i	  hvert	  tilfælde.	  	  
	  
T	  
Ja.	  
	  
H	  
En	  bestemt	  tilgang	  til..	  
	  
T	  
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Det	  er	  den	  ædle	  vilde-‐tanken	  igen,	  ikke?	  Væk	  
med	  kulturfernissen,	  så	  kommer	  der	  noget	  
ædelt	  frem,	  ikke?	  
	  
	  
H	  
Ja.	  
	  
T	  
Og	  det	  skriver	  de	  jo	  om,	  nogle	  af	  de	  der	  
Alzheimer-‐filosoffer.	  Jeg	  har	  set	  det	  ét	  eneste	  
sted,	  og	  det	  er	  i	  det	  her	  lokale	  sammen	  med	  dig.	  
	  
H	  
Set	  hvad	  konkret?	  
	  
T	  
Set	  at	  der	  er	  noget,	  der	  er	  bedre,	  end	  det	  var	  
før.	  	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
Der	  kom	  noget	  frem,	  der	  er	  bedre,	  nemlig	  
hendes	  improvisation.	  De	  improvisationer,	  du	  
har	  spillet	  her,	  dem	  har	  jeg	  ikke	  hørt	  hele	  livet.	  
Og	  de	  er	  pragtfulde.	  
	  
H	  
Mmmm	  
	  
T	  
De	  er	  en	  nydelse	  for	  mig	  at	  høre,	  de	  er	  en	  
nydelse	  for	  hende	  at	  lave.	  De	  er	  sjove	  også.	  Der	  
er	  en	  helt	  masse,	  som	  jeg	  tænker,	  nej,	  det	  har	  
ligget	  derinde	  altid,	  hvorfor	  er	  det	  ikke	  kommet	  
frem?	  
	  
H	  
Og	  det	  gav	  du	  udtryk	  for	  et	  par	  gange,	  hvor	  jeg	  
oplevede,	  at	  L	  forstod	  godt	  den...det	  du	  
sagde...Du	  brugte	  en	  legende	  ironi	  én	  af	  
gangene:	  'Hvorfor	  har	  du	  ikke	  spillet	  det	  
derhjemme?	  Jeg	  føler	  mig	  snydt'.	  	  
	  
T	  
Ja	  
	  
H	  
Sagde	  du	  kærligt	  til	  hende.	  Og	  så	  sagde	  hun:	  
'Hvad?'.	  Og	  så	  gjorde	  hun	  sådan	  her	  (Jeg	  

spejler,	  hvordan	  L	  dengang	  Iavede	  nonverbalt	  
skuespil	  ved	  at	  gabe	  og	  tage	  hånden	  op	  til	  
munden	  for	  at	  vise,	  at	  det	  her	  er	  kedeligt	  at	  
høre	  på).	  
	  
T	  
Ja,	  ja.	  (Der	  grines)	  Det	  er	  en	  anden	  side	  af	  det.	  
Alt,	  som	  ligner	  patos.	  (T	  laver	  en	  bevægelse,	  
hvor	  han	  fører	  højre	  hånd	  hurtigt	  i	  bordet,	  som	  
var	  det	  en	  kniv,	  der	  skærer	  noget	  af	  med	  stor	  
kraft).	  
	  
H	  
Ja....Noget	  jeg	  også	  gerne	  ville	  spørge	  dig	  om,	  
det	  er...tror	  du,	  at	  man	  kan	  sige,	  at	  hendes	  
musikforståelse	  har	  ændret	  sig	  i	  løbet	  af	  
forløbet?	  Eller	  den	  der	  aflæring,	  vi	  har	  talt	  om.	  	  
	  
T	  	  
Jeg	  har	  svært	  ved	  at	  bruge	  ordet	  forståelse	  i	  
denne	  her	  forbindelse	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
Det	  er	  udøvelse.	  Og	  hvad	  hun	  forbinder	  med	  
det....?	  Det	  fortaber	  sig	  ved	  alle	  mennesker,	  
men	  det	  gør	  det	  i	  endnu	  højere	  grad	  med	  
Alzheimers	  patienten.	  Jeg	  kan	  kun	  se	  adfærd.	  
Og	  håbe	  at	  jeg	  afkoder	  den	  rigtig.	  	  
	  
H	  
Ja.	  
	  
T	  
Men	  om	  der	  ligefrem	  er	  forståelse.	  Det	  ved	  jeg	  
ikke.	  	  
	  
H	  
Nej.	  Men	  for	  mig	  var	  det	  et	  tema	  ift.	  at...jeg	  ville	  
gerne	  have	  hende	  til	  at	  give	  det	  værdi,	  det	  her	  
frie	  udtryk,	  improvisationen	  udgør.	  Og	  
validere,	  at	  det	  er	  en	  værdifuld	  måde	  at	  være	  
sammen	  på.	  	  
	  
T	  
Men	  tror	  du	  ikke	  også,	  at	  du	  gør	  det,	  og	  vi	  gør	  
det	  tilsammen,	  ved	  at	  give	  udtryk	  for	  vores	  
glæde	  over,	  at	  hun	  gør	  det.	  	  
	  
H	  
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Jo	  
	  
T	  
Det	  er	  den	  eneste	  måde,	  man	  kan	  gøre	  det	  på.	  	  
	  
H	  
Den	  forsvandt	  også	  over	  tid	  den	  der...Der	  var	  
en	  specifik	  session,	  hvor	  hun	  sagde:	  'Det	  er	  ikke	  
noget'.	  Hvor	  jeg	  prøvede	  at	  sige	  til	  hende:	  'JEG	  
synes,	  det	  er	  noget'.	  Det	  er	  vores	  udtryk.	  Det	  har	  
sin	  egen	  værdi.	  Og	  jeg	  synes,	  det	  er	  dejligt,	  at	  vi	  
laver	  det	  sammen.	  
	  
T	  
Og	  hvis	  du	  bliver	  ved	  i	  to	  minutter,	  så...(T	  viser	  
den	  gaben,	  som	  L	  havde	  lavet	  for	  at	  illustrere,	  
at	  det	  var	  kedeligt	  at	  lytte	  på	  hans	  
kompliment).	  	  
	  
Vi	  griner	  
	  
H	  
Så	  sent	  som	  i	  går	  var	  der	  også	  en	  antydning	  af	  
det,	  da	  vi	  havde	  lavet	  den	  lange	  improvisation.	  
Og	  selvfølgelig	  kan	  man	  aldrig	  vide,	  hvordan	  
hun	  har	  oplevet	  tingene,	  men	  jeg	  så	  en	  
overordnet	  bevægelse	  fra	  at	  have	  en	  modstand	  
mod	  at	  improvisere	  -‐	  som	  også	  var	  koblet	  til	  
det	  med	  at	  spille	  på	  andre	  instrumenter	  -‐	  som	  
fortog	  sig.	  
	  
T	  
Det	  er	  det.	  	  
	  
H	  
Hun	  blev	  mere	  og	  mere	  tryg	  ved	  det.	  
	  
T	  
Og	  det	  er	  gennemgående	  i	  hele	  forløbet.	  	  
	  
H	  
Og	  netop	  til	  sidst	  -‐	  også	  som	  i	  går	  -‐	  søgte	  hun	  
straks	  klaveret.	  Det	  er	  jo	  det,	  hun	  gerne	  vil.	  Og	  
hun	  spørger	  ikke	  efter	  nogle	  noder.	  	  
	  
T	  
Tryghed	  er	  et	  godt	  ord	  i	  den	  forstand,	  at	  
hendes	  sygdom	  jo	  giver	  en	  tiltagende	  utryghed.	  
De	  har	  berettet	  om	  nogle	  episoder	  derovre	  (i	  
'Huset'),	  hvor	  hun	  bliver	  forvirret	  af	  for	  mange	  
mennesker	  og	  for	  mange	  muligheder.	  To	  biler,	  
skal	  hun	  i	  den	  ene	  eller	  den	  anden?	  Og	  så	  

begynder	  hun	  at	  blive	  udadreagerende,	  siger	  
de.	  Det	  har	  jeg	  dog	  heldigivis	  ikke	  oplevet.	  Men	  
det	  er	  jo	  deres	  kliniske	  ord	  for	  aggressiv,	  ikke?	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
Og	  man	  kan	  skimte	  sådan	  nogle	  aggressioner,	  
når	  hun	  ikke	  ved,	  hvad	  der	  skal	  ske.	  Der	  sidder	  
fem	  mennesker	  ved	  et	  bord,	  og	  et	  fad	  der	  går	  
rundt,	  der	  kan	  hun	  blive...hvem,	  hvad?	  Så	  stiller	  
hun	  det	  dér.	  'Kan	  du	  ikke	  sende	  det	  videre?'	  
Sådan	  nogle	  små	  ting	  skaber	  utryghed,	  og	  
utryghed	  skaber...ja	  aggression	  er	  et	  strækt	  
ord,	  ikke,	  men	  forstadierne	  for	  det.	  	  
	  
H	  
Ja.	  Der	  har	  hun	  jo	  virket	  meget	  tryg	  i	  det	  her	  
rum.	  
	  
T	  
Det	  er	  det.	  
	  
H	  
Hele	  vejen	  igennem.	  
	  
T	  
Og	  det	  er	  også	  mit	  indtryk	  at,	  at	  når	  prosessen	  
er	  gået	  så	  hurtig	  (T	  hentyder	  til	  indflytningen	  
på	  plejehjemmet),	  så	  er	  det	  fordi,	  de	  har	  preset	  
på	  fra	  'Huset',	  og	  har	  sagt	  at	  der	  skal	  være	  
nogle	  tryggere	  rammer,	  for	  hun	  er	  ved	  at	  være	  
utryg.	  	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
Jeg	  har	  fået	  berettet	  om	  en	  episode,	  hvor	  hun	  
kastede	  en	  sten	  efter	  én.	  Det	  går	  jo	  slet	  ikke.	  	  
	  
H	  
Nej.	  Selvfølgelig	  ikke.	  	  
	  
T	  
Jeg	  tror,	  at	  der	  sådan	  noget	  der	  har	  gjort,	  at	  det	  
er	  gik	  så	  hurtigt.	  Fordi	  det	  er	  gået	  rimeligt	  
hurtigt,	  ikke?	  Det	  var	  i	  tirsdags,	  for	  otte	  dage	  
siden,	  vi	  havde	  møde.	  Og	  det	  var	  i	  fredags	  at	  vi	  
fik	  besked	  om,	  at	  der	  er	  en	  lejlighed.	  	  
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H	  
Ja.	  Det	  er	  godt	  nok	  hurtigt.	  
	  
T	  
Det	  er	  hurtigt.	  Og	  først	  frygtede	  jeg,	  at	  det	  var	  
positiv	  særbehandling,	  men	  jeg	  tror	  snarere,	  at	  
det	  er	  pres	  fra	  'Huset'.	  	  
	  
H	  
Det	  er	  gået	  hurtigt.	  Jeg	  fandt	  en	  mail,	  du	  havde	  
skrevet	  sidst	  i	  januar,	  hvor	  du	  skrev	  at	  du	  
havde	  ellers	  ikke	  haft	  meget	  tiltro	  til	  at	  
hjernen…til	  Kitwood	  og	  at	  hjernen	  kunne	  
ændre...	  	  	  
	  
T	  	  
Nej...at	  der	  kommer	  nyt	  frem	  
	  
H	  
Og	  da	  beskrev	  du	  det	  som	  om,	  at	  det	  sidste	  
halve	  år	  havde	  været	  en	  stabil	  periode.	  	  
	  
T	  
Ja	  
	  
H	  
Og	  var	  så	  sød	  at	  skrive,	  at	  tænkte	  også	  at	  
musikterapien	  havde	  haft	  en	  betydning	  ifht.	  
det.	  
	  
T	  
Ja,	  nemlig.	  Ja.	  Det	  kan	  det	  sagtens	  være.	  	  
	  
H	  
Men	  det	  ved	  vi	  jo	  ikke.	  
	  
T	  
Det	  finder	  man	  aldrig	  ud	  af.	  
	  
H	  
Nej.	  
	  
T	  
Det	  er	  også	  sådan	  en	  ting,	  der	  hårdt	  at	  føle	  
(?).....den	  er	  så	  sølle,	  den	  medicinske	  forskning.	  	  
	  
H	  
Ja..Ift.	  det	  med	  musikforståelsen....Jeg	  har	  valgt	  
at	  tage	  denne	  her	  med	  (Ruuds	  model	  med	  de	  
fire	  niveauer,	  som	  jeg	  giver	  til	  T	  i	  kopi).	  Det	  er	  
en	  model	  lavet	  af	  Even	  Ruud,	  som	  betragter	  
musik	  på	  forskellige	  måder	  og	  niveauer.	  	  

	  
T	  
Ja	  (Han	  kigger	  på	  den)	  
	  
H	  
I	  musiketerapi	  er	  det	  jo	  i	  høj	  grad	  det	  fjerde	  
punkt,	  musik	  som	  interaktion.	  Det	  er	  et	  møde...	  
	  
T	  
Præcis.	  Det	  er	  det,	  vi	  har	  talt	  en	  masse	  om.	  	  
	  
H	  
Det	  er,	  som	  han	  også	  skriver	  (vi	  kigger	  på	  hvert	  
vores	  ark	  med	  oversigten),	  at	  musik	  bliver	  til	  
en	  social	  proces,	  leg,	  samvær...	  
	  
T	  
Hele	  det	  der	  (T	  peger	  på	  arket)	  passer	  så	  fint	  
på,	  hvad	  du	  har	  lavet	  her.	  	  
	  
H	  
Ja.	  Og	  han	  har	  også	  lavet	  en	  bud	  på,	  hvad	  musik	  
er,	  og	  hvad	  musikteapi	  er	  (På	  arket	  står	  de	  to	  
definitioner	  også),	  Even	  Ruud.	  Og	  jeg	  synes	  
egentlig,	  at	  de	  her	  måder	  at	  betragte	  det	  på,	  
passer	  vældig	  godt.	  F.eks.	  også	  begrebet	  'nye	  
handlemuligheder'.	  	  
	  
T	  
Ja	  
	  
H	  
Jeg	  synes	  jo	  netop	  det	  med	  at	  se	  
improvisationen	  som	  et	  rum,	  hvor	  L	  fik	  
mulighed	  for	  at	  handle	  på	  en	  masse	  nye	  måder,	  
eller	  måder	  som	  hun	  ikke	  kunne	  andre	  steder.	  	  
	  
T	  
Jamen	  det	  kan	  jeg	  helt	  skrive	  under	  på.	  Det	  er	  
også	  min	  oplevelse	  af,	  hvad	  der	  skete	  her.	  	  
	  
H	  
Og	  så	  kan	  man	  jo	  ikke….de	  her	  tre	  trin	  her	  (jeg	  
peger	  på	  de	  øverste	  tre	  i	  modellen),	  altså	  hvis	  
man	  ser	  musik	  som	  som	  lyd,	  eller	  som	  er	  sprog	  
og	  noget	  der	  giver	  mening...det	  kan	  man	  jo	  ikke	  
afgøre,	  hvordan	  L	  har	  oplevet	  det.	  	  
	  
T	  
Nej	  
	  
H	  
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Der	  var	  én	  session,	  du	  var,	  vi	  stod	  her,	  hun	  
spilllede	  xylofon,	  så	  sagde	  hun:	  'Uh,	  det	  regner'.	  	  
	  
T	  
Ja.	  Programmusik	  
	  
H	  
Det	  er	  den	  eneste	  gang,	  hvor	  hun	  har	  løftet	  
sløret	  for,	  at	  det	  her	  var	  koblet	  til	  et	  indre	  
billede,	  hvor	  musikken	  har	  en	  betydning...det	  
tegner	  et	  billede,	  det	  udtrykker	  noget	  
bestemt.....	  
Er	  der	  ellers,	  som	  du	  har	  set	  det,	  nogle	  steder,	  
hvorfra	  man	  kan	  se	  noget	  nærmere	  om,	  hvad	  L	  
så	  fik	  udtrykt?	  Her	  i	  starten,	  da	  vi	  talte,	  da	  
sagde	  du,	  at	  i	  denne	  her	  form,	  der	  blev	  der	  
udtrykt	  nogle	  følelser.	  Hvad	  for	  nogle	  følelser,	  
eller	  hvad?	  	  
	  
T	  
Jeg	  vil	  tro,	  hvis	  hun	  var	  sit	  gamle	  sproglige	  selv,	  
så	  ville	  hun	  opponere	  mod	  de	  to	  (T	  peger	  på	  
arket	  på	  det	  andet	  og	  tredje	  niveau).	  Hun	  har	  
altid	  været	  modstander	  af	  programmusik	  og	  
synes	  det	  er	  forfærdeligt,	  når	  folk	  maler	  
Finlandia,	  de	  store	  søer,	  eller	  hvad	  fanden	  ved	  
jeg.	  For	  hende	  er	  musikken	  	  -‐	  ligesom	  i	  høj	  grad	  
for	  mig	  -‐	  struktur,	  opbygning,	  form.	  	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
Og	  det	  andet	  er	  noget	  tilfældighed,	  en	  
kartoffelmos,	  som	  folk	  hælder	  ud	  over	  
musikken	  
	  
H	  
Okay.	  
	  
T	  
Det	  tror	  jeg,	  det	  er	  jeg	  sikker	  på,	  at	  hun	  ville	  
have	  sagt	  i	  sit	  raske	  liv.	  
	  
H	  
Ja.	  Det	  er	  rigtig	  interessant	  at	  høre.	  	  
	  
T	  
Det	  har	  slet	  ikke	  været	  noget,	  der	  blev	  
regnet....ja,	  det	  har	  så	  været	  undtagelsen,	  der	  
bekræfter	  reglen,	  ikke?	  Det	  har	  rigtig	  lydt	  som	  

regnvejr	  måske	  (T	  viser	  i	  luften,	  hvordan	  L	  
spillede).	  	  
	  
H	  
Ja.	  Og	  så	  prøvede	  jeg	  en	  gang	  senere	  at	  spørge,	  
om	  det	  var	  regnvejr	  (Jeg	  spiller	  i	  luften,	  som	  L	  
gjorde).	  Så	  kiggede	  hun	  ud	  (Jeg	  ser	  ud	  af	  
vinduet).	  	  
	  
T	  
(Smiler)	  Ja.	  Nej,	  jeg	  tror	  bestemt	  ikke...	  
	  
H	  
Men	  det	  er	  jo	  også	  interessant	  at	  høre,	  fordi	  jeg	  
har	  funderet	  lidt	  over,	  om	  det	  var	  noget	  der	  
kom	  fra	  hende	  eller	  noget	  der	  kom	  fra	  mig	  -‐	  at	  
det	  blev	  så	  struktureret,	  al	  den	  musik,	  vi	  
spillede.	  Man	  kan	  jo	  spille	  i	  puls	  eller	  ude	  af	  
puls.	  Og	  hun	  søgte	  altid...eller	  det,	  der	  
opstod...(jeg	  viser	  en	  fast	  puls	  med	  hænderne)...	  
	  
T	  
Ja.	  
	  
H	  
Og	  nogle	  gange	  har	  jeg	  svært	  ved	  at	  afgøre,	  om	  
jeg	  imødekom	  hendes	  ønske,	  eller	  om	  det	  var	  
mig,	  der	  skabte	  den	  struktur,	  eller	  om	  jeg	  
mærkede	  det,	  der	  var	  behov	  for.	  ...Og	  det	  kan	  
man	  jo	  heller	  ikke	  skille	  ad.	  	  
	  
T	  
Man	  kan	  ikke	  ikke	  skille	  det	  ad.	  Det	  er	  alle	  tre	  
ting	  på	  én	  gang.	  
	  
H	  
Tit	  kom	  jeg	  til	  at	  sidde	  ved	  flyglet	  og	  havde	  
basstemmen.	  Og	  den	  er	  meget	  strukturerende	  
for	  hvad	  der	  foregår	  samlet	  set.	  	  
	  
T	  
Ja	  
	  
H	  
Så	  på	  den	  måde	  blev	  jeg	  vældig	  direktiv.	  Ved	  at	  
sidde	  dér.	  
	  
T	  
(Laver	  en	  bevægelse	  med	  hovedet,	  der	  
signalerer,	  at	  'det	  er	  vel	  ikke	  sikkert').	  Ja.	  
	  
H	  
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Det	  er	  noget	  andet,	  når	  man	  spiller	  på	  to	  
xylofoner	  eller	  på	  harmonikaen.	  Og	  det	  har	  
været	  noget	  af	  det	  gode,	  at	  det	  har	  været	  så	  
mangefaceteret,	  at	  på	  harmonikaen	  kunne	  jeg	  
være	  meget	  mere	  støttende.	  Og	  bare	  at	  jeg	  lige	  
var	  med	  med	  en	  enkelt	  tone,	  så	  var	  vi	  sammen	  i	  
musikken,	  og	  så	  kunne	  hun	  egentlig	  godt	  gøre	  
en	  masse,	  hun	  var	  ikke	  alene.	  
	  
T	  
Jeg	  tror,	  Hugo,	  at	  du	  kan	  sige	  det	  på	  den	  måde,	  
at...indrøm	  det	  nu,	  at	  du	  er	  en	  fantastisk	  
fagmand,	  som	  er	  på	  et	  helt	  andet	  niveau	  end	  
amatører.	  Og	  netop	  derfor	  kan	  du	  give	  hende	  
det	  frirum,	  som	  gør	  at	  hun	  kan	  skabe	  sin	  form	  
og	  sine	  mønstre.	  ..og	  du	  følger	  det...og	  
sommetider	  dirigerer	  du	  med	  hånden...for	  du	  
er	  naturligvis	  i	  det	  univers	  (T	  laver	  en	  cirkel	  
med	  hænderne),	  som	  hun	  arbejder	  indenfor.	  	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
Men	  jeg	  ser	  så	  tydeligt,	  i	  det	  øjeblik	  du	  er	  væk,	  
så	  er	  det	  også	  væk.	  	  
	  
H	  
Ja.	  Det	  er	  klart,	  at	  man	  kan	  kun	  operere	  
inderfor	  det	  felt,	  som	  kan	  tilbydes,	  som	  kan	  
skabes	  i	  kraft	  af	  det...	  
	  
T	  
Det	  er	  det.	  Når	  du	  sætter	  nogle	  regler:	  Her	  er	  
noget	  papir,	  det	  er	  A3	  og	  der	  er	  nogle	  farver,	  og	  
der	  er	  afspilning,	  og	  du	  spiller	  der	  (T	  peger	  på	  
flyglet)	  med	  instrumenter	  osv....Der	  er	  en	  fast	  
struktur	  i	  selve	  timens	  forløb.	  	  
	  
H	  
Ja.	  Det	  blev	  der	  også	  meget	  hurtigt.	  Og	  det	  er	  
også	  interessant,	  for	  jeg	  har	  ikke	  noget	  at	  
sammenligne	  det	  med,	  om	  det...	  
	  
T	  
Det	  har	  jeg	  heller	  ikke,	  jeg	  kan	  bare	  se,	  at	  det	  er	  
der.	  Og	  indenfor	  den	  kommer	  hun	  så	  til	  at	  
udfolde	  sig.	  Det	  er	  jo	  det	  fantastiske.	  	  
	  
H	  
Vi	  gjorde	  det	  faktisk	  også	  i	  går,	  altså	  de	  ting	  
som	  vi	  'plejede'	  at	  gøre...Pachelbel,	  vi	  stod	  og	  

lavede	  fri	  bevægelse	  og	  sang	  begge	  to	  rigtig	  
meget	  med.	  	  
	  
T	  
Ja	  
	  
H	  
Musiklytning.	  Og	  da	  siger	  hun	  alligevel...nu	  
spillede	  jeg	  igen	  Rachmaninoff,	  Vokalisen:	  'Åh,	  
den	  er	  så	  dejlig'.	  (Jeg	  spejler	  hendes	  måde	  at	  
sige	  det	  på	  og	  tager	  hænderne	  op	  til	  hjertet)	  
	  
T	  
Ja	  
	  
H	  
Så	  hun	  får	  både	  sagt	  og	  vist	  med	  sit	  kropssprog,	  
at	  den	  er	  så	  inderlig	  og	  så	  vemodig	  på	  en	  eller	  
anden	  måde,	  og	  så	  får	  hun	  også	  sagt,	  at	  det	  er	  
dejligt.	  'Den	  er	  dejlig',	  med	  dét	  udtryk.	  Og	  det	  
bliver	  nogle	  af	  de	  steder,	  hvor	  det	  titter	  frem,	  at	  
musikken	  også	  har	  en	  betydning	  for	  hende.	  Det	  
er	  svært	  at	  afgøre	  i	  improvisationen,	  men	  når	  
vi	  har	  lyttet	  til	  noget	  af	  den	  musik,	  som	  hun	  har	  
holdt	  af,	  som	  hun	  genkender,	  altså	  det	  er	  jo	  
imponerede	  at	  hun	  kan	  sidde	  og	  nynne	  med	  på	  
et	  helt	  orkesterværk...Hun	  har	  så	  meget	  af	  den	  
musik	  inde	  i	  kroppen,	  og	  hun...da	  siger	  hun	  jo	  
tit	  noget	  om	  det.	  
	  
T	  
Jeg	  har	  sagt,	  at	  det	  er	  derfor,	  at	  vi	  er	  holdt	  op	  
med	  at	  gå	  til	  torsdagskoncerter,	  fordi	  de	  andre	  
ikke...	  (Han	  griner,	  vi	  griner)	  
	  
H	  
Ja,	  og	  i	  går,	  da	  vi	  lyttede	  til	  Brahms,	  nynnede	  
hun	  med,	  og	  på	  violinløb...da-‐daaa.	  da-‐
daaaa...går	  ind	  i	  musikken.	  Og	  kender	  
musikken.	  Hun	  ved,	  hvad	  der	  kommer.	  Hun	  
sagde	  i	  går	  på	  et	  tidspunkt...	  'nu'..og	  så	  viste	  
hun	  med	  kroppen,	  hvordan	  at	  nu	  bygger	  det	  
op,	  nu	  kommer	  denne	  her	  opspænding.	  
	  
T	  
Måske	  taler	  vi	  lidt	  ved	  siden	  af	  hinanden	  
omkring	  det	  er	  ord	  'betydning'.	  Det	  har	  jo	  to	  
betydninger.	  	  
	  
H	  
Ja.	  Hvad	  tænker	  du	  om	  det?	  
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T	  
Jeg	  tænker	  at	  ordet	  betydning	  kan	  dels	  betyde,	  
at	  det	  her	  betyder	  regnvejr	  og	  det	  her	  betyder	  
flegmatisme,	  Carl	  Nielsen,	  ikke	  -‐	  det	  er	  den	  
flegmatisk	  type,	  og	  så	  videre.	  De	  fire	  årstider.	  
Den	  slags	  betydning	  har	  meget	  lidt	  i	  Ls	  univers	  
...jeg	  skulle	  lige	  til	  at	  sige	  meget	  lidt	  betydning	  i	  
hendes	  univers...Men	  musik	  betyder	  noget	  i	  
betydningen	  -‐	  er	  værdifuld,	  er	  en	  vigtig	  ting	  for	  
hende.	  	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
Og	  det	  du	  talte	  om	  der	  med	  Pachelbel,	  eller	  
hvad	  det	  er,	  det	  betyder	  eller	  betyder...der	  er	  
ordet	  betydning	  værdimåler.	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
Værdimåler,	  snarere	  end	  semantik.	  I	  dén	  
betydning	  har	  det	  betydning.	  Den	  semantiske	  
betydning	  tror	  jeg	  jeg	  ikke	  på	  spiller	  nogen	  
rolle	  for	  hende.	  Fordi	  det	  har	  det	  aldrig	  gjort	  
tidligere.	  Og	  det	  gør	  det	  heller	  ikke	  for	  mig.	  Det	  
er	  nok	  derfor.	  	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
Jeg	  er	  skeptisk	  på	  den	  del	  af	  skelnen	  mellem	  de	  
to	  der	  (T	  peger	  på	  2.	  og	  3.	  niveau	  i	  modellen).	  	  
	  
H	  
Ja.	  Men	  det	  har	  også	  været	  et	  
eksperimentarium	  uden	  lige.	  Det	  der	  med	  
at...Nu,	  mit	  speciale,	  det	  bliver	  om	  
improviastionsdelen,	  selvom	  der	  er	  så	  meget	  
andet,	  der	  kunne	  være	  spændende	  at	  gribe	  fat	  
i,	  og	  koblingen	  med	  billederne	  og	  alt	  muligt,	  og	  
musiklytningen	  i	  sig	  selv....	  
	  
