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Abstract
This master thesis is a qualitative case study investigating the relation between client and music
therapist in music therapy. The investigation is based on my four-month internship at a school for
children with emotional neglect. During my internship I had individual music therapy sessions with
three different children. At the end of my internship I realized that during the music therapy
sessions I gained an experience of relation between me and the child, but I could not describe this
experience further. Therefore, the focus of this master thesis is to investigate how to describe the
experience of a music therapy relation, using my own experiences with three different children from
my internship.
The investigation is conducted as first-person research using a hermeneutic approach, and the
method being used is the Repertory Grid technique. Data for the Repertory Grid consists of 15
narratives which are created based on important situations where I had the most evident experience
of relation between me and the client. The data created through the Repertory Grid interview is
analyzed through three different analyses: eyeball analysis, Focus Cluster analysis and Principal
Component analysis. Finally, the results from the analyses are supplied with new descriptions of the
music therapy relation by returning to the narratives, looking at the narratives again with the results
from the analyses in mind.
Through the investigation in this master thesis it is found that the experience of relation between
client and music therapist in music therapy contains: co-operation; acknowledgement; joint
attention; attunement/shared state of mind; “meeting” in the music; exploration, humor and play;
change and development of abilities and/or the interaction; client’s or client’s and therapist’
expression and communication of important themes; intensity, concentration and empathy; positive
feelings and perceptions within the therapist; and flexible roles and flexibility in leading. In
addition, the investigation found indication that the client shows confidence and trust in the
therapist, and that both the client and the therapist have an adequate level of arousal and attention
which results in both contributing highly to the therapy.
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Kapitel 1: Indledning
1.1 Indledning og problemfelt
Når et barn er omsorgssvigtet, er der mange forskellige udfordringer for barnet, man må tage hånd
om. Barnet kan have forskellige psykiske, sociale og emotionelle vanskeligheder, og heraf er det
blandt andet fremtrædende, at barnets forhold til andre er præget af vanskeligheder ved
kommunikation og interaktion.
Dette speciale tager udgangspunkt i mit 9. semesters praktikforløb på en specialskole for børn og
unge med omsorgssvigt. I løbet af min praktik fik jeg et godt kendskab til denne gruppe af børn og
til de kompetencer og udfordringer, børnene har. Her oplevede jeg blandt andet børnenes
udfordringer ved kommunikation og samspil, og jeg oplevede, at det var relevant og muligt at
arbejde med disse temaer i musikterapien. Under praktikken havde jeg individuelle
musikterapiforløb med 3 forskellige børn, M, J og L, hvis navne af etiske årsager er anonymiserede.
Ved afslutningen af forløbene stod det især klart for mig, at jeg havde en oplevelse af, at jeg i alle 3
forløb havde haft en relation til barnet i musikterapien. Denne oplevelse af relation fangede min
opmærksomhed. Jeg kunne her genkende min generelle interesse for netop relationen i musikterapi
og for musikkens evne til at skabe kommunikation, samspil og relation mellem klient og
musikterapeut – en interesse, jeg har haft mere eller mindre gennem hele min uddannelse. Jeg havde
derfor lyst til at undersøge min oplevelse af relation nærmere.
Samtidig med at jeg fandt min oplevelse af relationen interessant som følge af en generel interesse
for området, så var det i dette tilfælde særligt interessant at fokusere på relationen, fordi jeg ikke
umiddelbart kunne beskrive den. Jeg stod tilbage med en klar fornemmelse af, at der havde været en
relation mellem mig og barnet i de enkelte musikterapiforløb, men jeg kunne ikke rigtig sætte ord
på denne relation. Hvad indeholdt relationen? Hvordan oplevede jeg relationen?
Disse spørgsmål er relevante for mig selv at få svar på for at blive klogere på min egen forståelse af
det, der skete i musikterapiforløbene. Men jeg forestiller mig også, at spørgsmålene er interessante
for andre, idet beskrivelsen af en musikterapeutisk relation måske ofte kan være kompliceret og
vanskelig til trods for, at relationen er et vigtigt område inden for musikterapi. Jeg forestiller mig, at
relationen ofte er en implicit del af musikterapiforløbet, som der derfor kan være brug for at gøre
mere eksplicit og bevidst. Dette vil i sidste ende måske kunne bidrage til bedre forståelse af den
musikterapeutiske relation som et begreb og dermed også bidrage til præcisering i formidlingen af
musikterapi.
Jeg ser det derfor som relevant at beskrive den musikterapeutiske relation, med udgangspunkt i min
egen oplevelse. Dette leder mig frem til specialets problemformulering, som præsenteres i næste
afsnit.
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1.2 Problemformulering
Hvordan kan man beskrive oplevelsen af den musikterapeutiske relation set ud fra
musikterapeutens perspektiv på 3 forskellige musikterapiforløb med børn med omsorgssvigt?

1.3 Begrebsafklaring
Når jeg anvender begrebet ”den musikterapeutiske relation” i dette speciale, taler jeg om den
relation, som kan opstå i mødet med en klient i et individuelt musikterapiforløb, og begrebet har
således ikke noget at gøre med forståelsen af relationen i gruppeterapisammenhæng. Min forståelse
af relationen er dannet med udgangspunkt i min uddannelse, som især har fokus på den
psykodynamiske tilgang. I den psykodynamiske tilgang spiller relationen en central rolle. Klient og
terapeut påvirker hele tiden hinanden, og der er fokus på ubevidste såvel som bevidste dynamikker i
samspillet, og disse dynamikker påvirker relationen. Relationen er omdrejningspunkt for udvikling
og forandring (Ehrenberg, 2010). Min forståelse af begrebet relation beskrives yderligere i
sammenhæng med min forforståelse i afsnit 1.5.

1.4 Besvarelse af problemformuleringen
Dette speciale søger at svare på problemformuleringen gennem en overordnet hermeneutisk tilgang
samt ved brug af tilgangen first-person research. Jeg vil anvende metoden Repertory Grid til at
frembringe viden om min egen oplevelse af den musikterapeutiske relation. Metoden indebærer et
struktureret interview, hvori 15 konstruerede narrativer, som hver repræsenterer en speciel situation
med terapeutisk relation, er udgangspunktet. Specialets analyse tager udgangspunkt i Repertory
Grid interviewets data, som er opstillet i forskellige diagrammer, og herigennem søger jeg at lave en
samlet beskrivelse af oplevelsen af den musikterapeutiske relation.

1.5 Forforståelse
Som følge af en overordnet hermeneutisk tilgang har jeg i dette speciale beskæftiget mig med min
forforståelse som et vigtigt led i hele min arbejdsproces. Jeg har derfor ved projektets begyndelse
nedskrevet min forforståelse, som jeg vil præsentere i det følgende.
Min interesse for at arbejde med børn og unge med omsorgssvigt er opstået i løbet af min tid på
musikterapiuddannelsen. Gennem introduktion til forskellige klientgrupper er jeg efterhånden
blevet klar over, at netop arbejdet med børn er spændende, og jeg har sådan set altid, også før jeg
startede på studiet, været glad for at omgås børn. Efter et praktikforløb i en specialbørnehave med
børn med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser fik jeg bekræftet min interesse for netop
børneområdet, men havde også lyst til at beskæftige mig med lidt ældre børn, hvor jeg nemmere
havde mulighed for også at have en verbal dialog med barnet. Børn med omsorgssvigt fangede min
interesse, da der oftest ikke er tale om fysiske udfordringer hos disse børn, men mere psykiske,
sociale og emotionelle udfordringer. Mit kendskab til den specifikke klientgruppe bygger på min 9.
semesters praktik samt på forberedende opgaver om klientgruppen og musikterapi med
klientgruppen før praktikkens start.
Jeg har en opfattelse af, at det at skabe en relation til sin klient er en grundlæggende ting, som man
altid lægger vægt på i det musikterapeutiske arbejde, uanset klientgruppe. Samtidig synes jeg, det
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virker som om, at det for mange ofte kan være svært at sætte ord på denne relation; hvordan opstår
den, hvad indebærer den osv.
Jeg havde, allerede før mit praktikforløb en tanke og viden om, at det at skabe og have en relation
til andre er en udfordring for børn og unge med omsorgssvigt, og at det derfor også er en
problematik, man fokuserer på – både i og uden for musikterapi. Gennem nærmere kendskab til
klientgruppen under praktikforløbet blev jeg bekræftet i, at der er tale om børn, som er vant til svigt
og uhensigtsmæssig kommunikation, som ikke har mange erfaringer med gode relationer, og som
kan have svært ved at åbne sig for andre. Børnene kan være meget kontakt- og
opmærksomhedssøgende og vil gerne relationen til andre, men det er udfordrende for dem at skabe
og være i den. Jeg har oplevet at have en relation til børnene i musikterapien, men jeg har svært ved
at sætte ord på denne relation. Umiddelbart tænker jeg, at relationen har noget at gøre med glæde,
fællesskab, humor, samarbejde, afstemninger, positiv kommunikation og interaktion,
opmærksomhed på hinanden og på de, vi gør sammen, samt tryghed og omsorg.
Gennem musikterapistudiet har jeg som følge af undervisning og projektforløb stiftet bekendtskab
med emnet omhandlende relationer i musikterapi. Jeg har blandt andet skrevet opgave om
kommunikativ musikalitet set i et musikterapeutisk samspil og om kontakten mellem klient og
musikterapeut med udgangspunkt i Anne Steen Møllers 5 kontaktniveauer. Jeg har kendskab til
litteratur om blandt andet Sterns beskrivelser af selvets udvikling, intersubjektivitet, og barnets
interpersonelle verden og til litteratur om overføringer og modoverføringer, om interaktionstemaer
som beskrevet af Ulla Holck samt om relation og samspil set ud fra et neuroaffektivt synspunkt som
beskrevet af Susan Hart.
I mit eget syn på relation er jeg, som beskrevet i begrebsafklaringen ovenfor, præget af den
psykodynamiske tilgang. Herunder er jeg i høj grad præget af netop Stern og af teorien om den
kommunikative musikalitet. Lige fra vi bliver født, har vi evner til at indgå i samspil og relation
med andre, og netop i dette samspil udvikler vi os. Derfor er det afgørende at have relationer til
andre mennesker. Dette stemmer overens med det humanistiske menneskesyn, som jeg læner mig
opad. I dette menneskesyn anses mennesket for at være et socialt væsen, der er afhængigt af sit
miljø og sine relationer til andre mennesker. Desuden er mennesket et subjektivt individ, og
mennesket er et mål i sig selv. Det har frihed til at vælge og har både bevidste og skabende
ressourcer i sig (Haupt, 1995). Jeg er af den opfattelse, at samspil, kommunikation og relation kan
skabes og styrkes i musikterapien, og at relationen mellem klient og musikterapeut har afgørende
betydning for det musikterapeutiske forløb. Jeg lægger mig op ad både det referentielle og det
konstruktivistiske musiksyn, idet jeg mener, at musikken kan udtrykke fænomener uden for
musikken som fx følelser og oplevelser, at musikken er baseret på interaktion, og at musikkens
betydning dannes i mødet mellem musikken og mennesket (Bonde, 2014).

1.6 Disposition
Specialet er delt op i 10 kapitler. I kapitel 2 præsenteres relevant teori inden for området
omhandlende relationer. I kapitel 3 findes en præsentation af klientgruppen samt viden om
musikterapi med klientgruppen. Kapitel 4 indeholder en beskrivelse af specialets
videnskabsteoretiske tilgang og metode, mens det efterfølgende kapitel 5 giver en introduktion til
praktikstedet, klienterne og musikterapiforløbene med klienterne. Dette kapitel skaber en
forståelsesramme for indsamlingen af data, som bliver præsenteret i kapitel 6. Kapitel 7 indeholder
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specialets analyse, hvori data fra Repertory Grid interviewet præsenteres og analyseres. I kapitel 8
følger en diskussion af analysens fund samt af opgavens tilgang og metode. Specialets konklusion
forekommer i kapitel 9, og jeg afslutter specialet med en perspektivering i kapitel 10.
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Kapitel 2: Teori
I dette kapitel præsenteres begreber, teorier og viden inden for området omhandlende relationer.
Formålet er at skabe en baggrundsviden om undersøgelsens emne og give forståelse af den
teoretiske ramme, som undersøgelsen placerer sig indenfor. Da der er tale om et emne, der spænder
enormt bredt, har jeg udvalgt netop den viden om relationer, jeg finder relevant for min opgave. I de
fleste tilfælde er der tale om en musikterapeutisk kontekst, men kapitlet inddrager også viden om
relationer set i andre kontekster end specifikt musikterapi. Kapitlet afsluttes med inddragelse af
studier, der har specifikke træk, der stemmer overens med min undersøgelse.

2.1 Introduktion
Professor i musikterapi Gro Trondalen præsenterer i sin bog om relationel musikterapi en
grundlæggende tanke om mennesket og relationer, gennem begrebet ”the relational turn”
(Trondalen, 2016). Med dette menes, at synet på menneskets udvikling er gået fra et én-persons
perspektiv til et to-persons perspektiv. Fra at se på mennesket mere isoleret set som individ, ser man
nu, at mennesket udvikler sig i relation til andre, og fra fødslen har vi evner til at kommunikere og
heraf opbygge relationer. Dette er i tråd med begrebet kommunikativ musikalitet, som jeg vil vende
tilbage til senere i dette kapitel (se afsnit 2.2). Psykolog Anne-Lise Løvlie Schibbye skriver sammen
med sin datter Elisabeth Løvlie (2018) om at skabe gode relationer til børn. Her påpeger de to
forfattere, i tråd med ”the relational turn”, at mennesket helt grundlæggende set er et
”relationsvæsen”. ”Du bliver dig selv i relation til andre, og du lever dit liv i relationer” (Schibbye
& Løvlie, 2018, s. 19).
Trondalen (2016) beskriver overordnet den musikterapeutiske relation som noget, der indebærer
interaktion og skabes gennem musik. Udgangspunktet er et direkte og umiddelbart interpersonelt
forhold, som udvikler sig i nuet, og som udvider og forandrer sig gennem det musikalske samspil.
Ser man på den musikterapeutiske relation inden for en psykodynamisk tradition, tilføjer Trondalen
(2016), at der blandt andet kan fokuseres på begreber som overføring og modoverføring. Jeg er
opmærksom på disse psykodynamiske begrebers eksistens og indhold, og man kan læse mere om
disse begreber hos blandt andre Bruscia (1998) og Pedersen (fx Pedersen, 2007), men i denne
opgave har jeg valgt ikke at beskæftige mig yderligere med dem. Begreberne har ikke fyldt ret
meget i mit musikterapeutiske arbejde, som danner grundlag for dette speciale, og samtidig er
begreberne en del af et omfattende teoretisk område. Grundet undersøgelsens fokus på relationer,
som ligeledes er et omfattende område, måtte jeg fravælge teori og begreber, og har heraf valgt at
inddrage andre begreber, som jeg med større sikkerhed vidste var anvendelige og relevante i forhold
til dette speciales fokus.
2.1.1 Gensidighed og anerkendelse
Schibbye og Løvlie (2018) skriver som nævnt om relationer specifikt i forhold til børn, men
fremlægger også en mere generel relationsforståelse. I denne generelle forståelse lægger de blandt
andet vægt på begreberne gensidighed og anerkendelse. Når vi mødes med et andet menneske,
skabes et samspil, hvori vi hele tiden påvirker hinanden gensidigt. På den måde udvikler vi os i
forholdet til andre mennesker, og i mødet mellem to bliver der derfor dannet gensidige
forudsætninger for vores væren og udvikling. Anerkendelse er en vigtig dynamik i den gode
relation. Anerkendelsen drejer sig om at se, forstå, bekræfte og værdsætte den anden i relationen.
Alle mennesker har en indre subjektiv oplevelse, og det er denne oplevelse, der skal anerkendes; når
dette sker, taler Schibbye og Løvlie om indre anerkendelse. Når man anerkender et andet menneske,
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siger man indirekte: ”din oplevelse er sand for dig, derfor har den værdi. Jeg tager den alvorligt, og
jeg vil gerne dele den med dig” (s. 62). En grundlæggende anerkendelse er derfor en naturlig
begyndelse på en god relation (Schibbye & Løvlie, 2018).

2.2 Kommunikativ musikalitet
Ifølge Trondalen (2016) kommer den musikterapeutiske relation til syne som følge af en medfødt
kommunikativ musikalitet. Schibbye og Løvlie (2018) lægger indirekte vægt på den
kommunikative musikalitet, idet de siger, at det tidlige samspil ”… er præget af nogle helt
grundlæggende, relationelle dynamikker, som lader sig generalisere til at gælde alle gode
relationer” (s.122-123).
Begrebet kommunikativ musikalitet blev første gang præsenteret i 1999 af Stephen Malloch, som på
daværende tidspunkt var musiker og forsker i psykoakustik. Han samarbejdede med Colwyn
Trevarthen, daværende professor i børnepsykologi, om at lave psykologiske undersøgelser af
kommunikationen mellem mor og spædbarn (Malloch & Trevarthen, 2014). Den kommunikative
musikalitet bygger således på forskning i det tidlige samspil mellem spædbarn og omsorgsgiver.
Gennem forskningen er det kommet frem, at spædbarnet har medfødte evner til at indgå i
kommunikative samspil (Malloch & Trevarthen, 2014), og at omsorgspersoner automatisk retter
deres opmærksomhed mod barnet og dets udtryk for at styrke samspillet med barnet (Holck, 2014).
Dette kommunikative samspil har musikalske træk blandt andet i form af timing, pulsfornemmelse,
rytme, samt lydlige og melodiske mønstre og bevægelser. Der er derfor overordnet tale om, at
barnet har nogle medfødte og helt grundlæggende evner, som tilsammen kaldes kommunikativ
musikalitet (Malloch & Trevarthen, 2009). Den kommunikative musikalitet er anset for at være
grundlæggende for tidlig tilknytning og for al menneskelig kommunikation (Malloch & Trevarthen,
2009; Malloch & Trevarthen, 2014).
Lektor i musikterapi Ulla Holck (2014) skriver, at den kommunikative musikalitet betragtes som et
vigtigt grundlag for musikterapeutisk praksis. I musikterapi kan musikterapeuten forstærke de
grundlæggende samspilsformer, og det er med til at forklare musikterapiens evne til at styrke
sociale og kommunikative samspil. Den kommunikative musikalitet har en række forskellige tidlige
træk, som man også fokuserer på i musikterapi, og som derfor er væsentlige at se nærmere på
(Holck, 2014). I det følgende vil jeg præsentere udvalgte af disse træk.
2.2.1 Opmærksomhed og arousal
Et samspil forudsætter ifølge Holck (2014) gensidig opmærksomhed. Opmærksomhed hænger tæt
sammen med arousal, idet hjernens arousalsystemer styrer opmærksomheden (Fredens, 2012). Når
arousal øges, aktiveres nervesystemet, man bliver årvågen og opmærksom, man får vilje til at
reagere, og ens evne til at yde og være aktiv stiger. Jo højere arousalniveau, jo mere
opmærksomhed og jo højere ydeevne. Dette er dog kun gældende indtil et vist punkt for ifølge
Yerkes-Dodsons lov om sammenhængen mellem arousal og ydeevne, så får et højt eller for højt
arousalniveau den modsatte effekt (Fredens, 2012). Man kan derfor udlede, at ydeevnen er højest og
opmærksomheden tilpas, når arousal hverken er for lav eller for høj. Holck (2014) beskriver
oplevelseskvaliteter ved de forskellige arousalniveauer, og her er det karakteristisk, at når arousal
hverken er for høj eller for lav, så kan man opleve glæde, gå-på-mod og lyst.
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2.2.2 Fælles opmærksomhedsfokus
Udviklingspsykolog Daniel Stern taler om fælles opmærksomhedsfokus. Stern (2000) beskriver
hvordan barnet fra ni-måneders-alderen er i stand til at fornemme, at det selv kan have et særligt
opmærksomhedsfokus, og at omsorgspersonen ligeledes kan have sit eget særlige
opmærksomhedsfokus, samt ”… at disse to mentale tilstande kan være ens eller ikke ens…” (s.
178). Når de to mentale tilstande er ens, er der altså tale om fælles opmærksomhedsfokus. Barn og
omsorgsperson kan være opmærksomme på noget sammen. Fælles opmærksomhedsfokus er et tegn
på udviklingen af intersubjektivitet, som er et nyt vigtigt skridt i barnets udvikling (Stern, 2000).
Jeg vil beskrive intersubjektivitet nærmere i afsnit 2.3.
2.2.3 Tema med variation, forventning og humor
Holck (2014) refererer til Stern i sin beskrivelse af tema med variationer. Her drejer det sig om, at
der i samspillet mellem barn og omsorgsperson kræves variation, for at opmærksomheden kan
holdes. De udspil, der kommer fra barn og forælder, bliver efterhånden til små fælles temaer, som
kan varieres for at holde opmærksomheden og skabe positiv spænding. På denne måde kan
samspillet bevæge sig frem og tilbage mellem det velkendte og ukendte. I de temaer der opstår, kan
barn og forælder opbygge fælles forventninger, hvilket danner grundlag for humor i samspillet.
Denne proces med temaer, forventninger og humor kan tilsvarende ske mellem klient og terapeut.
Holck (2002) kalder her de fælles temaer for ”interaktions-temaer”, og disse opbygger fælles
musikalsk forventning til samspillet både i forhold til timing og indhold. Ved at udforske og lege
med disse forventninger, fx ved at snyde hinanden, opbygger klient og terapeut overraskelser og
humor i samspillet (Holck, 2014).
Humor i det musikterapeutiske samspil bliver ligeledes beskrevet af Dorit Amir, professor i
musikterapi, i et kvalitativt forskningsstudie med fokus på improvisation (Amir, 2005). Humor kan
blandt andet opstå ved at spille ikke-musikalske lyde på instrumentet (fx mekaniske lyde), spille
overraskende lyde eller bryde med de forventninger, der kan være opbygget i det musikalske
samspil. Den musikalske humor opstår spontant i nuet. Den tillader klienten og terapeuten at være
frie, den kan fremme leg, kreativitet og spontanitet, den kan facilitere kommunikation og udvikling
og styrke relationen mellem klient og terapeut (Amir, 2005).
2.2.4 Vitalitetsformer
Dynamiske vitalitetsformer er et begreb præsenteret af Stern (2010). Ved oplevelser og handlinger
opstår nogle emotionelle kvaliteter, og det er disse emotionelle kvaliteter, Stern betegner som
dynamiske vitalitetsformer. Vitalitetsformerne er dynamiske, fordi de udfolder sig i intensitet og tid
(Stern, 2010). Der er derfor ikke tale om deciderede følelser, men snarere om den måde følelsen
udtrykkes/opleves på. Et eksempel kan være følelsen af glæde, som både kan opleves som brusende
og som hendøende, og her er der derfor tale om to forskellige vitalitetsformer. Vi oplever
vitalitetsformerne i næsten alle aktiviteter, men ofte lægger vi ikke mærke til dem. Allerede før vi
som spædbørn har refleksiv bevidsthed og sprog, er vi i stand til at opfatte disse vitalitetsformer
(Holck, 2014). Vitalitetsformerne er ifølge Stern det mest grundlæggende i vores oplevelse, når vi
er i et bevægeligt samspil med et andet menneske (2010, s. 15).
2.2.5 Affektiv afstemning
Den affektive afstemning er ligeledes defineret af Stern (2010) og bygger videre på de dynamiske
vitalitetsformer. Ved affektiv afstemning matcher omsorgspersonen den vitalitetsform, som barnet
udtrykker i sine handlinger. Denne matchning (afstemning) sker helt automatisk fra
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omsorgspersonen, uden at han/hun tænker over det. Ved afstemningen er det altså barnets indre
tilstande, der bliver matchet. Den affektive afstemning er ofte tværmodal, hvilket vil sige, at
omsorgspersonen benytter en anden udtrykskanal til at matche barnet, end den udtrykskanal, barnet
selv bruger. Omsorgspersonens hensigt med den affektive afstemning er at tage del i barnets
subjektive oplevelse (Stern, 2010).
2.2.6 Mikroregulering
Psykolog Susan Hart (2017) beskriver hvordan moderen allerede fra fødslen synkroniserer sig med
sit spædbarn via alle sanser. Der er tale om små, næsten usynlige, synkroniseringer, som kaldes for
mikroreguleringer. Synkroniseringerne forekommer hele tiden og kan gentages, hvorved der
efterhånden dannes en forståelse af indholdet i et samspil. Gennem disse mikroreguleringsprocesser
kan barnet udvikle evnen til at regulere sig selv. I musikterapi er det terapeutens intuitive evne til at
synkronisere sig med klienten, der skaber mikroreguleringen, og det drejer sig derfor om evnen til
at indgå i resonans med et andet menneske. Mikroreguleringen skaber en følelse af at være
forbundet med hinanden, og den opstår via terapeuten og klientens fælles indflydelse på hinanden
(Hart, 2017).

2.3 Intersubjektivitet
Ifølge Stern (2000) udvikler vi evnen til intersubjektivitet, allerede når vi er 7-9 måneder gamle.
Intersubjektivitet indebærer, at et barn opdager, at det har sin egen psyke, at denne psyke er
forskellig fra andres, og at dets psyke kan være i kontakt med en andens psyke. Når barnet kan
fornemme, at det er i kontakt med en andens psyke og dermed har en mental tilstand, der ligner en
andens og kan deles med en andens, så skabes muligheden for en fælles subjektiv oplevelse, og
intersubjektivitet opstår (Trevarthen & Hubley, i Stern, 2000). Stern (2000) uddyber
intersubjektiviteten på følgende måde: ”… det, der foregår i mine tanker, kan ligne det, der foregår i
dine tanker, så meget, at vi på en eller anden måde kan kommunikere dette (uden ord) og derved
opleve intersubjektivitet” (s. 172). Stern nævner desuden 3 grundlæggende subjektive oplevelser,
der kan deles, og som dermed signalerer intersubjektivitet; fælles opmærksomhed, fælles hensigter
og deling af affektive tilstande (s. 176). Intersubjektivitet er en vigtig del af samspillet mellem barn
og omsorgsperson og af barnets udvikling (Stern, 2000).
Ifølge Trondalen (2016) opstår intersubjektivitet også mellem klient og terapeut i de musikalske
aktiviteter i musikterapi, og hele hendes forståelse af den musikterapeutiske relation hviler på
intersubjektivitet. Gennem nye måder at relatere til hinanden på i musikken, søger musikterapien at
udvide klientens evne til og opmærksomhed på intersubjektivitet (Trondalen, 2016).

2.4 Roller og styring i musikterapien
Inden for den psykodynamiske tilgang til musikterapi skriver Pedersen (2014) blandt andet om
roller og styring i interventioner og relationer i musikterapien.
Ifølge Pedersen (2014) er musikterapeuten en aktiv medspiller i den musikterapeutiske intervention.
Musikterapeutens vigtigste redskab er ”en aktiv og intens lytten og en fleksibilitet og
refleksivitet…” (s. 103), og det gælder både i forhold til at indtage forskellige roller og til at komme
med musikalske og verbale bidrag. Musikterapeuten lytter opmærksomt til, hvad der sker i det
enkelte nu, og han/hun må hele tiden skifte mellem at lytte til sig selv i form af egen musik og egne
reaktioner, komme med egne subjektive bidrag og reagere passende og fyldestgørende på klientens
musikalske bidrag (Pedersen, 2014, s. 104). Herudfra kan man derfor sige, at musikterapeuten har
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frihed til at variere sin rolle og sine handlinger og dermed også sin måde at styre/ikke styre på.
Han/hun må hele tiden være aktivt lyttende og herudfra vurdere, hvad der føles rigtigt at gøre.

2.5 Gennemgang af lignende studier
I det følgende inddrages studier, der har specifikke træk, som stemmer overens med min
undersøgelse, det være sig i forhold til terapiform, fokus på den terapeutiske relation, klientgruppe
og/eller metode.
Som en del af sit ph.d.-studie beskrev Frederiksen i en artikel fra 2015 undersøgelsen af sin
forforståelse af begrebet terapeutisk relation i musikterapi med retspsykiatriske patienter. I
undersøgelsen anvendes Repertory Grid metoden, og metodens elementer består her af 10
forskellige caseeksempler på musikterapi med retspsykiatriske patienter fra Frederiksens egen
kliniske praksis. Gennem Repertory Grid interviewet dannes 10 konstruktionspar, og i den
efterfølgende analyse af data benyttes, ligesom i nærværende undersøgelse, diagrammerne Focus
Cluster og PrinGrid. Ved at se på konstruktionerne og sammenhængene mellem disse, fremkommer
der to hovedkoncepter i Frederiksens opfattelse af den terapeutiske relation. Hovedkoncepterne er:
1) spænding, involvering og grad af gensidighed, 2) ekspressivitet og mulighed for at udvise empati
med patienten. De to hovedkoncepter fungerer begge som et kontinuum, hvor den terapeutiske
relation kan placeres indenfor. Det første hovedkoncept og kontinuum indeholder på den ene side
uforløst spænding og lav grad af involvering og gensidighed, mens der på den anden side er tale om
dynamisk spænding og høj grad af involvering og gensidighed. Dette kontinuum omhandler blandt
andet også graden af patientens engagement, imødekommenhed og evne til at lytte, samt graden af
samspil og tydelig rollefordeling. Det andet hovedkoncept og kontinuum indeholder på den ene
side, at terapeuten har svært ved at udvise empati, og patienten er ikke udtryksfuld, mens der på den
anden side er tale om, at terapeuten har let ved at udvise empati, og patienten er udtryksfuld. Dette
kontinuum omhandler blandt andet også graden af enighed mellem terapeut og patient (Frederiksen,
2015).
Svendsen undersøgte i sit bachelorprojekt fra 2017 den terapeutiske alliance med en omsorgssvigtet
pige i musikterapi, med udgangspunkt i Esben Hougaards alliancemodel. I projektet tages der
udgangspunkt i en analyse af 3 forskellige videosekvenser. Af relevans for min opgave undersøger
Svendsen blandt andet, hvilke personlige bidrag til den terapeutiske alliance der, i henhold til
Hougaards alliancemodel, kan ses i de forskellige sekvenser – både under samtale og musikalske
aktiviteter. Det bliver gennem projektet klart, at der er tydelige tegn på terapeutisk alliance gennem
de musikalske aktiviteter, mens der ikke ses nogen tegn gennem samtale. Under samtale bidrager
terapeut og klient samlet set til uenighed om styring og intimitet. Under de musikalske aktiviteter er
der mange bidrag, både fra klient, terapeut og dem begge i fællesskab, som medvirker til den
terapeutiske alliance. Her bidrager klienten med tillid, venlighed og imødekommenhed, og hun er
åben over for terapeutens empati. Terapeuten bidrager med autencitet, varme og accept,
ubetingethed og empati. Klient og terapeut bidrager i fællesskab til enighed om styring og intimitet
(Svendsen, 2017).
De to studier, der er gennemgået, er begge inden for musikterapifaget og handler begge om den
terapeutiske relation (eller alliance) og indholdet i denne. Det er dog forskelligt, om der gøres brug
af Repertory Grid metoden eller andre metoder, samt om klientgruppen er voksne eller børn, og

15

heraf omsorgssvigtede børn. Dette er med til at belyse min undersøgelses relevans, idet der
umiddelbart ikke er megen litteratur inden for det pågældende område.
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Kapitel 3: Præsentation af klientgruppen
I dette kapitel vil jeg redegøre for klientgruppen børn og unge med omsorgssvigt samt musikterapi
med denne gruppe. Jeg vil præsentere omsorgssvigt som et bredt begreb, men hvor det er muligt,
lægges der særlig vægt på psykisk svigt og herunder emotionelt svigt, da denne type omsorgssvigt
har størst relevans i forhold til de børn og unge, jeg beskæftigede mig med under mit praktikforløb.
Kapitlet bygger på mit semesterprojekt fra 8. semester (Korsgaard, 2018), som var en
litteraturgennemgang indeholdende en præsentation af klientgruppen børn og unge med emotionelt
omsorgssvigt samt en dybdegående undersøgelse af litteraturen om problematikker og
arbejdstemaer samt metoder i musikterapi med den pågældende klientgruppe. Derfor vil jeg gennem
kapitlet referere til de anvendte kilder fra denne litteraturgennemgang.

3.1 Børn og unge med omsorgssvigt
Begrebet omsorgssvigt defineres bredt og til tider forskelligartet. Der benyttes forskellige termer for
målgruppen både inden for dansk og international litteratur, bl.a. udsatte, misbrugte, abused,
neglected og emotionally disturbed. Det kan derfor være kompliceret at finde frem til denne gruppe
af børn og unge i litteraturen (Korsgaard, 2018).
Den norske socionom Kari Killén har i mange år beskæftiget sig med denne gruppe af børn og unge
og skrevet flere bøger om emnet (blandt andet Killén, 2005 og Killén, 2010). Killén påpeger, at
omsorgssvigt netop er et sammensat og mangeartet fænomen, og i den forbindelse nævner hun flere
termer, bl.a. udsatte børn og truede børn (Killén, 2010). Killén definerer omsorgssvigt ved at citere
Kempe: ”Med omsorgssvigt forstår vi, at forældre eller de personer, der har omsorgen for barnet,
påfører det fysisk eller psykisk skade eller forsømmer det så alvorligt, at barnets fysiske og/eller
psykiske sundhed og udvikling er i fare” (Kempe, i Killén, 2010, s. 32). Børn og unge med
omsorgssvigt er en blandet gruppe, og ofte ses en inddeling i 4 forskellige typer af omsorgssvigt;
vanrøgt, fysisk omsorgssvigt, psykisk omsorgssvigt og seksuelle overgreb. Der vil ofte være tale
om flere typer af omsorgssvigt hos det samme barn (Killén, 2010).
Ved psykisk omsorgssvigt får barnet ikke opfyldt sine basale behov for tryghed, beskyttelse,
kærlighed og stimulation (Socialstyrelsen, n.d.). Der er ifølge Killén (2010, s. 40) tale om en
vedvarende adfærd hos forældre/omsorgsgiver, som kan ødelægge og forhindre udviklingen af et
positivt selvbillede hos barnet. Barnets behov bliver overset og i stedet prioriteres
forældre/omsorgsgivers egne, og barnet kommer til at leve med en konstant bekymring for, om det
kan blive beskyttet af forældrene. Det psykiske svigt drejer sig således om indvendige og ikke
umiddelbart synlige skader, men denne type svigt kan være mere ødelæggende end nogen anden
form for svigt eller overgreb (Killén, 2010, s. 40). Psykisk omsorgssvigt kan siges at hænge
sammen med emotionelt svigt, og det emotionelle svigt er især tydeligt ved, at
forældre/omsorgsgiver involverer sig og responderer dårligt på barnet, overser barnets signaler og
er psykisk fraværende (Socialstyrelsen, 2018a).
Årsagen til omsorgssvigt skal oftest findes i forskellige forhold hos forældrene. Det kan både dreje
sig om forældrenes egne opvækstvilkår, fx opvækst med utryg tilknytning (Socialstyrelsen, n.d.), og
det kan dreje sig om forhold, der har med forældrenes personlighed at gøre, fx indre
arbejdsmodeller, følelsesmæssig umodenhed, personlighedsforstyrrelser og andre psykiske lidelser
(Killén, 2010). Også forskellige former for misbrug kan have en negativ påvirkning på forældrenes
evner til at yde god og tilstrækkelig omsorg (Killén, 2010).
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Det er ikke til at sige præcist, hvor mange børn og unge med omsorgssvigt der findes i Danmark.
Dette skyldes bl.a. at man antager, at der er mange sager, som ikke opdages (Killén, 2010), og at
der, ved indberetning til myndighederne, ikke findes en særskilt, samlet kategori til registrering af
sager med omsorgssvigt (Socialstyrelsen, 2018b). I en rapport fra 2010 af Ottosen et al. vurderes det
dog, at ca. 15 % af børn og unge i Danmark mellem 3 og 19 år er udsatte eller marginaliserede
(Socialstyrelsen, 2018b). Ifølge tal fra Danmarks Statistik (2016) skyldtes 27,4 % af afgørelserne
om anbringelser af børn i Danmark i 2016 ’utilstrækkelig omsorg’. 4,4 % af afgørelserne skyldtes
’grov omsorgssvigt’, mens 11,6 % af børnene blev anbragt som følge af ’voldsom disharmoni i
hjemmet’.
Omsorgssvigt kan skabe alvorlige problemstillinger, både i forhold til barnets kognitive,
emotionelle og sociale udvikling (Socialstyrelsen, n.d.). Disse problemstillinger indebærer bl.a.
tilknytnings- og afhængighedsproblemer, angst, aggression, dissociation, koncentrations- og
indlæringsvanskeligheder, dårligt selvbillede og lav selvfølelse, oplevelse af ansvar og skyld samt
psykosomatiske reaktioner (Killén, 2002). Børn og unge med omsorgssvigt kan have ringe evner til
at opdage, forstå og regulere egne følelser, og de har ofte problemer i forhold til udvikling af gode
legekompetencer, hvilket medfører mangel på social accept hos jævnaldrende (Socialstyrelsen,
2018c). Som en konsekvens af omsorgssvigtet kan barnet udvikle forskellige mestrings- og
overlevelsesstrategier. Disse drejer sig overordnet om udadrettet adfærd og overdreven tilpasning
(Killen, 2010). Børn og unge med omsorgssvigt risikerer desuden at udvikle langsigtede psykiske
diagnoser som fx personlighedsforstyrrelser, PTSD, angst og depression (Killén, 2010).
Der findes mange forskellige indsatser i forhold til behandling af omsorgssvigt, og man kan både
fokusere på arbejde med barnet, med forældre/omsorgsgiver, med netværket omkring barnet og med
flere af de nævnte på én gang (Killén, 2005). I arbejdet med forældre/omsorgsgiver beskæftiger
man sig bl.a. med at forbedre omsorgsfunktioner, håndtere personlige problemer som fx misbrugsog samlivsproblemer samt forbedre samspillet mellem forælder og barn (Killén, 2005). I arbejdet
med barnet beskæftiger man sig bl.a. med at reducere indre kaos, give nye erfaringer med kontakt
og relation, skabe forudsigelighed og forståelse i barnets hverdag samt understøtte den emotionelle
udvikling (Killén, 2005). Sidstnævnte fokuserer bl.a. på at støtte barnet i at kunne rumme, regulere
og udtrykke følelser (Killén, 2014).