T	  
Det	  er	  om	  improvisationen,	  du	  skriver?	  
	  
H	  
Ja.	  
	  

T	  
Ja,	  det	  er...	  (Han	  viser	  thumbs	  up)	  
	  
H	  
Jeg	  har	  helt	  klart	  været	  nødt	  til	  at	  snævre	  mit	  
fokus	  ind,	  og	  jeg	  bliver	  nok	  nødt	  til	  at	  snævre	  
det	  endnu	  mere...	  
T	  
Det	  synes	  jeg	  er	  en	  god	  idé,	  fordi	  det	  er	  det,	  der	  
er	  ...mind-‐blowing	  ved	  det,	  du	  har	  lavet.	  	  
	  
H	  
Ja.	  Men	  der	  også	  en	  interessant	  sammenhæng	  
til	  de	  andre	  elementer	  i	  sessionerne,	  som	  
ligesom	  støttede	  op...nu	  brugte	  jeg	  selv	  det	  
billede	  med	  frø,	  der	  blev	  vandet.	  	  
	  
T	  
Ja,	  ja	  
	  
H	  
Hvordan	  blev	  de	  vandet?	  Det	  var	  jo	  noget	  med	  
at	  tage	  udgangspunkt	  i	  de	  melodier,	  du	  havde	  
sagt,	  at	  hun	  holdt	  meget	  af.	  	  
	  
T	  
Ja	  
	  
H	  
Nu	  så	  vi	  én,	  der	  voksede	  ud	  af	  'Jeg	  bærer	  med	  
smil	  min	  byrde'.	  Sessionen	  efter,	  da	  var	  det,	  at	  
det	  blev	  'Den	  milde	  dag	  er	  lys	  og	  lang'	  vi	  havde	  
spillet	  og	  sunget,	  så	  gik	  vi	  over	  til	  xylofonen	  og	  
metallofonen,	  og	  så	  begyndte	  hun	  at	  spille	  den	  
dér.	  	  
	  
T	  
Og	  så	  blev	  det	  pludselig	  'Drink	  to	  me	  only	  with	  
thine	  eyes’.	  	  
	  
H	  
Og	  på	  den	  måde	  blev	  det	  kendte	  en	  bro	  at	  
bygge	  til	  improvisationen.	  	  
	  
T	  
Nemlig.	  Men	  det	  betyder	  stadig	  at	  
improvisationen	  er	  i	  centrum,	  ikke?	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
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De	  vander,	  men	  frøet,	  der	  vokser,	  især	  i	  
improvisationen.	  	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
Jeg	  skal	  ikke	  gøre	  mig	  klog	  på	  det.	  Der	  er	  
sikkert	  mange	  andre	  slags	  vanding.	  Men	  det	  
ved	  du	  jo,	  som	  har	  andre	  
patienter/klienter/borgere,	  men	  for	  Ls	  
vedkommende	  er	  det	  helt	  klart,	  at	  
improvisationen	  har	  været	  nøglen,	  
kernen..stammen.	  Eller	  hvilken	  metafor	  du	  vil	  
bruge	  for	  det.	  
	  
H	  
Ja.	  Og	  det	  var	  også	  det	  som	  jeg	  -‐	  set	  i	  det	  lange	  
perspektiv	  -‐	  havde	  sat	  mig	  for	  i	  
behandlingsoplægget,	  at	  jeg	  gerne	  ville	  skabe	  
tryghed	  omkring	  improvisation.	  Og	  du	  havde	  jo	  
fortalt,	  at	  hun	  aldig	  havde	  spillet	  noget	  som	  
helst	  uden	  noder.	  	  
	  
T	  
Og	  i	  den	  forstand	  er	  det	  jo	  helt	  konkret	  et	  
fremskridt,	  ikke.	  Det	  eneste	  fremskridt	  jeg	  har	  
set	  i	  Alzheimer-‐tiden.	  
	  
H	  
Ja.	  Og	  jeg	  tror	  også	  at	  jeg	  har	  fortalt	  om	  den	  
episode	  ovre	  i	  'Huset',	  hvor	  J	  lige	  i	  starten	  
sagde	  til	  L:	  'Jamen,	  du	  er	  også	  så	  dygtig	  til	  at	  
spille'.	  Og	  jeg	  kunne	  mærke,	  at	  hun	  strittede	  
fuldstændig	  imod.	  Følelsemæssigt	  kunne	  jeg	  
mærke	  en	  klar	  udstråling	  af,	  at...	  
	  
T	  
Jeg	  tror,	  han	  har	  sadlet	  om,	  for	  jeg	  har	  hørt	  om	  
nogle	  gange,	  hvor	  de	  har	  improviseret.	  	  
	  
H	  
Ja.	  Men	  bare	  for	  at	  sige,	  at	  hvis	  man	  skal	  tale	  
om	  at	  der	  var	  en	  læring,	  eller	  en	  aflæring,	  så	  
var	  den	  aflæring	  i	  den	  der	  
præstationsforventning.	  At	  spille	  bestemt,	  at	  
spille	  rigtigt.	  Og	  så	  bringe	  det	  i	  retningen	  af	  det	  
frie	  udtryk,	  hvor	  der	  ikke	  eksiterer	  noget	  
rigtigt	  eller	  forkert.	  	  
	  
T	  

Men	  der	  er	  selvfølgelig	  fordi	  der	  er	  noget	  at	  
komme	  efter	  dér-‐	  Der	  er	  mange	  andre	  der	  
kunne	  aflære	  bare	  at...(han	  spiller	  i	  luften	  
'sjusket')	  sjaske	  lidt.	  	  
	  
H	  
Ja,	  så	  der	  er	  noget,	  jeg	  synes	  er	  interessant,	  
fordi	  det	  er	  ikke	  noget	  jeg	  har	  mødt	  andre	  
steder,	  og	  jeg	  tror	  også	  at	  det	  optaget	  Lars	  Ole,	  
det	  med	  at...kan	  det	  betragtes	  som	  havende	  
værdi,	  hvis	  demensramte	  kan	  lære	  noget,	  og	  
kan	  det	  have	  en	  positiv	  afsmittende	  effekt	  på	  
andre	  områder	  i	  deres	  liv.	  For	  ellers	  har	  man	  jo	  
talt	  om	  stimulering	  og	  vedligeholdelse,	  men	  
ikke	  om	  udvikling.	  Og	  så	  kan	  man	  jo	  sige	  her	  i	  
Ls	  tilfælde,	  at	  det	  i	  hvert	  tilfælde	  var	  noget	  med	  
at	  aflære	  eller	  omlære.	  	  
	  
T	  
Ja.	  Det	  er	  begge	  to	  gode	  ord	  at	  bruge	  i	  den	  her	  
sammenhæng.	  
	  
H	  
Der	  var	  ikke	  en	  nylæring	  på	  den	  måde	  -‐	  hun	  
skulle	  jo	  ikke	  lære	  at	  spille	  noder	  eller	  –	  hun	  
har	  jo	  en	  fremragende	  teknik,	  hun	  skulle	  jo	  
ikke	  lære	  noget	  eller	  støttes	  i….’prøv	  engang	  at	  
flytte	  dine	  fingre	  sådan’.	  
	  
T	  
Nej,	  nej	  
	  
H	  
Så	  der	  var	  noget	  med,	  at	  noget	  skulle	  aflæres	  
eller	  omlæres,	  nylæres.	  Og	  der	  tror	  jeg	  også	  at	  
jeg	  kommer	  til	  at	  gå	  ind	  og	  se	  lidt	  på	  disse	  
læringsbegreber.	  Også	  lidt	  noget	  Illeris.	  På	  sin	  
vis	  kan	  man	  måske	  godt	  sige,	  at	  det	  har	  været	  
en	  transformativ	  læring	  omkring	  musikken.	  	  
	  
T	  
Ja.	  Kunne	  man	  ikke	  forstille	  sig,	  at	  nogle	  kunne	  
have	  det	  samme	  med	  farver	  eller	  tegning.	  	  
	  
H	  
Jo	  
	  
T	  
Der	  er	  noget,	  der	  er	  blevet	  båndlagt..noget	  man	  
betjener	  sig	  af...nu	  ved	  jeg	  ikke...i	  formning	  i	  
skolen	  eller	  tegneundervisning,	  og	  så	  kom	  til	  
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syne.	  Og	  så	  sidder	  der	  som	  en	  ressource,	  som	  
der	  sidder	  i	  hendes	  musikcenter.	  	  
	  
H	  
Ja	  
	  
¨T	  
Jeg	  ved	  det	  ikke.	  Det	  er	  rent	  gæt.	  	  
	  
H	  
Og	  det	  er	  der,	  hvor	  jeg	  tænker;	  Hvis	  man	  ser	  
det	  som	  en	  ressource,	  der	  bor	  i	  hende,	  så	  er	  det	  
i	  virkeligheden	  måske	  ikke	  så	  meget	  læring,	  
som	  det	  er,	  at	  man	  blive	  facilitator	  for	  noget,	  
man	  får	  åbnet	  for	  noget.	  	  
	  
T	  
Ja.	  
	  
H	  
Og	  måske	  er	  det	  bare	  to	  forskellige	  måder	  at	  se	  
det	  samme	  på.	  
	  
T	  
Det	  er	  det,	  det	  er	  et	  spil	  om	  ord	  
	  
H	  	  
Om	  det	  er	  en	  facilitering	  eller	  en	  læring.	  	  
	  
T	  	  
For	  det	  er	  jo	  ikke	  noget	  udefrakommende,	  hun	  
lærer.	  	  
	  
H	  
Men	  måske	  kan	  man	  sige,	  at	  der	  er	  en	  læring	  i	  
at	  slippe	  den	  ressource	  løs.	  	  
	  
T	  
Yes	  
	  
H	  
At	  få	  den	  frem	  
	  
T	  
Det	  er	  det.	  Væk	  med	  kulturens	  fernis,	  så	  
kommer	  der	  en	  vildskab.	  Som	  er	  ædel.	  	  
	  
H	  
Mmm	  
	  
T	  	  

I	  heldige	  tilfælde.	  Det	  er	  kommet	  her.	  Og	  jeg	  er	  
sikker	  på,	  du	  nævnte	  det	  før,	  at	  det	  kan	  have	  
medvirket	  til	  den	  stabilisering,	  som	  jeg	  
oplevede	  i	  det	  halve	  år,	  det	  første	  halve	  år.	  Nu	  
går	  det	  stærkt	  nedad,	  men	  det	  først	  halve	  år,	  I	  
var	  sammen,	  synes	  jeg,	  at	  det	  planede	  sig	  ud,	  og	  
der	  skete	  ikke	  rigtig	  nogen	  forringelse	  med	  
hende	  i	  andre	  henseender.	  	  
	  
H	  
Nej.	  Jeg	  følte	  også,	  at	  hun	  fik	  udtrykt	  mange	  
ting	  og	  mange	  følelser,	  som	  hun	  måske	  ikke	  
ville	  have	  kunnet..eller	  gjort	  med	  ordene	  heller.	  	  
	  
T	  
Nej	  
	  
H	  
Jeg	  så	  hende	  jo	  tit	  ovre	  i	  'Huset',	  og	  så	  sent	  som	  
i	  går,	  da	  vi	  var	  sammen,	  så	  ville	  hun	  sige	  noget	  
om	  tegningen,	  der	  var	  nogle	  fugle,	  og	  hun	  
kunne	  ikke	  finde	  ordet,	  om	  det	  var	  måger	  eller	  
hvad	  det	  var.	  Så	  viste	  hun	  igen	  med	  sin	  krop	  
den	  frustration	  over,	  at	  ordet	  er	  på	  vej,	  det	  kan	  
bare	  ikke	  komme	  ud.	  Og	  det	  har	  for	  mig	  været	  
fascinerende	  at	  arbejde	  med	  hende	  i	  et	  rum	  
uden	  den	  der	  blokering.	  	  
	  
T	  
Ja	  
	  
H	  
Hvor	  hun	  har	  fri	  adgang	  til	  tingene.	  Og	  jeg	  skal	  
da	  love	  for,	  at	  der	  er	  kraft	  og	  styrke	  i	  hende.	  Og	  
en	  voldsomhed,	  der	  er	  fascinerende.	  Og	  så	  kan	  
man	  kun	  gisne	  om,	  hun	  har	  fået	  mulighed	  for	  at	  
få	  udtrykt	  nogle	  af	  de	  mange	  følelser,	  som	  må	  
bo	  i	  hende	  omkring	  at	  gå	  gennem	  sådan	  en	  
sygdomsproces.	  I	  hvert	  tilfælde	  følte	  jeg,	  at	  der	  
var	  en	  frihed	  til	  at	  få	  udtrykt	  en	  masse..og	  en	  
masse	  følelser.	  	  
	  
T	  
Ja.	  Det	  er	  jo	  den	  mærkelige	  side	  af	  Alzheimers.	  
Hun	  var	  meget,	  meget	  bedrøvet	  i	  starten,	  da	  
hun	  vidste	  klart,	  hvad	  det	  var.	  	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
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Og	  det	  er	  forsvundet.	  Der	  er	  ikke	  rigtig	  nogen	  
sygdomserkendelse.	  	  
	  
H	  
Nej	  
	  
T	  
Det	  er	  meget	  sporadisk.	  Hun	  kan	  sige:'Jeg	  er	  så	  
dum'.	  'Nej,	  du	  er	  ikke	  dum,	  du	  har	  bare	  en	  
sygdom,	  som	  gør	  at	  du...'	  Så	  er	  det	  væk.	  	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
Der	  er	  ikke	  den	  sygdomserkendelse,	  som	  vi	  
andre	  har.	  	  
	  
H	  
Nej.	  Den	  havde	  hun	  jo,	  da	  jeg	  mødte	  hende.	  En	  
lille	  smule.	  Eksemplet	  var	  f.eks.	  da	  jeg	  ville	  give	  
dig	  materialet	  'Den	  anden	  frekvens'	  med	  hjem.	  
Hvor	  hun	  læste	  på	  den,	  hvad	  det	  var,	  og	  så	  
sagde	  hun:	  'Det	  skal	  jeg	  ikke'.	  Hvor	  hun	  ikke	  
ville	  forbindes	  med	  sygdommen,	  eller	  hvad	  det	  
nu	  var.	  
	  
T	  
Nemlig	  
	  
H	  
Hun	  havde	  i	  hvert	  tilfælde	  en	  forståelse	  af,	  at	  
der	  var	  en	  sammenhæng	  dér,	  og	  det	  var....hun	  
prøvede	  at	  skubbe	  det	  væk,	  følte	  jeg.	  Og	  så	  en	  
episode	  for	  ikke	  så	  længe	  siden,	  hvor	  hun	  sad	  i	  
en	  gruppe	  og	  ville	  fortælle	  noget,	  og	  så	  
snublede	  over	  ordene	  og	  sagde:	  'Kender	  I	  det,	  
man	  vil...'	  (Jeg	  viser	  hvordan	  L	  med	  sin	  krop	  
havde	  signaleret	  at	  ordene	  ikke	  kom	  ud/sad	  
fast)...'og	  så	  kan	  man	  ikke'.	  Hun	  viste	  det	  med	  
sin	  krop.	  	  
	  
T	  
J	  har	  udtrykt	  det	  seneste	  forfald	  på	  den	  måde,	  
at	  før	  i	  tiden	  kunne	  jeg	  altid	  gætte,	  hvad	  hun	  
ville	  ville,	  men	  nu	  er	  det	  som,	  hun	  begynder	  på	  
en	  sætning,	  og	  så	  glemmer	  hun	  midtvejs,	  hvad	  
retning	  den	  skulle	  gå	  i,	  og	  begynder	  at	  gå	  i	  en	  
ny	  retning.	  Og	  så	  kan	  jeg	  ikke	  mere	  følge	  med.	  	  
	  
H	  
Mmm	  

	  
T	  
Jeg	  har	  ikke	  selv	  fundet	  på	  at	  se	  det	  sådan,	  men	  
det	  er	  klart	  en	  forfaldsbeskrivelse,	  ikke.	  ‘Før	  
kunne	  jeg	  gætte,	  hvad	  hun	  ville	  sige,	  det	  kan	  jeg	  
ikke	  længere’.	  
	  
H	  
Det	  er	  det	  interessante	  i	  musikken.	  Jo,	  der	  er	  
mange	  skift...så	  er	  der	  noget	  af	  det,	  og	  så	  er	  der	  
noget	  af	  det,	  men	  overgangene	  er	  ikke	  bratte.	  
Der	  har	  jeg	  netop	  ikke	  følelsen	  af,	  at	  en	  sætning	  
går	  i	  stå	  midtvejs,	  og	  så	  ved	  hun	  ikke	  hvor	  hun	  
skal	  hen.	  Det	  er	  enormt	  organisk	  og	  bundet	  
sammen.	  Så	  kan	  det	  godt	  være,	  at	  det	  er	  mange	  
skift	  og	  mange	  forskellige	  udtryk,	  men	  der	  er	  
hele	  tiden	  en	  bevægelse	  og	  en	  retning.	  	  
	  
T	  
Ja	  
	  
H	  
Det	  er	  altså	  en	  konstrast	  til,	  hvordan	  hun	  ellers	  
har	  mulighed	  for	  at	  udtrykke	  sig,	  hvordan	  hun	  
ellers	  kan	  udtrykke	  sig.	  	  
	  
T	  
Ja	  
	  
H	  
Jeg	  skal	  lige	  se,	  om	  jeg	  er	  ved	  at	  være…	  (kigger	  i	  
mine	  noter)	  
	  
T	  
Men	  jeg	  føler	  mig	  tydeligst	  beskrevet	  dér...eller	  
det	  er	  min	  opfattelse,	  at	  denne	  beskrivelse	  
beskriver	  bedste	  Ls	  adfærd	  (T	  peger	  på	  niveau	  
4)	  i	  dine	  hænder.	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
1	  og	  4.	  Det	  kan	  jeg	  se	  L	  reagere	  på...Er	  der	  
noget	  helt	  andet,	  vi	  skal	  ind	  på?	  	  
	  
H	  
Nej,	  jeg	  tror	  det	  ikke.	  Jeg	  synes	  jo	  selv,	  at	  det	  er	  
helt	  vildt	  spændende	  univers,	  der	  er	  så	  svært	  at	  
forstå,	  men	  det	  bliver	  spændende	  at	  skrive	  et	  
speiciale	  om	  at	  prøve	  at	  forså	  det	  lidt	  bedre.	  
Hvad	  var	  det	  egentlig,	  der	  skete.	  



38	  
	  

	  
T	  
Jeg	  håber,	  jeg	  får	  lov	  at	  læse	  det.	  	  
	  
H	  
Jo,	  jo.	  Selvfølgelig.	  ...Du	  sagde,	  sidst	  vi	  talte	  
sammen,	  hvor	  jeg	  foreslog,	  at	  det	  med,	  at	  vi	  kan	  
mærke	  hinanden	  så	  tæt	  i	  musikken,	  kunne	  
være	  noget	  med	  spejlneuroner.	  At	  man	  nu	  jo	  
kan	  måle,	  at	  vores	  hjerner	  og	  vores	  krop	  
forbinder	  sig,	  og	  vi	  påvirker	  hinandnen,	  og	  
empati	  er	  knyttet	  til	  -‐	  rent	  fysiologisk	  -‐	  disse	  
spejlneuroener.	  Så	  sagde	  du:	  'Ja,	  det	  kan	  godt	  
være...på	  kanten	  af	  magien',	  sagde	  du	  så.	  
	  
T	  	  
(griner)	  
	  
H	  
Det	  har	  bidt	  sig	  lidt	  fast.	  Hvad	  har	  været	  det	  
magiske	  eller	  det	  uforklarlige?	  	  
	  
T	  
For	  mig	  er	  det	  stadig	  bare	  ren	  metafor-‐tale,	  det	  
der	  med	  spejlneuroner.	  ,	  men	  jeg	  forbinder	  
noget	  meget	  konkret	  med	  det.	  Jeg	  har	  jo	  været	  
optaget	  af	  teater	  hele	  mit	  liv	  professionelt.	  
	  
H	  
Mmm	  
	  
T	  
Og	  der	  sker	  jo	  noget	  helt	  oplagt	  fysiologisk,	  når	  
man	  indtager	  en	  teaterforestilling...Det	  er,	  som	  
nogen	  måske	  vil	  kalde	  for	  spejlneuroner.	  Man	  
sidder	  jo	  ikke	  bare	  og	  forholder	  sig	  
intellektuelt	  til	  det,	  vel?	  Så	  er	  det	  kedeligt.	  	  
	  
H	  
Mmmm	  
	  
T	  
Men	  hvis	  en	  teaterforestilling	  fungerer,	  så	  
fungerer	  den	  som	  musik	  fungerer.	  Så	  gør	  det	  
meget	  udenom	  de	  der	  to	  felter	  (T	  peger	  igen	  på	  
niveau	  2	  og	  3	  i	  Ruuds	  model),	  og	  går	  direkte	  
over	  i	  en	  kommunikationsform,	  som	  der	  ikke	  
er	  ord	  for.	  	  
	  
H	  
Mmm	  
	  

T	  
L	  har	  været	  god	  til	  teater	  også,	  til	  at	  slå	  ned	  på,	  
hvor	  bevægelse	  var	  forkert,	  -‐	  rigtig	  god.	  Det	  er	  
den	  slags	  musikalitet,	  som	  jeg	  tror,	  at	  hun	  har	  
haft	  altid.	  	  
	  
H	  
Mmmm	  
	  
T	  
Og	  som	  bliver	  frigjort	  her	  og	  bevaret.	  Både	  
frigjort	  og	  bevaret	  i	  dine	  sessioner.	  	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
Det	  er	  begge	  dele,	  ikke.	  Det	  er,	  at	  du	  lærer	  
noget	  nyt	  ved	  at	  aflære	  nogle	  ting,	  så	  der	  
kommer	  noget	  frem,	  som	  før	  har	  været	  lukket	  
ind.	  Både	  dag	  og	  nat,	  og	  både	  officielt	  og	  
uofficielle	  situationer.	  Og	  så	  dertil	  kommer,	  
at...ja,	  nu	  vrøvler	  jeg,	  for	  det	  er	  egentlig	  det	  
samme,	  jeg	  vil	  sige	  på	  to	  måder.	  Aflæringen	  er	  
en	  læring.	  	  
	  
H	  
Mmmm	  
	  
T	  
…dit	  apparat	  her,	  dine	  færdigheder	  og	  dit	  set-‐
up	  har	  hjulpet	  frem.	  	  
	  
H	  
Hmm,	  ja	  
	  
T	  
Derfor	  er	  jeg	  så	  glad	  for,	  at	  vi	  har	  mødt	  dig,	  og	  
at	  du	  kom	  på	  det	  rigtige	  tidspunkt.	  
	  
H	  
Det	  var	  god	  timing.	  
	  
T	  
Det	  skal	  jeg	  love	  for	  
	  
H	  
At	  vi	  kom	  til	  at	  tale	  sammen	  den	  aften	  til	  det	  
pårørende-‐arrangement.	  	  
Men	  hvad	  så	  med	  dig?	  Jeg	  er	  nysgerrig	  omkring	  
en	  ting,	  hvis	  du	  har	  tid.	  
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T	  
Jeg	  har	  en	  halv	  time	  
	  
H	  
Jeg	  tænkte	  på	  de	  gange,	  hvor	  du	  spillede	  med.	  
Der	  var	  f.eks.	  en	  improvisation	  i	  starten	  og	  i	  
tredje	  session,	  hvor	  du	  spillede	  med,	  hvor	  du	  
var	  inde	  i	  det.	  
	  
T	  
Da	  følte	  jeg	  mig	  akavet	  
	  
H	  
Okay	  
	  
T	  
Det	  var	  noget,	  jeg	  gjorde	  for	  pligtens	  skyld.	  	  
	  
H	  
Ja,	  ja..okay..Men	  du	  spejlede	  hende	  jo	  straks.	  Og	  
der	  var	  også	  nogle	  interaktionsmønstre,	  som	  
du	  spontant	  reagerede	  på.	  Men	  det	  var	  akavet?	  
	  
T	  
Nej,	  det	  var	  ikke	  så	  godt.	  	  
	  
Vi	  griner.	  T	  kigger	  på	  skærmen,	  der	  viser	  deres	  
stue	  hjemme.	  
	  
T	  
Det	  er	  et	  dejligt	  billede.	  Nå,	  er	  det	  xylofonen,	  
der	  står	  der?	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
Det	  er	  et	  fantastisk	  dejligt	  billede.	  
	  
H	  
Nu	  tænder	  jeg	  lige	  (for	  højtaleren).	  For	  det	  var	  
jo	  på	  dit	  initiativ,	  at	  vi...du	  fik	  den	  idé	  med	  at	  
prøve	  at	  arbejde	  hjemme	  hos	  Jer.	  	  
	  
T	  
Ja	  
	  
H	  
For	  at	  se,	  om	  det	  kunne	  lade	  sig	  gøre	  at	  lave	  
den	  her	  overførsel...	  
	  

(Vi	  ser	  klippet,	  fra	  første	  session	  hjemme	  hos	  
dem)	  
	  
T	  
Ved	  du,	  hvad	  det	  er?	  Det	  er	  formfuldendt!	  Det	  
er	  virkelig...det	  afsnit	  der,	  ikke.	  	  
	  
H	  
Mmmm	  
	  
T	  
Det	  er	  SÅ	  tydeligt	  et	  mønster,	  så	  struktureret.	  	  
	  
H	  
Ja.	  Det	  falder	  klart	  i	  perioder.	  
	  
T	  
Ja.	  	  
	  
H	  
Men	  der	  er	  jo	  temposkift,	  og	  der	  er	  overgange.	  
Og	  så	  bliver	  det	  helt	  stille	  og	  inderligt.	  Der	  er	  
mange	  dynamiske	  skift.	  Der	  er	  stor	  variation	  i,	  
om	  det	  er	  lystigt	  og	  kraftfuldt,	  eller	  om	  det	  er	  
blidt	  og	  inderligt.	  Det	  kommer	  mange	  steder	  
hen.	  	  
	  
T	  
Ja.	  Det	  er	  det	  modsatte	  af	  rodet,	  ikke.	  Det	  er	  så	  
ordnet.	  	  
	  
H	  
Ja.	  
	  
T	  
Og	  der	  er	  forbløffende,	  at	  der	  er	  sådan	  en	  orden	  
nedenunder	  spillefrøkenen,	  ikke.	  Hun	  går	  væk,	  
og	  så	  er	  der	  ikke	  bare	  pludder.	  
	  
H	  
Men	  hun	  må	  have	  spillet	  meget	  forskelligt	  
musik,	  eller	  hvad?	  
	  
T	  
Hun	  har	  aldrig	  spillet	  jazz,	  hun	  har	  aldrig	  spillet	  
folk.	  Hun	  har	  spillet	  lidt	  højskolesange,	  
melodibog.	  	  
	  
H	  
Okay	  
	  
T	  
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Og	  når	  det	  så	  var	  jul,	  og	  man	  skulle	  synge	  en	  
sang,	  og	  det	  så	  var	  lidt	  for	  højt,	  ikke	  om	  hun	  
ville	  transponere.	  Det	  kan	  ikke	  lade	  sig	  gøre.	  
Der	  har	  hun	  været	  utrolig	  stiv	  og	  rigid.	  	  
	  
H	  
Ja.	  Jeg	  synes	  jo,	  det	  var	  fasinerende	  i	  anden	  
session,	  hvor	  jeg	  først	  havde	  spillet	  noget	  jazz,	  
hvor	  jeg	  havde	  prøvet	  at	  få	  hende	  med	  ind.	  Så	  
kom	  hun	  med,	  og	  det	  blev	  til	  noget	  frit.	  Og	  så	  
senere	  i	  sessionen,	  da	  hun	  går	  over	  til	  flyglet	  
alene,	  så	  starter	  hun	  med	  at	  spille	  en	  walking	  
bass.	  Så	  er	  det	  vældig	  jazzet,	  det	  hun	  spiller,	  det	  
hun	  improviserer.	  Så	  på	  den	  måde	  spejlede	  hun	  
jo	  også	  mig.	  	  
	  
T	  
Ja	  
	  
H	  
Og	  jeg	  havde	  lige,	  mens	  I	  sad	  og	  tegnede,	  vist,	  at	  
man	  kan	  sidde	  og	  spille	  lidt	  frit	  over	  en	  melodi.	  
'Nå,	  ja,	  det	  kan	  man	  jo	  gøre'.	  Så	  går	  hun	  over	  og	  
gør	  det	  samme.	  Og	  hun	  spejlede	  mig	  på	  den	  
måde.	  	  
	  