3.2 Musikterapi med børn og unge med omsorgssvigt
Gennem min litteraturgennemgang på 8. semester fandt jeg, at der er et begrænset antal
publikationer omhandlende musikterapi med børn og unge med omsorgssvigt, samt at studierne
fortrinsvist er kvalitative i form af oversigtsartikler samt casestudier og casebeskrivelser
(Korsgaard, 2018).
Jacobsen (2014) beskriver brugen af musikterapi med udsatte børn og unge i Danmark og
konkluderer, at musikterapien ikke er så udbredt med netop denne klientgruppe, men hvor den
bruges, er der i de musikterapeutiske forløb fokus på forbedring af emotionelle, sociale og
kommunikative kompetencer. Via musik kan barnet udtrykke de følelser, oplevelser og tanker, som
kan være svære at sætte ord på. Målet med musikterapien er derfor primært, at barnet via musikken
får mulighed for at udtrykke vanskelige følelser i en struktureret og tryg form (McCarnick, i
Jacobsen, 2014). Desuden fokuserer man ofte på at hjælpe barnet til at udvikle selvtillid og
identitetsfølelse (Jacobsen, 2014).
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Min litteraturgennemgang viste, at det musikterapeutiske arbejde med børn og unge med
omsorgssvigt fokuserer på mange forskellige arbejdstemaer og problematikker (Korsgaard, 2018).
Arbejde med følelser er et udbredt tema, og dette handler bl.a. om at opnå indsigt i tanker og
følelser (Zanders, 2013) samt at udtrykke, rumme og regulere følelser (Celaya, 2016; Hussey, 2003;
Kristiansen, 1996; Punkanen, Nyberg & Savela, 2017; Walsh, 1997; Zanders, 2013). Også
problematikker vedrørende interaktion og kommunikation er udbredte, og dette drejer sig om at
kunne kommunikere egne tanker og følelser (Walsh, 1997; Zanders, 2013) samt at udvikle eller
forstærke gensidig interaktion med en anden (Hussey, 2003; Zanders, 2013; Punkanen et al., 2017;
Hong, Hussey & Heng, 1998). Relationsarbejde er ligeledes et tema, der ofte ses i det
musikterapeutiske arbejde, og dette handler bl.a. om tilknytning (Hussey, 2003), om at skabe et
meningsfuldt, positivt og tydeligt forhold til en voksen (Hussey, 2003; Celaya, 2016; Hong et al.,
1998; Kolind, 2008) samt om evnen til gensidig relation (Hong et al., 1998). Desuden beskæftiger
musikterapien sig bl.a. også med problematikker og arbejdstemaer vedrørende selvtillid og
selvværd, udforskning af selv og indre verden, identitet, tryghed og tillid, selvudtryk samt succesog mestringsoplevelser (Korsgaard, 2018).
Litteraturgennemgangen viste ligeledes, at det musikterapeutiske arbejde med denne målgruppe
indebærer mange forskellige metoder, både aktive og receptive, hvoraf de aktive metoder er oftest
anvendt (Korsgaard, 2018). Improvisation er den aktive metode, der oftest bliver anvendt. Her kan
der bl.a. fokuseres på at opbygge og træne relationen mellem barn og musikterapeut, idet musikken
tilbyder barnet en nonverbal måde at være sammen med en anden på (Walsh, 1997; Hussey, 2003;
Hong et al., 1998). Improvisation er også en brugt metode bl.a. i forhold til at arbejde med udtryk af
følelser (Zanders, 2013). At spille og/eller synge sange sammen er også en ofte anvendt metode,
hvor man kan tage udgangspunkt i kendte sange, som er meningsfulde for barnet, og her er der bl.a.
også mulighed for efterfølgende at bearbejde sangen verbalt (Zanders, 2013). Ligeledes er
sangskrivning en metode, som i mange tilfælde bliver brugt (Korsgaard, 2018).
Kun få af litteraturgennemgangens inkluderede kilder er studier, hvoraf der fremgår et resultat eller
en effekt af musikterapien. Af de få kilder er det væsentligt at nævne Celaya (2016), som arbejdede
med en dreng med OCD- og angstsymptomer og oplevelser med svigt og adskillelse fra forældre og
andre omsorgsgivere. Målet med musikterapien var at etablere plads til udtryk af følelser samt at
udforske drengens indre verden. Gennem forløbet, som primært bestod af sangskrivning, udtrykte
drengen forskellige følelser og aspekter af sig selv, og han blev opmærksom på egne behov. Disse
resultater fremkom som følge af en analyse af sangteksterne til 6 komponerede sange fra forskellige
stadier af musikterapiforløbet (Celaya, 2016). Kolind (2008) har arbejdet med en pige med
omsorgssvigt på en behandlingsinstitution. Målet med musikterapien var at skabe kontakt og tydelig
og positiv voksenrelation, succes- og mestringsoplevelser samt et positivt selvbillede. Gennem
forløbet, som bestod af improviseret sang, fik pigen en oplevelse af tryghed, succes og mestring.
Hun fik mulighed for at kommunikere med musikterapeuten samt at mærke og udtrykke følelser.
Disse resultater fremkom bl.a. som følge af en mikroanalyse af et udvalgt lydklip af pigens
improviserede sang samt en efterfølgende metodetriangulering ved inddragelse af en anden
musikterapeuts syn på det pågældende lydklip og på analysen heraf (Kolind, 2008).
Musikterapi med børn og unge med omsorgssvigt betragtes overordnet som et relevant
arbejdsområde, hvilket også bliver konkluderet både i den omtalte litteraturgennemgang
(Korsgaard, 2018) samt af Jacobsen (2014), som vurderer, at musikterapi er en god
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interventionsform i arbejdet med udsatte børn og unge. Det er dog kun få studier, der indikerer
musikterapiens positive effekt, så ifølge Jacobsen (2014) er der brug for mere forskning på området.
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Kapitel 4: Videnskabsteoretisk tilgang og metode
I dette kapitel vil jeg redegøre for opgavens videnskabsteoretiske tilgang og metode. Først
præsenteres det kvalitative forskningsparadigme efterfulgt af en beskrivelse af hermeneutik og
tilgangen first-person research. Metoden Repertory Grid præsenteres, og jeg afslutter kapitlet med
et kort afsnit om etik. Undersøgelsens analysemetode samt den metodiske fremgangsmåde for
dataindsamling og -udvælgelse vil blive beskrevet i senere kapitler, se hhv. afsnit 7.1 og kapitel 6.

4.1 Det kvalitative forskningsparadigme
Man skelner ofte mellem to forskellige forskningsparadigmer; det kvantitative og det kvalitative.
Wheeler & Bruscia (2016) kalder også disse to for henholdsvis ”objectivist and interpretivist
research” og beskriver, hvordan man inden for den kvantitative forskning (objectivist) søger at finde
en sandhed ved at kunne be- eller afkræfte en på forhånd opstillet hypotese. Her er der altså tale om
et nomotetisk perspektiv. Derimod er formålet inden for den kvalitative forskning (interpretivist) at
udforske et bestemt fænomen eller emne, mens det udfolder sig gennem undersøgelsen (Wheeler &
Bruscia, 2016). Man søger at forklare og forstå det pågældende fænomen/emne, og der er tale om et
ideografisk perspektiv. Dette speciale placerer sig således inden for det kvalitative paradigme.
Ridder & Bonde (2014) taler om 3 forskellige videnskabsområder; det eksplorative, det deskriptive
og det kausale. Set ud fra denne opdeling er dette speciale et eksplorativt studie. Inden for det
eksplorative område søger man at skabe mening og forståelse og fortolke ud fra et enkelttilfælde.
Konteksten er således unik og forståelsen af det, der undersøges, er subjektiv (Ridder & Bonde,
2014). Data kan blandt andet bestå af narrativer, oplevelser, interaktioner og dagbogsnotater, hvilket
netop gør sig gældende for denne opgave, hvor jeg har indsamlet disse data under mit praktikforløb
eller skabt dem efterfølgende (mere herom i kapitel 6). Forskningsdesignet er inden for det
eksplorative område kvalitativt, fleksibelt og caseforskning, præcis som i dette speciales tilfælde. I
analysen af data er der fokus på at kortlægge mønstre og sammenfatte mening, og der lægges
desuden vægt på refleksivitet og transparens for at sikre kvaliteten af undersøgelsen (Ridder &
Bonde, 2014). Det er dermed vigtigt at eksplicitere undersøgelsens metodiske valg og
fremgangsmåde, og dette er der lagt særlig vægt på i denne opgaves kapitel 6. Inden for det
eksplorative område arbejdes der ud fra en induktiv tilgang, som i dette speciale kommer til udtryk
ved, at jeg har taget udgangspunkt i data i form af mine egne oplevelser. Først langt henne i
processen efter analyse af data har jeg fundet relevant teori at sammenholde med data og
analyseresultater, og undersøgelsens retning har hele tiden været styret af, hvad der undervejs
opstod i processen.

4.2 Hermeneutik
I dette speciale arbejder jeg overvejende ud fra en hermeneutisk tilgang, og hermeneutikken vil
derfor blive beskrevet i det følgende.
Hermeneutikken drejer sig ifølge Berg-Sørensen (2012) om at skabe mening og forståelse gennem
fortolkning, og der tales derfor ofte om en fortolkningsproces og hermeneutik som en
fortolkningskunst. Oprindeligt drejede hermeneutikken sig udelukkende om forståelse af tekster,
men filosoffen Hans-Georg Gadamer, som udviklede hermeneutikken i det 20. århundrede og er
kendt for sit arbejde med den filosofiske hermeneutik, udvidede det til at omfatte al menneskelig
forståelse. Ifølge Gadamer er mennesket grundlæggende et fortolkende væsen, som derfor søger at
forstå omverdenen via fortolkning. Et centralt begreb i hermeneutikken er forforståelse. Gadamer
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beskriver, hvordan alle mennesker har en forforståelse, som muliggør en åben forståelse og
fortolkning af nye fænomener. Vi møder altid verden og det fænomen, vi gerne vil forstå, med
vores forforståelse, som er skabt ud fra vores tidligere erfaringer. De tidligere erfaringer kalder
Gadamer for erfaringshorisonten, og den nye forståelse opstår i mødet med nye horisonter og kaldes
en horiontsammensmeltning. Et andet centralt begreb er den hermeneutiske cirkel, som betegner en
cirkulær proces i forståelsen og fortolkningen af fænomener. Fortolkning ses som en bevægelse
mellem del og helhed: forståelse af enkelte delementer kræver, at man ser dem i forhold til den
sammenhæng, de indgår i. Sammenhængen forstås samtidig kun ved også at forstå delelementerne.
Del og helhed forudsætter således hinanden. Cirklens bevægelse mellem del og helhed indbefatter
også vores forforståelse. Den bestemte forforståelse vi har, når vi skal fortolke et fænomen, ændres,
når vi får en ny forståelse for fænomenet. Vi får en ny erfaringshorisont, og den hidtidige
forforståelse bliver dermed til en ny forforståelse. Denne kan igen ændres, når vi igen fortolker, og
det er således en proces, der i princippet er uendelig. På denne måde handler den hermeneutiske
cirkel om at skille ad og samle igen, så der opnås ny forståelse – der er tale om forståelser, der hele
tiden bygger ovenpå hinanden (Berg-Sørensen, 2012).
I min opgave kommer den hermeneutiske tilgang især til udtryk gennem mit ønske om at forstå og
fortolke fænomenet terapeutisk relation. Jeg inddrager min forforståelse som en væsentlig del af
processen ved at eksplicitere den fra start og undervejs være bevidst om, at jeg har den med mig.
Jeg er dermed klar over, at der i min undersøgelse er tale om en lang fortolkningsproces, hvor jeg
med udgangspunkt i min forforståelse skiller fænomenet terapeutisk relation ad og samler det igen.
I denne proces opnår jeg hele tiden ny viden, som er med til at revidere min forforståelse flere
gange undervejs. Jeg bevæger mig frem og tilbage mellem del og helhed, ved at gå frem og tilbage
mellem mine forståelser, analysedele og data. Især i opgavens analyse kommer hermeneutikkens
cirkelbevægelser frem, idet jeg bevæger mig frem og tilbage mellem forskellige opstillinger af data
og mellem forskellige delanalyser, hvorved jeg hele tiden bygger ovenpå min forståelse. Her
bevæger jeg mig ved afslutningen af analysen også tilbage til data for at gense data med den nye
forståelse af fænomenet in mente.

4.3 First-person research
Denne opgave tager jf. problemformuleringen udgangspunkt i min egen oplevelse af terapeutisk
relation. Jeg søger at få en dybere forståelse for mine egne oplevelser og se på den terapeutiske
relation ene og alene ud fra, hvordan jeg oplever den. Jeg ønsker herigennem at bruge mine egne
oplevelser til at blive klogere på fænomenet terapeutisk relation. Der er således tale om, at jeg, som
den der foretager undersøgelsen, vil undersøge mig selv. Denne type af undersøgelse og måde at
foretage undersøgelse på betegnes ”first-person research” og vil derfor blive beskrevet i det
følgende.
Ifølge Hunt (2016) fokuserer first-person research på data, som er skabt ud fra et førsteperson
perspektiv, altså ud fra en persons selv. Formålet er at undersøge et fænomen/område ud fra
personlige, subjektive førstehåndsoplevelser, så fænomenet/området ses nøjagtig som det opleves af
personen selv. Man søger dermed at forstå den pågældende persons oplevelse af
fænomenet/området, der undersøges. Området, der undersøges, og det forskningsspørgsmål, der
udspringer heraf, er unikt og skabes af personen, der foretager undersøgelsen og ud fra hans/hendes
oplevelser (Hunt, 2016).
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First-person research kan inddeles i 4 forskellige kategorier, alt efter hvor mange perspektiver, der
undersøges og hvilken rolle den, der foretager undersøgelsen, har. Kategorierne er: ”a) participants
study themselves; b) researcher studies self and participants; c) researcher studies self; d) coresearchers study themselves” (Hunt, 2016, s. 911). Som nævnt er der i denne opgave tale om, at
jeg, som den der foretager undersøgelsen, undersøger mig selv, og jeg kan derfor placere min
undersøgelse under kategorien c) researcher studies self. I denne kategori er det netop forskeren,
som alene undersøger sine egne oplevelser af det fænomen, der er genstand for undersøgelsen
(Hunt, 2016). Hver kategori rummer flere forskellige tilgange, hvoraf kategorien researcher studies
self blandt andet indeholder tilgange som ”reflexive phenomenology”, autoetnografi og herunder
narrativ autoetnografi, ”researcher autobiography” samt ”reflexive journal writing” (Hunt, 2016).
Jeg vil ikke gå yderligere ind i disse forskellige tilgange, idet jeg ikke ser min undersøgelse klart
placeret under en af disse. Det væsentligste er, at kategorien researcher studies self belyser
fremgangsmåden for min undersøgelse.
Når man foretager first-person research er der ikke én bestemt metodisk fremgangsmåde at gå efter.
Både typen af data, indsamling af data, analyse og fortolkning af data samt formidling af
undersøgelsen og dennes resultater kan variere og gøres på mange måder (Hunt, 2016). I
udformningen af denne type af forskning er der nogle kriterier, man skal være opmærksom på, som
er med til at øge kvaliteten af den pågældende undersøgelse. Der er her tale om kvalitetskriterier i
form af reliabilitet, validitet samt forståelighed og transparens; det er vigtigt, at dokumentationen af
forskerens oplevelser er autentisk og så tæt på virkeligheden som muligt, så det ikke kommer til at
fremstå som om, at forskeren ubevidst har udviklet eller ændret på oplevelserne for at fremstille
data i et bestemt perspektiv. Det er ligeledes vigtigt, at en læser kan relatere til de beskrevne
oplevelser i undersøgelsen og/eller kan sætte sig ind i disse oplevelser, selv hvis oplevelserne er
markant anderledes end dem, læseren selv har. Det er væsentligt, at oplevelserne er brugbare for
andre end forskeren selv. Slutteligt er det væsentligt, at formidlingen af undersøgelsen, herunder
blandt andet formidling af emne, metodiske valg og forskellige tilgange, er tydelig, logisk og
sammenhængende (Hunt, 2016). Jeg vil vende tilbage til disse kriterier og sætte dem i forhold til
min egen undersøgelse i specialets diskussion, se afsnit 8.3.