T	  
Ja	  
	  
H	  
Det	  er	  jo	  en	  umiddelbarhed	  og	  en	  
nysgerrighed.	  ‘Nå,	  ja,	  kan	  man	  også	  det’?	  	  
	  
T	  
Fuldstændig	  rigtig.	  Jeg	  er	  helt	  enig.	  	  	  
	  
H	  
På	  den	  måde,	  når	  jeg	  har	  set,	  at	  der	  var	  en	  
modstand	  mod	  noget,	  så	  har	  der	  alligevel	  hele	  
tiden	  været	  en	  åbenhed	  og	  en	  nysgerrighed	  hos	  
hende.	  
	  
T	  nikker	  
	  
H	  
Det	  har	  været	  koblet	  til	  det	  med	  at	  skulle	  gøre	  
det	  godt	  nok,	  det	  er	  ikke	  fordi,	  at	  hun	  ikke	  har	  
været	  nysgerrig	  for	  at	  prøve	  nye	  ting.	  	  
	  
T	  

Men	  nysgerrigheden	  er	  netop	  noget,	  der	  er	  
blevet	  frigjort	  af	  din	  undervisning..eller	  hvad	  
skal	  vi	  kalde	  det...dit	  arbejde.	  	  
	  
H	  
Ja.	  Måske	  var	  det	  derfor,	  at	  jeg	  blev	  sporet	  ind	  
på	  at	  overveje	  det	  med	  læring,	  fordi	  du	  ofte	  
italesatte	  det	  med	  skole-‐billedet.	  'Nu	  er	  du	  i	  
skole	  hos	  Hugo'.	  
	  
T	  
Ja	  
	  
H	  
Du	  puttede	  mig	  lidt	  ind	  i	  den	  lærerrolle.	  
	  
T	  
Ja,	  ja	  
	  
H	  
Som	  jeg	  egentælig	  ikke	  ville	  være	  i,	  men...	  
	  
T	  
Nej,	  det	  er	  også	  bare	  en	  dårlig	  metafor.	  	  
	  
H	  
Men	  det	  har	  været	  fantastisk	  at	  se	  hende	  i	  den	  
udforskning	  og	  åbning,	  at	  hun	  har	  lagt	  det	  der	  
af	  sig.	  Og	  fordi	  hun	  jo	  er	  så	  nysgerrig	  og	  
karakterfast	  stadigvæk	  i	  sin	  måde	  at	  være	  i	  
musikken	  på...	  
	  
T	  
Det	  er	  et	  andet	  vigtig	  ord...karakterfast.	  Det	  er	  
hun	  nemlig.	  
	  
H	  
Det	  er	  hun	  jo	  også	  udenfor	  musikken	  på	  nogle	  
punkter.	  
	  
T	  
Ja,	  men	  den	  går	  også	  i	  opløsning,	  ikke.	  Men	  den	  
er	  der	  nogle	  steder.	  	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
Det	  er	  den	  bestemt	  på	  den	  gode	  måde	  i	  
musikken.	  	  
	  
H	  
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Ja	  
	  
T	  
'Nu	  er	  det	  slut'	  (T	  imiterer	  Ls	  klare	  
afslutninger)	  
	  
H	  
Ja,	  der	  er	  jo	  en	  tydelighed	  i	  intentionen	  på	  en	  
eller	  anden	  måde.	  Nu	  skal	  vi	  det,	  og	  nu	  skal	  vi	  
det,	  og	  så	  spiller	  vi	  sådan,	  og	  så	  skal	  det	  også	  
være	  slut.	  Der	  er	  sådan	  en	  klarhed	  omkring	  det.	  
	  
T	  
Ja.	  Det	  er	  der.	  
	  
H	  
For	  mig,	  den	  der	  tydelighed,	  som	  jeg	  tolker	  lidt	  
...og	  de	  ting	  hun	  har	  sagt,	  'så	  var	  der	  ikke	  
mere'...at	  der	  er	  noget	  i	  hende,	  hun	  får	  spillet	  
ud.	  Så	  kobler	  jeg	  det	  til	  det	  billede,	  jeg	  blev	  jo	  
grebet	  af	  det,	  og	  skrev	  det	  ind	  i	  
behandlingsoplægget	  som,	  gid	  at	  det	  
(improvisation/terapien)	  kunne	  blive	  en	  måde,	  
at	  hun	  kunne	  få	  udtømt	  det	  beklemte	  bryst,	  
hvad	  end	  det	  måtte	  være.	  Og	  de	  der	  bratte	  
slutninger,	  eller	  når	  hun	  så	  har	  sagt:	  'Det	  var	  
det'	  eller	  'Nu	  var	  der	  ikke	  mere'	  har	  for	  mig	  
indikeret,	  at	  der	  var	  noget,	  som	  hun	  fik	  givet	  
form,	  givet	  udtryk.	  'og	  nu	  er	  det	  så	  slut'....hvad	  
det	  så	  er...Hun	  har	  også	  tit	  fysisk	  lavet	  
bevægelser	  (jeg	  klapper	  i	  hænderne)	  eller	  
indianerskrig	  eller...(Jeg	  imiterer	  tre	  hyl)	  
	  
T	  
Ja,	  ja,	  ja.	  Det	  er	  rigtigt.	  
	  
H	  
For	  mig	  har	  det	  illusteret,	  at	  der	  har	  været	  et	  
udtryk,	  en	  udløsning	  af	  nogle	  følelser	  på	  en	  
eller	  anden	  måde.	  	  
	  
T	  
Ja.	  Og	  for	  mig	  også	  en	  strukturmarkering.	  Det	  
var	  så	  det.	  'Hvad	  skal	  vi	  så	  lave?'	  
	  
H	  
Ja,	  der	  er	  hun	  jo	  også	  meget	  tydlig	  i,	  at	  nu	  skal	  
der	  ske	  noget	  nyt.	  Ja.	  Nu	  billedet	  der	  med	  det	  
beklemte	  bryst,	  det	  har	  mest	  været	  de	  
sessioner,	  hvor	  du	  ikke	  var	  med.	  Det	  har	  jeg	  
fortalt	  dig	  om	  også,	  at	  hun	  har	  være	  anderledes	  

i	  de	  sessioner,	  og	  i	  min	  optik	  har	  vist	  mere	  
sårbarhed.	  
	  
T	  
Det	  rimer	  vel	  egentlig	  meget	  godt.	  	  
	  
H	  
Ja.	  Det	  giver	  meget	  god	  mening.	  Nu	  kom	  jeg	  
bare	  til	  at	  tænke	  på	  det,	  for	  det	  har	  egentlig	  
ikke	  været	  det,	  hun	  har	  gjort	  så	  meget	  i	  
forløbet,	  udtrykt	  det	  BEKLEMTE	  bryst.	  Det	  har	  
været	  meget	  livsglæde	  og	  kraft.	  Og	  humor,	  
enormt	  meget	  humor	  i	  improvisationerne.	  	  
	  
T	  
Så	  er	  vi	  jo	  igen	  tilbage	  ved	  det	  glædelige,	  at	  det	  
er	  N	  (datteren)	  og	  mig,	  der	  er	  mest	  kede	  af	  det	  i	  
det	  her	  forløb.	  	  
	  
H	  
Mmmm	  
	  
T	  
Det	  er	  heldigvis	  ikke	  L.	  	  
	  
H	  
Nej.	  
	  
T	  
Og	  det	  siger	  de	  jo	  allesammen,	  dem	  der	  har	  
forstand	  på	  Alzheimers,	  ikke.	  At	  det	  er	  de	  
pårørendes	  sygdom.	  	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
Det	  er	  noget	  vås,	  ikke.	  Men	  noget	  er	  der	  om	  det.	  
Vi	  har	  sygdomsbevidstheden	  hele	  tiden,	  hun	  
har	  den	  kun	  sporadisk.	  	  
	  
H	  
Ja.	  Og	  det	  er	  Jer,	  der	  bærer...I	  den	  grad.	  	  
	  
T	  
Mmmm	  
	  
H	  
Det	  har	  også	  givet	  mig	  et	  indblik	  i,	  hvormeget	  
du	  har	  båret.	  Det	  er	  helt	  vildt.	  	  
	  
T	  
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Man	  kan	  ikke	  holde	  på	  hende...nede	  i	  
Irma...Hun	  kaster	  sig	  altid	  over	  børnene,	  
standser	  op	  og	  siger,	  hvor	  er	  de	  søde.	  Og	  det	  
plejer	  forældrene	  at	  været	  enige	  i,	  ikke?	  Og	  så	  
kommer	  der	  en	  diskussion,	  og	  den	  får	  ingen	  
ende.	  Dér	  mangler	  kulturfornemmelsen.	  Så	  må	  
jeg	  på	  en	  eller	  anden	  måde...(han	  laver	  en	  
fejende	  bevægelse	  med	  den	  ene	  hånd,	  og	  
vinker	  undskyldende	  med	  den	  anden	  i	  
luften)...'Nå,	  nu	  kan	  I	  godt	  gå	  videre.'	  
	  
H	  
Okay	  
	  
T	  
Og	  sommetider	  kan	  hun	  ikke	  være	  alene	  
hjemme,	  for	  nu	  er	  det	  hele	  tiden:	  ''Hvad	  skal	  vi	  
nu	  lave?'	  Hele	  tiden.	  
	  
H	  
Ja.	  
	  
T	  
Det	  er	  sådan	  set	  det,	  der	  har	  kørt	  mig	  meget	  
ned	  på	  det	  sidste.	  	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
Nå,	  men	  det	  skal	  vi	  ikke	  snakke	  om	  nu,	  vi	  skal	  
snakke	  om..	  
	  
H	  
..Og	  'Hvad	  skal	  vi	  nu	  lave?',	  altså	  det	  får	  mig	  til	  
at	  tænke	  på,	  at	  det	  er	  jo	  det,	  der	  også	  er	  
spændede	  ved	  at	  gå	  ind	  i	  improvisationen,	  
fordi	  man	  skaber	  noget	  nu	  og	  her.	  	  
	  
T	  
Nemlig	  
	  
H	  
Der	  har	  også	  været	  tegningerne.	  Jeg	  synes,	  det	  
har	  været	  meget	  spændende,	  hvordan	  hun	  
gerne	  ville	  tegne,	  og	  hvordan	  hun	  gerne	  ville	  
fortælle	  om	  tegningerne.	  Og	  i	  går	  var	  der	  noget	  
andet...der	  var	  stadig	  de	  vante	  elementer	  med	  
øjnene	  og	  hjerterne,	  og	  'den	  er	  grim'	  og...men	  
så	  var	  der	  noget	  i	  min	  tegning,	  som	  var	  på	  en	  
ny	  måde,	  hvor	  hun	  sagde....(med	  hviskende	  
stemme,	  som	  L	  havde	  gjort	  for	  mig)..'Den	  der	  og	  

den	  der..og	  åååh...hvor	  skal	  de	  så	  hen?'	  Det	  fik	  
åbnet	  op	  for	  noget	  andet,	  en	  ny	  lille	  fortælling	  
omkring	  noget...hvor	  hun	  blev	  helt	  stille.	  Der	  
forgår	  en	  masse	  i	  det	  øjeblik,	  og	  det	  opstår	  nu	  
og	  her.	  Ud	  fra	  den	  tegning,	  nu	  var	  det	  så	  min	  
tegning	  i	  går.	  Men	  tegningerne	  har	  jo	  været	  en	  
anden	  måde	  at	  skabe	  noget	  på.	  Fordi,	  ellers	  
som	  du	  siger,	  'Hvad	  skal	  der	  nu	  ske?',	  bliver	  det	  
nok	  meget;	  Hvordan	  kan	  jeg	  blive	  aktiveret,	  
hvordan	  jeg	  jeg	  blive	  underholdt,	  hvordan	  kan	  
nogen	  gøre	  noget	  sammen	  med	  mig?	  
	  
T	  
Ja	  
	  
H	  
De	  mister	  jo	  evnen	  til	  at	  tage	  initiativ	  og	  selv-‐
handle.	  	  
	  
T	  
Hun	  vil	  ikke	  tegne	  mere.	  	  
	  
H	  
Nej.	  
	  
T	  
Hun	  har	  liggende	  nogle	  tegninger,	  hun	  er	  skide	  
god	  til	  det.	  Jeg	  ved	  ikke,	  om	  du	  så...	  
	  
H	  
Jo,	  jo.	  
	  
T	  
Lige	  pludselig	  så	  har	  hun	  fundet	  nogle	  frem.	  Så	  
kommer	  hun	  med	  dem	  og	  siger:	  Se	  her.	  Så	  siger	  
jeg:	  'Ja,	  hold	  op,	  hvor	  er	  det	  godt.	  Bare	  du	  
ville...'.	  'Nej'.	  	  
	  
H	  
Hun	  tegnede	  heller	  ikke	  ret	  meget	  i	  går.	  Hun	  
var	  ikke	  synderlig	  begejstret	  for	  det,	  men	  hun	  
var	  glad	  for	  musikken.	  	  
	  
T	  
Ja.	  Jeg	  kan	  ikke	  få	  hende	  til	  at	  tegne	  hjemme.	  
Jeg	  sender	  også	  altid	  ting	  med	  på	  aflastningen	  
og	  lægger	  det	  frem	  derhjemme...	  
	  
H	  
Det	  er	  også	  interessant	  det	  her,	  fordi	  det	  bliver	  
noget	  jeg	  kommer	  til	  at	  kigge	  lidt	  på,	  også	  ift.	  
noget	  andet.	  Lars	  Ole	  har	  givet	  mig	  nogle	  klip	  af	  
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én,	  der	  laver	  musik	  med	  sin	  bror,	  der	  er	  
demensramt.	  En	  musiklærer,	  der	  laver	  musik	  
med	  sin	  bror.	  Og	  han	  (Lars	  Ole)	  vil	  gerne	  prøve	  
at	  se	  på	  forskellene	  lidt.	  Han	  synes,	  der	  er	  nogle	  
klip,	  som	  kan	  sammenligne,	  hvad	  er	  
musikterapi	  ift.	  hvad	  er	  det	  at	  lave	  musik	  ellers.	  
Hvori	  er	  det,	  at	  terapien	  består?	  Med	  
improvsiation	  skal	  der	  være	  -‐	  det	  skal	  der	  også	  
når	  man	  skal	  lave	  musik	  -‐	  der	  skal	  være	  en	  
igangsætter.	  Der	  skal	  være	  en	  puls.	  	  
	  
T	  
Det	  er	  det!	  
	  
H	  
Skal	  vi	  starte	  på	  den	  tone,	  eller	  på	  den	  tone...	  
	  
T	  
Hvis	  du	  ikke	  er	  skolelærer,	  så	  er	  du	  i	  hvert	  
tilfælde	  igangsætter.	  	  
	  
H	  
Ja.	  Og	  i	  improvisationen	  er	  det	  jo	  ikke	  givet,	  om	  
den	  ene	  eller	  den	  anden	  skal	  starte,	  og	  hvor	  
skal	  vi	  starte	  henne.	  Det	  finder	  man	  jo	  ud	  af.	  
Men	  det	  med	  at	  være	  det	  igangsættende	  
element	  kalder	  man	  for	  prompting.	  	  
	  
T	  
Prompting.	  Du	  er	  den	  store	  prompter.	  
	  
H	  
Det	  er	  så	  det,	  der	  er	  interessant;	  Hvordan	  kan	  
det	  være,	  at	  hun	  så	  godt	  vil,	  når	  jeg	  er	  i	  rummet	  
(jeg	  peger	  på	  skærmen	  og	  henviser	  til	  klippet	  
fra	  hjemmet,	  hvor	  hun	  straks	  gav	  sig	  til	  at	  
improvisere)?	  Jo,	  jeg	  står	  med	  min	  harmonika,	  
men	  hvordan	  kan	  det	  være,	  at	  hun	  ikke	  vil	  
ellers.	  	  Hvordan	  er	  det,	  at	  jeg	  bliver	  katalysator	  
for,	  at	  det	  pludseligt	  kan	  lade	  sig	  gøre?	  Det	  
finder	  man	  heller	  ikke	  ud	  af,	  hvordan	  det	  er	  
knyttet	  til	  mig	  og	  min	  måde	  at	  være	  med	  på.	  
Det	  er	  klart,	  at	  når	  man	  bygger	  en	  relation	  op,	  
så	  er	  bestemte	  ting	  forbundet	  med	  mit	  væsen.	  	  
	  
T	  
'Han	  er	  sjovt'	  (citat	  af	  L).	  
	  
(Vi	  griner)	  
	  
T	  

Du	  kan	  tage	  det	  for	  en	  kæmpe	  kompliment.	  Det	  
er	  helt	  sikkert.	  
	  
H	  
Det	  er	  godt.	  	  
	  
T	  
Hun	  er	  virkelig	  glad	  for	  dig.	  	  
	  
H	  
Det	  var	  også	  så	  sødt,	  at	  hun	  ville	  invitere	  mig	  
med	  hjem	  på	  aftensmad	  i	  går.	  'Jamen,	  skal	  du	  
ikke..?	  Så	  kan	  vi...'	  
	  
T	  
Ja,	  nemlig	  
	  
H	  
Så	  fik	  hun	  signaleret	  det.	  Det	  kunne	  være	  
vældig	  hyggeligt,	  men	  det	  skulle	  jeg	  ikke....Nå,	  
jeg	  tror	  altså,	  at	  vi	  har	  været	  ret	  godt	  rundt.	  	  
	  
T	  
Og	  du	  ved,	  jeg	  er	  der	  jo	  hele	  tiden,	  mens	  du	  
sidder	  og	  skriver	  specialet,	  så	  du	  sender	  jo	  bare	  
en	  mail,	  hvis	  du	  har	  et	  spørgsmål,	  som	  du	  gerne	  
ville	  have	  stillet	  her.	  Så	  laver	  vi	  det	  jo	  bare	  i	  
telefonen	  eller	  på	  et	  sted.	  Jeg	  løber	  ingen	  
steder.	  
	  
H	  
Det	  er	  fint.	  
	  
T	  
Jeg	  gør,	  hvad	  jeg	  kan	  for	  at	  støtte	  dit	  arbejde	  
her	  så	  meget	  som	  muligt.	  	  
	  
H	  
Det	  er	  dejligt.	  Det	  sætter	  jeg	  stor	  pris	  på.	  	  
	  
T	  
Og	  som	  sagt,	  fremtiden,	  det	  taler	  vi	  bevidst	  ikke	  
om	  i	  dag.	  
	  
H	  
Det	  er	  det.	  Men	  jeg	  tror,	  at	  vi	  har	  været	  meget	  
godt	  omkring	  det...ift.	  de	  delspørgsmål	  jeg	  har	  i	  
min	  synopsis.	  	  
	  
T	  
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Hun	  må	  nok	  vende	  tilbage	  til	  at	  spille	  med	  sine	  
hovedtelefoner,	  når	  hun	  får	  klaveret	  med	  
derover.	  	  
	  
H	  
Ellers	  kan	  hun	  jo	  skrue	  ned,	  de	  andre	  hører	  
også	  musik.	  (Jeg	  kigger	  i	  mine	  noter)	  
	  
T	  
Gør	  de	  det?	  
	  
H	  
Det	  skal	  nok	  løse	  sig.	  	  
	  
T	  
For	  det	  der	  klaver	  kan	  jo	  spille	  i	  hvilken	  
volumen,	  det	  skal	  være.	  	  
	  
H	  
Altså	  jeg	  skal	  overveje	  noget	  med,	  hvilke	  
terapeutiske	  muligheder,	  der	  åbnede	  sig	  i	  det.	  
Og	  det	  er	  nok	  noget,	  jeg	  besvarer	  ud	  fra	  min	  
terapeut-‐perspektiv…	  
	  
T	  
Det	  må	  vi	  snakke	  om	  til	  den	  tid.	  Nu	  skal	  vi	  lige	  
over	  hurdlen	  den	  første	  uge	  af	  august.	  
	  
H	  
Det	  er	  fint.	  Tak	  for	  det.	  	  
	  
T	  
Hvad	  var	  det	  jeg	  ville	  spørge	  om?...	  
	  
H	  
Jeg	  synes,	  det	  er	  grundlæggende	  så	  fantastisk,	  
at	  der	  kan	  være	  sådan	  et	  ligeværd...	  
	  
T	  
Jo.	  Er	  der	  noget	  nyt	  med	  dig	  og	  hospicet	  og	  
stillingen	  til	  oktober.	  	  
	  
H	  
Nej,	  den	  er	  ikke	  slået	  op	  endnu.	  Den	  bliver	  slået	  
op	  her	  i	  august.	  
	  
T	  
Nå,	  nå,	  den	  er	  ikke	  slået	  op	  endnu.	  	  
	  
H	  

Til	  gengæld	  er	  der	  noget	  nyt	  her,	  at	  L	  (lederen	  
af	  demensenheden)	  gerne	  vil	  finde	  timer	  til	  at	  
ansætte	  mig.	  Så	  det	  er	  også	  interessant.	  
	  
T	  
Det	  kan	  jeg	  godt	  forstå.	  	  
	  
H	  
Så	  det	  er	  jo	  rigtig	  dejligt.	  
	  
T	  
Hun	  er	  en	  fin	  person.	  Jeg	  er	  i	  det	  hele	  taget	  så	  
glad	  for,	  at	  det	  hele	  er	  samlet	  her,	  at	  der	  ikke	  er	  
et	  plejehjem	  et	  helt	  andet	  sted	  med	  nogle	  helt	  
andre	  mennesker.	  Jeg	  kunne	  også	  mærke	  det	  
ved	  den	  der	  session,	  de	  havde	  allesammen	  læst	  
den	  samme	  journal.	  	  
	  
H	  
Ja.	  Jeg	  synes,	  det	  er	  så	  fantastsik,	  og	  jeg	  håber	  
sådan,	  at	  det	  kan	  blive	  set	  og	  hørt	  rundt	  
omkring,	  den	  værdi,	  der	  er	  i	  at	  kunne	  tilbyde	  
folk	  sådant	  et	  forløb.	  Nu	  har	  jeg	  jo	  været	  her	  et	  
stykke	  tid	  og	  kender	  efterhånden	  en	  hel	  del	  af	  
dem,	  der	  er	  flyttet	  ind	  i	  De	  Gamles	  By.	  Og	  
brugerne	  oppe	  på	  700,	  der	  kommer	  ned	  i	  
Huset,	  og	  folk	  der	  er	  med	  i	  'Nye	  spor'…	  	  
	  
T	  
Ja	  
	  
H	  
..som	  så	  bliver	  indsluset.	  Det	  med	  at	  der	  er	  et	  
flow	  i	  det,	  at	  de	  bliver	  ført	  videre...	  
	  
T	  
Ja,	  i	  De	  Gamles	  By,	  ikke?	  Og	  ikke	  bare	  en	  
institution.	  	  
	  
H	  
Netop	  at	  de	  ikke	  bliver	  kastet	  rundt,	  de	  
pårørende	  og	  personen	  selv.	  Der	  vil	  være	  
kendte	  ansigter.	  	  
	  
T	  
ja	  
	  
H	  
Det	  er	  der	  noget	  så	  fint	  i.	  Om	  det	  så	  er	  når	  jeg	  
sidder	  og	  spiller	  her,	  at	  der	  er	  nogle	  med,	  eller	  
når	  jeg	  går	  over	  på	  afdelingen,	  så	  kender	  jeg	  
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dem,	  der	  bor	  derovre	  nu.	  Det	  tror	  jeg	  virkelig	  
gør	  en	  forskel.	  Der	  er	  virkelig	  brobygning.	  	  
	  
T	  
Nemlig.	  Jeg	  ved	  ikke,	  om	  du	  ved	  det.	  Det	  har	  jeg	  
først	  lært...fået	  vide	  af	  historikere,	  at	  det	  var	  
verdensberømt	  i	  Europa,	  da	  det	  blev	  bygget.	  	  
	  
H	  
For	  arkitekturen,	  eller	  hvad?	  
	  
T	  
For	  idéen	  i	  at	  bygge	  ud	  fra	  de	  gamles	  behov.	  	  	  
	  
H	  
Ja?	  
	  
T	  
Den	  klassisk	  bog	  om	  alderdom	  af	  Simone	  de	  
Beauvoir,	  som	  er	  fuld	  af	  antropologi.	  Der	  er	  den	  
(Han	  peger	  ned	  og	  signalerer	  'stedet	  her').	  
	  
H	  
Nå	  .	  For	  jeg	  troede...	  
	  
T	  
Det	  er	  den	  eneste	  fra	  virkeligheden,	  som	  er	  
nævnt	  i	  den	  bog.	  Det	  er	  De	  Gamles	  By	  i	  
København.	  	  
	  
H	  
Nå.	  Hvor	  fint.	  Jeg	  troede	  nemlig,	  at	  det	  var	  
bygget	  til	  at	  skulle	  være	  et	  hospital	  først,	  og	  så	  
blev	  defineret	  som	  'De	  Gamles	  By'	  sidenhen,	  at	  
intentionen	  ikke	  var	  det.	  
	  
T	  
Det	  skal	  jeg	  undersøge.	  Jeg	  ved	  i	  hvert	  tilfælde,	  
dels	  fra	  hendes	  bog,	  hvor	  jeg	  studsede	  lidt,	  
ikke...for	  der	  er	  intet	  andet.	  Så	  skulle	  man	  tro,	  
at	  der	  også	  var	  noget	  i	  Holland	  og…men	  der	  er	  
kun	  den	  ene	  institution.	  Dér	  er	  nogen,	  der	  har	  
lavet	  noget	  ud	  fra	  de	  gamles	  behov,	  og	  ikke	  
bare...(han	  vifter	  med	  hånden)....nogen,	  der	  skal	  
kasseres	  og	  gemmes	  væk.	  
	  
H	  
Ja,	  præsis.	  Hvor	  fint.	  	  

	  
T	  
Og	  derfor	  er	  det	  så	  dejligt,	  ar	  det	  får	  lov	  at	  leve.	  
For	  man	  kunne	  jo	  frygte,	  at	  det	  blev	  
forskerboliger	  for	  Panum.	  Det	  er	  så	  fint,	  at	  de	  
bygger	  videre	  på	  den	  tanke.	  For	  det	  ER	  jo	  
fantastisk,	  det	  her	  område.	  	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
Midt	  i	  en	  storby,	  ikke.	  	  
	  
H	  
Jamen,	  det	  er	  det	  virkelig.	  Der	  er	  en	  
musikterapeut,	  der	  gerne	  vil	  lave	  noget	  
forskning.	  Jeg	  har	  haft	  et	  møde	  med	  hende	  og	  L	  
(lederen).	  Det	  er	  et	  fantastsik	  projekt,	  hun	  
gerne	  vil	  lave,	  som	  virkelige	  ville	  booste..	  
	  
T	  
Jeg	  siger	  alt	  det	  her,	  fordi	  det	  gør	  det	  endnu	  
mere	  rimeligt,	  at	  det	  er	  her	  og	  at	  det	  bygger	  
videre	  på	  verdensberømte	  tanker.	  	  
	  
H	  
Ja.	  Det	  er	  også	  en	  lang	  og	  interessant	  
bevægelse.	  	  
	  
T	  
Jeg	  skal	  få	  mere	  rede	  på	  det.	  Men	  mine	  
historikere	  siger,	  at	  det	  var	  kendt	  over	  hele	  
Europa,	  da	  det	  blev	  bygget.	  
	  
H	  
Okay.	  Ja.	  	  
	  
T	  	  
Så	  gad	  vide	  om	  det	  ikke	  faktisk	  har	  været	  
bygget	  som	  'De	  Gamles	  By'.	  Det	  undersøger	  jeg.	  
Det	  skal	  du	  vide.	  
	  
H	  
Ja.	  Tak	  for	  nu.	  	  
	  
T	  
Ja.	  Tak	  for	  nu,	  siger	  jeg.	  	  
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Bilag	  7	  Meningskondensering	  af	  interview	  
	  
Kvaliteter	  i	  kommunikationen,	  

samspillet	  og	  relationen	  

Sammenfatning	   Fortolkning	  

T	  

De	  ydre	  rammer	  og	  

opløsningen.	  Begge	  de	  dele	  

forsvinder	  i,	  at	  hun	  pludselig	  

kan	  skabe	  (han	  spiller	  i	  luften	  

på	  klaver)	  sin	  egen	  form,	  og	  

skabe	  videre	  i	  en	  form.	  	  

	   T	  oplevede	  at	  

struktur/formgivning	  i	  

musikken	  frisatte	  L	  –	  på	  to	  

måder.	  Dels	  fra	  de	  ydre	  rammer,	  

hvilket	  var	  hendes	  egne	  

forbehold/	  hæmninger	  overfor	  

at	  spille	  frit	  (uden	  noder,	  

ukendte	  instrumenter	  og	  at	  

musik	  ikke	  var	  ‘rigtig	  eller	  

forkert’).	  Og	  dels	  en	  frigørelse	  

fra	  sygdommens	  begrænsninger	  

på	  (alle)	  andre	  områder.	  

Improvisationen	  gav	  mulighed	  

for	  et	  selvudtryk	  (at	  skabe	  sin	  

egen	  form)	  og	  blev	  derved	  

emanciperende	  på	  et	  

intrapersonelt	  og	  et	  

interpersonelt	  plan.	  
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T	  

Jeg	  tror,	  Hugo,	  at	  du	  kan	  sige	  det	  

på	  den	  måde,	  at...indrøm	  det	  nu,	  

at	  du	  er	  en	  fantastisk	  fagmand,	  

som	  er	  på	  et	  helt	  andet	  niveau	  

end	  amatører.	  Og	  netop	  derfor	  

kan	  du	  give	  hende	  det	  frirum,	  

som	  gør	  at	  hun	  kan	  skabe	  sin	  

form	  og	  sine	  mønstre.	  ..og	  du	  

følger	  det...og	  sommetider	  

dirigerer	  du	  med	  hånden...for	  

du	  er	  naturligvis	  i	  det	  univers	  (T	  

laver	  en	  cirkel	  med	  hænderne),	  

som	  hun	  arbejder	  indenfor.	  	  

	  

H	  

Ja	  

	  

T	  

Men	  jeg	  ser	  så	  tydeligt,	  i	  det	  

øjeblik	  du	  er	  væk,	  så	  er	  det	  også	  

væk.	  	  

	  

H	  

Ja.	  

	  

	  

	  

	  

	  

T	  så	  at	  ‘frirummet’	  udelukkende	  

kunne	  opstå	  i	  samspillet	  og	  den	  

intersubjektive	  matrix,	  der	  var	  i	  

klient-‐terapeut-‐relationen.	  Den	  

intermusikalske	  relation	  

rummede	  et	  potentiale	  for	  

kommunikation	  og	  	  

samhandling,	  som	  ikke	  kunne	  

ske	  i	  de	  verbale	  

relateringsdomæner,	  og	  heller	  

ikke	  finde	  sted	  i	  andre	  

interpersonelle	  relationer	  for	  L.	  

H	  

Det	  er	  det	  interessant	  i	  

musikken.	  Jo,	  der	  er	  mange	  

skift...så	  er	  der	  noget	  af	  det,	  og	  

så	  er	  der	  noget	  af	  det,	  men	  

overgangene	  er	  ikke	  bratte.	  Der	  

har	  jeg	  netop	  ikke	  følelsen	  af,	  at	  

en	  sætning	  går	  i	  stå	  midtvejs,	  og	  

I	  det	  verbale	  sprog	  var	  L	  meget	  

hæmmet.	  De	  frie	  dialoger	  i	  det	  

musikalske	  flow	  var	  en	  stor	  

kontrast	  til	  det	  fragmenterede	  

talesprog.	  	  

	  

	  

Der	  var	  rige	  og	  nuancerede	  

dialoger	  i	  musikken	  med	  

varieret	  og	  nuanceret	  

vitalitetsdynamik.	  
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så	  ved	  hun	  ikke	  hvor	  hun	  skal	  

hen.	  Det	  er	  enormt	  organisk	  og	  

bundet	  sammen.	  Så	  kan	  det	  

godt	  være,	  at	  det	  er	  mange	  skift	  

og	  mange	  forskellige	  udtryk,	  

men	  der	  er	  hele	  tiden	  en	  

bevægelse	  og	  en	  retning.	  	  

	  

T	  

Ja	  

	  

H	  

Det	  er	  altså	  en	  konstrast	  til,	  

hvordan	  hun	  ellers	  har	  

mulighed	  for	  at	  udtrykke	  sig,	  

hvordan	  hun	  ellers	  kan	  

udtrykke	  sig.	  	  

	  

T	  

Ja	  

	  

	  

T	  

'Nu	  er	  det	  slut'	  (T	  imiterer	  Ls	  

klare	  afslutninger)	  

	  

H	  

Ja,	  der	  er	  jo	  en	  tydelighed	  i	  

intentionen	  på	  en	  eller	  anden	  

måde.	  Nu	  skal	  vi	  det,	  og	  nu	  skal	  

vi	  det,	  og	  så	  spiller	  vi	  sådan,	  og	  

så	  skal	  det	  også	  være	  slut.	  Der	  

er	  sådan	  en	  klarhed	  omkring	  

det.	  

Jeg	  oplevede	  at	  

improvisationerne	  gav	  plads	  til	  

og	  tydeliggjorde	  Ls	  idéer	  og	  

intentioner.	  Denne	  (audiotive)	  

forstørrelse/	  forstærkning	  af	  

hendes	  initiativer	  skabte	  

(nonverbal)	  validering	  

	  

T	  oplevede	  (også),	  at	  der	  var	  en	  

tydelighed	  i	  Ls	  intentioner	  i	  den	  

intermusikalske	  relation.	  

Den	  intermusikalske	  relation	  

gav	  L	  handlemuligheder	  (som	  

f.eks	  at	  lede	  en	  slutning).	  	  
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T	  

Ja.	  Det	  er	  der.	  

	  

H	  

For	  mig,	  den	  der	  tydelighed,	  

som	  jeg	  tolker	  lidt	  ...og	  de	  ting	  

hun	  har	  sagt,	  'så	  var	  der	  ikke	  

mere'...at	  der	  er	  noget	  i	  hende,	  

hun	  får	  spillet	  ud.	  Så	  kobler	  jeg	  

det	  til	  det	  billede,	  jeg	  blev	  jo	  

grebet	  af	  det,	  og	  skrev	  det	  ind	  i	  

behandlingsoplægget	  som,	  gid	  

at	  det	  (improvisation/terapien)	  

kunne	  blive	  en	  måde,	  at	  hun	  

kunne	  få	  udtømt	  det	  beklemte	  

bryst,	  hvad	  end	  det	  måtte	  være.	  

Og	  de	  der	  bratte	  slutninger,	  

eller	  når	  hun	  så	  har	  sagt:	  'Det	  

var	  det'	  eller	  'Nu	  var	  der	  ikke	  

mere'	  har	  for	  mig	  indikeret,	  at	  

der	  var	  noget,	  som	  hun	  fik	  givet	  

form,	  givet	  udtryk.	  'og	  nu	  er	  det	  

så	  slut'....hvad	  det	  så	  er...Hun	  

har	  også	  tit	  fysisk	  lavet	  

bevægelser	  (jeg	  klapper	  i	  

hænderne)	  eller	  indianerskrig	  

eller...(Jeg	  imiterer	  tre	  hyl)	  

	  

T	  

Ja,	  ja,	  ja.	  Det	  er	  rigtigt.	  

	  

H	  

For	  mig	  har	  det	  illusteret,	  at	  der	  

Dette	  selvudtryk	  har	  en	  form	  og	  

et	  indhold.	  Jeg	  nærmer	  mig	  at	  

tolke	  på	  indholdet	  i	  dette	  citat:	  

	  

For	  mig	  har	  det	  illusteret,	  at	  der	  

har	  været	  et	  udtryk,	  en	  udløsning	  

af	  nogle	  følelser	  på	  en	  eller	  

anden	  måde.	  

	  

	  

Begge	  observanter	  var	  enige	  

om,	  at	  Ls	  tydelige	  måde	  at	  

afslutte	  de	  fleste	  

improvisationer	  (ofte	  både	  

verbalt	  og	  kropsligt),	  

indikerede,	  at	  der	  havde	  været	  

et	  selvudtryk.	  

	  

T	  var	  (her)	  enig	  i,	  at	  der	  var	  et	  

(følelsesmæssigt)	  indhold	  i	  

selvudtrykket.	  Et	  andet	  sted	  

sagde	  han,	  at	  musik	  

(udelukkende)	  havde	  været	  

struktur,	  opbygning	  og	  form	  for	  

L	  (og	  ham	  selv)	  gennem	  livet.	  
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har	  været	  et	  udtryk,	  en	  

udløsning	  af	  nogle	  følelser	  på	  en	  

eller	  anden	  måde.	  	  

	  

T	  

Ja.	  Og	  for	  mig	  også	  en	  

strukturmarkering.	  Det	  var	  så	  

det.	  'Hvad	  skal	  vi	  så	  lave?'	  

T	  

Det	  er	  den	  ædle	  vilde-‐tanken	  

igen,	  ikke?	  Væk	  med	  

kulturfernissen,	  så	  kommer	  der	  

noget	  ædelt	  frem,	  ikke?	  

	  

H	  

Ja.	  

	  

T	  

Og	  det	  skriver	  de	  jo	  om,	  nogle	  af	  

de	  der	  Alzheimer-‐filosoffer.	  Jeg	  

har	  set	  det	  ét	  eneste	  sted,	  og	  det	  

er	  i	  det	  her	  lokale	  sammen	  med	  

dig.	  

	  

H	  

Set	  hvad	  konkret?	  

	  

T	  

Set	  at	  der	  er	  noget,	  der	  er	  bedre,	  

end	  det	  var	  før.	  	  

	  

H	  

Ja	  

	  

Den	  værdi,	  som	  nogle	  forfattere	  

kan	  forbinde	  med	  en	  

personlighedsændring	  grundet	  

Alzheimersygdommen	  –	  en	  

mere	  fri	  og	  direkte	  karakter	  

(den	  ædle,	  vilde),	  afviser	  T.	  

Udelukkende	  i	  musikterapien	  

og	  improvisationerne	  har	  han	  

set	  en	  sådan	  (værdifuld)	  

forbedring	  hos	  L.	  

	  

T	  påpeger,	  at	  Ls	  

improvisationer	  har	  været	  

forbundet	  med	  nydelse	  for	  alle	  

parter.	  

	  

	  

T	  beskrev,	  improvisationerne	  

somværende	  pragtfulde,	  og	  at	  

de	  ‘er	  kommet	  frem’	  og	  ‘har	  

ligget	  der	  hele	  livet’.	  Med	  de	  

formuleringer	  peger	  han	  i	  

retningen	  af,	  at	  musikterapien	  

har	  været	  et	  

ressourceorienteret	  arbejde	  og	  

facilitering.	  

Improvisationen	  som	  

samhandling	  har	  været	  	  positive	  

interaktioner,	  der	  iflg.	  T	  var	  

forbundet	  med	  nydelse	  for	  L.	  
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T	  

Der	  kom	  noget	  frem,	  der	  er	  

bedre,	  nemlig	  hendes	  

improvisation.	  De	  

improvisationer,	  du	  har	  spillet	  

her,	  dem	  har	  jeg	  ikke	  hørt	  hele	  

livet.	  Og	  de	  er	  pragtfulde.	  

	  

H	  

Mmmm	  

	  

T	  

De	  er	  en	  nydelse	  for	  mig	  at	  høre,	  

de	  er	  en	  nydelse	  for	  hende	  at	  

lave.	  De	  er	  sjove	  også.	  Der	  er	  en	  

helt	  masse,	  som	  jeg	  tænker,	  nej,	  

det	  har	  ligget	  derinde	  altid,	  

hvorfor	  er	  det	  ikke	  kommet	  

frem?	  

H	  

På	  den	  måde,	  når	  jeg	  har	  set,	  at	  

der	  var	  en	  modstand	  mod	  

noget,	  så	  har	  der	  alligevel	  hele	  

tiden	  været	  en	  åbenhed	  og	  en	  

nysgerrighed	  hos	  hende.	  

	  

T	  (nicker)	  

	  

H	  

Det	  har	  været	  koblet	  til	  det	  med	  

at	  skulle	  gøre	  det	  godt	  nok,	  det	  

er	  ikke	  fordi,	  at	  hun	  ikke	  har	  

været	  nysgerrig	  for	  at	  prøve	  nye	  

ting.	  	  

Ls	  modstand	  mod	  andre	  

instrumenter	  end	  klaveret,	  

trang	  til	  at	  søge	  efter	  noder	  og	  

afvisning	  af	  ros/validering	  blev	  

mindre	  gradvist.	  T	  oplevede	  

(også)	  at	  L	  i	  hele	  forløbet	  var	  

tryg,	  åben	  og	  nysgerrig	  –	  på	  

trods	  af	  en	  modstand	  og	  

forbehold	  i	  begyndelsen.	  Hun	  

havde	  fra	  starten	  lyst	  til	  at	  

kommunikere	  og	  lege.	  

	  

T	  bemærker,	  at	  nysgerrigheden	  

blev	  frigjort	  at	  mig.	  

	  

T	  bekræftede	  min	  opfattelse	  at,	  

at	  

L	  hele	  tiden	  (også	  i	  begyndelsen	  

hvor	  der	  var	  modstand	  og	  

forbehold	  hos	  hende)	  havde	  en	  

åbenhed,	  nysgerrighed	  og	  lyst	  

til	  kommunikation	  og	  

samhandlen.	  
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T	  

Men	  nysgerrigheden	  er	  netop	  

noget,	  der	  er	  blevet	  frigjort	  af	  

din	  undervisning..eller	  hvad	  

skal	  vi	  kalde	  det...dit	  arbejde.	  	  

	  

	  

	  

H	  

Det	  kunne	  jeg	  egentlig	  godt	  

tænke	  mig,	  om	  du	  ville	  uddybe	  

lidt.	  Du	  sagde	  undervejs	  sådan	  

noget	  som	  :	  'Det	  er	  da	  utrolig,	  

som	  I	  får	  snakket	  sammen'.	  

Hvordan	  oplevede	  du	  det?	  

Hvordan	  oplever	  du	  det,	  der	  

sker?	  

	  

T	  

Jeg	  oplever	  det	  meget	  tydeligt	  

som	  kommunikation..af	  

følelser,	  men	  egentlig	  også	  

rationelt.	  	  

	  

H	  

Mmm	  

	  

T	  	  

(Med	  stemme,	  der	  indtager	  en	  

rolle,	  som	  var	  det	  L	  eller	  mig)	  

'Nå.	  Nå.	  Siger	  du	  det?	  Jeg	  skal	  

komme	  efter	  dig.	  Jeg	  kan	  også'.	  

(Han	  spiller	  lidt	  i	  luften	  som	  på	  

klaver).	  'Nå,	  på	  den	  måde'	  (som	  

den	  anden,	  der	  svarer).	  Sådanne	  

T	  oplevede	  improvisationen	  

som	  kommunikation	  af	  

følelser	  og	  noget	  ‘rationelt’.	  

	  

At	  T	  beskriver	  dialogerne	  ved	  at	  

bruge	  replikker	  som	  

sammenligning	  fremhæver	  den	  

proto-‐narrative	  karakter	  i	  

improvsationen.	  De	  sætninger,	  

som	  T	  valgte	  at	  illustrere	  den	  

intermusikalske	  

kommunikationen	  med,	  	  og	  

måden	  han	  fremførte	  dem	  på,	  

afspejlede	  forskellige	  

karakterer/	  positioner/roller.	  

	  

At	  T	  oplever	  en	  syntaks	  i	  

musikken	  (som	  er	  gået	  tabt	  i	  det	  

verbale	  sprog),	  og	  at	  han	  

oplever	  et	  indhold	  (som	  

beskrevet	  ovenfor)	  mener	  jeg	  

kan	  argumentere	  for	  at	  anskue	  

improvisation	  som	  en	  	  

kompenserende	  

interventionsform	  for	  det	  

verbale	  sprog.	  

T	  oplevede	  improvisationerne	  

som	  tydelig	  nonverbal	  dialog,	  

hvorved	  der	  blev	  delt	  følelser	  i	  

den	  intermusikalske	  relation.	  

	  

Selvom	  T	  ikke	  selv	  brugte	  

betegnelsen	  proto-‐narrativ	  om	  

kommunikationen,	  så	  beskrev	  

han	  fænomenet.	  	  

	  

T	  oplevede	  (også),	  at	  det	  var	  

muligt	  for	  L	  (og	  mig)	  at	  indtage	  

forskellige	  roller/	  positioner	  i	  

den	  intermusikalske	  dialog.	  
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replikker	  oplever	  jeg	  i	  det	  spil	  

der.	  	  

	  

H	  

Ja	  

	  

T	  	  

Som	  hun	  er	  ude	  af	  stand	  til	  

sprogligt.	  Hun	  kan	  jo	  ikke	  sige	  

en	  dansk	  sætning	  med	  grundled	  

og	  udsagnsled	  og	  genstandsled	  i	  

den	  rigtige	  rækkefølge.	  

	  

H	  

Nej.	  

	  

T	  

'Han	  er	  sjovt'.	  Det	  er	  det	  

nærmeste,	  hun	  kommer	  på	  en	  

grammatisk	  sætning,	  ikke.	  (Det	  

havde	  hun	  forinden	  sagt	  om	  

mig).	  

	  

H	  

Ja	  

	  

T	  

Men	  på	  klaveret	  kan	  det	  ind	  

imellem	  være	  fuldstændig	  

glasklart.	  

H	  

....hvad	  tænker	  du	  om	  den	  

metafor	  med	  at	  gå	  bagom	  

sproget	  så?	  Når	  sproget	  

	  

	  

	  

	  

T	  omkredsede	  tæt	  	  

kommunikativ	  musikalitet	  i	  sine	  

beskrivelser	  -‐	  uden	  at	  kende	  

begrebet.	  	  
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forfalder.	  Det	  er	  jo	  også	  lidt	  det,	  

vi	  har	  rørt	  ved	  nu,…	  jeg	  har	  sagt	  

noget,	  og	  du	  har	  sagt	  noget	  om	  

at	  se	  musikken	  som	  en	  måde	  at	  

kunne	  kompensere	  for	  det	  tabte	  

sprog.	  

	  

T	  

Det	  er	  snarere	  det...Bagom	  

sproget	  og	  nedenunder	  sproget,	  

det	  er	  også	  noget,	  vi	  bruger	  

meget	  i	  mit	  fag,	  ikke.	  For	  mig	  i	  

denne	  her	  situation,	  da	  opleves	  

det	  snarere	  som	  at	  gå	  et	  andet	  

sted	  hen	  end	  sproget.	  	  

	  

H	  

Mmmm	  

	  

T	  

Altså	  igen	  denne	  her	  hjerne	  

(han	  peger	  på	  skitsen	  på	  

notesblokken).	  Sproget	  er	  væk,	  

men	  musikaliteten	  sidder	  

åbenbart	  et	  andet	  sted.	  	  

	  

H	  

Ja	  

	  

T	  

Som	  ikke	  er	  så	  

formløshedsramt.	  	  

	  

H	  

T	  	  har	  været	  overrasket	  over,	  at	  

der	  med	  sprogets	  forsvinden	  –	  

og	  sygdommens	  ‘tøsne’	  på	  

andre	  områder,	  ikke	  

udelukkende	  var	  pludder/rod	  

(kaos)	  tilbage.	  I	  måden,	  hvorpå	  

han	  her	  sidestiller	  sprog	  og	  

musikalitet	  på	  et	  

funktionalistisk	  plan	  (begge	  

dele	  er	  kommunikation	  gennem	  

struktur),	  nærmer	  han	  sig	  

begrebet	  kommunikativ	  

musikalitet.	  Som	  jeg	  ikke	  tror,	  

han	  kender	  til.	  I	  følgende	  citat	  

nærmer	  han	  sig	  endnu	  mere:	  

Musik/	  improvisationen	  er	  et	  

alternativ	  til	  sproget!	  Dvs.	  

musikken	  er	  en	  anden	  slags	  

sprog,	  og	  det	  er	  

kommunikation.	  

	  

At	  kunne	  arbejde	  nonverbalt	  

gennem	  en	  intermusikalsk	  

relation	  betragtede	  jeg	  selv	  som	  

den	  største	  kvalitet	  ved	  

improvisationen	  som	  metode	  i	  

denne	  case.	  

	  

	  

T	  påpegde,	  at	  den	  musikalske	  

kommunikation	  kunne	  ses	  som	  

værende	  et	  alternativ	  til	  det	  

verbale	  sprog.	  	  
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Ja	  

	  

T	  

Så	  det	  er	  et	  alternativ	  til	  

sproget.	  	  

T	  

Jeg	  kan	  give	  dig	  en	  anden	  måde,	  

jeg	  oplever	  det	  ...?(utydeligt	  i	  

optagelsen)...sprog.	  Det	  

ejendommelig	  ved	  sprog,	  og	  det	  

fuldstændig	  ufattelige	  ved	  børn,	  

når	  de	  begynder	  at	  tale,	  det	  er,	  

at	  man	  kan	  sige	  noget,	  man	  

aldrig	  har	  hørt	  før...Børn	  siger	  

sætninger,	  som	  ikke	  er	  

efterligninger.	  De	  starter	  med	  at	  

efterligne	  noget,	  nogen	  siger,	  

men	  så	  kan	  de	  pludselig	  sige	  

noget,	  som	  de	  aldrig	  har	  hørt,	  

som	  de	  komponerer.	  	  

	  

H	  

Mmm	  

	  

T	  

Som	  Brandes	  siger;	  'Der	  er	  

system	  i	  børnenes	  sprogfejl,	  når	  

det	  siger:	  ‘Du	  lyvede’	  I	  stedet	  for	  

‘Du	  løj.’	  Så	  overfører	  de	  en	  

bøjningsform	  til	  et	  sted,	  hvor	  

den	  ikke	  hører	  hjemme.....Men	  

det	  fantastiske	  ved	  sprog	  er,	  at	  

man	  kan	  sige	  noget,	  man	  aldrig	  

har	  hørt.	  Og	  det	  fantastisk	  ved	  

T	  reflekterer	  over	  sprogets	  

opståen.	  Han	  sammeligner	  

børns	  sprogudvikling	  (evnen	  til	  

at	  sætte	  ord	  sammen)	  med	  Ls	  

evne	  til	  at	  skabe	  replikker	  i	  

musikken.	  

Han	  henviser	  til	  	  det	  

ejendommelige	  og	  ufattelige	  hos	  

børn,	  der	  træder	  ind	  i	  de	  

verbale	  relateringsdomæner.	  

Når	  de	  ikke	  længere	  taler	  

papegøje-‐snak	  eller	  læser	  

mekanisk	  op,	  men	  når	  til	  at	  

mestre	  sproget	  og	  at	  skabe	  et	  

selvudtryk.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Selvom	  T	  ikke	  mente,	  at	  L	  

befandt	  sig	  på	  2.	  og	  3.	  

niveau	  (syntaks	  og	  semantik)	  i	  

Ruuds	  model,	  så	  beskrev	  han	  

nøje,	  hvordan	  L	  havde	  evnen	  til	  

at	  ‘tale’	  og	  danne	  et	  autentisk	  

selvudtryk	  gennem	  det	  

musikalske	  sprog.	  Han	  sagde:	  

‘Det	  er	  et	  sprog,	  I	  spiller’.	  	  
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disse	  her	  improvisationer	  er,	  at	  

hun	  kan	  spille	  noget,	  hun	  aldrig	  

har	  spillet.	  	  

	  

H	  

Ja	  

	  

T	  

Og	  som	  ikke	  står	  i	  noderne.	  Det	  

er	  i	  den	  henseende,	  at	  det	  

kommer	  nærmest	  på.	  Jeg	  kan	  

næsten	  ikke	  sige	  det	  tydeligere,	  

hvorfor	  det	  er	  et	  sprog,	  I	  

spiller.	  	  

	  

H	  

Okay	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

T	  

I	  siger	  begge	  to	  noget,	  som	  I	  

ikke	  efterligner	  efter	  nogen	  som	  

helst	  anden.	  	  

	  

H	  

Ja	  

	  

T	  

Men	  bruger	  hinandens	  

musikalitet	  til	  at	  sætte	  nogle	  

ting	  sammen,	  sætte	  nogle	  toner	  

sammen,	  på	  en	  måde	  som...som	  

først	  og	  fremmest	  er	  jeres	  

udtryk	  nu,	  og	  ikke	  samplet	  et	  

eller	  andet	  sted	  fra.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

At	  bruge	  hinandens	  musikalitet	  

til	  at	  sætte	  toner	  sammen,	  så	  

det	  skaber	  et	  (fælles)	  udtryk	  

	  

	  

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

T	  tillagde	  den	  (fælles)	  kreative	  

skabelsesproces	  værdi.	  
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H	  

Ja.	  Det	  er	  jo	  den	  der	  helt	  direkte	  

kontakt.	  Der	  er	  ikke	  en	  

komponist,	  der	  står	  imellem,	  

der	  er	  ikke	  et	  nodebillede,	  man	  

skal	  forholde	  sig	  til.	  Det	  er	  jo	  en	  

måde	  at	  være	  sammen	  i	  

musikken,	  der	  er	  fuldstændig	  

direkte	  og	  nu	  og	  her,	  og	  det	  er	  

de	  følelser	  der	  er	  i	  spil	  lige	  nu,	  

som	  vi	  er	  omkring	  i	  musikken.	  	  

	  

T	  

Mmm,	  ja.	  	  

	  

	  

	  

H	  

Så	  noget	  at	  det,	  jeg	  tænker	  ind	  i	  

det,	  er	  jo	  også	  den	  mulighed,	  

der	  opstår	  for	  L,	  for	  både	  at	  

være	  et	  menneske,	  der	  tager	  

initiativ	  til	  noget,..en	  idé,	  et	  eller	  

andet,	  som	  jeg	  så	  samler	  op,	  

spejler,	  og	  så	  er	  dialogen	  i	  gang.	  

	  

T	  

Ja	  

	  

H	  

Men	  netop	  at	  kunne	  bruge	  

improvisationen	  som	  en	  måde,	  

hvor	  hun	  stadigvæk	  kan	  være	  

	  

	  

At	  tage	  og	  give	  turen	  er	  

hæmmet	  hos	  L,	  på	  flere	  planer	  

(verbalt	  og	  nonverbal)	  i	  

almindelig	  omgang	  –	  men	  ikke	  i	  

musikken.	  

	  

Den	  intermusikalske	  relation	  er	  

noget	  andet	  end	  almindelig	  

omgang.	  Den	  rummer	  den	  

kvalitet,	  at	  her	  kunne	  L	  tage	  

initiativ	  og	  respondere.	  Der	  

kunne	  foregå	  en	  dialog/samtale	  

(spørgsmål,	  svar,	  spejling,	  

modsvar,	  afvisning,	  bekræftelse	  

…etc.)	  

	  

T	  bekræftede,	  at	  L	  kunne	  tage	  

initiativer	  og	  spejle	  andre	  i	  

samspillet	  i	  musikken,	  og	  

påpegede	  at	  hun	  ikke	  kunne	  det	  

længere	  med	  sprog	  eller	  krop	  

ellers.	  Duo	  improvisationen	  

rummede	  derved	  unikke	  

handlemuligheder	  for	  

turtagning.	  

	  

T	  pointerede,	  at	  den	  musikalske	  

samtale	  var	  animeret.	  Det	  

forbinder	  jeg	  med	  at	  være	  

engageret	  og	  levende	  i	  en	  

dialog.	  	  
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den,	  der	  tager	  initiativ,	  

eller...Hvordan,	  hvis	  du	  prøver	  

at	  tænke	  rollerne	  i	  det?	  Kan	  du	  

så	  sig	  noget	  om	  Ls	  rolle	  i	  det?	  

Noget	  nærmere,	  hvordan	  hun	  

har	  været	  i	  improvisationen?	  

	  

T	  

Jeg	  tror	  ikke,	  at	  jeg	  kan	  finde	  

nye	  måder	  at	  sige	  det	  på.	  ...Det	  

er	  evnen	  til	  at	  tage	  initiativ,	  

og	  evnen	  til	  at	  reagere	  på...en	  

replik.	  	  

	  

H	  

Mmm	  

	  

T	  

Begge	  dele	  er	  forsvundet	  i	  

almindelig	  omgang	  i	  øjeblikket,	  

både	  sprogligt	  og	  kropsligt.	  	  

	  

H	  

Ja	  

	  

T	  

Men	  i	  musikken	  kan	  hun	  tage	  

initiativ	  og	  reagere	  på	  et	  

initiativ.	  Det	  er	  dér	  det	  virker	  på	  

mig	  som	  en	  samtale.	  	  