4.4 Metoden Repertory Grid
Dette speciale gør som nævnt brug af metoden Repertory Grid. Metoden er udviklet af
psykoterapeuten George Kelly, og den bygger på teorien Personal Construct Theory, som i midten
af 1950’erne ligeledes blev udviklet af Kelly (Abrams, 2016). I det følgende vil Personal Construct
Theory derfor først blive præsenteret, hvorefter selve Repertory Grid metoden beskrives nærmere.
Teorien Personal Construct Theory handler overordnet om den måde, hvorpå vi som mennesker
anskuer vores oplevelser og vores verden. Teorien bygger på den tanke, at alle vores oplevelser og
opfattelser afhænger af den måde, hvorpå alle aspekterne af vores verden er indbyrdes forbundne
(Abrams, 2016). Teoriens grundlæggende tanke er således ifølge Kelly: ”A person’s processes are
psychologically channelized by the means in which he anticipates events” (Kelly, 2003, s. 7). Dette
betyder altså, at alt det, der foregår inden i os, og som er med til at skabe vores personlighed og
vores verden, er afhængig af den måde, hvorpå vi opfatter forskellige oplevelser.
Det er ifølge Kelly centralt, at vores opfattelser, som skaber vores virkelighed, kommer til udtryk
gennem modsætningsfyldte par (Abrams, 2016). Vi opfatter således oplevelser ud fra to
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modsætningsfyldte kvaliteter som fx trættende >< opkvikkende, og disse modsætningsfyldte par
kalder Kelly for constructs, eller på dansk, konstruktioner. Vi har alle flere systemer af
konstruktioner, og disse er alle unikke (Kelly, 2003; Abrams, 2016).
Teorien Personal Construct Theory bygger desuden på en filosofisk antagelse, som Kelly kalder for
constructive alternativism (Kelly, 2003). Ifølge denne antagelse så indeholder vores oplevelser,
uanset hvordan vi søger efter sandhed, så mange forskellige konstruktioner, som vi overhovedet kan
forestille os. Samtidig kan alle vores oplevelser og opfattelser hele tiden genovervejes og ændres
(Kelly, 2003). På denne måde giver konstruktionerne mening til vores oplevelser, og vi konstruerer
hele tiden mening baseret på vores igangværende oplevelser (Abrams, 2016). Desuden søger vi
vedvarende ny mening ved at udvikle, teste og forandre vores forskellige konstruktionssystemer
(Abrams, 2016).
Gennem ovenstående bliver det tydeligt, at Personal Construct Theory har en tæt sammenhæng med
konstruktivismen. Ifølge Mertens (2005) er virkeligheden inden for det konstruktivistiske
forskningsparadigme socialt konstrueret. Oplevelsen af virkeligheden er individuelt konstrueret, og
en objektiv virkelighed findes derfor ikke. Man forsøger derfor at forstå de forskellige
konstruktioner, som er dannet af det enkelte individ, og som således indeholder mening og viden
om den virkelighed, det pågældende individ har konstrueret (Mertens, 2005).
Ifølge Abrams (2016) er Kellys Personal Construct Theory meget relevant i undersøgelser inden for
terapi, idet de indre oplevelser og opfattelser hos klienter eller terapeuter bedst kan forstås ved at
belyse og udvikle det system af konstruktioner, der er relevant for undersøgelsens fokus. Kelly
mener, i modsætning til Freud, ikke, at forandring i terapi bedst skabes ved at terapeuten giver
præcise fortolkninger af klientens oplevelser. I stedet lægger Kelly fokus på den fælles proces
mellem klient og terapeut og på de individuelle konstruktionssystemer, hvorved man sammen kan
belyse, udvikle og fortolke klientens oplevelser og problemstillinger. Netop for at hjælpe folk med
at se og udvikle deres konstruktionssystemer udviklede Kelly således Repertory Grid metoden
(Abrams, 2016).
Repertory Grid metoden er et struktureret interview, som har til formål at undersøge et område eller
fænomen, som er relevant og interessant for den interviewede. Gennem metoden kan viden om
området/fænomenet, som ellers ville være implicit og/eller vanskelig at få frem, komme til syne.
Området/fænomenet, der undersøges, kan både være oplevede begivenheder eller processer,
personer eller genstande. Inden for terapi brugte Kelly således metoden til at undersøge ethvert
objekt eller oplevelse i en persons livsverden, som var relevant for det terapeutiske forløb (Abrams,
2016). I dette speciales tilfælde er området, der undersøges, terapeutens egen oplevelse af
terapeutisk relation. Den interviewede kan både være den samme, som udfører undersøgelsen, eller
det kan være én udefra, man vælger at inddrage i undersøgelsen. Interviewet foregik i sin tidligste
form manuelt, men er efterhånden gået over til at være via forskellige computerprogrammer
(Abrams, 2016). I denne udviklingsproces er metodens navn ændret til RepGrid, som derfor vil
blive benyttet i den resterende del af opgaven.
Under RepGrid interviewet bliver den interviewede først bedt om at vælge et antal specifikke
eksempler, som passer på det område/fænomen, som skal undersøges. Disse eksempler skal hver
have en overskrift og bliver kaldt for elementer (Abrams, 2016). I figur 1 nedenfor ses et eksempel
på en færdig RepGrid. Her er undersøgelsesområdet unges forståelse af deres opførsel på sociale
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medier og dets påvirkning på deres hverdagsliv. Elementerne i denne RepGrid består derfor af
forskellige sociale medier, som er noteret med rød skrift (se figur 1).

Figur 1: Eksempel på RepGrid

Herefter udvælger computerprogrammet tilfældigt 3 af de indtastede elementer, som den
interviewede skal beskrive. Beskrivelsen foregår ved, at den interviewede bliver bedt om finde 2 af
de 3 udvalgte elementer, som ligner hinanden og samtidig står i modsætning til det tredje og sidste
element. Den måde, hvorpå de to elementer ligner hinanden, beskrives med et ord eller en kort
sætning, og ligeledes beskrives det, hvordan det tredje element adskiller sig i forhold til de to første.
Disse ord eller beskrivelser bliver kaldt for konstruktioner, og fungerer derfor som et
modsætningspar. Parret oplistes som to yderpoler på en skala, hvorpå de forskellige elementer kan
rangeres. I eksemplet i figur 1 ovenfor er alle konstruktionerne noteret med blå skrift, og her kan
man fx se, at den øverste konstruktion består af ordene ’interesting, amusing’ sat op over for
’boring’. Når en konstruktion er dannet, er det den interviewedes opgave at score alle elementerne
ud fra denne konstruktion. Dette gøres på en numerisk skala, som kan variere i størrelse, men som i
eksemplet i figur 1 går fra 1 til 5. I eksemplet kan vi derfor se, at alle de elementer (sociale medier),
der scorer 1, beskrives som interessante, mens de, der scorer 5 er kedelige (se figur 1). Alle tallene i
figur 1 viser således, hvordan alle elementerne er scoret i forhold til de forskellige konstruktioner og
dermed også, hvordan elementerne kan beskrives.
Processen med at danne konstruktioner ud fra 3 tilfældige elementer, og herefter score alle
elementerne i forhold til den dannede konstruktion fortsætter, indtil man vælger at afslutte
RepGridden. Efter udførelse af interviewet kan computeren opstille de indtastede data i forskellige
diagrammer, som giver en oversigt over data og viser sammenhænge i data. Disse diagrammer kan
inddrages i en efterfølgende analyse i bestræbelsen på at opnå yderligere viden om det område eller
fænomen, der er genstand for undersøgelsen.
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Ved udførelsen af et RepGrid interview er der flere ting, man må tage stilling til. Man skal beslutte,
hvor mange elementer, man vil arbejde med, og hvor stor den numeriske skala, man skal score ud
fra, skal være (fx 1-5, 1-7 etc.). Herudover skal man også beslutte, hvornår man har nok
konstruktioner til at afslutte RepGridden. Ser man i litteraturen, er der ikke noget entydigt svar på
disse ting. I dette speciale har jeg derfor inddraget forskellige kilder til at danne mig et overblik
over det mest oplagte og oftest anvendte (Abrams, 2016; Emerald Publishing, 2019a; Wright, 2004;
Neimeyer, 2004; Jankowicz, 2003; Faccio, Castiglioni & Bell, 2012). Ud fra dette overblik har jeg
således besluttet, at jeg i min undersøgelse vil benytte 6-15 elementer, en skala på 1 til 5, når
elementerne skal scores, og herudover vil jeg ikke have noget fast antal konstruktioner, der skal
dannes. Jeg vil afslutte min RepGrid, når jeg ikke føler, at det er muligt at danne flere
konstruktioner.
For forståelsens og overskuelighedens skyld har jeg i denne opgave valgt at markere alle mine
elementer med anførselstegn hver gang, de nævnes i teksten. Et eksempel ser derfor således ud:
”Facebook”. Desuden har jeg valgt, at ordet konstruktion blot dækker over den ene yderpol i en
konstruktion, mens ordet konstruktionspar dækker over begge poler. Dermed består et
konstruktionspar af to konstruktioner. Både konstruktioner og konstruktionspar skrives med kursiv,
når de nævnes i teksten. Et eksempel på en konstruktion er derfor interessant, mens et eksempel på
et konstruktionspar er interessant >< kedelig.

4.5 Etik
I forbindelse med praktikforløb på musikterapiuddannelsen på Aalborg Universitet skal jeg som
studerende følge de etiske principper for Dansk Musikterapeutforening. Dette betyder bl.a., at jeg
har tavshedspligt, at jeg skal indhente informeret samtykke fra klienten eller dennes værge, samt at
benyttet materiale og/eller oplysninger fra terapien skal anonymiseres tilstrækkeligt (Dansk
Musikterapeutforening, 2016). Alle personhenførbare data er derfor anonymiseret i denne opgave,
og klienterne omtales som hhv. M, J og L. Ligeledes er praktikstedet anonymiseret, og skolens navn
fremgår derfor ikke. For alle 3 klientforløb er der indhentet en samtykkeerklæring, som giver
tilladelse til at udføre musikterapien, videooptage forløbet samt benytte materiale fra forløbet i
anonymiseret form til dette speciale. Samtykkeerklæringerne findes i bilag 1.

26

Kapitel 5: Præsentation af praktiksted og forløb
Med det følgende kapitel ønsker jeg at skabe forståelse for den kontekst, som min oplevelse af den
musikterapeutiske relation er blevet til i. Derfor indeholder kapitlet først en præsentation af
praktikstedet, herefter en præsentation af de klienter, jeg har arbejdet med samt af
musikterapiforløbene med klienterne, og til sidst beskrives de specifikke rammer for musikterapien.

5.1 Præsentation af praktiksted
Informationer om praktikstedet, som nu præsenteres, er primært indhentet via skolens egen
hjemmeside.
Specialskolen, hvor jeg var i praktik, er en dagbehandlingsinstitution med et undervisningstilbud for
børn og unge i alderen 6 til 16 år. Målgruppen er omsorgssvigtede børn og unge, og børnene har
psykiske, sociale og emotionelle vanskeligheder. Deres udvikling er så truet, at de må have støtte og
behandling for at komme i trivsel, og de er i den forstand anbringelsestruede. Skolens overordnede
mål er at bedre barnets trivsel og udvikling, at bedre barnets skolekundskaber, at bedre de indbyrdes
relationer i familien, samt at barnet kan forblive i dets nærmiljø og forblive boende i hjemmet. Som
en fast del af behandlingen udføres familiebehandling. Man arbejder ud fra en helhedsorienteret,
tværfaglig og miljøterapeutisk tilgang, hvor undervisningen, socialpædagogikken, familien, det
psykologiske og socialfaglige alt sammen skal gøres til selvstændige dele af den samlede
behandling. Skolen har ansat både lærere, pædagoger, psykolog og socialrådgiver.
Skolen består af to afdelinger, hvoraf jeg i mit praktikforløb udelukkende var tilknyttet den ene
afdeling. Her var der, i den periode jeg var der, 12 børn i alderen 8 til 13 år.

5.2 Præsentation af klienter og forløb
Som nævnt har jeg under mit praktikforløb haft 3 individuelle musikterapiforløb. De 3 klienter og
forløbene med dem vil i det følgende blive præsenteret. Oplysninger omhandlende de enkelte
klienter er indhentet gennem udviklings- og læringsplaner og samtaler med min kontaktperson og
det øvrige personale på praktikstedet.
5.2.1 M
M er en 10-årig dreng. Han er tidligere blevet skoleudsat og beskrevet som værende i mistrivsel. M
har ingen specifikke diagnoser, men påbegyndte så småt et test- og udredningsforløb, mens jeg
havde ham i musikterapi. Ms forældre blev skilt, da M var 2 år gammel, og han bor hos sin mor.
Kontakten til far har altid været meget ustabil, og i perioder har der slet ingen samvær været. Begge
forældre har flere psykiatriske diagnoser og problemstillinger. Jeg ser M som en dreng, der har flere
attituder. På den ene side kan han fremstå drillende, temmelig urolig og med en lidt frembrusende
og hård attitude. Dette virker dog lidt som en facade, da han på den anden side, oftest når man er på
tomandshånd med ham, er mere rolig, nærværende, udtryksfuld og langt mere imødekommende. M
er ofte afventende og usikker i sociale sammenhænge, og generelt bliver han ofte hurtigt urolig og
trækker sig. Han har koncentrationsbesvær og meget lavt selvværd.
Musikterapiforløbet med M bestod af en prøve-session samt 6 reelle sessioner. Efter de første par
sessioner opsatte jeg mulige målsætninger for forløbet, som var:
•
•

1) Styrke Ms selvværd og selvtillid
2) Give M erfaringer med at udtrykke sig gennem musik og musikterapeutiske aktiviteter
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•
•

3) Give M et rum med tryghed og tillid, så han kan opleve at være sig selv og mærke sig
selv
4) Give M et rum, hvor han kan opnå relationelle erfaringer og være i et afstemt samspil
med terapeuten, således at sociale færdigheder kan styrkes, herunder bl.a. evne til gensidigt
samspil og kommunikation – lytte, forstå og reagere på en andens udtryk/udspil og være i et
afstemt samspil med en anden

Forløbet med M var mest præget af at improvisere sammen både med og uden spilleregler. Her var
der fokus på at udforske musikken, udtrykke sig og skabe samspil og interaktion, og M viste stor
interesse for denne aktivitet. Hans tilgang var spontan, udforskende og udtryksfuld. På samme måde
var hans tilgang, når vi ofte lyttede til sange med udgangspunkt i hans musikpræferencer og
samtidigt eller efterfølgende spillede/sang sangene. Her udviste M glæde og udtryksfuldhed. Vi
benyttede os af et computerprogram, hvor M kunne designe og indspille sin egen instrumentale
musik inden for rap-genren, og her udviste han især stor interesse. I starten af forløbet brugte vi
desuden et par gange på at lytte til musik, mens M tegnede til, hvorefter vi kunne tale om musik og
tegning sammen. Gennem musikterapiforløbet fik M mange positive musikalske oplevelser,
hvorigennem han kunne udtrykke sig, være sig selv, mærke sig selv, være i et afstemt samspil, og
hvor mit indtryk er, at han følte sig tryg og fik styrket sit selvværd og sin selvtillid.
5.2.2 J
J er en 10-årig pige, som er glad og nysgerrig. Hun er enebarn og hendes forældre er skilt. Hun bor
hos sin mor og har samvær med sin far i nogle uger og weekender. J er meget styrende i sin
væremåde: hun vil hele tiden have kontrol og overblik over alting, og hun blander sig i alt. Alt,
hvad der foregår omkring hende, påvirker hende meget. Hun har således hele tiden et rimelig højt
arousalniveau og virker til let at blive stresset. Hun vil gerne være sammen med andre, og her er
hun meget umiddelbar i sin kontaktform og ligeledes ofte styrende. Det er ofte svært for J at vente
på tur. Hun har lavt selvværd og svært ved at sætte ord på sine oplevelser og følelser.
Musikterapiforløbet med J bestod af 8 sessioner. Efter de første par sessioner opsatte jeg mulige
målsætninger for forløbet, som var:
•
•
•
•
•

1) Give J et rum, hvor hun kan opnå relationelle erfaringer og være i et afstemt samspil med
terapeuten, således at sociale færdigheder kan styrkes, herunder bl.a. tursamspil og gensidigt
samspil og kommunikation
2) Give J erfaringer med afspænding, så hun heraf kan opleve at mærke sig selv og opleve
større kropslig og mental ro
3) I forlængelse af ovenstående målsætninger, give J erfaringer med at have og ikke at have
både kropslig og mental styring og kontrol
4) Styrke Js evne til at registrere, rumme, udtrykke og sætte ord på følelser og oplevelser
5) Styrke Js selvværd og selvtillid

Forløbet med J drejede sig især om sangskrivning som aktivitet. Her viste J stor glæde og interesse,
hun kunne i et afstemt samspil styre aktiviteten, hun kunne være kreativ, udfolde og udtrykke sig og
opleve at skabe sit eget produkt. Sangen kom til at handle om venskab og kærlighed, og jeg
oplevede, at sangskrivningen gav hende en succesoplevelse, som var en vigtig del af det samlede
musikterapiforløb. Herudover brugte vi en del tid på at tegne frit, mens vi lyttede til musik. I
forlængelse af dette talte vi om tegningerne og brugte improvisation til at give tegningerne et
musikalsk udtryk, hvoraf sidstnævnte var en god måde for J at udtrykke sig på. Under aktiviteten
med musik og tegning blev J efterhånden lidt bedre til at tage den umiddelbare oplevelse ind og
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slippe lidt af kontrollen. Ligeledes blev hun bedre til at turde udtrykke sig og til at gøre det frit og
uafhængigt af mig. Desuden bestod forløbet af en del improvisationer med og uden spilleregler,
med det primære fokus at give J relationelle erfaringer og styrke sociale færdigheder.
5.2.3 L
L er en 11-årig dreng. Han er diagnosticeret med ADHD, som optræder i WHO’s ICD-11 system
under 6A05, og med kroniske, motoriske eller vokale tics, som optræder under 8A05.0 i ICD-11
(WHO, 2018). Jeg har ikke selv observeret tics hos L. Der er konstateret belastende livsoplevelser i
familien og husstanden. L bor hos sin mor og far, men er i aflastning 6 dage om ugen. Han har
vanskeligheder i forhold til fokus, koncentration og opmærksomhed, hvilket giver ham mange
besværligheder. Det skaber bl.a. uro og høj arousal, hvoraf uroen især er på det mentale plan, idet
der hele tiden foregår mange ting i hans hoved. L har svært ved at udtrykke sig: han går ofte i stå,
mangler ord eller bliver forstyrret af noget indre/ydre. Han har brug for meget støtte og faste
rammer. Han har generelt dårlig forståelse for de sociale kontekster, han befinder sig i.
Musikterapiforløbet med L bestod af 13 sessioner. Efter de første par sessioner opsatte jeg mulige
målsætninger for forløbet, som var:
•
•
•
•
•

1) Styrke evnen til at bevare fokus, koncentration og opmærksomhed i længere tid ad
gangen
2) Styrke evnen til tursamspil
3) Give L erfaringer med at lytte, forstå og udtrykke sig gennem musik og
musikterapeutiske aktiviteter
4) Give L et rum, hvor han kan opnå relationelle erfaringer og være i et afstemt samspil med
terapeuten, og heraf give L mulighed for at rumme, udtrykke og sætte ord på oplevelser og
følelser
5) Skabe succesoplevelser for L og herigennem styrke selvtillid og selvværd

Forløbet med L blev ret hurtigt præget af at indeholde en tydelig struktur og ramme, som hjalp L til
bedre at kunne forstå og deltage i sessionerne. Jeg valgte at lave et program for hver session, som
jeg altid startede med at gennemgå sammen med L, og her blev de enkelte aktiviteter præsenteret
via pictogrammer eller konkreter. Konkreterne var fysiske genstande, som symboliserede den
pågældende aktivitet, fx en guitar, hvis vi skulle spille guitar. Herunder havde L også altid sit eget
punkt, hvor han frit måtte vælge aktivitet. Vi brugte en del tid på at lære at spille sange sammen
med udgangspunkt i Ls musikpræferencer. L havde stor interesse i dette, og efterhånden blev det en
aktivitet, vi kunne være sammen om med koncentration i længere tid ad gangen. Sessionerne
indeholdt også improvisation med tursamspil som en fast aktivitet. Herudover praktiserede vi bl.a.
musiklytning og improvisation med udgangspunkt i følelser. Mod slutningen af forløbet blev der sat
større fokus på Ls evne til at koncentrere sig og undgå tankemæssige forstyrrelser. Dette gav os
begge et redskab til bedre at tackle hans udfordringer samtidig med, at det gav ham en større
bevidsthed og bedre forståelse af sig selv og sine udfordringer.

5.3 Præsentation af rammerne for musikterapien
Alle musikterapisessioner foregik i skolens musiklokale. Her havde vi diverse instrumenter til
rådighed: et trommesæt, en djembe, et keyboard, en elguitar og flere akustiske guitarer samt et
lydanlæg inkl. mikrofon. Hvert enkelt musikterapiforløb foregik én gang om ugen, på en fast dag og
tidspunkt. Den ugentlige musikterapisession blev lagt ind som en fast del af børnenes skema for at
imødekomme behovet for struktur og sammenhæng i børnenes hverdag. Dette betød også, at hvis
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noget kom i vejen på den pågældende dag, så måtte musikterapisessionen for den pågældende uge
aflyses, og det samlede forløb blev derfor en session kortere. Dette er, sammen med det faktum at
de 3 forløb er startet op på forskellige tidspunkter, grunden til, at de 3 forløb varierer en del i det
samlede antal sessioner. Til alle sessioner var der som udgangspunkt afsat ca. 45 min. I praksis
varede sessionerne ca. den afsatte tid, nogle gange lidt mere eller mindre.
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Kapitel 6: Dataindsamling
Dette kapitel har til formål at redegøre for opgavens dataindsamling og -udvælgelse.
Dataindsamlingen og -udvælgelsen udgør en proces i flere trin, og i dette kapitel synliggøres denne
proces for læseren. Jeg vil først give et kort overblik over processen og illustrere processen via et
flowchart. Herefter vil jeg i de resterende afsnit af kapitlet uddybe hvert enkelt trin i flowchartet.

6.1 Overblik over processen
Dette speciales formål er jf. problemformuleringen at undersøge oplevelsen af den
musikterapeutiske relation, med fokus på min egen oplevelse under forskellige klientforløb. At
fokus er på min egen oplevelse, kræver en selvundersøgelse og en subjektiv tilgang. Til dette formål
har jeg brug for andet og mere data, end hvad jeg umiddelbart har til rådighed efter endt
praktikforløb. Jeg har derfor valgt at generere ny data for at få netop det, jeg har brug for, for at
kunne lave min opgave, som jeg gerne vil og gøre min undersøgelse fyldestgørende. Processen med
at tilvælge og gennemføre generering af ny data har været lang og spændende og indeholder flere
trin. Jeg finder det relevant at give læseren et overblik over og et dybere indblik i denne proces, idet
processen er en stor del af min samlede proces med at udarbejde dette speciale, og idet det jf. afsnit
4.1er vigtigt at vise transparens, så læseren kan følge den metodiske fremgangsmåde tydeligt.
Processen illustreres først i overordnede træk i nedenstående flowchart.

Udgangspunkt
og valg
vedrørende data

Udførelse af
RepGrid

Forforståelse

Indledende
nedskrevne tanker
og oplevelser

Narrativer

Udvælgelse af
vigtige
situationer

Figur 2: Flowchart

For at give læseren et mere dybdegående indblik i processen, som ses i ovenstående flowchart,
beskrives hvert enkelt trin i flowchartet separat i de følgende og resterende afsnit af dette kapitel.

6.2 Udgangspunkt og valg vedrørende data
Som nævnt valgte jeg at generere ny data til min undersøgelse, og dette valgte jeg tidligt i
opgaveskrivningens forløb. Efter at have klarlagt fokus for opgaven, blev det tydeligt, at jeg havde
brug for ny data for at få det, jeg havde brug for til at besvare min problemformulering. Det kunne
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have været en mulighed at bruge mine videooptagelser af musikterapisessionerne som primært data
til min undersøgelse, men jeg mistede langt det meste af disse data, da jeg langt henne i
praktikforløbet tabte min eksterne harddisk med materialet på. Det lykkedes desværre ikke at få
nogen til at reparere harddisken og dermed genskabe data. Efter endt praktikforløb havde jeg derfor
blot videooptagelser af de sidste sessioner for alle 3 klientforløb. Derudover havde jeg primært
mine egne notater, skrevet efter hver enkel musikterapisession for alle 3 forløb. Notaterne er skrevet
med primært fokus på egne umiddelbare refleksioner, overvejelser, oplevelser og observationer, og
knap så meget med fokus på de konkrete hændelser i sessionerne. Desuden havde jeg nogle få
tegninger fra to af klientforløbene. Jeg valgte derfor en anden indgangsvinkel end at bruge
videomateriale og så i stedet rig mulighed for at skabe ny data, som kunne inddrages og bidrage til
min undersøgelse.

6.3 Forforståelse
Inden yderligere beskæftigelse med data, herunder processen med at skabe ny data, nedskrev jeg
ved specialets påbegyndelse min forforståelse. Forforståelsen er allerede præsenteret i starten af
dette speciale, og der henvises derfor til afsnit 1.5.

6.4 Indledende nedskrevne tanker og oplevelser
Efter at have skrevet min forforståelse ned, gik jeg i gang med åbent og nysgerrigt at dykke
nærmere ned i min egen oplevelse af den musikterapeutiske relation. Konkret gjorde jeg dette ved at
nedskrive mine umiddelbare tanker og oplevelser i forhold til emnet, med fokus på at skrive åbent
og uden at tænke for meget over indholdet. Jeg forsøgte at komme min egen oplevelse af relation
nærmere og nedskrev så vidt muligt mine tanker, sansninger, reaktioner og indtryk. Ligeledes havde
jeg fokus på at tænke musikken og dennes rolle ind i noteringen af mine tanker og oplevelser. Jeg
oprettede 3 separate dokumenter, ét for hver af de 3 klientforløb, og det er disse 3 dokumenter, der
udgør de indledende nedskrevne tanker og oplevelser. Til at starte med nedskrev jeg mine tanker og
oplevelser udelukkende ud fra mine erindringer om forløbene, som jeg tænkte tilbage på dem.
Herefter gennemlæste jeg alle mine notater fra sessionerne og tilføjede flere nye tanker og
oplevelser, som de opstod undervejs i læsningen.
Mens jeg udfærdigede mine indledende nedskrevne tanker og oplevelser gik det op for mig, at
indholdet af disse overordnet bestod af to ting: dels nogle vigtige situationer, hvor jeg konkret
oplever relationen mellem mig og klienten tydeligt, og dels nogle ord og/eller elementer, der er med
til at beskrive indholdet af min oplevelse af relation. Samtidig blev jeg opmærksom på muligheden
for at lave en RepGrid med mig selv for at undersøge min oplevelse af relation nærmere. Metoden
RepGrid har jeg tidligere anvendt i et gruppeprojekt, så jeg har derfor kendskab til den i forvejen.
Efter udfærdigelsen af mine tanker og oplevelser besluttede jeg derfor at benytte mig af RepGrid.
Jeg besluttede også at udvælge nogle af de vigtige situationer, jeg syntes at være stødt på i mine
nedskrevne tanker og oplevelser, for herefter at udforme et narrativ om hver af disse situationer.
Narrativerne kunne således efterfølgende indsættes som elementer i en RepGrid. Næste trin blev
derfor at udvælge vigtige situationer.

6.5 Udvælgelse af vigtige situationer
I min bestræbelse på at udvælge vigtige situationer fra mine indledende nedskrevne tanker og
oplevelser, fandt jeg det nødvendigt at opstille nogle udvælgelseskriterier. I denne proces stiftede
jeg bekendtskab med Daniel Sterns begreb ”det nuværende øjeblik” (Stern, 2004) samt Gro
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Trondalens begreb ”signifikant øjeblik” (Trondalen, 2004) for at undersøge, om definitionen af
disse begreber kunne udgøre mine udvælgelseskriterier. Det nuværende øjeblik er kort fortalt et
subjektivt oplevelsesøjeblik (Stern, 2004). Det er det specifikke øjeblik, der er, mens oplevelsen
finder sted. De små øjeblikke udgør vores oplevelsesverdener, og Stern beskriver dem som centrale
forandringsøjeblikke i psykoterapi og knudepunkter i vores nære relationer i hverdagslivet (Stern,
2004, s. 9). Det signifikante øjeblik er kort fortalt et øjeblik i det musikalske samspil, hvor noget
sker, noget som bevirker vigtige ændringer i samspillet, og noget som kan være svært at forklare
(Trondalen, 2004). Det er et øjeblik i et tilstedeværende nu, og øjeblikket udfolder sig i tid, dynamik
og form og får mening i sammenhængen (Trondalen, 2004). Ifølge Thoby (Thoby, 2017, s. 142) er
både det nuværende og det signifikante øjeblik et affektladet, implicit øjeblik, der indeholder
nonverbal gensidig regulering eller synkronisering, og som åbner for nye måder at være sammen på.
Jeg fandt begge begreber interessante, men blev dog opmærksom på, at jeg, ved at inddrage
begreberne, kom til at stille en del krav til det specifikke indhold af mine vigtige situationer og
dermed også til indholdet af den terapeutiske relation. Dette var jeg ikke interesseret i, og jeg følte
heller ikke, at det var muligt, da fokus for min undersøgelse netop er at undersøge, hvordan man
kan beskrive den musikterapeutiske relation. Ved at inddrage Stern og Trondalen ville jeg derfor
komme til på forhånd at lægge mig for meget fast på en tolkning af den musikterapeutiske relation.
Jeg kunne fx opstille det som et kriterie, at den vigtige situation skulle indeholde gensidig
regulering (jf. ovenstående afsnit). Jeg havde en umiddelbar fornemmelse af, at gensidig regulering
hang sammen med min oplevelse af relation, men jeg vidste det endnu ikke, da jeg ikke havde
analyseret mine vigtige situationer og dermed heller ikke kendte det specifikke indhold af disse. Jeg
valgte derfor ikke at inddrage Stern og Trondalens begreber, men i stedet udelukkende opstille egne
kriterier. Jeg har valgt at kalde mine vigtige situationer for ”specielle situationer med terapeutisk
relation”, og udvælgelseskriterierne følger nedenfor.
Den specielle situation med terapeutisk relation:
-

Indebærer min tydelige oplevelse af, at der er en terapeutisk relation mellem mig og klienten
Indeholder tydeligt samspil. Samspil forstås her som det, at klienten og jeg handler og virker
sammen
Er præget af intensitet i måden, klienten og jeg er sammen på
Indeholder oplevelsen af forbundethed
Er et vigtigt forløb af en vis varighed. Situationen kan derfor vare kortere eller længere tid –
alt fra nogle sekunder til mange minutter
Kan både indeholde musikalske og ikke musikalske aktiviteter, som fx samtale
Skal kunne huskes så tydeligt af mig, at det er muligt at lave et fyldestgørende narrativ af det

I forhold til det sidstnævnte kriterie var jeg opmærksom på, at nogle situationer kunne blive
frasorterede, fordi jeg ikke huskede dem tydeligt nok. Jeg fornemmede, at der var nogle situationer,
som egentlig var relevante i forhold til de andre kriterier, men som jeg ikke huskede tydeligt nok til
at lave narrativer af dem. Jeg fandt dog alligevel det sidstnævnte kriterie nødvendigt: dels for at
indskrænke mængden af situationer og dels for at gøre situationerne så konkrete og tydelige for mig
som muligt, hvilket jeg ser som en nødvendighed i forhold til at anvende situationerne som
elementer i en RepGrid.
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Efter fastsættelsen af mine udvælgelseskriterier blev de specielle situationer med terapeutisk
relation udvalgt. Dette foregik ved at gennemlæse mine indledende nedskrevne tanker og
oplevelser, ét klientforløb ad gangen, med fokus på situationer i overensstemmelse med
udvælgelseskriterierne. De udvalgte situationer blev noteret, og efterfølgende tjekket en ekstra gang
for at sikre, at alle stemte overens med kriterierne. I første omgang blev alle specielle situationer,
der levede op til kriterierne, medtaget. Dette gav i alt 17 specielle situationer med terapeutisk
relation, fordelt som følger: 6 situationer fra forløbet med M, 4 situationer fra forløbet med J og 7
situationer fra forløbet med L. Da dette er et lidt højt antal i forhold til et passende antal elementer i
en RepGrid (jf. afsnit 4.4), valgte jeg at skære ned til i alt 15 situationer. Jeg fravalgte således én
situation fra både forløbet med M og forløbet med L ud fra en tanke om at ende med ca. lige mange
situationer for hver af de 3 forløb. Den situation, der blev fravalgt i både forløbet med M og L, blev
vurderet til at være den situation, ud af alle udvalgte situationer i det pågældende forløb, der i lavest
grad levede op til udvælgelseskriterierne og dermed også den situation, hvor jeg oplevede mindst
tydelig relation. Således er det endelige antal specielle situationer med terapeutisk relation 15,
hvoraf der er 5 situationer fra forløbet med M, 4 situationer fra forløbet med J og 6 situationer fra
forløbet med L.

6.6 Narrativer
Efter udvælgelsen af de 15 specielle situationer med terapeutisk relation var næste trin at skrive et
narrativ om hver af disse situationer. Narrativerne blev skrevet ved at lave en detaljeret og faktuel
beskrivelse med fokus på, hvad der præcist sker i de specielle situationer, og hvad jeg gør, set fra et
musikterapiteknisk perspektiv. Herudover havde jeg fokus på at få mig selv som opleveren med i
narrativerne ved at fokusere på mine tanker, oplevelser, kropsfornemmelser og følelser samt min
tilstedeværelse i de givne situationer. Med dette fokus i baghovedet valgte jeg til sidst at tilføje
yderligere beskrivelser til narrativerne de steder, hvor det var muligt, og hvor jeg i første omgang
ikke syntes, at jeg selv som opleveren stod tydeligt nok frem. Desuden brugte jeg under
udformningen af narrativerne mine sessionsnotater samt mine indledende nedskrevne tanker og
oplevelser som hjælp til fx at huske små detaljer bedre. Hvert narrativ fik en passende overskrift
afsluttet med navn på den pågældende klient i parentes, hvilket skulle hjælpe til hurtigt og nemt at
huske det pågældende narrativs indhold og adskille narrativerne fra hinanden. Narrativerne blev
herefter opstillet i et skema efter klientforløb og kronologisk rækkefølge. Alle narrativer kan ses i
det opstillede skema i bilag 2, og i det følgende vises blot en oversigt over narrativerne for at give
læseren et hurtigt overblik:
Klient
M
M
M
M
M
J
J
J
J
L
L

Session nr.
Prøve-session
3
4
6
6
1
4
6
7
1
5

Overskrift på narrativ
Det første møde i musikken (M)
Vi spiller noget, der lyder uhyggeligt (M)
Jeg trækker mig fra samspillet (M)
Tydelig begejstring og glæde (M)
Tegning med venskabstegn (M)
Humor i tursamspillet (J)
Forventning og humor opbygges i samspillet (J)
Nyt element i tursamspillet (J)
Vi synger Js sang med koncentration og indlevelse (J)
Improvisation for første gang (L)
L bliver rørt og fortæller om oplevelse (L)
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L
L
L
L

5
10
12
13

Tursamspillet er blevet en indforstået del af vores samspil (L)
En ny måde at spille sammen på (L)
Vi synger sammen for første gang (L)
Fælles afslutning (L)

Figur 3: Oversigt over narrativerne

Til illustration vises yderligere et enkelt narrativ i nedenstående tekstboks. Narrativet er fra 6.
session i forløbet med J.
”Nyt element i tursamspillet (J)”
Vi er i gang med at improvisere sammen og spiller begge på keyboardet, J i det dybere og jeg i
det højere register. Vi er uden at aftale det gået over til at lave tursamspil. Tursamspillet er, som
de fleste andre gange vi har gjort det, først præget af mest fokus på rytme, turens længde og
dynamik. Pludselig sker der dog et skift, da jeg, uden at vide præcis hvordan eller hvornår det
sker, registrerer, at vores samspil er gået over til at være med meget mere fokus på det
melodiske. J spiller nu små, fine melodistumper, hver gang det er hendes tur. Jeg fokuserer på, i
mine udspil, at blive i samme udtryk og univers som J og spille fraser, der er ca. lige så lange
som hendes, og som matcher og bygger videre på hendes melodier. Jeg mærker tydeligt, at der
sker noget spændende her, og jeg registrerer, at det er en anderledes måde at spille sammen på,
end hvad vi før har gjort. Det er nu tydeligt melodierne i vores fraser, der er det bærende element
i måden, vi laver tursamspillet på. Jeg har en intens og lidt boblende fornemmelse i kroppen, og
jeg føler, at min opmærksomhed bliver ekstra skærpet, så jeg er ekstra meget til stede. Det
mærkes som om, at der sker noget vigtigt i vores samspil – som om vi opbygger et dybere lag af
samspil. Vi bliver i tursamspillet og denne måde at spille på i lidt tid, og det lyder som om, vi er i
et fælles melodisk univers, som føles meget behageligt og interessant at være i.