	  

H	  

Ja	  
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T	  	  

En	  animeret	  samtale	  

	  

H	  

Ja	  

	  

	  

T	  

Og	  det	  er	  måske	  også	  derfor,	  at	  

jeg	  ikke	  kan	  få	  det	  til	  at	  fungere	  

derhjemme,	  at	  få	  hende	  til	  at	  

improvisere.	  Jeg	  har,	  du	  ved	  

(han	  spiller	  på	  en	  fløjte	  i	  luften)	  

spillet	  'Under	  den	  hvide	  bro',	  

hvor	  det	  lykkedes,	  lige	  en	  enkelt	  

gang.	  	  

	  

H	  

Ja	  

	  

T	  

Det	  er	  muligt,	  at	  hvis	  jeg	  var	  

musikalsk	  og	  spillende	  som	  I,	  så	  

ville	  det	  være	  bedre.	  	  

	  

H	  

Men	  det	  bliver	  man	  jo	  trænet	  i	  

som	  musikterapeut...Men	  det	  er	  

jo	  også...Nu	  så	  vi	  de	  her	  første	  

sessioner,	  og	  vi	  så	  den	  

allerførste	  gang,	  der	  blev	  

improviseret,	  og	  det	  er	  meget	  

spændende,	  det	  der	  med....L	  

	  spiller	  én	  tone,	  som	  jeg	  synes,	  

	   T	  oplevede	  et	  ligeværd	  i	  den	  

intermusikalske	  relation	  
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der	  er	  en	  invitation	  i,	  og	  jeg	  

griber	  den	  i	  hvert	  fald	  og	  spiller	  

én	  tone,	  på	  den	  måde,	  der	  

kalder	  på	  -‐	  kom	  igen,	  skal	  vi	  tale	  

sammen,	  skal	  vi	  gøre	  noget	  her?	  

Og	  nu	  siger	  du	  animeret	  dialog.	  

Jeg	  har	  i	  hvert	  tilfælde	  en	  

oplevelse	  af,	  at	  det	  har	  været	  

meget,	  meget	  ligeværdigt	  i	  den	  

måde	  at	  være	  i	  musikken	  på.	  	  	  	  	  

	  

T	  

Også	  det	  

	  

H	  

Og	  det	  tænker	  jeg	  	  til	  dels	  også	  

er	  fordi,	  hun	  er	  meget	  

musikalsk,	  hun	  former	  ting	  så	  

smuk,	  det	  er	  så	  organisk.	  Og	  hun	  

er	  meget	  struktureret,	  hun	  

spiller	  meget	  i	  klare	  perioder.	  

Men	  udover	  det,	  så	  er	  det	  altså	  

også	  ift.	  det	  at	  tage	  initivativ	  og	  

plads	  i	  musikken,	  der	  har	  været	  

et	  meget	  stort	  ligeværd,	  føler	  

jeg.	  	  

	  

T	  

Jeg	  er	  fuldstændig	  enig.	  	  
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Bilag	  8	  Læringsperspektiv	  i	  interviewet	  
	  
H	  
Du	  sagde	  i	  den	  opfølgende	  samtale,	  at	  det	  var	  
fantastisk	  at	  se	  et	  punkt,	  hvor	  der	  var	  
udvikling.	  	  
	  
T	  
Ja	  
	  
H	  
Men	  lærte	  hun	  noget?	  Lærte	  hun	  nye	  
færdigheder,	  eller	  kan	  man	  ikke	  skille	  det	  ad	  
fra	  det	  du	  sagde,	  at	  hun	  har	  sluppet	  den	  der	  
spillefrøken?	  	  
	  
T	  
Det	  er	  vel	  to	  måder	  at	  sige	  det	  samme	  på,	  ikke?	  
	  
H	  
Ja?	  
	  
T	  
At	  spille	  uden	  den,	  det	  er	  jo	  at	  lære	  noget.	  Det	  
er	  at	  gøre	  noget,	  man	  ikke	  har	  gjort	  før.	  	  
	  
H	  
Det	  er	  jo	  at	  aflære	  noget	  så	  i	  hvert	  tilfælde.	  	  
	  
T	  
Ja.	  
	  
……..	  
	  	  
H	  
Ja.	  Men	  bare	  for	  at	  sige,	  at	  hvis	  man	  skal	  tale	  
om	  at	  der	  var	  en	  læring,	  eller	  en	  aflæring,	  så	  
var	  den	  aflæring	  i	  den	  der	  
præstationsforventning.	  At	  spille	  bestemt,	  at	  
spille	  rigtigt.	  Og	  så	  bringe	  det	  i	  retningen	  af	  det	  
frie	  udtryk,	  hvor	  der	  ikke	  eksiterer	  noget	  
rigtigt	  eller	  forkert.	  	  
	  
T	  
Men	  der	  er	  selvfølgelig	  fordi	  der	  er	  noget	  at	  
komme	  efter	  dér-‐	  Der	  er	  mange	  andre	  der	  
kunne	  aflære	  bare	  at...(han	  spiller	  i	  luften	  
'sjusket')	  sjaske	  lidt.	  	  

	  
	  
H	  
Ja,	  så	  der	  er	  noget,	  jeg	  synes	  er	  interessant,	  
fordi	  det	  er	  ikke	  noget	  jeg	  har	  mødt	  andre	  
steder,	  og	  jeg	  tror	  også	  at	  det	  optaget	  Lars	  Ole,	  
det	  med	  at...kan	  det	  betragtes	  som	  havende	  
værdi,	  hvis	  demensramte	  kan	  lære	  noget,	  og	  
kan	  det	  have	  en	  positiv	  afsmittende	  effekt	  på	  
andre	  områder	  i	  deres	  liv.	  For	  ellers	  har	  man	  jo	  
talt	  om	  stimulering	  og	  vedligeholdelse,	  men	  
ikke	  om	  udvikling.	  Og	  så	  kan	  man	  jo	  sige	  her	  i	  
Ls	  tilfælde,	  at	  det	  i	  hvert	  tilfælde	  var	  noget	  med	  
at	  aflære	  eller	  omlære.	  	  
	  
T	  
Ja.	  Det	  er	  begge	  to	  gode	  ord	  at	  bruge	  i	  den	  her	  
sammenhæng.	  
	  
H	  
Der	  var	  ikke	  en	  nylæring	  på	  den	  måde	  -‐	  hun	  
skulle	  jo	  ikke	  lære	  at	  spille	  noder	  eller	  -‐	  hun	  jo	  
en	  fremragende	  teknik,	  hun	  skulle	  jo	  ikke	  lære	  
noget	  eller	  støttes	  i….’prøv	  engang	  at	  flytte	  dine	  
fingre	  sådan’.	  
	  
T	  
Nej,	  nej	  
	  
H	  
Så	  der	  var	  noget	  med,	  at	  noget	  skulle	  aflæres	  
eller	  omlæres,	  nylæres.	  Og	  der	  tror	  jeg	  også	  at	  
jeg	  kommer	  til	  at	  gå	  ind	  og	  se	  lidt	  på	  disse	  
læringsbegreber.	  Også	  lidt	  noget	  Illeris.	  På	  sin	  
vis	  kan	  man	  måske	  godt	  sige,	  at	  det	  har	  været	  
en	  transformativ	  læring	  omkring	  musikken.	  	  
	  
T	  
Ja.	  Kunne	  man	  ikke	  forstille	  sig,	  at	  nogle	  kunne	  
have	  det	  samme	  med	  farver	  eller	  tegning.	  	  
	  
H	  
Jo	  
	  
T	  
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Der	  er	  noget,	  der	  er	  blevet	  båndlagt,noget	  man	  
betjener	  sig	  af...nu	  ved	  jeg	  ikke...i	  formning	  i	  
skolen	  eller	  tegneundervisning,	  og	  så	  kom	  til	  
syne.	  Og	  så	  sidder	  der	  som	  en	  ressource,	  som	  
der	  sidder	  i	  hendes	  musikcenter.	  	  
	  
H	  
Ja	  
	  
¨T	  
Jeg	  ved	  det	  ikke.	  Det	  er	  rent	  gæt.	  	  
	  
H	  
Og	  det	  er	  der,	  hvor	  jeg	  tænker;	  Hvis	  man	  ser	  
det	  som	  en	  ressource,	  der	  bor	  i	  hende,	  så	  er	  det	  
i	  virkeligheden	  måske	  ikke	  så	  meget	  læring,	  
som	  det	  er,	  at	  man	  blive	  facilitator	  for	  noget,	  
man	  får	  åbnet	  for	  noget.	  	  
	  
T	  
Ja.	  
	  
H	  
Og	  måske	  er	  det	  bare	  to	  forskellige	  måder	  at	  se	  
det	  samme	  på.	  
	  
T	  
Det	  er	  det,	  det	  er	  et	  spil	  om	  ord	  
	  
H	  	  
Om	  det	  er	  en	  facilitering	  eller	  en	  læring.	  	  
	  
T	  	  
For	  det	  er	  jo	  ikke	  noget	  udefrakommende,	  hun	  
lærer.	  	  
	  
H	  
Men	  måske	  kan	  man	  sige,	  at	  der	  er	  en	  læring	  i	  
at	  slippe	  den	  ressource	  løs.	  	  
	  
T	  
Yes	  
	  
H	  
At	  få	  den	  frem	  
	  
T	  
Det	  er	  det.	  Væk	  med	  kulturens	  fernis,	  så	  
kommer	  der	  en	  vildskab.	  Som	  er	  ædel.	  	  

	  
H	  
Mmm	  
	  
T	  	  
I	  heldige	  tilfælde.	  Det	  er	  kommet	  her.	  Og	  jeg	  er	  
sikker	  på,	  du	  nævnte	  det	  før,	  at	  det	  kan	  have	  
medvirket	  til	  den	  stabilisering,	  som	  jeg	  
oplevede	  i	  det	  halve	  år,	  det	  første	  halve	  år.	  Nu	  
går	  det	  strækt	  nedad,	  men	  det	  først	  halve	  år,	  I	  
var	  sammen,	  synes	  jeg,	  at	  det	  planede	  sig	  ud,	  og	  
der	  skete	  ikke	  rigtig	  nogen	  forringelse	  med	  
hende	  i	  andre	  henseender.	  	  
…….	  
	  
	  
T	  
L	  har	  været	  god	  til	  teater	  også,	  til	  at	  slå	  ned	  på,	  
hvor	  bevægelse	  var	  forkert,	  -‐	  rigtig	  god.	  Det	  er	  
den	  slags	  musikalitet,	  som	  jeg	  tror,	  at	  hun	  har	  
haft	  altid.	  	  
	  
H	  
Mmmm	  
	  
T	  
Og	  som	  bliver	  frigjort	  her	  og	  bevaret.	  Både	  
frigjort	  og	  bevaret	  i	  dine	  sessioner.	  	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
Det	  er	  begge	  dele,	  ikke.	  Det	  er,	  at	  du	  lærer	  
noget	  nyt	  ved	  at	  aflære	  nogle	  ting,	  så	  der	  
kommer	  noget	  frem,	  som	  før	  har	  været	  lukket	  
ind.	  Både	  dag	  og	  nat,	  og	  både	  officielt	  og	  
uofficielle	  situationer.	  Og	  så	  dertil	  kommer,	  
at...ja,	  nu	  vrøvler	  jeg,	  for	  det	  er	  egentlig	  det	  
samme,	  jeg	  vil	  sige	  på	  to	  måder.	  Aflæringen	  er	  
en	  læring.	  	  
	  
H	  
Mmmm	  
	  
T	  
…dit	  apparat	  her,	  dine	  færdigheder	  og	  dit	  set-‐
up	  har	  hjulpet	  frem.	  	  
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Bilag	  9	  Even	  Ruuds	  model	  anvendt	  i	  interviewet	  
	  
	  
H	  
Ja....Noget	  jeg	  også	  gerne	  ville	  spørge	  dig	  om,	  
det	  er...tror	  du,	  at	  man	  kan	  sige,	  at	  hendes	  
musikforståelse	  har	  ændret	  sig	  i	  løber	  af	  
forløbet?	  Eller	  den	  der	  aflæring,	  vi	  har	  talt	  om.	  	  
	  
T	  	  
Jeg	  har	  svært	  ved	  at	  bruge	  ordet	  forståelse	  i	  
denne	  her	  forbindelse	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
Det	  er	  udøvelse.	  Og	  hvad	  hun	  forbinder	  med	  
det....?	  Det	  fortaber	  sig	  ved	  alle	  mennesker,	  
men	  det	  gør	  det	  i	  endnu	  højere	  grad	  med	  
Alzheimers	  patienten.	  Jeg	  kan	  kun	  se	  adfærd.	  
Og	  håbe	  at	  jeg	  afkoder	  den	  rigtig.	  	  
	  
H	  
Ja.	  
	  
T	  
Men	  om	  der	  ligefrem	  er	  forståelse.	  Det	  ved	  jeg	  
ikke.	  	  
	  
….	  
	  
H	  
Ja..Ift.	  det	  med	  musikforståelsen....Jeg	  valgt	  at	  
tage	  denne	  her	  med	  (Even	  Ruuds	  model	  med	  
de	  fire	  niveauer.	  Jeg	  giver	  den	  til	  T	  i	  kopi).	  Det	  
er	  en	  model	  lavet	  af	  Even	  Ruud,	  som	  betragter	  
musik	  på	  forskellige	  måder	  og	  niveauer.	  	  
	  
T	  
Ja	  (Han	  kigger	  på	  den)	  
	  
H	  
I	  musikterapi	  er	  det	  jo	  i	  høj	  grad	  det	  fjerde	  
punkt,	  musik	  som	  interaktion.	  Det	  er	  et	  møde...	  
	  
T	  
Præcis.	  Det	  er	  det,	  vi	  har	  talt	  en	  masse	  om.	  	  
	  
H	  

Det	  er,	  som	  han	  også	  skriver	  (vi	  kigger	  på	  hvert	  
vores	  ark	  med	  oversigten),	  at	  musik	  bliver	  til	  
som	  en	  social	  proces,	  leg,	  samvær...	  
	  
T	  
Hele	  det	  der	  (T	  peger	  på	  arket)	  passer	  så	  fint	  
på,	  hvad	  du	  har	  lavet	  her.	  	  
	  
H	  
Ja.	  Og	  han	  har	  også	  lavet	  en	  bud	  på,	  hvad	  musik	  
er,	  og	  hvad	  musikteapi	  er	  (På	  arket	  står	  de	  to	  
definitioner	  også),	  Even	  Ruud.	  Og	  jeg	  synes	  
egentlig,	  at	  de	  her	  måder	  at	  betragte	  det	  på,	  
passer	  vældig	  godt.	  F.eks.	  også	  begrebet	  'nye	  
handlemuligheder'.	  	  
	  
T	  
Ja	  
	  
H	  
Jeg	  synes	  jo	  netop	  det	  med	  at	  se	  
improvisationen	  som	  et	  rum,	  hvor	  L	  fik	  
mulighed	  for	  at	  handle	  på	  en	  masse	  nye	  måder,	  
eller	  måder	  som	  hun	  ikke	  kunne	  andre	  steder.	  	  
	  
T	  
Jamen	  det	  kan	  jeg	  helt	  skrive	  under	  på.	  Det	  er	  
også	  min	  oplevelse	  af,	  hvad	  der	  skete	  her.	  	  
	  
H	  
Og	  så	  kan	  man	  jo	  ikke..	  de	  her	  tre	  trin	  her	  (jeg	  
peger	  på	  de	  øverste	  tre	  i	  modellen),	  altså	  hvis	  
man	  ser	  musik	  som	  som	  lyd,	  eller	  som	  er	  sprog	  
og	  noget	  der	  giver	  mening...det	  kan	  man	  jo	  ikke	  
afgøre,	  hvordan	  L	  har	  oplevet	  det.	  	  
	  
T	  
Nej	  
	  
H	  
Der	  var	  én	  session,	  du	  var,	  vi	  stod	  her,	  hun	  
spilllede	  xylofon,	  så	  sagde	  hun:	  'Uh,	  det	  regner'.	  	  
	  
T	  
Ja.	  Programmusik	  
	  
H	  
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Det	  er	  den	  eneste	  gang,	  hvor	  hun	  har	  løftet	  
sløret	  for,	  at	  det	  her	  var	  koblet	  til	  et	  indre	  
billede,	  hvor	  musikken	  har	  en	  betydning...det	  
tegner	  et	  billede,	  det	  udtrykker	  noget	  
bestemt.....	  
Er	  der	  ellers,	  som	  du	  har	  set	  det,	  nogle	  steder,	  
hvorfra	  man	  kan	  se	  noget	  nærmere	  om,	  hvad	  L	  
så	  fik	  udtrykt?	  Her	  i	  starten,	  da	  vi	  talte,	  da	  
sagde	  du,	  at	  i	  denne	  her	  form,	  der	  blev	  der	  
udtrykt	  nogle	  følelser.	  Hvad	  for	  nogle	  følelser,	  
eller	  hvad?	  	  
	  
T	  
Jeg	  vil	  tro,	  hvis	  hun	  var	  sit	  gamle	  sproglige	  selv,	  
så	  ville	  hun	  opponere	  mod	  de	  to	  (T	  peger	  på	  
arket	  på	  det	  andet	  og	  tredje	  niveau).	  Hun	  har	  
altid	  været	  modstander	  af	  programmusik	  og	  
synes	  det	  er	  forfærdeligt,	  når	  folk	  maler	  
Finlandia,	  de	  store	  søer,	  eller	  hvad	  fanden	  ved	  
jeg.	  For	  hende	  er	  musikken	  	  -‐	  ligesom	  i	  høj	  grad	  
for	  mig	  -‐	  struktur,	  opbygning,	  form.	  	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
Og	  det	  andet	  er	  noget	  tilfældighed,	  en	  
kartoffelmos,	  som	  folk	  hælder	  ud	  over	  
musikken	  
	  
H	  
Okay.	  
	  
T	  
Det	  tror	  jeg,	  det	  er	  jeg	  sikker	  på,	  at	  hun	  ville	  
have	  sagt	  i	  sit	  raske	  liv.	  
	  
H	  
Ja.	  Det	  er	  rigtig	  interessant	  at	  høre.	  	  
	  
T	  
Det	  har	  slet	  ikke	  været	  noget,	  der	  blev	  
regnet....ja,	  det	  har	  så	  været	  undtagelsen,	  der	  
bekræfter	  reglen,	  ikke?	  Det	  har	  rigtig	  lydt	  som	  
regnvejr	  måske	  (T	  viser	  i	  luften,	  hvordan	  L	  
spillede).	  	  
	  
…..	  
	  
H	  
Vi	  gjorde	  det	  faktisk	  også	  i	  går,	  altså	  de	  ting	  
som	  vi	  'plejede'	  at	  gøre...Pachelbel,	  vi	  stod	  og	  

lavede	  fri	  bevægelse	  og	  sang	  begge	  to	  rigtig	  
meget	  med.	  	  
	  
T	  
Ja	  
	  
H	  
Musiklytning.	  Og	  da	  siger	  hun	  alligevel...nu	  
spillede	  jeg	  igen	  Rachmaninoff,	  Vokalisen:	  'Åh,	  
den	  er	  så	  dejlig'.	  (Jeg	  spejler	  hendes	  måde	  at	  
sige	  det	  på	  og	  tager	  hænderne	  op	  til	  hjertet)	  
	  
T	  
Ja	  
	  
H	  
Så	  hun	  får	  både	  sagt	  og	  vist	  med	  sit	  kropssprog,	  
at	  den	  er	  så	  inderlig	  og	  så	  vemodig	  på	  en	  eller	  
anden	  måde,	  og	  så	  får	  hun	  også	  sagt,	  at	  det	  er	  
dejligt.	  'Den	  er	  dejlig',	  med	  dét	  udtryk.	  Og	  det	  
bliver	  nogle	  af	  de	  steder,	  hvor	  det	  titter	  frem,	  at	  
musikken	  også	  har	  en	  betydning	  for	  hende.	  Det	  
er	  svært	  at	  afgøre	  i	  improvisationen,	  men	  når	  
vi	  har	  lyttet	  til	  noget	  af	  den	  musik,	  som	  hun	  har	  
holdt	  af,	  som	  hun	  genkender,	  altså	  det	  er	  jo	  
imponerede	  at	  hun	  kan	  sidde	  og	  nynne	  med	  på	  
et	  helt	  orkesterværk...Hun	  har	  så	  meget	  af	  den	  
musik	  inde	  i	  kroppen,	  og	  hun...da	  siger	  hun	  jo	  
tit	  noget	  om	  det.	  
	  
T	  
Jeg	  har	  sagt,	  at	  det	  er	  derfor,	  at	  vi	  er	  holdt	  op	  
med	  at	  gå	  til	  torsdagskoncerter,	  fordi	  de	  andre	  
ikke...	  (Han	  griner,	  vi	  griner)	  
	  
H	  
Ja,	  og	  i	  går,	  da	  vi	  lyttede	  til	  Brahms,	  nynnede	  
hun	  med,	  og	  på	  violinløb...da-‐daaa.	  da-‐
daaaa...går	  ind	  i	  musikken.	  Og	  kender	  
musikken.	  Hun	  ved,	  hvad	  der	  kommer.	  Hun	  
sagde	  i	  går	  på	  et	  tidspunkt...	  'nu'..og	  så	  viste	  
hun	  med	  kroppen,	  hvordan	  at	  nu	  bygger	  det	  
op,	  nu	  kommer	  denne	  her	  opspænding.	  
	  
T	  
Måske	  taler	  vi	  lidt	  ved	  siden	  af	  hinanden	  
omkring	  det	  er	  ord	  'betydning'.	  Det	  har	  jo	  to	  
betydninger.	  	  
	  
H	  
Ja.	  Hvad	  tænker	  du	  om	  det?	  
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T	  
Jeg	  tænker	  at	  ordet	  betydning	  kan	  dels	  betyde,	  
at	  det	  her	  betyder	  regnvejr	  og	  det	  her	  betyder	  
flegmatisme,	  Carl	  Nielsen,	  ikke	  -‐	  det	  er	  den	  
flegmatisk	  type,	  og	  så	  videre.	  De	  fire	  årstider.	  
Den	  slags	  betydning	  har	  meget	  lidt	  i	  Ls	  univers	  
...jeg	  skulle	  lige	  til	  at	  sige	  meget	  lidt	  betydning	  i	  
hendes	  univers...Men	  musik	  betyder	  noget	  i	  
betydningen	  -‐	  er	  værdifuld,	  er	  en	  vigtig	  ting	  for	  
hende.	  	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
Og	  det	  du	  talte	  om	  der	  med	  Pachelbel,	  eller	  
hvad	  det	  er,	  det	  betyder	  eller	  betyder...der	  er	  
ordet	  betydning	  værdimåler.	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
Værdimåler,	  snarere	  end	  semantik.	  I	  dén	  
betydning	  har	  det	  betydning.	  Den	  semantiske	  
betydning	  tror	  jeg	  jeg	  ikke	  på	  spiller	  nogen	  
rolle	  for	  hende.	  Fordi	  det	  har	  det	  aldrig	  gjort	  
tidligere.	  Og	  det	  gør	  det	  heller	  ikke	  for	  mig.	  Det	  
er	  nok	  derfor.	  	  
	  
H	  
Ja	  
	  
T	  
Jeg	  er	  skeptisk	  på	  den	  del	  af	  skelnen	  mellem	  de	  
to	  der	  (T	  peger	  på	  2.	  og	  3.	  niveau	  i	  modellen).	  	  
	  
…..	  
	  
H	  
Jo,	  jo.	  Selvfølgelig.	  ...Du	  sagde,	  sidst	  vi	  talte	  
sammen,	  hvor	  jeg	  foreslog,	  at	  det	  med,	  at	  vi	  kan	  
mærke	  hinanden	  så	  tæt	  i	  musikken,	  kunne	  
være	  noget	  med	  spejlneuroner.	  At	  man	  nu	  jo	  
kan	  måle,	  at	  vores	  hjerner	  og	  vores	  krop	  
forbinder	  sig,	  og	  vi	  påvirker	  hinandnen,	  og	  
empati	  er	  knyttet	  til	  -‐	  rent	  fysiologisk	  -‐	  disse	  
spejlneuroner.	  Så	  sagde	  du:	  'Ja,	  det	  kan	  godt	  
være...på	  kanten	  af	  magien',	  sagde	  du	  så.	  

	  
T	  griner	  
	  
H	  
Det	  har	  bidt	  sig	  lidt	  fast.	  Hvad	  har	  været	  det	  
magiske	  eller	  det	  uforklarlige?	  	  
	  
T	  
For	  mig	  er	  det	  stadig	  bare	  ren	  metafor-‐tale,	  det	  
der	  med	  spejlneuroner,	  men	  jeg	  forbinder	  
noget	  meget	  konkret	  med	  det.	  Jeg	  har	  jo	  været	  
optaget	  af	  teater	  hele	  mit	  liv	  professionelt.	  
	  
H	  
Mmm	  
	  
T	  
Og	  der	  sker	  jo	  noget	  helt	  oplagt	  fysiologisk,	  når	  
man	  indtager	  en	  teaterforestilling...Det	  er,	  som	  
nogen	  måske	  vil	  kalde	  for	  spejlneuroner.	  Man	  
sidder	  jo	  ikke	  bare	  og	  forholder	  sig	  
intellektuelt	  til	  det,	  vel?	  Så	  er	  det	  kedeligt.	  	  
	  
H	  
Mmmm	  
	  
T	  
Men	  hvis	  en	  teaterforestilling	  fungerer,	  så	  
fungerer	  den	  som	  musik	  fungerer.	  Så	  gør	  det	  
meget	  udenom	  de	  der	  to	  felter	  (T	  peger	  igen	  på	  
niveau	  2	  og	  3	  i	  Ruuds	  model),	  og	  går	  direkte	  
over	  i	  en	  kommunikationsform,	  som	  der	  ikke	  
er	  ord	  for.	  	  
	  
H	  
Mmm	  
	  
T	  
L	  har	  været	  god	  til	  teater	  også,	  til	  at	  slå	  ned	  
på,	  hvor	  bevægelse	  var	  forkert,	  -‐	  rigtig	  god.	  
Det	  er	  den	  slags	  musikalitet,	  som	  jeg	  tror,	  at	  
hun	  har	  haft	  altid.	  	  
	  
H	  
Mmmm	  
	  
T	  
Og	  som	  bliver	  frigjort	  her	  og	  bevaret.	  Både	  
frigjort	  og	  bevaret	  i	  dine	  sessioner
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Bilag	  10	  Raw	  score	  sheets	  
	  
Skema	  til	  Event	  Based	  Analysis	  (EBA)	  raw	  score	  sheet.	  Lavet	  af	  Tony	  Wigram.	  
Autonomi-‐profil	  	  
Navn:	  Hugo	  Jensen	   	  Dato:	  7.	  juli	  2015	  
Improvisation	  (Session	  og	  tidspunkt):	  1.	  session	  13.30	  -‐	  15.20,	  klip	  1	  
	  
	   Gradient	  1	  

Afhængig	  
Gradient	  2	  
Følger	  

Gradient	  3	  
Partner	  

Gradient	  4	  
Leder	  

Gradient	  5	  
Modstander	  

Musikalsk	  
parameter	  

	   	   	   	   	  

Rhythmic	  Figure	   	  
	  

	   1	   2	   	  

Tonal/Melodic	   	  
	  

	   	   1	   	  

Phrasing	   	  
	  

	   1	   2	   	  

Kommentarer:	  
	  
	  
	  
	  
Skema	  til	  Event	  Based	  Analysis	  (EBA)	  raw	  score	  sheet.	  Lavet	  af	  Tony	  Wigram.	  
Autonomi-‐profil	  	  
Navn:	  Hugo	  Jensen	   	  Dato:	  24.	  august	  2015	  
Improvisation	  (Session	  og	  tidspunkt):	  3.	  session	  5.40	  –	  10.42,	  klip	  2	  
	  
	   Gradient	  1	  

Afhængig	  
Gradient	  2	  
Følger	  

Gradient	  3	  
Partner	  

Gradient	  4	  
Leder	  

Gradient	  5	  
Modstander	  

Musikalsk	  
parameter	  

	   	   	   	   	  

Rhythmic	  Figure	   	  
	  

4	   6	   3	   	  

Tonal/Melodic	   	  
	  

1	   3	   3	   	  

Phrasing	   	  
	  

1	   2	   1	   	  

Kommentarer:	  
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Skema	  til	  Event	  Based	  Analysis	  (EBA)	  raw	  score	  sheet.	  Lavet	  af	  Tony	  Wigram.	  
Autonomi-‐profil	  	  
Navn:	  Hugo	  Jensen	   	  Dato:	  19.	  oktober	  2015	  
Improvisation	  (Session	  og	  tidspunkt):	  7.session	  5.15	  -‐	  7.26	  ,	  klip	  3	  
	  
	   Gradient	  1	  

Afhængig	  
Gradient	  2	  
Følger	  

Gradient	  3	  
Partner	  

Gradient	  4	  
Leder	  

Gradient	  5	  
Modstander	  

Musikalsk	  
parameter	  

	   	   	   	   	  

Rhythmic	  Figure	   	  
	  

3	   3	   3	   	  

Tonal/Melodic	   	  
	  

2	   3	   4	   	  

Texture	   	  
	  

0	   2	   3	   	  

Phrasing	  
	  

	   1	   2	   1	   	  

Kommentarer:	  
	  
	  
Skema	  til	  Event	  Based	  Analysis	  (EBA)	  raw	  score	  sheet.	  Lavet	  af	  Tony	  Wigram.	  
Autonomi-‐profil	  	  
Navn:	  Hugo	  Jensen	   	  Dato:	  21.	  marts	  2016	  	  
Improvisation	  (Session	  og	  tidspunkt):	  24.	  session,	  31.38	  –	  41.15,	  klip	  4	  
	  
	   Gradient	  1	  

Afhængig	  
Gradient	  2	  
Følger	  

Gradient	  3	  
Partner	  

Gradient	  4	  
Leder	  

Gradient	  5	  
Modstander	  

Musikalsk	  
parameter	  

	   	   	   	   	  

Rhythmic	  
Ground	  

	  
	  

5	   3	   8	   	  

Rhythmic	  
Figure	  

	  
	  

2	   6	   6	   	  

Timbre	   	  
	  

3	   9	   8	   	  

Kommentarer:	  
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Bilag	  11	  Begrundelse	  for	  scoringer	  i	  skalaerne	  
	  
	  
Skala:	  Autonomi	  
	  
Improvisation:	  Klip	  1,	  1.	  session,	  7.	  juli	  2015,	  13.30	  –	  15.20	  
	  
Rhythmic	  Figure	  
	  
Rating	   Begrundelse	  
	  
L	  
13.43	  
	  
P	  
13.57	  
	  
L	  
14.03	  
	  

	  
Enkelte	  toner	  og	  	  melodisk	  løb	  med	  1/8-‐dele	  	  i	  begyndelsen	  (der	  imiteres	  af	  Tp)	  
	  
Fri	  dialog	  med	  varierende	  rytmiske	  figurer	  hos	  begge	  
	  
	  
Da	  der	  opstår	  synkronicitet	  (og	  skiftes	  fra	  at	  spille	  polyfont	  til	  at	  spille	  
homofont),	  der	  sker	  der	  ved	  at	  en	  rytmisk	  figur	  fra	  L	  imiteres.	  L	  introducerer	  
derefter	  tre	  rytmiske	  figurer,	  der	  imiteres	  og	  	  bringes	  ind	  i	  improvisationen	  

	  
L=2	  
P=1	  
	  
Tonal/Melodic	  	  
	  
Rating	   Begrundelse	  
L	   Jeg	  spejler	  adskillige	  motiver	  (7)	  fra	  L	  gennem	  hele	  improvisationen.	  Ikke	  

omvendt.	  Et	  sted	  varierer	  hun	  et	  motiv,	  som	  jeg	  har	  spejlet	  fra	  hende	  (14.08)	  

	  
L=1	  
	  
Phrasing	  
	  
Rating	   Begrundelse	  
L	  
13.43	  
	  
P	  
14.03	  
	  
L	  
14.10	  
	  
	  

Ls	  motiver	  har	  en	  klar	  melodisk	  og	  rytmisk	  karakter,	  og	  frasering	  er	  tydelig.	  Det	  
varierer	  fra	  enkelttoner	  i	  begyndelsen	  til	  længere	  motive	  undervejs	  
	  
Den	  homofone	  del,	  hvor	  der	  spilles	  i	  synkronicitet	  (i	  modbevægelse)	  
	  
	  
Ls	  sætter	  an	  med	  et	  nyt	  fraseret	  motiv,	  som	  jeg	  spejler.	  Det	  sker	  to	  gange	  mere	  i	  
den	  sidste	  del	  (14.17	  og	  14.26)	  

	  
L=2	  
P=1	  
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Skala:	  Autonomi	  
	  
Improvisation:	  Klip	  2,	  	  3.	  session,	  24.	  august	  2015,	  	  5.40	  –	  10.42	  
	  
Rhythmic	  Figure	  
	  
Rating	   Begrundelse	  
P	  
6.40	  
	  
	  
	  
F	  
7.00	  
	  
	  
P	  
7.22	  
	  
	  
	  
L	  
7.54	  
	  
	  
	  
	  
F	  
8.00	  
	  
P	  
8.14	  
	  
L	  
8.31	  
	  
	  
	  
P	  
8.42	  
	  
	  
	  
F	  
9.15	  
	  
	  
L	  
9.20	  
	  
	  

L	  begynder	  at	  improvisere	  med	  stemmen,	  (toner	  i	  halvnodeværdi),	  allerede	  i	  
slutningen	  af	  første	  gennemspilning	  af	  sekvensen.	  Jeg	  skifter	  til	  at	  spille	  
rytmiske	  figurer,	  der	  er	  hurtigere,	  og	  synger	  i	  anden	  gennemspilning	  samtidigt	  
med	  L	  i	  den	  rolige	  puls.	  
	  
Vi	  har	  skiftet	  plads.	  Jeg	  spiller	  for,	  spørger	  om	  hun	  kan	  læse	  noderne,	  og	  hun	  
falder	  ind	  i	  og	  spiller	  sekvensen.	  Hun	  stiger	  i	  tempo,	  og	  jeg	  tæller	  og	  dirrigerer	  
hende	  tilbage	  til	  det	  roligere	  tempo	  
	  
Da	  hun	  har	  spillet	  den	  til	  ende	  og	  er	  landet	  på	  halvslutningen,	  siger	  hun:	  ‘Så	  kan	  
jeg	  ikke	  komme	  videre’.	  Jeg	  får	  hende	  til	  at	  spille	  sekvensen	  i	  ring,	  og	  jeg	  sætter	  
ved	  anden	  gennemspilning	  ind	  med	  rytmiske	  figurer	  i	  diskanten.	  L	  koncentrerer	  
sig	  og	  snubler	  lidt	  over	  nogle	  toner,	  men	  vi	  spiller	  sammen.	  
	  
L	  forlader	  det	  harmonsike	  mønster	  (vist	  fordi	  hun	  spejler	  min	  diskantstemme	  i	  
bassen).	  Hun	  begynder	  en	  trinvis	  melodilinje	  i	  1/8-‐dele.	  Jeg	  venter	  lidt	  med	  at	  
spille	  med,	  og	  tænker	  at	  nu	  bevæger	  musikken	  sig	  nok	  et	  andet	  sted	  hen	  end	  
inganno-‐sekvensens	  ramme.	  
	  
	  
L	  kigger	  på	  noderne,	  hun	  vælger	  at	  stoppe.	  Jeg	  siger	  straks,	  ‘Skal	  vi	  prøve	  igen?’	  
for	  at	  bringe	  os	  tilbage	  til	  rammen.	  	  
	  
To	  gange	  spiller	  vi	  sekvensen	  igennem,	  hvor	  L	  udelukkende	  spiller	  det	  noterede	  
(2-‐stemmigt,	  halvnoder),	  og	  jeg	  laver	  figurationer	  i	  diskanten.	  
	  
Jeg	  slipper	  klaveret	  for	  at	  tage	  min	  harmonika.	  Strak	  forlader	  L	  noderne.	  Hun	  
spiller	  en	  anden	  baslinje	  (stadig	  i	  halvnoder).	  Hun	  laver	  selv	  en	  diskantstemme	  
med	  trinvise	  melodilinjer	  i	  1/8-‐dele.	  Halvvejs	  i	  perioden	  	  skifter	  basstemmen	  til	  
trinvis	  bevægelse	  i	  ¼-‐dele.	  
	  
Jeg	  sætter	  ind	  i	  begyndelsen	  af	  en	  ny	  periode	  på	  harmonikaen.	  Vi	  spiller	  tre	  
perioder.	  L	  holder	  fuldstændig	  formen.	  Skifter	  mellem	  halvnoder	  og	  	  ¼-‐dele	  i	  
basstemmen.	  Diskanten	  varieres	  i	  rytmisk	  løb	  og	  figurer.	  Jeg	  spejler.	  
	  
	  
Jeg	  begynder	  en	  ny	  periode	  med	  at	  spille	  et	  kort	  motiv	  (staccato)	  efterfulgt	  at	  en	  
tydelig	  pause.	  L	  spejler	  det.	  Allerede	  efter	  den	  første	  figur	  fylder	  hun	  pausen	  ud	  
med	  korte	  toner.	  Turtagning	  skabt	  af	  hende.	  
	  
Sikkert	  inspireret	  af	  den	  punkterede	  rytme	  i	  mit	  kort	  motiv,	  begynder	  L	  at	  spille	  
i	  ‘swing’.	  Jeg	  følger	  det.	  I	  slutningen	  af	  perioden	  (som	  L	  forlænger	  denne	  gang)	  
skifter	  hun	  til	  at	  spille	  legato	  igen,	  jeg	  følger	  hende	  også	  i	  det.	  
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P	  
9.43	  
	  
	  
	  
F	  
10.02	  
	  
	  
P	  
10.22	  

Vi	  spiller	  en	  periode	  med	  gennemgående	  1/8-‐dele	  ,	  bredt	  og	  flydende.	  Da	  jeg	  
laver	  en	  liggetone,	  et	  orgelpunkt	  9.50	  lytter	  L	  og	  laver	  nye	  langsommere	  
rytmiske	  figurer.	  Det	  er	  stadig	  et	  partnerskab,	  for	  hun	  gør	  ikke	  det	  samme	  som	  
mig,	  men	  påvirkes	  af	  det.	  
	  
Jeg	  laver	  en	  tydlig	  ny	  rytmisk	  figur,	  som	  L	  spejler	  og	  bringer	  ind	  i	  sin	  
diskantstemme.	  Da	  jeg	  ændrer	  det	  rytmiske	  flow	  ved	  at	  bremse	  ned	  til	  at	  spille	  
halvnoder	  igen	  10.19,	  følger	  L	  straks	  med.	  	  
	  
Vi	  følges	  ad	  i	  ritardandoet	  
	  

	  
L=3	  
P=6	  
F=4	  
	  
Tonal/Melodic	  	  
	  
Rating	   Begrundelse	  
	  
L	  
5.40	  
	  
	  
P	  
7.40	  
	  
L	  
8.31	  
	  
P	  
8.42	  
	  
F	  
9.15	  
	  
L	  
9.37	  
	  
P	  
10.07	  

	  
Rammen	  styrer	  både	  tonalt	  og	  melodisk.	  Den	  først	  del	  -‐	  fra	  5.40	  -‐	  handler	  om	  at	  
etablere,	  at	  L	  har	  den	  ledende	  rolle	  ved	  at	  bære	  rammen	  for	  musikken	  
	  
Da	  jeg	  kan	  spille	  en	  selvstændig	  melodisk	  overstmme	  blive	  vi	  partnere.	  
	  
	  
L	  er	  solo	  med	  trinvis	  melodisk	  overstemme	  og	  en	  ny	  basgang.	  Hun	  spiller	  alene.	  
	  
Vi	  spiller	  tre	  perioder	  sammen	  med	  variationer	  i	  flydende,	  trinvise	  melodilinjer.	  
	  
Pauser	  (og	  turtagning)	  ved	  det	  korte	  motiv.	  L	  følger	  straks	  
	  
	  
L	  sekvenserer	  (som	  var	  det	  Rosalie-‐sekvens)	  et	  kort	  melodisk	  motiv,	  spillet	  
bredet	  og	  legato.	  Jeg	  spejler	  de	  tog	  følger	  hendes	  melodi.	  
	  
Vi	  spejler	  små	  melodier	  fra	  hinanden	  i	  den	  sidste	  del	  af	  improvisationen.	  
	  
	  

	  
	  
L=3	  	  
P=3	  
F=1	  
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Phrasing	  
	  
Rating	   Begrundelse	  
	  
P	  
5.24-‐8.30	  
	  
	  
	  
F	  
9.15	  
	  
L	  
9.39	  
	  
P	  
9.50	  
	  
	  

	  
Fraserne	  med	  fire	  takter	  (i	  halvnoder),	  der	  skabte	  en	  periode,	  er	  givet	  af	  mig	  i	  
oplægget.	  Men	  vi	  befinder	  os	  i	  et	  partnerskab	  omkring	  den	  periodicitet.	  L	  
beholder	  fraseringen,	  da	  hun	  forlader	  det	  harmoniskemønster	  8.30.	  
	  
L	  spejler	  mit	  korte	  motiv,	  begge	  spiller	  staccato.	  Korte	  fraser	  indenfor	  en	  
periode.	  
	  
	  
L	  bryder	  mønsteret	  med	  fire	  takter	  ved	  at	  forlænge	  en	  periode.	  
	  
	  
Jeg	  laver	  orgelpunkt,	  L	  spiller	  en	  ny	  rytme	  med	  en	  anden	  frasering.	  Resten	  af	  
improvisationen	  er	  der	  en	  periodefornemmelse	  på	  to	  takter,	  men	  også	  
fraseringer	  indenfor	  den.	  

	  
L=1	  
P=2	  
F=1	  
	  
	  
	  
Skala:	  Autonomi	  
	  
Improvisation:	  Klip	  3,	  7.	  session,	  19.	  oktober	  2015	  ,	  5.15	  –	  7.26	  	  
	  
Episoder	   Tidspunkt	  –	  skift	  
1	   5.15	  –	  Introduktion,	  4	  takter	  med	  et	  motiv,	  som	  L	  præsenterede	  i	  første	  takt.	  
2	   5.29	  –	  Variationer.	  2	  takter	  med	  variation	  af	  temaet,	  2	  takter	  med	  endnu	  en	  variation	  

efterfulgt	  af	  fortspinnung	  (forlængelse	  med	  en	  halv	  takt)	  
3	   5.44	  –	  Treklangsbrydninger,	  nye	  motiver	  og	  komplementærrytmik	  –	  4	  takter	  
4	   5.55	  –	  Nye	  motiver	  2+2	  takter.	  L	  introducerer	  kromatik	  lige	  før	  5.55	  
5	   6.05	  –	  Atonale	  variationer	  og	  turtagning,	  6	  takter	  
6	   6.23	  –	  Kadencering	  og	  ritardando,	  2	  takter	  
7	   6.32	  –	  Afslutning,	  overledning,	  ny	  begyndelse	  (6	  slag,	  1	  ½	  takt)	  
8	   6.39	  –	  7.24	  Liggetone,	  nye	  motiver,	  imitationer,	  langt	  ritardando.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



72	  
	  

Rhythmic	  Figure	  
	  
Rating	   Begrundelse	  
L	  
5.29	  
	  
P	  
5.34	  
	  
F	  
5.38	  
	  
P	  
5.54	  
	  
F	  
6.10	  
	  
	  
L	  
6.29	  
	  
F	  
6.29	  
	  
	  
L	  
6.55	  
	  
P	  
7.06	  

Ls	  idé	  (rytmisk	  og	  melodisk)er	  udgangspunkt	  for	  improvisationen.	  
	  
	  
	  
Begge	  spiller	  nye	  rytmisk	  motiver	  
	  
	  
L	  overtager	  min	  rytmiske	  figur,	  	  den	  nedadgående	  seufzer-‐bevægelse	  
	  
	  
L	  spiller	  i	  højre	  hånd	  mest	  1/8-‐dele.	  Det	  gør	  jeg	  også.	  Men	  det	  er	  også	  et	  
akkompagnement	  med	  en	  vandrende	  bas,	  som	  L	  laver	  til	  min	  solostemme.	  
	  
Jeg	  introducerer	  en	  	  ny	  rytmisk	  figur	  (et	  tritonusspring	  op	  og	  tre	  
tonegentagelser	  1/8-‐dele.	  L	  bringer	  denne	  rytmisk	  figur	  videre	  form	  ef	  en	  pause	  
og	  tre	  tonegentagelser.	  Det	  udvikler	  sig	  til	  turtagning.	  
	  
L	  leder	  et	  ritardando	  
	  
	  
Jeg	  laver	  en	  trille.	  L	  spejler	  den.	  Og	  i	  overgangen	  til	  det	  stille	  afsnit	  leder	  jeg	  med	  
en	  svag	  tone,	  som	  L	  hurtigt	  reagerer	  på.	  Hun	  lagde	  ellers	  an	  til	  afslutning.	  
	  
Komplementærrytmik,	  der	  opstår	  ved	  at	  jeg	  først	  spejler	  Ls	  fire	  1/8-‐dele	  og	  hun	  
derefter	  fortsætter	  mønsteret.	  
	  
Meget	  tæt(ført)	  spejler	  vi	  hinandens	  motiver	  (rytmisk	  og	  melodisk)	  og	  følges	  ad	  
i	  ritardandoet	  mod	  slutningen	  

	  
L=3	  
P=3	  
F=3	  
	  
Tonal/Melodic	  	  
	  
Rating	   Begrundelse	  
L	  
5.16	  
	  
P	  
5.29	  
	  
	  
F	  
5.38	  
	  
L	  
5.43	  

L	  begynder	  og	  leder	  derved	  med	  både	  mht.	  skala	  og	  melodi	  
	  
	  
Jeg	  varierer	  det	  første	  tema,	  L	  spiller	  mindre	  melodisk	  (brede	  klange,	  cluster),	  
men	  det	  er	  tydelig	  at	  vi	  spiller	  sammen.	  
	  
	  
Jeg	  laver	  seufzer-‐figur,	  og	  L	  følger	  mig	  straks.	  
	  
	  
L	  introducerer	  treklangsbrydninger	  
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P	  
5.55	  
	  
L	  
6.03	  
	  
F	  
6.11	  
	  
L	  
6.23	  
	  
P	  
6.38	  

	  
L	  spiller	  en	  trinvis	  bas	  og	  synkoperede	  melodier	  i	  diskanten,	  som	  et	  
akkompagnement.	  Men	  det	  er	  et	  partnerskab,	  ikke	  en	  følger-‐	  og	  lederrolle	  
	  
L	  introducerer	  kromatik	  
	  
	  
Jeg	  spille	  først	  de	  tre	  tonegentagelser,	  der	  udvikler	  sig	  til	  et	  motiv	  og	  til	  
turtagning.	  
	  
Kadencering.	  L	  laver	  en	  melodisk	  opbremsning	  (og	  spiller	  ritardando)	  
	  
	  
Den	  sidste	  stille	  del	  er	  ligeværdig,	  vi	  spejler	  begge	  små	  melodiske	  motiver	  

	  
L=4	  
P=3	  
F=2	  
	  
	  
Texture	  	  
	  
Rating	   Begrundelse	  
L	  
5.30	  
	  
P	  
5.38	  
	  
L	  
5.45	  
	  
P	  
6.00	  
	  
L	  
6.28	  

L	  tager	  scenen,	  fylder	  mere.	  Brede	  harmonier.	  
	  
	  
Vi	  spiller	  sammen	  seufzer-‐figurer	  i	  et	  lyst	  leje,	  få	  stemmer,	  leggiero.	  
	  
	  
L	  fører	  (efter	  kromatikken)	  i	  en	  ny	  spillestil	  med	  treklangsbrydninger	  (og	  en	  
dyb	  bastone).	  
	  
Vi	  nærmere	  os	  hinanden.	  Jeg	  spiller	  mere	  2-‐stemmigt,	  L	  tynder	  ud	  i	  antal	  
stemmer.	  Turtagning	  opstår	  i	  et	  mere	  ens	  udtryk.	  
	  
L	  leder	  i	  det	  stille	  afsnit	  mht.	  lejet	  og	  at	  spille	  i	  tertser/sekster.	  Flerstemmig	  
homofon	  sats	  hos	  L.	  

	  
L=3	  
P=2	  
F=0	  
	  
	  
PH	  
Rating	   Begrundelse	  
L	  
5.16	  
	  
	  
P	  

L	  spiller	  i	  klare	  perioder,	  fire	  takter,	  og	  sætter	  derved	  en	  klar	  struktur	  med	  
tydelig	  frasering.	  Der	  forhandles	  en	  smule	  i	  løbet	  af	  de	  første	  fire	  takter	  om	  
fraseringen	  
	  
Fra	  2.	  periode	  (8.takt)	  er	  vi	  sammen	  og	  spille	  som	  partnere.	  F.eks.	  5.36,	  hvor	  vi	  
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5.30	  
	  
F	  
6.34	  
	  
L	  
6.40	  
	  
P	  
6.50	  
	  
	  

begge	  spiller	  leggiero	  og	  synkront.	  
	  
Jeg	  laver	  en	  overgang,	  da	  L	  runder	  af.	  Musikken	  føres	  videre,	  fordi	  hun	  følger	  
med.	  Det	  er	  et	  limbo,	  hvor	  jeg	  laver	  en	  liggetone	  (orgelpunkt)	  
	  
L	  sætter	  et	  nyt	  tempo	  og	  en	  ny	  frasering,	  som	  jeg	  træder	  ind	  i	  	  
	  
	  
Vi	  fraserer	  ens	  og	  spejler	  hinanden	  i	  resten	  af	  improvisationen	  (først	  med	  de	  
parallelle	  tertser/sekster)	  og	  siden	  de	  små	  melodiske	  motive)	  

	  
L=2	  
P=2	  
F=1	  
	  
	  
Skala:	  Autonomi	  
	  
Improvisation:	  Klip	  4,	  24.	  session,	  21.	  marts	  2015,	  31.38	  –	  41.15	  
	  
Episoder	   Tidspunkt	  –	  skift	  
1	   31.38	  Søgen,	  uden	  puls	  
2	   32.32	  L	  spiller	  tromme,	  fast	  og	  ens	  puls	  
3	   34.02	  Jeg	  synger,	  L	  dæmper	  sig	  
4	   34.32	  Turtagning	  
5	   34.52	  Regnvejr	  –	  L	  bevæger	  sig	  væk	  fra	  trommen	  og	  laver	  glissando	  
6	   35.59	  L	  spiller	  på	  trommen,	  fast	  puls	  
7	   37.18	  ‘Larm’	  først	  	  på	  rasleæg,	  så	  på	  trommen	  
8	   38.00	  Rasleæg	  på	  trommen	  
9	   38.46	  Uden	  puls	  
10	   39.32	  Swing	  
11	   40.57-‐	  41.15	  Lydløs	  
	  
Rhytmic	  Ground	  	  
	  
Rating	   Begrundelse	  
L	  
32.34	  
	  
P	  
33.20	  
	  
F	  
33.08	  
	  
L	  
33.14	  
	  
F	  

Tromme	  tre	  ¼-‐dele	  og	  pause	  
	  
	  
Partnerskab	  i	  dialog	  
	  
	  
L	  falder	  ind,	  	  efter	  at	  have	  tabt	  sin	  kølle.L	  leder	  væk	  fra	  trommen	  og	  ud	  af	  puls.	  
Jeg	  holder	  den	  dog	  kørende	  med	  den	  ene	  hånd	  
	  
	  
3-‐delt	  fast	  rytme	  introduceres	  af	  L.	  	  
	  
Det	  skifter	  til	  lige	  taktart,	  pulsen	  holdes,	  jeg	  begynder	  at	  synge.	  	  
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34.02	  
	  
(mere	  F)	  
34.32	  
	  
L	  
34.40	  
	  
F	  
34.44	  
	  
L	  
34.49	  
	  
P	  
35.45	  
	  
L	  
35.56	  
	  
(mere	  L)	  
36.00	  
	  
P	  
36.18	  
	  
(mere	  P)	  
36.40	  	  
	  
	  
L	  
37.05	  
	  
(mere	  L)	  
37.18	  
	  
F	  
37.34	  
	  
L	  
38.00	  
	  
F	  
39.34	  
	  
L	  
40.54	  

	  
	  
Jeg	  inviterer	  til	  turtagning,	  at	  holde	  pauser.	  Den	  faste	  puls	  bliver	  mindre	  tydelig.	  
	  
	  
Ny	  rytme	  og	  fast	  puls	  fra	  L	  
	  
	  
Jeg	  laver	  accelerando.	  L	  følger.	  
	  
	  
L	  går	  ud	  af	  fast	  puls.	  Jeg	  følger	  og	  spejler	  på	  rainstick	  
	  
	  
Kortvarrig	  fælles	  puls	  (jeg	  er	  på	  marcas,	  L	  er	  på	  klokkespil)	  
	  
	  
L	  forlader	  den	  faste	  puls	  igen	  og	  det	  melodiske,	  jeg	  følger.	  
	  
	  
L	  laver	  en	  gentagende	  rytme	  på	  trommen.	  Klart	  i	  fire	  perioder.	  
	  
	  
Fælles	  dialog,	  jeg	  holder	  grundrytmen	  på	  rasleæg.	  
	  
	  
Jeg	  spiller	  derefter	  trioler	  og	  stiger	  i	  volumen.	  L	  spiller	  vedholdende	  to	  (mod	  
mine	  tre)	  
	  
	  
L	  forlader	  at	  spille	  i	  puls.	  Jeg	  følger.	  
	  
	  
L	  spiller	  frit	  og	  hurtigt	  på	  rasleæg	  og	  går	  ud	  af	  puls.	  
	  
	  
Jeg	  spiller	  en	  ny	  rytme	  med	  maracas	  på	  trommen.	  L	  følger.	  
	  
	  
L	  lægger	  et	  rasleæg	  på	  trommen	  og	  spiller	  af	  og	  til	  med	  fast	  puls.	  Jeg	  spejler.	  
	  
	  
Jeg	  begynder	  at	  spille	  i	  en	  fast	  rytme	  på	  forskellige	  instrumenter	  (‘swing’).	  L	  
falder	  ind	  efter	  længere	  tid.	  
	  
L	  lægger	  køller	  og	  maracas	  og	  begynder	  at	  spille	  i	  luften.	  Fast	  puls	  uden	  lyd.	  Jeg	  
følger	  hende.	  
	  

L=8	  
P=3	  
F=	  5	  
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Rhytmic	  Figure	  
	  
Rating	   Begrundelse	  
L	  
32.32	  
	  
P	  
32.59	  
	  
L	  
33.48	  
	  
(mere	  L)	  
(34.00)	  
	  
P	  
34.03	  
	  
L	  
34.40	  
	  
P	  
35.07	  
	  
L	  
35.59	  
	  
P	  
36.40	  
	  
L	  
37.18	  
	  
F	  
37.34	  
	  
P	  
37.50	  
	  
	  
F	  
39.34	  
	  
P	  
40.17	  
	  
L	  
40.57	  

L	  spiller	  en	  rytmisk	  figur,	  hun	  gentager	  
	  
	  
Jeg	  udfylder	  og	  L	  ændrer	  figurer,	  men	  bliver	  i	  samme	  puls	  
	  
	  
L	  fører	  først	  ud	  af	  puls	  og	  starter	  derefter	  på	  en	  markant	  rytmisk	  figur	  i	  3-‐delt	  
taktart.	  
	  
L	  skifter	  til	  4/4.	  Hun	  laver	  en	  ny	  rytmisk	  figur.	  	  
	  
	  
Jeg	  sætter	  stemme	  på	  og	  synger	  i	  klare	  perioder	  (AAB-‐form	  to	  gange).	  Derefter	  
turtagning.	  
	  
L	  spiller	  i	  lige	  taktart	  hurtigt,	  laver	  accelrando	  og	  gå	  derefter	  ud	  af	  puls.	  
	  
	  
Længere	  afsnit	  uden	  fast	  puls.	  Turtagning	  
	  
	  
L	  spiller	  en	  ny	  markant	  rytme,	  som	  hun	  gentager.	  Jeg	  spiller	  grundpulsen	  og	  
laver	  andre	  underdelinger/efterslag.	  
	  
Længere	  tid	  med	  tre	  	  (L)	  mod	  to	  (mig)	  med	  de	  same	  rytmiske	  figurer.	  Limbo	  
overgang,	  ud	  af	  puls	  
	  
Ny	  hurtig	  figur	  fra	  L	  spilles	  på	  rasleæg	  med	  køllen,	  uden	  fast	  puls.	  
	  
	  
Jeg	  spiller	  en	  ny	  figur	  på	  trommen	  med	  maracas,	  L	  følger.	  
	  
	  
Længere	  afsnit	  med	  dialog,	  først	  i	  puls.	  Da	  L	  lægger	  et	  rasleæg	  på	  trommen	  
spiller	  vi	  mere	  frit	  med	  en	  underliggende	  puls	  af	  og	  til,	  men	  uden	  faste	  rytmiske	  
figurer.	  
	  