Med alle narrativer udformet, var elementerne til RepGridden hermed klar, og jeg var således også
klar til at udføre selve RepGrid interviewet.

6.7 Udførelse af RepGrid
Selve RepGrid interviewet blev gennemført ved hjælp af computerprogrammet Rep Plus V1.1. Jeg
valgte at benytte et computerprogram, da dette er en nem og overskuelig måde at gøre det på, og
samtidig har man sine data direkte indtastet i programmet, så der hurtigt kan dannes forskellige
oversigter og diagrammer over data, som kan bruges til analyse. RepGridden blev lavet over to
omgange, på to forskellige dage: i første omgang sammen med en medstuderende og herefter alene.
Jeg valgte at have en medstuderende til at sidde med på sidelinjen for at støtte op om processen,
lytte, guide og spørge ind, hvis det skulle blive nødvendigt, idet jeg ikke vidste, hvor svær
udførelsen af interviewet ville blive. Min medstuderende kendte ligesom jeg selv til RepGrid
metoden, gennem det tidligere omtalte gruppeprojekt med samme metode, og desuden kendte hun
til fokus og baggrund for min undersøgelse, hvilket begge dele var vigtigt for mig. Udførelsen af
RepGridden sammen med min medstuderende varede i alt knap 4 timer med mindre pauser
undervejs. Jeg havde alle narrativer i udprintet format liggende ved siden af mig, hvis det blev
nødvendigt at kigge på dem undervejs for bedre at huske dem. Jeg valgte at lydoptage processen,
hvis det til senere brug skulle blive nødvendigt at inddrage eksakte udtalelser og informationer fra
interviewet. Undervejs i processen fandt jeg det brugbart at have min medstuderende ved min side.
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Hun lyttede til mine tanker i processen med at danne konstruktioner, og hun kunne ligeledes guide
og spørge ind, når jeg gik i stå og fandt det svært, og når der var brug for at gøre meningen med
mine ord mere klar og tydelig. Desuden fulgte min medstuderende sammen med mig med i
interviewets fremgangsmåde i computerprogrammet for at sikre, at det hele fungerede
hensigtsmæssigt. Vi afsluttede interviewet, da vi ikke havde mere tid og begge var trætte og ikke
kunne koncentrere os mere.
Efter interviewet med min medstuderende sad jeg dog tilbage med en fornemmelse af ikke helt at
være færdig med RepGridden. Jeg fornemmede, at emnet ikke nødvendigvis var udtømt, og at jeg
måske godt ville kunne danne flere konstruktioner, hvis jeg prøvede igen med friske øjne. Jeg
valgte derfor nogle dage senere at gå videre med RepGridden alene. Her brugte jeg et par timer
mere, hvori det lykkedes mig at danne yderligere to konstruktionspar. Efter dette sad jeg med en
fornemmelse af, at RepGridden var mere færdig end efter første forsøg sammen med min
medstuderende. Nu følte jeg, at jeg havde gjort, hvad jeg kunne, og det virkede ikke til, at jeg kunne
danne flere konstruktioner. Når jeg forsøgte, kom konstruktionerne ofte til at ligne nogle af dem, jeg
allerede havde lavet, og dette tog jeg som et tegn på at afslutte RepGridden.
Efter at have beskæftiget mig med RepGrid interviewet af to omgange, blev det således endeligt
afsluttet. Det viste sig at være en lang og vanskelig proces at udføre RepGridden, hvoraf det mest af
alt var vanskeligt at danne konstruktioner bl.a. som følge af selve den metodiske fremgangsmåde
for RepGrid. Nogle af disse vanskeligheder vil blive nærmere beskrevet i opgavens diskussion, se
afsnit 8.2. Med afslutningen af RepGridden havde jeg nu de endelige data, jeg skulle bruge til min
undersøgelse. Jeg fik computerprogrammet til at opstille data på 3 forskellige måder, i 3 forskellige
diagrammer, hhv. ’Display’, ’Focus Cluster’ og ’PrinGrid’. Det er disse 3 diagrammer, der udgør
data til den efterfølgende analyse. Præsentation af data i de 3 diagrammer samt analysen følger i
næste kapitel.
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Kapitel 7: Analyse
Dette kapitel indledes med en indføring i specialets anvendte analysemetode. Herudover består
kapitlet af en præsentation af data fra RepGridden i de 3 diagrammer Display, Focus Cluster og
PrinGrid, og undersøgelsens analyse foretages. Analysen består i alt af 3 delanalyser og følger
fremgangsmåden, som beskrives nedenfor i afsnit 7.1. Kapitlets opbygning er præget af skift
mellem delanalyser og præsentation af data. Således bliver de 3 diagrammer med data løbende
præsenteret, efterhånden som de bliver inddraget i de forskellige delanalyser, for at gøre det mest
muligt overskueligt og logisk for læseren. Inden kapitlets analyser forekommer, vil der, lige efter
præsentationen af det første diagram, indledningsvist være en uddybning af de dannede
konstruktioner. Denne er lavet for at give læseren et bedre indblik i mine konstruktioner og dermed
også øge forståelsen af de efterfølgende analyser. Kapitlet afsluttes med en kort tilbagevenden til
data, i form af de konstruerede narrativer, og der laves en kort sammenfatning af hele analysen.

7.1 Analysemetode
I analysen af de data, som er skabt via RepGrid interviewet, inddrages som nævnt 3 forskellige
diagrammer, hhv. Display, Focus Cluster og PrinGrid, som alle viser data på forskellige måder.
Fremgangsmåden for selve analysen tager primært udgangspunkt i bogen ”The Easy Guide to
Repertory Grids” af Devi Jankowicz (Jankowicz, 2003). Herudover er analysen også inspireret af
Emerald Publishing, som på deres hjemmeside præsenterer en kort og overskuelig guide til analyse
af RepGrid, i tråd med Jankowiczs beskrivelser (Emerald Publishing, 2019b). Jankowicz er
erhvervspsykolog og professor i konstruktivistisk ledelses psykologi på Edinburgh Business School
(ICP International Lab, 2016). Han er specialiseret i RepGrid metoden og har benyttet denne i
forskellige erhvervs- og ledelsesmæssige sammenhænge i mange år (Jankowicz, 2003). Jankowiczs
bog er en meget brugervenlig introduktion til RepGrid metoden. Den demonstrerer metoden trin for
trin, lige fra metodens oprindelse og anvendelse til forskellige måder at analysere RepGriddens data
på. Sideløbende optræder mange eksempler og små opgaver til læseren for at styrke forståelsen. I
min analyse tager jeg som nævnt udgangspunkt i Jankowicz og Emerald Publishings
fremgangsmåde, men, ud fra egne vurderinger og tidligere erfaringer med metoden gennem et
gruppeprojekt, har jeg tilpasset metoden flere steder, så den passer bedst muligt til min
undersøgelse. Nedenfor følger en gennemgang af analysemetoden, sådan som jeg har anvendt den.
Analysen består overordnet af to dele: en grundlæggende beskrivelse og en undersøgelse af
strukturer og sammenhænge. Den grundlæggende beskrivelse indeholder én delanalyse, mens
undersøgelsen af strukturer og sammenhænge indeholder to delanalyser. Den samlede analyse ser
derfor i overskrifter ud som følger:
Grundlæggende beskrivelse:
- Blikfang analyse
Undersøgelse af strukturer og sammenhænge:
- Focus Cluster analyse
- Principal Component analyse
De 3 delanalyser beskrives i det følgende.
Blikfang analyse:
Denne del tager udgangspunkt i diagrammet Display (se figur 4, s. 40). Her fokuseres på at zoome
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ud og se på dataene som helhed for at skabe overblik. Analysen er en simpel beskrivelse af, hvad
dataene viser, før man dykker mere ned i analyse og fortolkning af det (Jankowicz, 2003). Konkret
stilles spørgsmålet ”hvad indeholder dataene, og hvad falder dig ind, når du ser overordnet på det?”,
og spørgsmålet sættes i forhold til både emne, elementer, konstruktioner og scoringer.
Focus Cluster analyse:
Her tages udgangspunkt i diagrammet Focus Cluster (se figur 5, s. 44). Analysen består af 6 trin,
som først følges med fokus på elementerne og herefter med fokus på konstruktionerne. De 6 trin er
som følger (Jankowicz, 2003):
1) Kig på elementerne/konstruktionsparrene og læg mærke til, hvordan de er blevet
omrokerede. Hvilke elementer/konstruktionspar er blevet byttet rundt, så de nu er ved siden
af hinanden?
2) Se på formen på dendrogrammet for elementerne/konstruktionerne. Hvor mange tydelige
klynger er der?
3) Se på de fundne klynger i dendrogrammet. Følg 3a) ved fokus på elementer og 3b) ved
fokus på konstruktioner:
3a) For hver klynge af elementer undersøges: Ved hvilke konstruktionspar har disse
elementer fået lignende scoringer, og ved hvilke har elementerne fået mere forskellige
scoringer?
3b) For hver klynge af konstruktionspar undersøges: Ved hvilke elementer har disse
konstruktionspar fået lignende scoringer, og ved hvilke har konstruktionsparrene fået mere
forskellige scoringer?
4) Hvad kan de fremkomne fund fra punkt 1-3 have af betydning?
5) Se på dendrogrammet for elementerne/konstruktionerne. Hvilke to
elementer/konstruktionspar, placeret ved siden af hinanden, ligner hinanden mest, og hvor
stor er ligheden i procent? Find herefter de to elementer/konstruktionspar, der ligner
hinanden næstmest. Notér hvor stor procents lighed der er og find ud af, om disse to
elementer/konstruktionspar er en del af den samme klynge, som de første to
elementer/konstruktionspar, eller om de danner en ny klynge.
6) Fortsæt proceduren fra trin 5 med flere elementer/konstruktionspar placeret ved siden af
hinanden. Overvej hvilken betydning det fundne kan have.
Principal Component analyse:
Her tages udgangspunkt i diagrammet PrinGrid (se figur 8, s. 54). Ved hjælp af den lodrette og
vandrette akse i diagrammet opdeles diagrammet i 4 lige store felter, som udgør 4 klynger af
elementer og konstruktioner. For hvert felt gennemgås følgende punkter:
1) Hvilke elementer og konstruktioner indeholder feltet? Hvis nogle elementer/konstruktioner
ligger lige på grænsen mellem to felter eller ligger meget tæt på et andet felt, er der
mulighed for at placere disse i begge felter eller i det felt, hvor det vurderes at give bedst
mening.
2) Hvordan er elementernes og konstruktionernes placering i forhold til hinanden? Ligger de
tæt, eller er der nogen, der skiller sig ud ved at ligge længere fra de andre?
3) Hvordan er sammenhængen mellem feltets indhold af elementer/konstruktioner og indholdet
af elementer/konstruktioner i klyngerne, der opstod i Focus Cluster analysen?
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4) Se på meningen med feltets indhold. Hvad har elementerne og konstruktionerne til fælles?
Hvordan kan feltet samlet set beskrives?

7.2 Præsentation af data i Display
På næste side ses diagrammet Display og herefter følger en beskrivelse af diagrammet.
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Figur 4: Display
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Diagrammet Display viser en simpel oversigt over den færdige RepGrid. RepGriddens elementer
ses med rød skrift og er oplistet i rækkefølge efter, hvordan de blev indtastet i computerprogrammet
under udførelse af RepGridden. Konstruktionerne ses med blå skrift og er oplistet i rækkefølge
efter, hvornår de blev dannet i processen. Yderligere ses alle scoringerne i kassen i midten. Et 1-tal
indikerer, at et givent element passer på konstruktionen i venstre side, mens et 5-tal indikerer, at det
er konstruktionen i højre side, der passer. Bemærk at der ved en enkelt scoring, scoringen af
elementet ”Det første møde i musikken (M)” i forhold til konstruktionsparret udvikling i klientens
musikalske færdigheder >< ingen udvikling i klientens musikalske færdigheder, ses et udråbstegn.
Dette betyder ’ved ikke’ i den forstand, at det ikke var muligt at score elementet i forhold til
konstruktionsparret. Muligheden for at score ’ved ikke’ kan tilvælges gennem
computerprogrammet, og jeg valgte at tage denne mulighed med under udførelsen af RepGridden.

7.3 Uddybning af konstruktioner
Inden påbegyndelse af de forskellige analyser, vil jeg i dette afsnit uddybe mine konstruktioner, for
at give læseren den bedst mulige forståelse. Det vil variere hvor meget, de forskellige
konstruktionspar uddybes, alt efter hvor tydelige de står i sig selv.
Klienten bekræfter mig ikke i min oplevelse af relation >< klienten bekræfter mig i min oplevelse af
relation
Her drejer det sig om, hvorvidt klienten giver udtryk for at kunne lide den aktivitet, vi er ved, giver
udtryk for at kunne lide musikterapiforløbet eller giver udtryk for at kunne lide at være sammen
med mig. Når klienten giver udtryk for en eller flere af disse ting, opfatter jeg det som om, at jeg
bliver bekræftet i min oplevelse af relation.
Udvikling i klientens musikalske færdigheder >< ingen udvikling i klientens musikalske
færdigheder
Her er der tale om, hvorvidt jeg ser nye elementer i klientens musikalske færdigheder i forhold til,
hvad jeg tidligere har set.
Jeg er ikke i tvivl om, hvad jeg skal gøre >< jeg registrerer kortvarigt en tvivl om, hvad jeg skal
gøre
Her er der tale om, hvorvidt jeg mærker en tvivl hos mig i forhold til, hvordan jeg skal handle som
terapeut. Det er vigtigt at understrege, at jeg ved konstruktionen i højre side kun mærker en
kortvarig tvivl, og jeg behøver således ikke at være i tvivl gennem hele det narrativ, det drejer sig
om.
Jeg oplever i høj grad et tydeligt samarbejde >< jeg oplever i mindre grad et tydeligt samarbejde
Dette konstruktionspar angiver i hvor høj grad, klienten og jeg lytter til hinanden og begge bidrager
til den aktivitet, vi er ved. Desuden drejer det sig også om i hvor høj grad, vi er fokuserede på
hinanden og på det, vi gør sammen.
Jeg mærker ikke klientens følelser tydeligt >< jeg mærker klientens følelser tydeligt
Her er der tale om, hvorvidt klienten giver udtryk for følelser, sådan at disse følelser er tydelige for
mig. Samtidig handler det også om, hvorvidt klienten giver udtryk for at synes om at være i den
aktivitet, vi er ved. Ved konstruktionen jeg mærker klientens følelser tydeligt, er det derfor både
klientens følelser og mening om at være i den pågældende aktivitet, der er tydelig for mig.
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Overvejende terapeutstyret >< overvejende klientstyret
Dette konstruktionspar angiver, om aktiviteten i det pågældende narrativ mest er styret af klienten
eller af mig som terapeut.
Jeg oplever en ligeværdighed i relationen >< jeg oplever et mor-barn aspekt i relationen
Ved dette konstruktionspar handler det om hvilken rolle, jeg har som terapeut i samspillet med
klienten. Når jeg oplever en ligeværdighed i relationen, så har klienten og jeg en lige stor rolle og
lige stor betydning i samspillet, og i den forstand er vi meget ligeværdige partnere. Her tænker jeg
ikke over, at jeg er den voksne i det, vi gør sammen. Når jeg oplever et mor-barn aspekt i
relationen, så har jeg derimod en lidt større rolle og betydning i samspillet, og i den forstand er vi
således ikke helt ligeværdige partnere. Her føler jeg tydeligt, at jeg er den voksne i det, vi gør
sammen, og jeg føler, at jeg skal vise min tilstedeværelse som voksen tydeligt for klienten.
Samtidig mærker jeg, at der er brug for, at jeg udviser empati og er meget lyttende.
Jeg har en klar fornemmelse af et fælles opmærksomhedsfokus >< jeg er usikker på, om der er et
fælles opmærksomhedsfokus
Her drejer det sig om, hvorvidt jeg oplever, at klienten og jeg begge er fokuserede og
opmærksomme på det, vi gør sammen.
Stemningen er præget af seriøsitet og stor indlevelse >< stemningen er præget af lethed, leg og sjov
Ved den førstnævnte konstruktion drejer det sig om, at klienten og jeg er meget seriøse og
koncentrerede om det, vi gør sammen, og stemningen er derfor meget intens. Ved den anden
konstruktion er klienten og jeg ikke så seriøse eller koncentrerede om det, vi gør, men her har vi det
sjovt sammen og er meget udforskende. Her er stemningen mere let og ikke så intens.
Jeg fornemmer, at vi implicit føler, siger og oplever det samme >< jeg ved ikke, om vi implicit
føler, siger og oplever det samme
Her drejer det sig om, hvorvidt jeg oplever, at klienten og jeg føler det samme, har samme
opfattelse af situationen, har fokus på det samme samt formidler et fælles budskab eller har et fælles
udtryk. Alle disse ting forekommer uden, at vi sætter ord på det. Overordnet drejer det sig derfor
også om afstemning mellem mig og klienten. Ved afstemning justerer og tilpasser vi os efter
hinanden, så vi er på bølgelængde. Ved dette konstruktionspar handler det derfor både om, om vi
afstemmer vores følelser, opfattelse, fokus og formidling/udtryk.