Jeg	  spiller	  frit,	  men	  med	  fast	  puls	  og	  få	  ændringerer	  i	  de	  rytmiske	  figurer	  -‐	  swing	  
på	  forskellige	  instrumenter.	  L	  falder	  ind	  i	  rytmen.	  
	  
Dialog	  i	  det	  jazzede.	  
	  
	  
L	  spiller	  i	  luften.	  Tre	  takter	  i	  4/4-‐del.	  Jeg	  spejler	  og	  laver	  andre	  underdelinger.	  
	  

L=6	  
P=6	  
F=2	  
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Timbre	  
	  
Rating	   Begrundelse	  
L	  
32.02	  
	  
P	  
33.10	  
	  
L	  
33.26	  
	  
P	  
34.00	  
	  
F	  
34.32	  
	  
P	  
34.52	  
	  
L	  
36.00	  
	  
P	  
36.20	  
	  
L	  
36.30	  
	  
P	  
36.40	  
	  
L	  
37.02	  
	  
F	  
37.30	  
	  
P	  
37.45	  
	  
L	  
38.01	  
	  
P	  
38.30	  
	  
L	  
38.50	  
	  

L	  vælger	  instrument	  
	  
	  
Sammen	  på	  trommen	  
	  
	  
	  
Instrumentskift.	  L	  vender	  tilbage	  til	  trommen,	  jeg	  spiller	  melodisk	  og	  på	  bordet	  	  
	  
	  
Diminuendo.	  Øjenkontakt,	  L	  nikker,	  da	  jeg	  sætter	  stemmen	  på.	  Hun	  giver	  mig	  
turen	  eller	  solistrollen,	  og	  spiller	  svagere	  
	  
Turtagning.	  Jeg	  lægger	  op	  til	  det.	  
	  
	  
Instrumentskift.	  Der	  er	  ikke	  meget	  kontakt,	  der	  spilles	  hver	  sit	  eget,	  uden	  at	  vise	  
initativer	  eller	  følge.	  Samtale	  om	  regnvejr.	  
	  
Skift	  til	  trommen,	  L	  spiller	  kraftigt	  
	  
	  
Længere	  afsnit,	  hvor	  L	  er	  solist,	  jeg	  akkompagnerer	  på	  rasleæg.	  
	  
	  
L	  slår	  på	  rasleæg	  i	  kort	  tid.	  Jeg	  spejler	  
	  
	  
Begge	  på	  trommen	  med	  forskellige	  rytmer,	  fælles	  crescendo	  
	  
	  
L	  skifter	  væk	  fra	  trommen.	  Jeg	  laver	  overgang.	  L	  slår	  hurtigt	  på	  rasleæg,	  ny	  måde	  
at	  lave	  lyd	  på.	  
	  
Da	  jeg	  spejler	  Ls	  spillemåde,	  kommer	  hun	  tilbage	  på	  trommen.	  Og	  da	  jeg	  tager	  
en	  marcas	  og	  spiller	  på	  trommen,	  spejler	  hun	  det.	  
	  
Begge	  spiller	  vi	  med	  same	  instrumenter	  og	  på	  samme	  måde	  
	  
	  
L	  lægger	  et	  rasleæg	  på	  trommen,	  jeg	  spejler	  det.	  
	  
	  
Begge	  spiller	  vi	  med	  samme	  instrumenter	  og	  på	  samme	  måde	  
	  
	  
L	  går	  væk	  fra	  trommen,	  skifter	  til	  klokkespillet.	  Jeg	  spejler	  på	  rasleæg.	  
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P	  
39.18	  
	  
F	  
40.15	  
	  
P	  
40.30	  
	  
L	  
40.57	  
	  
	  

	  
Begge	  spiller	  søgende	  
	  
	  
Efter	  længere	  tid,	  hvor	  jeg	  har	  spillet	  på	  maraces	  på	  trommen,	  falder	  L	  ind.	  
	  
	  
L	  virker	  lidt	  modvillig,	  men	  spiller	  i	  dialog	  med	  hver	  vores	  maracas/kølle	  på	  
trommen	  
	  
L	  introducerer	  at	  spille	  uden	  lyd.	  Pauser	  i	  puls.	  

	  
L=8	  
P=9	  
F=3	  
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Bilag	  12	  Nodetransskription	  
	  
Dette	  billag	  viser	  dele	  af	  klip	  1	  skrevet	  ud	  i	  noder	  
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Bilag	  13	  Musikalsk	  analyse	  
	  
	  
Klip	  1	  
	  

Fokusområder	  
	  

Beskrivelse	  

Forud	  for/	  
begyndelse	  af	  
improvisation	  

Hvordan	  var	  potential	  space	  og	  
graden	  af	  tryghed?	  
	  
Var	  der	  spilleregler	  eller	  ej	  (at	  
improvisere	  over	  en	  tegning,	  
melodi,	  ramme	  eller	  andet)	  
	  
Prompting/cueing	  (blev	  den	  ene	  
part	  lokket/forført/	  
inviteret	  ind	  i	  musikken?)	  
	  

L	  tog	  initiativ	  til	  denne	  allerførste	  
improvisation.	  Min	  oplevese	  var,	  at	  hun	  
lavede	  prompting/cueing	  af	  mig.	  Både	  
gennem	  hendes	  spillemåde	  og	  også	  
nonverbalt	  med	  sit	  blik.	  
Hun	  spillede	  den	  første	  tone,	  kiggede	  på	  mig	  
og	  lagde	  op	  til	  turtagning/dialog.	  	  
	  
Hun	  må	  have	  været	  tryg.	  Der	  var	  ikke	  skabt	  et	  
potential	  space	  af	  mig.	  L	  virkede	  til	  at	  ville	  
lege	  sammen.	  
	  

Undervejs	   Når	  først	  en	  improvisation	  flød,	  
prøvede	  jeg	  at	  under-‐
støtte/opretholde	  det	  flow.	  
Hvordan?	  Hvilke	  teknikker	  blev	  
anvendt?	  Bruscia	  nævner	  om	  
autonomi-‐profilen	  følgende	  
teknikker,	  og	  de	  fremhævede	  blev	  
anvendt:	  
	  
Making	  space	  
Interjecting	  
Modelling	  
Imitating	  
Synchronizing	  
Differentiating	  
Sharing	  instruments	  
Giving	  
Bonding	  
Soliloquies	  
Receding	  
Conducting	  
Transferring	  
Role	  taking	  
Experimenting	  
	  
Hvordan	  var	  overgangene	  i	  
musikken?	  
	  
Var	  det	  mest:	  	  
Turn-‐taking	  dialogues	  eller	  
Continuous	  ‘free-‐floating’	  
dialogue?	  
	  
	  

Straks	  da	  improvsationen	  flød,	  begyndte	  jeg	  
at	  spille	  figurer,	  der	  (melodisk	  og	  rytmisk)	  
lagde	  op	  til	  et	  musikalsk	  svar.	  Det	  var	  
modelling,	  hvor	  jeg	  prøvede	  at	  invitere	  L	  til	  at	  
skabe	  kontakt	  på	  det	  intermusikalske	  niveau.	  
	  
Organiske	  overgange,	  men	  ikke	  mange	  skift,	  
da	  pulsen	  var	  den	  samme	  hele	  vejen.	  
	  
Formen	  kan	  beskrives	  som	  ABA,	  på	  ift.	  typer	  
af	  improvisation.	  Det	  begyndte	  med	  Turn-‐
taking	  dialogues	  (Motiv	  1	  og	  2),	  derefter	  
fulgte	  et	  afsnit	  med	  Continuous	  ‘free-‐floating’	  
dialogue	  frem	  til	  Motiv	  3	  (14.02).	  Resten	  af	  
improvisationen	  var	  igen	  Turn-‐taking	  
dialogues.	  Ved	  at	  holde	  pauser	  (making	  space)	  
og	  imitere	  motiverne	  (3-‐6)	  skabte	  jeg	  
turtagning.	  Men	  L	  gentog	  ikke	  motiverne,	  så	  
det	  var	  ikke	  dialoger	  med	  flere	  led,	  men	  
mange	  nye	  idéer	  på	  stibe.	  
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Afslutning	  og	  
efterfølgende	  

Hvordan	  var	  afslutningen	  og	  
reaktionen	  lige	  efter	  
improvisationen?	  
	  
Hvordan	  prøvede	  jeg	  at	  validere,	  
hvordan	  blev	  det	  modtaget?	  
	  
	  

Jeg	  følger	  Ls	  første	  reaktion	  på	  den	  måde,	  at	  
jeg	  støtter	  hende	  i,	  at	  ingen	  (andre	  end	  
ægtefællen)	  har	  hørt	  det.	  Jeg	  tænker	  mit	  
udsagn	  som	  en	  understøttelse	  af	  et	  
kommende	  potential	  space,	  at	  vi	  sagtens	  kan	  
gøre	  dette	  en	  anden	  gang,	  fordi	  det	  
terapeutiske	  rum	  er	  lukket	  og	  trygt.	  	  
	  
Validering	  lå	  i	  at	  sige,	  at	  det	  havde	  været	  
sjovt.	  L	  var	  enig,	  og	  viste	  nydelse	  med	  sit	  
kropssprog	  og	  stemmen.	  Det	  havde	  været	  et	  
nederlag	  for	  L	  forud	  for	  improvisationen	  at	  
have	  kæmpet	  med	  at	  spille	  ‘Tit	  er	  jeg	  glad’.	  Nu	  
havde	  vi	  haft	  en	  anden	  samhandlen,	  som	  vi	  
begge	  syntes	  havde	  været	  sjov.	  

	  
Klip	  2	  
	  
Beskrivelse	  efter	  videoklip.	  
	  	  
5.38	  Efter	  at	  have	  sunget	  ‘Den	  milde	  dag	  er	  lys	  og	  lang’	  og	  talt	  om	  solskin	  i	  hjertet,	  så	  spiller	  jeg	  en	  2-‐
stemmig	  inganno-‐sekvens	  for	  L.	  C-‐dur,	  tre	  led	  +	  en	  kadence.	  Den	  er	  noteret	  på	  et	  stykke	  nodepapir	  
med	  halvnoder	  i	  fire	  takter.	  Allerede	  før	  jeg	  har	  spillet	  den	  igennem	  i	  et	  roligt	  tempo,	  har	  L	  taget	  arket	  
og	  kigger	  på	  det.	  Hun	  ser	  på	  mig	  og	  begynder	  at	  synge	  med	  i	  kadencen.	  Da	  jeg	  gentager	  sekvensen	  
(6.00)	  synger	  L	  med,	  og	  jeg	  begynder	  at	  lave	  akkordbrydninger	  og	  udsmykninger	  i	  diskanten.	  Jeg	  
begynder	  også	  at	  synge	  med.	  Ved	  den	  tredje	  gennemspilning	  (6.11)	  synger	  vi	  begge	  med,	  og	  jeg	  lader	  
bassen	  træde	  frem	  med	  en	  rytmisk	  markering	  ved	  at	  lave	  punktering.	  L	  hoster,	  og	  synger	  videre.	  Jeg	  
stopper	  og	  siger:	  ‘Vil	  du	  spille	  den?’	  L:	  ‘Jamen,	  den	  er…den	  er	  jo	  altså…	  ikke	  noget	  med	  noget’.	  Jeg	  
rejser	  mig	  og	  siger:	  ‘Jo,	  så	  spiller	  jeg	  noget	  andet,	  så	  bytter	  vi	  plads’.	  L	  siger	  okay	  og	  rejser	  sig.	  Jeg	  
sætter	  mig	  ved	  diskanten	  og	  tager	  harmonikaen	  tæt	  på:	  ‘Så	  spiller	  jeg	  noget	  heroppe	  eller	  på	  
harmonikaen’.	  L:	  ‘Den	  milde	  dag?	  Nej?	  H:	  ‘Næ,	  denne	  her	  tænkte	  jeg’.	  Jeg	  peger	  på	  noden.	  Vi	  sætter	  os.	  
(6.44)	  	  L:	  ‘Jeg	  synes,	  du	  er	  blevet	  lidt	  højere’.	  H:	  ‘Lidt	  højere?	  Det	  er	  nok	  sommeren,	  der	  har	  gjort	  mig	  
højere’.	  L:	  ‘Du	  har	  slet	  ikke	  været	  her	  henne’.	  Hun	  spiller	  lidt	  i	  det	  lyse	  leje.	  Måske	  mente	  hun	  det	  lyse,	  
høje	  leje	  –	  at	  jeg	  ikke	  plejede	  at	  sidde	  der.	  L	  spiller	  lidt	  hurtige	  løb	  fra	  det	  lyse	  tild	  et	  dybe	  og	  siger:	  
‘Hvad	  skal	  jeg	  så	  spille?’	  	  
7.00	  Jeg	  spiller	  roligt	  sekvensen	  og	  spørger:	  ‘Kan	  du	  læse	  mine	  noder?’	  L:	  ‘Ja,	  ja’,	  siger	  hun	  uden	  at	  
kigge	  på	  noderne,	  men	  mine	  hænder.	  H:	  ‘Okay’.	  Jeg	  peger	  på	  nodelinjen,	  L	  ser	  op	  på	  den.	  Hun	  spiller	  
den	  i	  et	  lidt	  hurtigere	  tempo	  og	  siger	  ved	  halvslutningen:	  ‘Og	  sp	  kan	  jeg	  ikke	  komme	  længere’.	  H:	  ‘Så	  
starter	  du	  forfra’.	  Det	  gør	  hun.	  Jeg	  siger:	  ‘Nemlig.	  Prøv	  at	  spille	  den	  roligt’.	  Jeg	  viser	  med	  hænderne	  en	  
roligere	  puls	  og	  tæller	  ‘1-‐2,	  1-‐2’.	  L	  snubler	  en	  enkelt	  gang,	  men	  jeg	  spiller	  en	  tone	  og	  støtter	  hende	  og	  
siger	  ‘igen’.	  Da	  hun	  spiller	  sekvensen	  forfra,	  sætter	  jeg	  en	  diskantstemme	  på.	  Vi	  når	  igennem	  endnu	  en	  
runde,	  men	  L	  har	  svært	  ved	  at	  holde	  fokus	  og	  koncentrationen.	  Hun	  sætter	  en	  trinvis	  melodi-‐linje	  an	  
(7.54),	  hvor	  sekvensen	  kunne	  været	  begyndt	  forfra.	  Jeg	  spejler	  hende.	  Hun	  stopper	  efter	  kort	  tid,	  jeg	  
siger:	  ‘Skal	  vi	  prøve	  igen?’	  (8.01)	  L	  peger	  på	  noderne:	  ‘Er	  det	  den?’.	  H:	  ‘Ja,	  skal	  vi	  ikke	  prøve	  igen?’	  Vi	  
spiller	  to	  sekvensen	  igennem	  to	  gange,	  hvor	  L	  finder	  ind	  i	  en	  stabil	  puls,	  og	  jeg	  fylder	  ud	  og	  verbalt	  
støtter	  i	  overgangen	  ved	  at	  sige	  ‘igen’.	  Da	  jeg	  føler,	  at	  L	  er	  inde	  i	  et	  flow,	  vælger	  jeg	  at	  slippe	  
tangenterne	  lidt	  inde	  i	  den	  næste	  runde	  og	  række	  ud	  efter	  harmonikaen.	  (8.31)	  Straks	  spiller	  L	  noget	  
andet,	  men	  beholder	  den	  samme	  periodicitet.	  Hun	  laver	  trinvis	  overstemme,	  og	  en	  anden	  mere	  
vandrende	  basgang	  som	  lander	  på	  en	  halvslutning	  -‐	  præcis	  som	  havde	  det	  været	  den	  noterede	  
sekvens.	  	  
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8.42	  Jeg	  falder	  ind	  efter	  halvslutningen	  på	  harmonikaen.	  L	  spiller	  denne	  gang	  kun	  to	  takter	  (og	  ikke	  
fire),	  da	  hun	  laver	  halvslutningen.	  Hun	  laver	  nyt	  motiv	  i	  højre	  hånd	  (hh):	  Pause	  på	  et-‐slaget	  
(fjerdedel)	  og	  trinvis	  opadgående	  melodilinje	  af	  tre	  fjerdedelsnoder.	  
8.51	  Ny	  runde	  -‐	  der	  går	  tilbage	  til	  mønstret	  med	  fire	  takter,	  hvor	  der	  introduceres	  et	  nyt	  motiv	  af	  	  L.	  
Jeg	  spejler	  det.	  
9.03	  Ny	  runde	  (fire	  takter)	  med	  nye	  motiver	  og	  hurtigere	  løb	  i	  melodistemmen	  hos	  L	  (præcis	  som	  
udviklingen	  i	  Pachelbels	  canon).	  
9.14	  Ny	  runde,	  hvor	  jeg	  intoducerer	  en	  figur	  med	  korte	  toner	  og	  pauser	  (tonegentagelse	  og	  tertsfald).	  
L	  spejler	  mig	  ved	  at	  holde	  pause.	  og	  hun	  fylder	  'hullet'	  efter	  min	  motiv	  ud	  med	  en	  tone	  (9.15).	  Hun	  
mærker,	  at	  jeg	  vil	  holde	  en	  pause	  i	  temaet	  og	  kan	  lave	  komplementærrytmik.	  
Efter	  to	  takter	  i	  denne	  runde	  (9.22)	  begynder	  L	  at	  spille	  shufflet.	  Jeg	  spejler	  det.	  
9.26	  Ny	  runde,	  stadig	  shufflet.	  Jeg	  spiller	  samme	  figur	  som	  i	  sidste	  runde.	  Denne	  runde	  bliver	  
forlænget.	  Efter	  de	  fire	  takter	  forlader	  L	  det	  shuflede	  og	  spiller	  et	  nyt	  trinvist	  motiv	  (9.37),	  som	  jeg	  
spejler.	  Det	  synkoperede	  har	  måske	  skubbet	  pulsfornemmelsen.	  
9.40	  spiller	  L	  grundtonen	  på	  et	  betonet	  slag,	  og	  det	  føles	  som	  at	  vi	  har	  fundet	  ind	  i	  puls	  igen.	  Hun	  
spiller	  en	  trinvis	  opadgående	  bas	  på	  fem	  toner	  (halvnoder),	  hvorefter	  periodiciteten	  brydes	  (af	  en	  
langforslagstone,	  som	  jeg	  spiller,	  tror	  jeg)	  til	  at	  være	  tre	  takter.	  
9.50	  Ny	  runde	  på	  fire	  klare	  takter.	  L	  spiller	  et	  nyt	  motiv	  i	  diskanten	  og	  holder	  pause	  i	  basstemmen.	  Jeg	  
har	  lavet	  en	  liggetone.	  Efter	  en	  takt	  spejler	  jeg	  Ls	  motiv	  ved	  at	  spille	  tostemmigt	  (liggetonen	  holdes)	  
10.02	  Ny	  runde	  der	  starter	  på	  6.	  trin	  og	  forlænges	  med	  en	  takt.	  L	  har	  en	  stabil	  bas	  med	  halvnoder,	  
meget	  trinvis.	  
10.17	  Ny	  runde	  (hvor	  L	  er	  ved	  at	  snuble	  i	  starten),	  også	  på	  fem	  takter.	  Ritardando,	  og	  markeret	  
slutning	  af	  L	  (10.35).	  
10.36.	  Hun	  siger:	  'Farvel'	  og	  laver	  en	  håndbevægelse,	  der	  signalerer,	  at	  nu	  er	  det	  nok.	  
Både	  T	  og	  L	  siger	  noget,	  der	  er	  svært	  at	  tyde.	  L	  ser	  på	  mig	  og	  siger:	  'Hvor	  er	  du	  sød'.	  
	  
	  
	  
Klip	  2	   Fokusområder	  

	  
Beskrivelse	  

Forud	  for/	  
begyndelse	  af	  
improvisation	  

-‐	  Hvordan	  var	  potential	  space	  og	  
graden	  af	  tryghed?	  
	  
-‐Var	  der	  spilleregler	  eller	  ej	  (at	  
improvisere	  over	  en	  tegning,	  
melodi,	  ramme	  eller	  andet)	  
	  
-‐Prompting/cueing	  (blev	  den	  ene	  
part	  lokket/forført/	  
inviteret	  ind	  i	  musikken)	  
	  

L	  spurgte	  selv,	  hvad	  der	  nu	  skulle	  ske.	  Hun	  
var	  åben	  og	  nysgerrig	  og	  tryg.	  Jeg	  foreslog	  en	  
klar	  ramme	  og	  spilleregel.	  	  
Potential	  space	  (før	  det	  blev	  til	  fri	  
improvisation)	  bestod	  af	  tre	  led:	  
	  

1) At	  spille	  sekvensen	  (og	  synge	  til	  den	  
med	  L)	  

2) At	  bede	  L	  om	  at	  overtage	  den	  (bytte	  
plads	  ved	  klaveret,	  hvor	  jeg	  spillede	  
noget	  andet)	  

3) At	  forlade	  klaveret	  (skifte	  til	  
harmonikaen)	  

	  
Jeg	  mener,	  at	  her	  var	  mere	  tale	  om	  prompting	  
end	  cueing.	  F.eks,	  da	  jeg	  dirigerede	  og	  talte	  L	  
ned	  i	  tempo	  med	  stemmen.	  Jvf.	  at	  prompting	  
især	  er	  blevet	  anvendt	  som	  begreb	  indenfor	  
behavioristisk	  terapi/behandling.	  
	  

Undervejs	   Når	  først	  en	  improvisation	  flød,	   Denne	  improvisation	  var	  hovedsageligt	  
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prøvede	  jeg	  at	  understøtte/	  
opretholde	  det	  flow.	  Hvordan?	  
Hvilke	  teknikker	  blev	  anvendt?	  
Bruscia	  nævner	  om	  autonomi-‐
profilen	  følgende	  teknikker,	  og	  de	  
fremhævede	  blev	  anvendt:	  
	  
Making	  space	  
Interjecting	  
Modelling	  
Imitating	  
Synchronizing	  
Differentiating	  
Sharing	  instruments	  
Giving	  
Bonding	  
Soliloquies	  
Receding	  
Conducting	  
Transferring	  
Role	  taking	  
Experimenting	  
	  
Hvordan	  var	  overgangene	  i	  
musikken?	  
	  
Var	  det	  mest:	  	  
Turn-‐taking	  dialogues	  eller	  
Continuous	  ‘free-‐floating’	  
dialogue?	  
	  

Continuous	  ‘free-‐floating’	  dialogue.	  Der	  var	  
elementer	  af	  Turn-‐taking	  dialogue	  indenfor	  de	  
klare	  perioder	  (f.eks	  når	  melodiske	  motiver	  
blev	  imiteret)	  	  
	  
For	  første	  gang	  i	  forløbet	  oplevede	  jeg	  i	  denne	  
improvisation,	  at	  L	  ved	  at	  holde	  en	  ramme	  
(den	  klare	  struktur	  i	  puls,	  periodicitet,	  og	  ofte	  
ofte	  harmoni	  med	  halvslutninger	  –	  selvom	  
sekvensen	  ikke	  længere	  var	  rammen)	  kunne	  
lade	  mig	  træde	  ind	  i	  en	  solistrolle,	  støtte,	  
akkompagneret	  og	  båret	  af	  hende.	  Vi	  skiftede	  
roller	  mange	  gange	  undervejs.	  
	  
Overgangene	  mellem	  perioderne	  på	  oftest	  fire	  
takter	  var	  organiske.	  Jeg	  var	  imponeret	  over,	  
at	  L	  kunne	  overskue	  og	  styre	  form,	  harmonik	  
og	  motiver,	  så	  det	  hele	  passede	  sammen	  
(både	  ift.	  det	  intra-‐	  og	  intermusikalske)	  
	  
	  
	  

Afslutning	  og	  
det	  efter-‐
følgende	  

Hvordan	  var	  afslutningen	  og	  
reaktionen	  lige	  efter	  
improvisationen?	  
	  
Hvordan	  prøvede	  jeg	  at	  validere,	  
hvordan	  blev	  det	  modtaget?	  
	  
	  

L	  laver	  en	  meget	  markeret	  afslutning	  (10.35).	  
Hun	  vender	  sig	  mod	  mig,	  tjatter	  ud	  med	  
hånden	  mod	  harmonikaen	  og	  siger:	  'Farvel'.	  
Hun	  signalerer,	  at	  ‘nu	  var	  det	  nok’.	  T	  siger:	  ‘Næ,	  
hvor	  er	  det	  godt’.	  L	  ser	  på	  mig	  og	  siger:	  'Hvor	  er	  
du	  sød'.	  T	  roser	  det	  igen,	  siger	  det	  var	  
fantastisk	  og	  helt	  utroligt.	  Jeg	  smiler	  og	  siger	  
noget	  til	  L	  (der	  ikke	  kan	  tydes	  på	  optagelsen).	  L	  
siger:	  ‘Nå,	  ja’	  uden	  meget	  begejstring	  i	  
stemmen.	  Hun	  kigger	  rundt	  og	  trækker	  på	  
skulderne.	  Der	  skal	  ske	  noget	  nyt.	  
	  