7.4 Blikfang analyse
Denne analyse tager udgangspunkt i diagrammet Display, som er præsenteret ovenfor, se s. 40.
Når jeg danner mig et umiddelbart overblik over RepGriddens elementer, de 15 narrativer, ved
udelukkende at se på deres navne (og ikke tænke over deres indhold), falder det mig ind, at de
virker ret forskellige. Tilsammen virker elementerne til at afspejle stor variation, bl.a. i form af
forskellige aktiviteter i musikterapien (herunder bl.a. både sang, improvisation, tegning, samtale og
tursamspil), forskellige tidspunkter i terapiforløbene (både elementer fra begyndelse af afslutning af
forløbene) og forskellige stemninger og følelser (herunder bl.a. glæde, uhyggeligt, blive rørt,
forventning og humor).
Når jeg danner mig et umiddelbart overblik over RepGriddens konstruktioner, falder det mig først
ind, at der ikke er dannet så mange konstruktioner, set i forhold til antallet af elementer og den tid,
der er brugt på selve RepGrid interviewet. Dette bekræfter, at processen med at udføre RepGridden
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og danne konstruktioner jf. afsnit 6.7 var vanskelig. Dernæst, før der dykkes mere ned i analyse og
fortolkning (som finder sted i de næste delanalyser), lægger jeg mærke til, at konstruktionerne
afspejler flere forskellige bestanddele, som alle umiddelbart kan bidrage til beskrivelsen af min
oplevelse af den musikterapeutiske relation. Jeg bider her mærke i ord og formuleringer som
samarbejde, ligeværdighed, klienten bekræfter mig, udvikling, fælles opmærksomhedsfokus, tvivl,
mærker følelser, klientstyret, stemningen, mor-barn aspekt, terapeutstyret samt implicit føler, siger
og oplever det samme.
Ved at se overordnet på scoringerne i RepGridden falder det mig ind, at der umiddelbart er mange
og flest 1’ere, hvilket indikerer, at der overordnet er størst vægt mod konstruktionerne oplistet i
venstre side af diagrammet. Der er kun en enkelt scoring, som er angivet ’ved ikke’, og dette viser,
at næsten alle elementer har været mulige at score og sætte i forhold til alle de forskellige
konstruktioner.
Hvis man ser på scoringerne, i vandrette rækker, ud fra de enkelte konstruktionspar, så lægger jeg
mærke til, at alle konstruktionspar indeholder rimelig varierede scoringer. Scoringerne fordeler sig
overordnet over hele skalaen 1-5. Dog stikker konstruktionsparret jeg har en klar fornemmelse af et
fælles opmærksomhedsfokus >< jeg er usikker på, om der er et fælles opmærksomhedsfokus lidt ud,
idet der her er scoret rigtig mange 1’ere og herudover kun en enkelt 2’er, 4’er og 5’er. Med
scoringer, der fordeler sig over hele skalaen, må både konstruktionerne oplistet i højre og venstre
side af diagrammet siges at have en vis betydning. Heraf tolker jeg, at alle konstruktioner i større
eller mindre grad er vigtige i forhold til at beskrive den terapeutiske relation. Ved det ene
konstruktionspar, der stikker lidt ud, er der en klar overvægt mod konstruktionen i venstre side.
Heraf tolker jeg, at fælles opmærksomhedsfokus, og i særdeleshed min egen klare fornemmelse af
fælles opmærksomhedsfokus, er en vigtig del af den terapeutiske relation.
Hvis man ser på scoringerne i lodrette rækker, ud fra de enkelte elementer, så er det her kun ved
nogle elementer, at scoringerne fordeler sig over hele skalaen, mens der ved andre elementer er et
mere entydigt billede med en overvægt mod konstruktionerne oplistet i venstre side af diagrammet.
Overordnet ses der således rimelig stor variation i måden, hvorpå de forskellige elementer er scoret
og dermed også variation i måden, hvorpå elementerne og deres indhold kan beskrives. Heraf tolker
jeg, at alle elementer er vigtige i forhold til at beskrive min oplevelse af den musikterapeutiske
relation.

7.5 Sammenfatning af den grundlæggende beskrivelse
Gennem analysens første del, den grundlæggende beskrivelse (bestående af blikfang analysen), er
det blevet tydeligt, at RepGriddens elementer overordnet set er ret forskellige og tilsammen viser
stor variation i deres indhold. RepGriddens konstruktioner afspejler tilsammen flere forskellige
bestanddele, som alle umiddelbart kan bidrage til beskrivelsen af min oplevelse af terapeutisk
relation. Set ud fra scoringerne indeholder RepGridden flest 1’ere, hvilket indikerer, at der
overordnet er størst vægt mod konstruktionerne oplistet i venstre side af diagrammet Display. Det er
blevet tydeligt, at alle konstruktioner og alle elementer er vigtige i forhold til at beskrive min
oplevelse af den musikterapeutiske relation. Det er heraf især tydeligt, at fælles
opmærksomhedsfokus er en vigtig del af beskrivelsen af relationen.

7.6 Præsentation af data i Focus Cluster
På næste side ses diagrammet Focus Cluster og herefter følger en beskrivelse af diagrammet.
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Figur 5: Focus Cluster
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Formålet med Focus Cluster diagrammet er at fremhæve sammenhænge i RepGridden, både i
forhold til konstruktioner, elementer og scoringer, så disse sammenhænge hurtigt og nemt kan ses.
Dette gøres ved at bytte rundt på RepGriddens konstruktionspar og elementer og deres forskellige
rækker/kolonner af scoringer således, at de konstruktionspar eller elementer, der ligner hinanden
mest (har flest lignende scoringer), placeres ved siden af hinanden (Jankowicz, 2003). De grå
nuancer, der markerer nogle af scoringerne, understreger sammenhængene i diagrammet, og her er
alle 3’ere fremhævet med lys grå, alle 4’ere og 5’ere med mørk grå, mens 1’ere og 2’ere er uden
farve.
I højre side af diagrammet vises to dendrogrammer, ét for konstruktionerne og ét for elementerne,
med hhv. blå og rød farve. Dendrogrammerne viser ligeledes sammenhængene i RepGridden
illustreret ved grene på et træ, der viser hhv. konstruktionsparrenes og elementernes ligheder i
procent (Emerald Publishing, 2019b). På denne måde er det muligt at aflæse præcis, hvor stor
sammenhængen er mellem to konstruktionspar eller elementer placeret ved siden af hinanden
(Jankowicz, 2003). Punktet, hvor to grene mødes, for enten to elementer eller to konstruktionspar,
angiver, hvor stor procents sammenhæng der er. Ligeledes er det muligt at se ligheder mellem større
grupper af konstruktionspar eller elementer ved at se på, hvordan grenene samler sig i klynger
(Emerald Publishing, 2019b).

7.7 Focus Cluster analyse
Denne analyse tager udgangspunkt i diagrammet Focus Cluster, som netop er præsenteret, se s. 44.
Analysen har først fokus på RepGriddens elementer og herefter på konstruktionerne.
7.7.1 Elementer
Næsten alle elementerne er blevet omrokerede i Focus Cluster diagrammet, så de nu er placeret i en
ny rækkefølge end den, der var i diagrammet Display. Dermed er alle elementerne nu også placeret
ved siden af andre elementer end før.
Når man ser på formen på dendrogrammet for elementerne, bliver det tydeligt, at der overordnet er
to større klynger. Den første klynge består af 4 elementer og er markeret med en grøn ring på figur
6 nedenfor. Klyngen vil blive omtalt som ’grøn klynge’. Den anden klynge består af 9 elementer og
er markeret med en blå ring på figur 6. Klyngen vil blive omtalt som ’blå klynge’.
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Figur 6: Klynger af elementer

Ovenstående figur 6 er kun et uddrag af diagrammet Focus Cluster, lavet for at illustrere opdelingen
af elementerne i klynger. Der henvises derfor stadig til hele diagrammet, s. 44, under den videre
gennemgang af denne analyse.
Grøn klynge består således af følgende elementer:
”Jeg trækker mig fra samspillet (M)”
”L bliver rørt og fortæller om oplevelse (L)”
”Tegning med venskabstegn (M)”
”Det første møde i musikken (M)”.
Blå klynge består af følgende elementer:
”Tydelig begejstring og glæde (M)”
”Forventning og humor opbygges i samspillet (J)”
”Humor i tursamspillet (J)”
”Tursamspillet er blevet en indforstået del af vores samspil (L)”
”Vi spiller noget, der lyder uhyggeligt (M)”
”En ny måde at spille sammen på (L)”
”Vi synger Js sang med koncentration og indlevelse (J)”
”Vi synger sammen for første gang (L)”
”Fælles afslutning (L)”
Ser man ud over de to store klynger, er der to elementer, som står lidt udenfor, nemlig
”Improvisation for første gang (L)” og ”Nyt element i tursamspillet (J)”. Grøn klynge kan
underinddeles i to mindre klynger således, at de to øverste elementer i klyngen danner en lille
klynge sammen og de to nederste elementer danner en anden lille klynge. Disse mindre klynger vil
blive omtalt som hhv. øverste og nederste del af grøn klynge. Blå klynge kan også underinddeles i
to mindre klynger. Her er det klyngens øverste 5 elementer, der klynger sig sammen, og de 4
nederste elementer der klynger sig sammen. Disse mindre klynger vil blive omtalt som hhv. øverste
og nederste del af blå klynge. Det er muligt at lave yderligere underinddelinger i blå klynge, men
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dette er fravalgt for ikke at få for mange små klynger og for at se på lidt mere overordnede
sammenhænge mellem elementerne.
I det følgende vil der blive fokuseret på sammenhænge inden for de enkelte klynger samt
efterfølgende på betydningen af disse sammenhænge.
Når man ser på øverste del af grøn klynge, så har klyngens to elementer langt hen ad vejen lignende
scoringer, idet der ikke er mere end to scoringspoints forskel mellem elementerne ved de forskellige
konstruktionspar. Dog er der to undtagelser, hvor de to elementer er meget forskellige fra hinanden.
Det er ved konstruktionsparret jeg har en klar fornemmelse af et fælles opmærksomhedsfokus ><
jeg er usikker på, om der er et fælles opmærksomhedsfokus, hvor scoringerne er hhv. 1 og 5, og det
er ved jeg mærker ikke klientens følelser tydeligt >< jeg mærker klientens følelser tydeligt, hvor
scoringerne er hhv. 1 og 4.
De to elementer i nederste del af grøn klynge har udelukkende lignende scoringer, med højest to
scoringspoints forskel. Dog ses der en forskel på elementerne i forhold til konstruktionsparret
udvikling i klientens musikalske færdigheder >< ingen udvikling i klientens musikalske
færdigheder, da elementet ”Det første møde i musikken (M)” her er scoret med ’ved ikke’.
Når man ser på øverste del af blå klynge, så har klyngens 5 elementer langt de fleste steder fået
lignende scoringer, med ikke mere end to scoringspoints forskel. Heraf er det markant, at klyngens
elementer har fuldstændig ens scoringer ved konstruktionsparrene jeg oplever en ligeværdighed i
relationen >< jeg oplever et mor-barn aspekt i relationen og jeg har en klar fornemmelse af et
fælles opmærksomhedsfokus >< jeg er usikker på, om der er et fælles opmærksomhedsfokus.
Klyngens elementer adskiller sig mere fra hinanden ved konstruktionsparrene jeg mærker ikke
klientens følelser tydeligt >< jeg mærker klientens følelser tydeligt og stemningen er præget af
seriøsitet og stor indlevelse >< stemningen er præget af lethed, leg og sjov, idet der her er stor
forskel i scoringerne. Ved sidstnævnte konstruktionspar skiller elementet ”Tursamspillet er blevet
en indforstået del af vores samspil (L)” sig ud, idet den scorer 4, i modsætning til de andre
elementer, som udelukkende scorer 1 eller 2.
De 4 elementer i nederste del af blå klynge har ligeledes langt de fleste steder fået lignende
scoringer, med ikke mere end to scoringspoints forskel. Heraf er det markant, at klyngens elementer
er scoret fuldstændig ens ved de 3 konstruktionspar stemningen er præget af seriøsitet og stor
indlevelse >< stemningen er præget af lethed, leg og sjov, jeg har en klar fornemmelse af et fælles
opmærksomhedsfokus >< jeg er usikker på, om der er et fælles opmærksomhedsfokus samt jeg
fornemmer at vi implicit føler, siger og oplever det samme >< jeg ved ikke om vi implicit føler,
siger og oplever det samme. Klyngens elementer adskiller sig meget fra hinanden ved
konstruktionsparrene jeg mærker ikke klientens følelser tydeligt >< jeg mærker klientens følelser
tydeligt og klienten bekræfter mig ikke i min oplevelse af relation >< klienten bekræfter mig i min
oplevelse af relation.
Ovenstående viser tydeligt, at der inden for de enkelte klynger er mange lignende scoringer mellem
klyngernes elementer. Dermed er der også en god sammenhæng mellem elementerne i klyngerne.
Når jeg zoomer ud og ser på de klynger af og sammenhænge mellem elementer, som er kommet til
syne via Focus Cluster diagrammet, så får jeg nogle tanker om disse klynger og sammenhænge og
nogle måder at fortolke dem på. Disse tanker og fortolkninger følger i de næste afsnit.
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I den blå klynge ser jeg rigtig god sammenhæng mellem elementerne i både den øverste og nederste
del af klyngen. I den øverste del af klyngen ser jeg god sammenhæng mellem de 5 elementer, især
fordi jeg nu får øje på, at de har det til fælles, at de alle indeholder humor, glæde og/eller det at
grine sammen. Det bliver tydeligt for mig, at det netop er dét, der primært binder de 5 elementer
sammen. I nogle af elementerne er det mest glæde, der er fremtrædende, og i andre er det mest
humor. I elementet ”Tursamspillet er blevet en indforstået del af vores samspil (L)” er glæden og
humoren ikke delt mellem klienten og mig, til forskel fra de andre elementer. Her er det i stedet en
tydelig glæde, som udelukkende er hos mig, idet jeg glæder mig over, at klienten pludselig selv
tager initiativ til at starte vores tursamspil, som dermed er blevet en indforstået del af vores samspil.
Derfor giver det også mening, at dette element skiller sig lidt ud fra de andre i klyngen, når man ser
på scoringerne i forhold til konstruktionsparret stemningen er præget af seriøsitet og stor indlevelse
>< stemningen er præget af lethed, leg og sjov. Via Focus Cluster diagrammets opstilling af denne
klynge, får jeg dermed øje på, at klyngens elementer har en indholdsmæssig sammenhæng i form af
humor, glæde og/eller grin. Denne sammenhæng fortæller mig, at humor, glæde og/eller grin er
relevant i beskrivelsen af den terapeutiske relation. I den nederste del af blå klynge ser jeg rigtig
god sammenhæng mellem de 4 elementer, og denne sammenhæng bliver især tydelig for mig, når
jeg ser på de konstruktioner, hvor de 4 elementer er scoret helt ens: i alle elementer er der et klart
fælles opmærksomhedsfokus, stemningen er præget af seriøsitet og stor indlevelse, og jeg
fornemmer, at klienten og jeg implicit føler, siger og oplever det samme. Det bliver tydeligt for mig,
at netop disse ting binder de 4 elementer sammen. Når jeg tager dette i betragtning og samtidig
tænker på indholdet af de 4 elementer, så tolker jeg, at alle elementerne indeholder stor intensitet,
og gennem musikken skaber klienten og jeg et fælles udtryk, hvori vi formidler et budskab, som
føles vigtigt.
I den grønne klynge ser jeg rigtig god sammenhæng mellem elementerne i den nederste del af
klyngen, mens jeg i den øverste del af klyngen har lidt sværere ved at se sammenhængen. I den
øverste del af grøn klynge kan jeg ikke rigtig finde så mange specifikke ting, der specielt binder de
to elementer sammen. De er scoret ens ved mange af konstruktionsparrene og har på den måde en
sammenhæng, men jeg har svært ved at se denne sammenhæng tydeligt. Jeg tænker, at dette måske
kan skyldes, at de to elementer blandt andet adskiller sig ved, at jeg ved det ene oplever et fælles
opmærksomhedsfokus, mens jeg ikke gør det ved det andet. Jf. blikfang analysen ved vi, at netop
fælles opmærksomhedsfokus er en vigtig del af min oplevelse af relationen, og dette kan således
måske gøre, at jeg opfatter de to elementer ret forskelligt, selvom de egentlig, som følge af deres
scoringer, ligner hinanden meget på en del punkter. I den nederste del af grøn klynge ser jeg rigtig
god sammenhæng mellem klyngens to elementer, fordi jeg nu får øje på, at de har det til fælles, at
klienten udtrykker sig over for mig, og jeg har en klar fornemmelse af, at det er et vigtigt budskab,
der udtrykkes. Jeg kan heraf se, at kommunikation og gensidighed er fremtrædende i begge
elementer, og desuden er både klienten og jeg meget rolige og har stor indlevelse. Netop disse ting
er for mig med til at binde de to elementer sammen.
I det følgende og den sidste del af analysen af elementerne i Focus Cluster vil der blive fokuseret på
elementernes procentvise sammenhæng samt betydningen heraf.
Ser man efter de to elementer, der ligner hinanden mest, bliver det tydeligt, at der er hele 4 par af
elementer, der ligner hinanden lige meget, og som samtidig er dem, der ligner hinanden mest. Disse
4 par af elementer har således den største procentvise sammenhæng, med ca. 85 % sammenhæng.
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Det drejer sig om følgende 4 par af elementer:
”Forventning og humor opbygges i samspillet (J)” og ”Humor i tursamspillet (J)”
”Humor i tursamspillet (J)” og ”Tursamspillet er blevet en indforstået del af vores samspil (L)”
”En ny måde at spille sammen på (L)” og ”Vi synger Js sang med koncentration og indlevelse (J)”
”Vi synger sammen for første gang (L)” og ”Fælles afslutning (L)”
Der er to par af elementer, som har den næststørste procentvise sammenhæng, med ca. 82 %
sammenhæng. Det drejer sig om følgende to par af elementer:
” Tursamspillet er blevet en indforstået del af vores samspil (L)” og ”Vi spiller noget, der lyder
uhyggeligt (M)”
” Vi synger Js sang med koncentration og indlevelse (J)” og ”Vi synger sammen for første gang
(L)”
Disse to par af elementer er en del af hhv. øverste del af blå klynge og nederste del af blå klynge.
Der dannes derfor ingen nye klynger ved at se på elementerne parvis i procentvis sammenhæng. De
to elementer ” Vi synger Js sang med koncentration og indlevelse (J)” og ”Vi synger sammen for
første gang (L)” binder den nederste blå klynge sammen, så alle klyngens elementer har en
sammenhæng med hinanden på mindst 82 %.
Der er et enkelt par af elementer, som efter de allerede nævnte par af elementer har størst procentvis
sammenhæng. Det drejer sig om ”Tydelig begejstring og glæde (M)” og ”Forventning og humor
opbygges i samspillet (J)”, som har ca. 80 % sammenhæng. Dette par af elementer er ligeledes en
del af den øverste del af blå klynge. Således kan det siges, at disse to elementer binder den øverste
blå klynge sammen, så alle klyngens elementer har en sammenhæng med hinanden på mindst 80 %.
Gennem ovenstående bliver det tydeligt, at der er rigtig mange par af elementer samt flere af
klyngerne af elementer, der har en sammenhæng på 80 % eller derover. Alle disse par af elementer
samt klynger af elementer er placeret inden for den blå klynge. Jeg kan derfor se, at den blå klynge
har større sammenhæng mellem elementerne end den grønne klynge, og jeg tolker heraf, at den blå
klynge er den vigtigste af de to klynger.
7.7.2 Konstruktioner
Alle konstruktionsparrene er blevet omrokerede i Focus Cluster diagrammet, så de nu er placeret i
en anden rækkefølge end den, der var i diagrammet Display. Dermed er næsten alle
konstruktionsparrene nu også placeret ved siden af andre konstruktionspar end før.
Når man ser på formen på dendrogrammet for konstruktionerne bliver det tydeligt, at der overordnet
er to større klynger. Den første klynge består af 4 konstruktionspar og er markeret med en rød ring
på figur 7 nedenfor. Klyngen vil blive omtalt som ’rød klynge’. Den anden klynge består af 5
konstruktionspar og er markeret med en gul ring på figur 7. Klyngen vil blive omtalt som ’gul
klynge’.