Jeg	  valgte	  at	  gå	  videre	  staks,	  da	  L	  kiggede	  
rundt	  (efter	  noder	  eller	  andet).	  T	  havde	  lavet	  
en	  validering	  med	  sine	  ord.	  Jeg	  ville	  illustrere	  
for	  L,	  at	  hun	  måtte	  styre,	  hvornår	  det	  var	  slut,	  
og	  hvornår	  vi	  skulle	  gå	  videre	  til	  noget	  andet.	  
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lip	  3:	  
	  
Beskrivelse	  af,	  hvordan	  improvisationen	  begynder:	  
3.50	  
H:	  'Skal	  vi	  rykke	  ind	  og	  lave	  lidt	  musik?'	  
L:	  'Hvad	  er	  det	  for	  noget?'	  
H:	  'Inde	  ved	  siden	  af.	  Jeg	  har	  fået	  lov	  at	  folde	  alle	  indtrumenterne	  ud'	  
L:	  'Har	  du	  sagt	  det...hvad	  skal	  jeg	  så	  lave?'	  
H:	  'Skal	  vi	  ikke	  gå	  ind	  og	  kigge	  på	  det....og	  spille	  lidt	  her	  hos	  Jer	  i	  dag?'	  
4.12.	  
L	  ser	  metallofonen	  på	  bordet	  og	  siger:	  'Nej,	  hvad	  er	  det	  for	  en	  én?'	  Hun	  går	  hen	  til	  den	  og	  siger:	  'Det	  
var	  en	  underlig	  en'.	  
H:	  'En	  underlig	  én?'	  
L	  banker	  på	  den	  med	  hånden.	  Jeg	  rækker	  hende	  en	  kølle	  og	  spørger:	  'Vil	  du	  have	  den	  have	  denne	  her?'	  
Hun	  svarer	  staks:	  'Nej...nej,	  nej,	  absolut	  ikke'	  og	  går	  væk	  fra	  den	  og	  mod	  klaveret.	  	  
H.	  'Absolut	  ikke?'	  
L	  tager	  klaverstolen	  ud	  og	  siger:	  ',	  Nej,	  nej,	  nej,	  er	  du	  tosset'.	  
H:	  'Okay'	  
L:	  'Jeg	  laver	  almindelig	  mænd'	  
H:	  'Ved	  klaveret...'	  
L:'..ikke	  sådan	  noget,	  ja,	  med	  klaver'.	  
H:	  'Okay'	  
L	  sætter	  sig	  og	  sider:	  'Sådant'.	  Hun	  støtter	  sig	  til	  klaveret,	  idet	  hun	  sætter	  sig	  og	  laver	  lyd	  med	  begge	  
hænder.	  
H:	  'Så	  kan	  jeg	  spille	  med	  på	  harmonikaen	  eller	  på	  klaveret'.	  
L:	  'Ja,	  det	  må	  du	  selv	  om'	  Hun	  ser	  på	  mig	  og	  spørger:	  'Hvad	  vil	  du	  have?'	  
H:	  'Så	  vil	  jeg	  have	  harmonikaen'	  
L.	  'Nå'	  
Jeg	  tager	  den	  på	  4.53,	  og	  L	  spiller	  den	  sædvanlige	  akkordbrydning	  i	  C-‐dur.	  Hun	  spiller	  en	  kadence	  
med	  frie	  løb	  i	  højre	  hånd,	  og	  elaborerer	  videre	  i	  fri	  puls.	  T	  taler	  til	  hende	  5.02,	  mens	  hun	  spiller	  videre:	  
'L,	  det	  har	  du	  aldrig	  i	  58	  år	  gjort	  for	  mig'	  	  
Jeg	  har	  harmonikaen	  på	  nu,	  og	  vil	  gerne	  sætte	  ind	  i	  det	  flow,	  der	  allerede	  er	  skabt	  af	  L.	  Jeg	  imiterer	  
ved	  at	  spille	  treklangsbrydningen	  og	  T	  taler	  videre,	  mens	  L	  ser	  på	  han:	  'I	  det	  øjeblik	  Hugo	  kommer	  ind	  
ad	  døren,	  så	  vil	  du	  godt'.	  
Jeg	  spejler	  en	  trille,	  som	  L	  har	  lavet.	  Jeg	  spiller	  en	  figur	  i	  et	  atonalt	  tonesprog,	  for	  at	  inviterer	  til	  at	  
rette	  opmærksomheden	  på	  musikken	  og	  blive	  i	  den.	  Men	  hun	  stopper	  og	  siger	  til	  T:	  'Hvad	  siger	  du?'.	  
Han	  svarer:	  'Det	  er	  så	  dejligt,	  bliv	  ved'.	  L	  er	  forvirret	  og	  siger:	  'Hvad	  er	  der	  i	  vejen?'	  T	  siger:	  'Der	  er	  
ikke	  noget	  i	  vejen.	  det	  er	  tværtimod	  dejligt'	  
5.17	  L	  spiller	  en	  figur	  i	  4/4-‐dels-‐takt.	  Jeg	  imiterer	  den	  straks	  (en	  terts	  under)	  (dog	  uden	  den	  synkope,	  
som	  L	  havde	  spillet).	  Tre	  gange	  flytter	  jeg	  figuren	  længere	  op.	  5.28	  er	  der	  spillet	  fire	  perioder	  (takter).	  
L	  gentog	  ikke	  motivet,	  men	  akkompagnerede.	  Der	  kommer	  et	  klart	  nyt	  afsnit.	  	  
L	  spiller	  en	  dyb	  tone	  (5.29)	  og	  ændrer	  sit	  akkompagnement	  ti	  at	  være	  fjerdedele	  på	  skift	  i	  højre	  og	  
venstre	  hånd.	  Det	  er	  en	  enkel	  komplementærrytmik	  med	  brede	  spændingsfyldte	  harmonier	  i	  cluster	  
på	  1/4-‐delene.	  Jeg	  varierer	  temaet,	  der	  havde	  bestået	  af	  to	  tonegentager	  (1/8)	  +	  to	  tonegentager	  
(1/8)	  efter	  fulgt	  af	  halvnode,	  til	  nu	  at	  være	  med	  tre	  tonetagelser	  (1/8-‐dele)	  på	  tre	  forskellig	  toner)	  
efterfulgt	  af	  en	  fjerdelsnode.	  Jeg	  spiller	  motivet	  to	  gange.	  Da	  jeg	  spiller	  det	  anden	  gang	  (5.32)	  varierer	  
L	  sit	  akkompagnement.	  Hun	  spiller	  stadig	  på	  et-‐slaget	  en	  bastone	  og	  spiller	  derefter	  en	  harmoni	  tre	  
gange	  i	  1/8-‐dele,	  hvorefter	  hun	  skifter	  til	  at	  veskle	  på	  1/8-‐dele	  mellem	  at	  spille	  i	  bas	  og	  diskant	  en	  
halv	  takt.	  Der	  er	  kommer	  3.	  takt/periode	  af	  dette	  afsnit	  (5.34).	  L	  bliver	  ved	  med	  at	  lave	  
komplementærrytmik	  vekslen	  mellem	  vh	  og	  hh	  i	  1/8-‐dele	  i	  en	  halv	  takt.	  Jeg	  introducerer	  en	  ny	  
variant	  af	  motivet	  med	  tonegentagelse	  og	  trinvis	  melodi	  i.	  Det	  er	  en	  videreudvikling	  af	  den	  rytmiske	  
figur,	  som	  L	  havde	  introduceret	  kort	  tid	  inden.	  
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Klip	  3	   Fokusområder	  

	  
Beskrivelse	  

Forud	  for/	  
begyndelse	  
af	  improvi-‐
sation	  

-‐	  Hvordan	  var	  potential	  space	  og	  
graden	  af	  tryghed?	  
	  
-‐Var	  der	  spilleregler	  eller	  ej	  (at	  
improvisere	  over	  en	  tegning,	  
melodi,	  ramme	  eller	  andet)	  
	  
-‐Prompting/cueing	  (blev	  den	  ene	  
part	  lokket/forført/	  
inviteret	  ind	  i	  musikken)	  
	  

Det	  er	  første	  session	  i	  hjemmet.	  Efter	  
kaffedrinkning	  i	  stuen	  og	  opstilling,	  så	  
inviterede	  jeg	  til,	  at	  vi	  skulle	  spille	  sammen	  
(prompting/cueing)	  Hun	  tog	  imod	  den,	  valgte	  
selv	  instrument	  og	  begyndte	  at	  improvisere	  
(uden	  at	  vente	  på	  mig).	  Jeg	  faldt	  ind.	  På	  den	  
måde	  lavede	  hun	  også	  prompting/	  cueing	  af	  
mig	  
	  

Undervejs	   Når	  først	  en	  improvisation	  flød,	  
prøvede	  jeg	  at	  understøtte/	  
opretholde	  det	  flow.	  Hvordan?	  
Hvilke	  teknikker	  blev	  anvendt?	  
Bruscia	  nævner	  om	  autonomi-‐
profilen	  følgende	  teknikker,	  og	  de	  
fremhævede	  blev	  anvendt:	  
	  
Making	  space	  
Interjecting	  
Modelling	  
Imitating	  
Synchronizing	  
Differentiating	  
Sharing	  instruments	  
Giving	  
Bonding	  
Soliloquies	  
Receding	  
Conducting	  
Transferring	  
Role	  taking	  
Experimenting	  
	  
Hvordan	  var	  overgangene	  i	  
musikken?	  
	  
Var	  det	  mest:	  	  
Turn-‐taking	  dialogues	  eller	  
Continuous	  ‘free-‐floating’	  
dialogue?	  
	  

Denne	  improvisation	  faldt	  i	  to	  større	  dele.	  L	  
lagde	  an	  til	  afrunding	  (6.30),	  og	  ved	  at	  spille	  
videre	  meget	  svagt,	  fik	  jeg	  ledet	  hende	  med	  
over	  i	  en	  ny	  (mere	  rolig	  og	  stille)	  musik.	  Den	  
måde	  at	  lave	  en	  overgang	  –	  ved	  pludselig	  at	  
spille	  svagere	  –	  anvendte	  L	  flere	  gange	  selv	  
(f.eks	  i	  klip	  4.	  34.40).	  Måske	  kan	  det	  betragtes	  
som	  ‘dynamic	  interjecting’,	  en	  variant	  af	  
modelling.	  
	  
Det	  var	  et	  ønske	  at	  lave	  over-‐førsel/transfer	  
af	  improvi-‐sationen	  til	  den	  nye	  ramme	  
(hjemmet).	  Eksperimentet	  lykkedes.	  En	  
måned	  senere	  improviserede	  L	  med	  sit	  
barnebarn	  på	  skødet	  ved	  klaveret.	  Altså	  
opstod	  også	  en	  relational	  overførsel/	  
transfer.	  
	  
Jeg	  vurderer,	  at	  denne	  improvisation	  er	  både	  
Continuous	  ‘free-‐floating’	  dialogue	  
og	  Turn-‐taking	  dialogue.	  Den	  første	  type	  kan	  
begrundes	  med,	  at	  der	  ikke	  er	  mange	  pauser.	  
Den	  anden	  type	  med	  de	  mange	  gensidige	  
imita-‐tioner	  (rytmisk/melodisk).	  Det	  giver	  en	  
sammen-‐hængskraft	  i	  den	  samlede	  
improvisation,	  at	  temaerne	  videreudvikles	  
gennem	  de	  klart	  afgrænsede	  perioder.	  På	  et	  
overordnet	  plan	  bi-‐drager	  begge	  parter	  med	  
nye	  idéer	  til	  en	  metamorfose.	  (Jeg	  vender	  
f.eks	  tilbage	  til	  begyndelsesmotivet	  ved	  at	  
spille	  et	  kvartspring	  op	  og	  gå	  en	  tone	  ned	  
7.02,	  hvilket	  L	  straks	  spejler).	  Derfor	  mener	  
jeg,	  der	  kan	  argumenteres	  for	  begge	  typer	  af	  
improvisation	  

Afslutning	  og	  
efterfølgende	  

Hvordan	  var	  afslutningen	  og	  
reaktionen	  lige	  efter	  

L	  slutter	  igen	  med	  kraftig	  akkord	  (en	  dyb	  tone)	  
(7.23).	  Idet	  hun	  slipper	  tangenterne	  siger	  hun	  
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improvisationen?	  
	  
Hvordan	  prøvede	  jeg	  at	  validere,	  
hvordan	  blev	  det	  modtaget?	  
	  
	  

en	  lyd	  (der	  understøtter	  bevægelsen):	  'Whåp'.	  
Hun	  ser	  på	  mig	  og	  siger:	  'Hvad	  så?'.	  Hun	  slår	  
(som	  i	  klip	  2)	  ud	  med	  hånden	  efter	  
harmonikaen).	  Jeg	  siger:	  'Det	  var	  dejligt'.	  Hun	  
svarer:	  'Jamen,	  hvad	  med	  dig?	  Det	  var	  også	  
dig'.	  T	  siger:	  'Ja,	  det	  var	  det	  sørme'.	  L	  vender	  sig	  
mod	  ham	  og	  siger:	  'Nå,	  nå,	  det	  skal	  du	  også..'	  
Han	  griner.	  L	  begynder	  at	  synge	  et	  tema.	  Jeg	  
spørger:	  'Skal	  vi	  have	  en,	  der	  er	  lidt	  mere	  
lystig?'	  L	  siger:	  'Nej.'.	  Jeg	  gentager,	  hvad	  hun	  
havde	  sunget.	  (7.46)	  L	  begynder	  at	  spille.	  Hun	  
prompter	  mig	  med	  en	  tydelig	  optakt	  (både	  
rytmisk	  og	  harmonisk	  med	  en	  dominant-‐
septimakkord).	  Jeg	  falder	  ind	  i	  det	  nye	  flow	  og	  
udtryk.	  
	  
Igen	  virker	  det	  mest	  naturligt	  at	  validere	  
hovedsageligt	  nonverbalt	  gennem	  øjenkon-‐
takten,	  få	  ord.	  Hun	  ønsker	  ikke	  at	  dvæle	  ved	  
det.	  Jeg	  følger	  hendes	  ønske	  om	  at	  gøre	  noget	  
andet.	  	  

	  
Klip	  4:	  
	  
Efter	  musiklytning	  sidder	  vi	  stille	  sammen.	  31.10.	  Jeg	  peger	  på	  instrumenterne	  på	  bordet	  og	  siger:	  
'Skal	  vi	  lave	  lidt	  musik?'	  
L:	  ''Med	  hvad?'	  
H:	  'Med	  de	  der?'	  
L.	  'Det	  tror	  jeg	  ikke,	  at	  jeg	  kan	  huske'.	  
H:	  'Der	  er	  ikke	  noget	  at	  huske'.	  
L:	  'Er	  det	  rigtigt?'	  
H:	  'Vi	  finder	  på'.	  
L:	  'Jamen,	  så	  gør	  du	  det'.	  	  
H:	  'Så	  gør	  jeg	  det'.	  (Jeg	  rejser	  mig)	  'Kom,	  vil	  du	  ikke	  være	  med?'	  
L:	  'Hva'?'	  
H:	  'Vil	  du	  ikke	  være	  med?'	  
Jeg	  er	  gået	  til	  bordet	  med	  instrumenterne.	  Spiller	  på	  klokkespillet	  med	  en	  kølle,	  og	  rækker	  køllerne	  
mod	  L.	  Hun	  tager	  den	  ene	  og	  siger:	  'Er	  det	  også	  den	  der?'	  Hun	  tager	  den	  anden,	  jeg	  siger:	  'Ja,	  hvis	  du	  
har	  lyst'.	  	  
31.48.	  L	  begynder	  at	  spiller.	  Hun	  lader	  den	  ene	  kølle	  glide	  op	  og	  ned	  over	  klokkespillet.	  
Jeg	  spejler	  på	  det	  lille	  klokkespil	  (med	  tre	  toner).	  
L	  spiller	  videre.	  	  
32.01.	  Jeg	  tager	  kalimbaen	  og	  spiller	  uden	  puls	  
32.08	  Jeg	  spiller	  to	  toner	  på	  Ls	  klokkespil	  for	  at	  invitere	  hende	  til	  at	  spille.	  
Hun	  spiller	  enkelt-‐toner.	  Jeg	  er	  med	  på	  kalimbaen	  uden	  fast	  puls.	  
32.26	  
L	  spiller	  på	  rammetrommen	  med	  en	  kølle.	  Jeg	  spejler	  hende.	  
32.28	  
L	  siger	  'Den	  er	  grim'.	  
H:	  'Er	  den	  grim?'	  
L:	  'Ja,	  det	  synes	  jeg'	  
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H.	  'Synes	  du	  det?'	  
L	  slår	  kraftige	  slag	  på	  den	  (Tre	  fjerde-‐dele	  og	  en	  1/4-‐dels	  pause).	  Jeg	  spejler	  hende	  og	  elaborerer	  på	  
figuren.	  tredje	  gang	  taber	  L	  køllen.	  Hun	  siger:	  'Der	  kan	  du	  se,	  jeg....jeg	  kunne	  ikke	  engang	  få	  den	  op'.	  
H:	  'Det	  sker	  der	  jo	  ikke	  noget	  ved'.	  
32.48	  
Jeg	  spiller	  rytmen	  fra	  før	  på	  rammetrommen.	  L	  falder	  ind.	  
Et	  cresendo	  kommer	  i	  fælles	  puls.	  	  
33.22	  
L	  spiller	  igen	  på	  klokkespillet.	  Jeg	  spejler	  hende	  på	  det	  lille	  klokkelspil	  og	  på	  trommen.	  Ingen	  fast	  puls.	  
33.34	  
L	  slår	  igen	  en	  fast	  puls	  på	  rammetrommen.	  Jeg	  spiller	  på	  klokkespil	  og	  på	  bordet.	  
34.00	  
L	  spiller	  svagere	  og	  udelukkende	  fjerdedele.	  
34.05	  
Jeg	  stemmer	  stemmen	  på.	  En	  meldi	  på	  grundtone	  og	  kvint	  i	  den	  rytmen,	  som	  L	  havde	  spillet.	  AAB-‐
meldoi	  over	  fire	  perioder.	  Den	  kommer	  to	  gange.	  
34.25	  
Crescendo.	  
34.33	  
Turtagning	  
34.40	  
L	  bliver	  brat	  svagere	  og	  intriduderer	  en	  ny	  rytme.	  Jeg	  spejler.	  Det	  bliver	  kraftigere	  og	  jeg	  laver	  
accellerando.	  
34.48	  
L	  vender	  tilbage	  til	  klokkespillet,	  glissando	  uden	  puls.	  Jeg	  spejler	  hende	  på	  det	  lille	  klokkespil	  og	  med	  
rain-‐stick.	  
35.10	  
L	  laver	  et	  tydeligt	  slag	  på	  trommen.	  Jeg	  spejler	  i	  vitalitetsdynamik	  på	  klokkespillet.	  
L	  vender	  igen	  tilbage	  til	  klokkespillet	  uden	  puls.	  Jeg	  spejler	  hende.	  
35.27	  
H:	  'Er	  det	  regnvejr?'	  
L:	  '	  Kigger	  mod	  et	  vindue	  og	  siger:'	  Er	  det	  det?'	  
H:	  'Næ,	  jeg	  spørger	  og	  det	  her..om	  det	  her	  (jeg	  laver	  lyden	  på	  klokkespillet,	  som	  hun	  havde	  gjort	  det)	  
lyder	  ligesom	  regnvejr'.	  
L:	  'Nå,	  ja,	  jamen	  det..ja.	  ja...det	  kan	  man	  godt'.	  
35.43	  
Jeg	  tager	  en	  maracas	  og	  prøver	  at	  introducere	  en	  fast	  puls.	  L	  beynder	  at	  spille	  melodisk	  med	  
tonegentagelser.	  
35.59	  
Jeg	  tager	  et	  rasleæg.	  L	  spiller	  på	  rammetrommen.	  Det	  er	  en	  ny	  variant	  af	  figuren	  fra	  tidligere.	  Jeg	  
spejler	  med	  rasleægget.	  Jeg	  holder	  pulsen	  på	  de	  betonede	  slag.	  L	  har	  underdelinger.	  Men	  den	  anden	  
hånd	  laver	  jeg	  en	  figur,	  der	  fylder	  pausen	  i	  L	  motiv	  ud.	  Det	  skaber	  turtagning.	  
36.29	  
Jeg	  lægger	  rasleægget	  og	  tage	  en	  kølle	  mere.	  Synkronicitet	  påstår.	  
36.30	  
Jeg	  begynder	  at	  slå	  på	  bordet	  og	  andre	  instrumenter,	  bl.a.	  rasleæg	  med	  køllen.	  
36.38	  
Jeg	  spiller	  trioliseret.	  L	  holder	  fast	  i	  hendes	  rytme.	  
37.02	  L	  bevæger	  sider	  over	  på	  klokkespillet	  igen.	  
37.10	  
Jeg	  spiller	  svagere	  og	  langsommere,	  tynder	  ud	  i	  slagene.	  
37.19	  
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L	  begynder	  at	  slå	  hurtigt	  på	  et	  rasleæg.	  Jeg	  spejler	  det.	  Først	  på	  rasleæg,	  der	  efter	  på	  trommen.	  L	  
spejler	  mig	  og	  bevæger	  sig	  til	  trommen.	  
37.33	  
Jeg	  tager	  en	  maracas	  med	  den	  ene	  hånd.	  Jeg	  introducerer	  en	  fast	  puls	  på	  trommen	  ved	  at	  spille	  med	  
en	  kølle	  og	  mararces.	  
37.40	  
L	  spejler	  mig	  og	  tager	  en	  maracas	  
37.47	  
Jeg	  lægger	  køllen	  og	  tager	  endnu	  en	  maracas	  og	  spiller	  med	  begge	  på	  trommen.	  
38.00	  
L	  lægger	  et	  raslæg	  op	  på	  trommen.	  Og	  puffer	  til	  det/spiller	  på	  det	  med	  sin	  maracas	  og	  køllen.	  	  
38.10	  
Jeg	  spejler	  hende	  og	  lægger	  endnu	  et	  rasleæg	  på	  trommen.	  
38.20	  
L	  lægger	  et	  tredje	  rasleæg	  på	  trommen.	  Hun	  holder	  en	  fast	  rytme	  med	  køllen.	  
38.32	  
Crescendo	  og	  acellerando.	  
38.40	  
Det	  ene	  æg	  falder	  ned	  fra	  trommen.	  L	  kaster	  det	  tilbage.	  Jeg	  spejler	  lyden.	  L	  begynder	  igen	  at	  lave	  
glissandoerne	  på	  klokkespillet.	  Jeg	  spejler	  med	  et	  rasleæg	  og	  derefter	  rain-‐stick.	  Der	  er	  ikke	  fast	  puls.	  
39.31.	  
Jeg	  introducerer	  en	  fast	  puls,	  og	  jeg	  spiller	  frit	  på	  forskellige	  instrumenter.	  Leder.	  
39.56	  
L	  ryster	  sin	  maracas.	  
40.06	  
L	  tager	  en	  maracas	  mere	  og	  ryster	  den.	  Jeg	  spejler.	  Hun	  spejler	  mig	  ved	  at	  slå	  på	  trommen	  med	  sin	  
maracas.	  (40.14)	  
Der	  opstår	  en	  jazzet	  dialog	  med	  turtagning,	  hvor	  vi	  begge	  spiller	  på	  rammetromme	  (og	  andet)	  med	  
maracas.	  L	  spiller	  også	  med	  en	  kølle.	  
40.52.	  
L	  lægger	  sine	  maracas.	  Hun	  peger	  i	  luften	  på	  forskellige	  instrumenter	  i	  pusl.	  Jeg	  svarer	  hende	  ved	  at	  
markere	  i	  luften.	  Det	  er	  samme	  puls,	  vi	  havde	  spille	  i.	  Det	  bliver	  til	  en	  lydløs	  dialog.	  
L	  træder	  ud	  af	  dialogen	  omkring	  41.12.	  Hun	  siger	  noget,	  som	  jeg	  ikke	  forstår.	  
41.18	  H:	  'Hvad	  siger	  du?'	  
L:	  '	  Alavir'	  Hun	  siger	  noget	  andet,	  jeg	  ikke	  kan	  forstå.	  
Hun	  går	  over	  til	  klokkespillet	  og	  laver	  lyd	  med	  hænderne.	  
H:	  'Kan	  du	  lide	  den?'	  
L.	  'Den	  er	  ikke	  hel'.	  
H:	  'Den	  er	  ikke	  hel?'	  
L:	  'Nej,	  synes	  du	  det?'	  
H:	  'Nej,	  vi	  har	  først	  spillet	  på	  nogen,	  hvor	  der	  ikke	  var	  mellemrum'.	  
L.	  'Nå.	  Så	  er	  det	  bare	  sådan	  her'.	  Hun	  kører	  hånden	  hen	  over	  klokkespillet.	  'Så	  hælder	  den	  hen	  over,	  
ja'.	  
41.52	  
H:	  'Skal	  vi	  have	  en	  sang,	  vi	  kender?'	  
L:	  'Ja,	  det	  ville	  være	  bedre'.	  
H:	  'Det	  ville	  være	  bedre?'	  
L:	  'Ja.	  det	  synes	  jeg'.	  
	  
42.02	  
Jeg	  går	  til	  flyglet,	  L	  følger	  mig.	  Jeg	  begynder	  at	  spille	  'Noget	  om	  helte'	  i	  en	  jazzet	  version.	  L	  falder	  ind.	  
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Klip	  4	   Fokusområder	  

	  
Beskrivelse	  

Forud	  for/	  
begyndelse	  af	  	  
improvisation	  

-‐	  Hvordan	  var	  potential	  space	  og	  
graden	  af	  tryghed?	  
	  
-‐Var	  der	  spilleregler	  eller	  ej	  (at	  
improvisere	  over	  en	  tegning,	  
melodi,	  ramme	  eller	  andet)	  
	  
-‐Prompting/cueing	  (blev	  den	  ene	  
part	  lokket/forført/	  
inviteret	  ind	  i	  musikken)	  
	  

Her	  skabte	  jeg	  et	  potential	  space	  ved	  at	  sætte	  
ord	  på,	  at	  at	  vi	  kunne	  bruge	  de	  forskellige	  
instrumenter,	  og	  at	  det	  ikke	  skulle	  præsteres	  
eller	  spilles	  noget	  bestemt,	  eller	  på	  en	  
bestemt	  måde,	  at	  udtrykket	  var	  frit.	  Jeg	  
forsøgte	  at	  skabe	  tryghed	  hos	  L	  
(intrapersonalet)	  ved	  på	  det	  interpersonelle	  
plan	  at:	  

-‐ berolige	  hende	  (verbalt),	  	  
-‐ vise	  vejen/gå	  forrest	  (nonverbalt),	  og	  	  
-‐ invitere	  hende	  med	  i	  musikken	  (ved	  at	  

lave	  lyd)	  	  
	  

Undervejs	   Når	  først	  en	  improvisation	  flød,	  
prøvede	  jeg	  at	  understøtte/	  
opretholde	  det	  flow.	  Hvordan?	  
Hvilke	  teknikker	  blev	  anvendt?	  
Bruscia	  nævner	  om	  autonomi-‐
profilen	  følgende	  teknikker,	  og	  de	  
fremhævede	  blev	  anvendt:	  
	  
Making	  space	  
Interjecting	  
Modelling	  
Imitating	  
Synchronizing	  
Differentiating	  
Sharing	  instruments	  
Giving	  
Bonding	  
Soliloquies	  
Receding	  
Conducting	  
Transferring	  
Role	  taking	  
Experimenting	  
	  
Hvordan	  var	  overgangene	  i	  
musikken?	  
	  
Var	  det	  mest:	  	  
Turn-‐taking	  dialogues	  eller	  
Continuous	  ‘free-‐floating’	  
dialogue?	  

Jeg	  vurderer,	  at	  denne	  improvisation	  også	  
rummer	  såvel	  
Continuous	  ‘free-‐floating’	  dialogue	  
som	  Turn-‐taking	  dialogue.	  Der	  er	  ikke	  mange	  
pauser	  hos	  hverken	  L	  eller	  hos	  mig,	  det	  er	  
mest	  Continuous	  ‘free-‐floating’	  dialogue.	  Den	  
tydeligste	  turtagning	  er	  34.32,	  hvor	  vi	  er	  
sammen	  på	  trommen.	  
	  
Eksperimentering	  bør	  fremhæves	  her	  hos	  L.	  
Dels	  idéen	  og	  at	  lægge	  rasleæg	  op	  på	  
trommen	  og	  spille	  på	  dem	  dér,	  men	  også	  at	  
spille	  lydløst	  i	  luften	  til	  sidst.	  Det	  var	  første	  
gang,	  hun	  gjorde	  det.	  Det	  er	  
bemærkelsesværdigt,	  at	  hun	  (efter	  så	  mange	  
sessioner)	  viste	  sig	  at	  være	  blevet	  så	  fri	  og	  
kreativ	  ift.	  at	  lave	  lyd	  (eller	  pauser).	  
	  
Der	  var	  mange	  overgange	  i	  musikken	  i	  denne	  
(lange)	  improvisation	  (ofte	  pga.	  at	  der	  blev	  
skiftet	  instrument).	  Jeg	  bandt	  musikken	  
sammen	  –	  skabte	  flowet	  –	  ved	  at	  lave	  
overgange.	  
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Afslutning	  og	  
efterfølgende	  

Hvordan	  var	  afslutningen	  og	  
reaktionen	  lige	  efter	  
improvisationen?	  
	  
Hvordan	  prøvede	  jeg	  at	  validere,	  
hvordan	  blev	  det	  modtaget?	  
	  
	  

L	  træder	  ud	  af	  den	  lydløse	  dialog	  omkring	  
41.12.	  Hun	  siger	  noget,	  som	  jeg	  ikke	  forstår.	  
(41.18)	  H:	  'Hvad	  siger	  du?'	  
L:	  '	  Alavir'	  Hun	  siger	  noget	  andet,	  jeg	  ikke	  kan	  
forstå.	  
Hun	  går	  over	  til	  klokkespillet	  og	  laver	  lyd	  med	  
hænderne.	  
H:	  'Kan	  du	  lide	  den?'	  
L.	  'Den	  er	  ikke	  hel'.	  
H:	  'Den	  er	  ikke	  hel?'	  
L:	  'Nej,	  synes	  du	  det?'	  
H:	  'Nej,	  vi	  har	  først	  spillet	  på	  nogen,	  hvor	  der	  
ikke	  var	  mellemrum'.	  
L.	  'Nå.	  Så	  er	  det	  bare	  sådan	  her'.	  Hun	  kører	  
hånden	  hen	  over	  klokkespillet.	  'Så	  hælder	  den	  
hen	  over,	  ja'.	  
(41.52)	  H:	  'Skal	  vi	  have	  en	  sang,	  vi	  kender?'	  
L:	  'Ja,	  det	  ville	  være	  bedre'.	  
H:	  'Det	  ville	  være	  bedre?'	  
L:	  'Ja.	  det	  synes	  jeg'.	  
(42.02)	  Jeg	  går	  til	  flyglet,	  L	  følger	  mig.	  Jeg	  
begynder	  at	  spille	  'Noget	  om	  helte'	  i	  en	  jazzet	  
version.	  L	  falder	  ind	  og	  spiller	  med.	  Det	  bliver	  
til	  improvisation.	  
	  
Jeg	  fandt	  det	  mest	  passende,	  at	  validere	  Ls	  
ønske	  (om	  at	  gøre	  noget	  andet)	  ved	  at	  handle	  
på	  det.	  L	  virkede	  efter	  improvisationen	  ikke	  
opløftet	  eller	  glad	  for	  at	  have	  været	  sammen	  i	  
musikken.	  Undervejs	  var	  der	  mange	  afsnit,	  
hvor	  hun	  virkede	  til	  at	  have	  nydt	  det,	  men	  
efterfølgende	  virkede	  det	  ikke	  rigtigt	  at	  sætte	  
ord	  på	  det	  eller	  spørge	  ind	  til	  noget.	  
	  

	  
	  
	  