49

Figur 7: Klynger af konstruktionspar

Ovenstående figur 7 er kun et uddrag af diagrammet Focus Cluster, lavet for at illustrere opdelingen
af konstruktionspar i klynger. Der henvises derfor stadig til hele diagrammet, s. 44, under den
videre gennemgang af denne analyse.
Rød klynge består således af følgende konstruktionspar:
udvikling i klientens musikalske færdigheder >< ingen udvikling i klintens musikalske færdigheder
overvejende terapeutstyret >< overvejende klientstyret
jeg mærker ikke klientens følelser tydeligt >< jeg mærker klientens følelser tydeligt
klienten bekræfter mig ikke i min oplevelse af relation >< klienten bekræfter mig i min oplevelse af
relation
Gul klynge består af følgende konstruktionspar:
jeg har en klar fornemmelse af et fælles opmærksomhedsfokus >< jeg er usikker på, om der er et
fælles opmærksomhedsfokus
jeg fornemmer, at vi implicit føler, siger og oplever det samme >< jeg ved ikke, om vi implicit føler,
siger og oplever det samme
jeg er ikke i tvivl om, hvad jeg skal gøre >< jeg registrerer kortvarigt en tvivl om, hvad jeg skal
gøre
jeg oplever en ligeværdighed i relationen >< jeg oplever et mor-barn aspekt i relationen
jeg oplever i høj grad et tydeligt samarbejde >< jeg oplever i mindre grad et tydeligt samarbejde
Ud over de to store klynger er der derfor et konstruktionspar tilbage, som står lidt udenfor, nemlig
stemningen er præget af seriøsitet og stor indlevelse >< stemningen er præget af lethed, leg og
sjov. Gul klynge kan underinddeles i to mindre klynger, sådan at de to øverste konstruktionspar i
klyngen danner en lille klynge sammen, og de 3 nederste konstruktionspar danner en anden lille
klynge. Disse mindre klynger vil blive omtalt som hhv. øverste og nederste del af gul klynge. Det er
muligt at lave yderligere underinddelinger i både gul og rød klynge, men dette er fravalgt for ikke at
få for mange små klynger og for at se på lidt mere overordnede sammenhænge mellem
konstruktionsparrene.
I det følgende vil der blive fokuseret på sammenhænge inden for de enkelte klynger samt
efterfølgende på betydningen af disse sammenhænge.
Når man ser på rød klynge, så er scoringerne for klyngens 4 konstruktionspar meget blandede. Ved
nogle elementer har konstruktionsparrene lignende scoringer, men ved mange andre elementer er
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der meget forskellige scoringer. Det er karakteristisk, at konstruktionsparrene scorer helt ens ved to
elementer, nemlig ”Improvisation for første gang (L)” og ”Tegning med venskabstegn (M)”.
De to konstruktionspar i øverste del af gul klynge har langt de fleste steder fået lignende scoringer,
idet der her ikke er mere end 1 scoringspoints forskel mellem konstruktionsparrene ved de
forskellige elementer og et enkelt sted to scoringspoints forskel. Der er kun to undtagelser, hvor de
to konstruktionspar har meget forskellige scoringer og dermed adskiller sig meget fra hinanden. Det
er ved elementerne ”Improvisation for første gang (L)” og ”L bliver rørt og fortæller om oplevelse
(L)”, hvor scoringerne begge steder er 1 og 5. Det er herudover karakteristisk, at klyngens to
konstruktionspar ved hele 9 ud af de 15 forskellige elementer har fuldstændig ens scoringer.
Dermed er der samlet set en tydelig og tæt sammenhæng mellem de to konstruktionspar i denne
klynge.
Når man ser på nederste del af gul klynge, så har klyngens 3 konstruktionspar ligeledes langt de
fleste steder fået lignende scoringer, med ikke mere end to scoringspoints forskel. Heraf er det
markant, at klyngens konstruktionspar har fuldstændig ens scoringer ved elementerne ”Jeg trækker
mig fra samspillet (M)”, ”Tursamspillet er blevet en indforstået del af vores samspil (L)” og ”Vi
synger sammen for første gang (L)”. Klyngens konstruktionspar adskiller sig en del mere fra
hinanden ved et enkelt element, nemlig ”Nyt element i tursamspillet (J)”, idet der her er større
forskel i scoringerne.
Gennem ovenstående står det klart, at det er forskelligt, hvor stor sammenhængen er mellem
konstruktionsparrene inden for de forskellige klynger. Der er tydeligst en god sammenhæng mellem
konstruktionsparrene i den gule klynge frem for den røde klynge, og heraf er det især i den øverste
del af gul klynge, at sammenhængen er stor og markant. Når jeg zoomer ud og ser på de klynger af
og sammenhænge mellem konstruktioner, som er kommet til syne via Focus Cluster diagrammet, så
får jeg nogle tanker om disse klynger og sammenhænge og nogle måder at fortolke dem på. Disse
tanker og fortolkninger følger i de næste afsnit.
I den øverste del af gul klynge ser jeg rigtig god sammenhæng mellem de to konstruktionspar. Det
giver for mig mening, at når jeg fornemmer et klart fælles opmærksomhedsfokus, så kan jeg også
mærke, at klienten og jeg implicit føler, siger og oplever det samme. Omvendt, hvis der ikke er et
klart fælles opmærksomhedsfokus, så kan jeg heller ikke vide, om vi implicit føler, siger og oplever
det samme. På denne måde er de to konstruktionspar afhængige af hinanden, og heraf får jeg øje på,
at de har det til fælles, at det drejer sig om afstemning. Afstemning er jf. afsnit 7.3 allerede en del af
min forståelse af konstruktionsparret, som omhandler det at føle, sige og opleve det samme, men
her bliver afstemningen også det, som begge konstruktionspar har til fælles. Det drejer sig om
graden af afstemning af både fokus, følelser og vores opfattelse af den givne situation. Jeg kan
derfor tolke, at jo tydeligere jeg fornemmer et fælles opmærksomhedsfokus og mærker, at vi
implicit siger, føler og oplever det samme, jo større er afstemningen mellem os. På denne måde
bliver afstemning en del af de to konstruktionspars indhold, og dermed anser jeg også afstemning
som en relevant del af beskrivelsen af den terapeutiske relation.
I den nederste del af gul klynge ser jeg også god sammenhæng mellem klyngens konstruktionspar.
Det giver for mig mening, at når jeg oplever et tydeligt samarbejde mellem mig og klienten, så er vi
også ligeværdige i relationen. Jf. mine uddybninger af konstruktionerne, så er der i samarbejdet
fokus på, at både klienten og jeg byder ind, og vi har dermed en lige stor rolle. Det, at vi har en lige

51

stor rolle, er netop en del af min forståelse af, at vi er ligeværdige. Omvendt, hvis der i stedet er et
mor-barn aspekt i relationen, så er der ikke et lige så tydeligt samarbejde, idet jeg i mor-barn
aspektet har en større rolle, og vi dermed ikke er helt ligeværdige. Når klienten og jeg er
ligeværdige og samarbejder, så har vi altså lige store roller og byder begge ind. Heraf giver det
mening for mig, at når dette er til stede, så er jeg heller ikke i tvivl om, hvad jeg som terapeut skal
gøre. Hvis det ikke er til stede, kan jeg derimod kortvarigt blive i tvivl om, hvad jeg skal gøre. På
den måde hænger de 3 konstruktionspar sammen. Ud fra nederste del af gul klynge kan jeg dermed
samlet set tolke, at samarbejde og ligeværdighed går hånd og i hånd, og tilstedeværelsen af dette gør
mig mere sikker som terapeut, hvorimod jeg kan blive usikker, når samarbejdet og ligeværdigheden
ikke er der eller ikke er lige så tydeligt til stede.
I den røde klynge er sammenhængen mellem de 4 konstruktionspar som nævnt ikke lige så stor, og
dette kan jeg nikke genkendende til. Det bliver tydeligt for mig, at jeg ikke på samme måde som
ved øverste og nederste del af gul klynge kan kæde konstruktionerne sammen. Man kan dermed
ikke sige, at når klienten bekræfter mig i min oplevelse af relation, så mærker jeg også klientens
følelser tydeligt, der er ingen udvikling i klientens musikalske færdigheder, og samtidig er
aktiviteten overvejende klientstyret – og man kan heller ikke sige det omvendte. Disse 4 ting
hænger altså ikke nødvendigvis sammen, og det virker heller ikke logisk for mig, at de skulle gøre
det. Dog er der faktisk en sammenhæng mellem de 4 konstruktionspar i de to tilfælde
”Improvisation for første gang (L)” og ”Tegning med venskabstegn (M)”, hvor
konstruktionsparrene netop har helt ens scoringer. Sammenhængen er dog kun til stede ved netop
disse to elementer, og jeg tolker derfor, at sammenhængen mellem klyngens konstruktionspar
overordnet set ikke er specielt tydelig.
I det følgende og den sidste del af analysen af konstruktionerne i Focus Cluster vil der blive
fokuseret på konstruktionsparrenes procentvise sammenhæng samt betydningen heraf.
De to konstruktionspar, der har den største procentvise sammenhæng og dermed ligner hinanden
mest, er jeg er ikke i tvivl om, hvad jeg skal gøre >< jeg registrerer kortvarigt en tvivl om, hvad jeg
skal gøre og jeg oplever en ligeværdighed i relationen >< jeg oplever et mor-barn aspekt i
relationen. Disse to konstruktionspar har en sammenhæng på ca. 85 %. De to konstruktionspar, der
ligner hinanden næstmest, er jeg oplever en ligeværdighed i relationen >< jeg oplever et mor-barn
aspekt i relationen og jeg oplever i høj grad et tydeligt samarbejde >< jeg oplever i mindre grad et
tydeligt samarbejde. Sammenhængen mellem disse to konstruktionspar er ca. 80 %. De to
konstruktionspar med størst sammenhæng og de to med næststørst sammenhæng er alle en del af
samme klynge, nemlig den nederste del af gul klynge. Der dannes derfor ingen nye klynger ved at
se på konstruktionsparrene parvis i procentvis sammenhæng. De nævnte to konstruktionspar, som
har næststørst sammenhæng, binder den nederste del af gul klynge sammen, så de 3
konstruktionspar i klyngen tilsammen har en sammenhæng med hinanden på mindst 80 %.
De to konstruktionspar, der, efter de allerede nævnte par, har størst sammenhæng, er jeg har en klar
fornemmelse af et fælles opmærksomhedsfokus >< jeg er usikker på, om der er et fælles
opmærksomhedsfokus og jeg fornemmer, at vi implicit føler, siger og oplever det samme >< jeg ved
ikke, om vi implicit føler, siger og oplever det samme. Her er sammenhængen ca. 78 %. Disse to
konstruktionspar udgør tilsammen den øverste del af gul klynge.
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Gennem ovenstående kan man dermed se, at konstruktionsparrene i den øverste del af gul klynge
har en sammenhæng på 78 %, og at konstruktionsparrene i den nederste del af gul klynge tilsammen
har en sammenhæng på mindst 80 %. Jeg kan derfor udlede, at gul klynge som helhed har en tydelig
sammenhæng på mindst 78 %. Sammenligner man gul klynge med rød klynge, så fremgår det af
dendrogrammet for konstruktionerne, at konstruktionsparrene i rød klynge har en sammenhæng på
mindst ca. 70 %. Det bliver derfor tydeligt, at den gule klynge har større sammenhæng mellem
konstruktionsparrene end den røde klynge, og jeg tolker heraf, at den gule klynge er den vigtigste af
de to klynger.

7.8 Præsentation af data i PrinGrid
På næste side ses diagrammet PrinGrid og herefter følger en beskrivelse af diagrammet.
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Figur 8: PrinGrid
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Diagrammet PrinGrid viser overordnet sammenhænge og forskelle mellem konstruktioner og
elementer (Emerald Publishing, 2019b).
I centrum af diagrammet ses en vandret og lodret akse, som krydser hinanden. Disse er lavet i
computerprogrammet ud fra en kompliceret udregning og med et kompliceret formål. Dette har dog
ingen betydning for analysen af diagrammet i denne opgave, og jeg vil således ikke gå yderligere
ind i beskrivelsen af disse akser. Akserne bliver dog brugt rent visuelt i analysen til at opdele
diagrammet i 4 lige store felter.
Konstruktionernes placering i diagrammet er markeret med et blåt kryds, og to konstruktioner, som
tilsammen udgør et konstruktionspar, er forbundet med en lige linje (lys blå), som krydser
skæringspunktet for de omtalte to akser (Abrams, 2016). Elementernes placering er markeret med
en rød prik i diagrammet.
Konstruktionernes og elementernes sammenhænge og forskelle er illustreret ved, at de, der ligger
tættest på hinanden og derved samler sig i klynger, har størst sammenhæng og ligner hinanden
mest, mens de, der ligger langt fra hinanden, er forskellige og har mindre sammenhæng. Dette gør
sig både gældende, når man ser på konstruktionerne indbyrdes, på elementerne indbyrdes samt på
konstruktioner og elementer på samme tid, som en helhed (Abrams, 2016; Jankowicz, 2003).

7.9 Principal Component analyse
Udgangspunktet for denne analyse er diagrammet PrinGrid, se. s. 54. Jf. afsnit 7.1 tager analysen
udgangspunkt i 4 felter, som diagrammet PrinGrid opdeles i. Felterne vil blive kaldt hhv. øverste
venstre felt, øverst højre felt, nederste venstre felt samt nederste højre felt og de gennemgås i det
følgende et ad gangen.
7.9.1 Øverste venstre felt
Det øverste venstre felt i PrinGrid diagrammet indeholder følgende elementer:
”Tydelig begejstring og glæde (M)”
”Forventning og humor opbygges i samspillet (J)”
”Humor i tursamspillet (J)”
”Vi spiller noget, der lyder uhyggeligt (M)”
”Tursamspillet er blevet en indforstået del af vores samspil (L)”
Feltet indeholder følgende konstruktioner:
ingen udvikling i klientens musikalske færdigheder
stemningen er præget af lethed, leg og sjov
overvejende klientstyret
jeg mærker klientens følelser tydeligt
jeg har en klar fornemmelse af et fælles opmærksomhedsfokus
klienten bekræfter mig i min oplevelse af relation
De to sidstnævnte konstruktioner ligger lige på grænsen mellem dette felt og det nederste venstre
felt. Jeg vælger at inddrage konstruktionerne i begge felter.
Feltets konstruktioner og elementer ligger rimelig tæt samlet i en klynge. Der er ikke nogen, der
skiller sig ud ved at ligge afsides fra de andre, og der er derfor en nogenlunde god sammenhæng
mellem feltets elementer og konstruktioner. Det er værd at bemærke, at de to konstruktioner jeg har
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en klar fornemmelse af et fælles opmærksomhedsfokus og klienten bekræfter mig i min oplevelse af
relation er placeret i præcis samme punkt. Det er karakteristisk, at feltets 5 elementer svarer præcist
til indholdet af den øverste del af blå klynge i Focus Cluster analysen af elementerne (se figur 6, s.
46). Ser man på feltets konstruktioner, så indeholder feltet alle 4 konstruktioner, som dannede den
røde klynge i Focus Cluster analysen af konstruktionerne (se figur 7, s. 50). Konstruktionen jeg har
en klar fornemmelse af et fælles opmærksomhedsfokus tilhører en anden klynge i Focus Cluster
analysen, og konstruktionen stemningen er præget af lethed, leg og sjov var i den tidligere analyse
ikke en del af en klynge. Overordnet er der derfor god sammenhæng mellem dette felt og de
tidligere fundne klynger i Focus Cluster analysen, idet både den øverste del af blå klynge og den
røde klynge igen er tydelige, når man ser data i PrinGrid diagrammet.
Dette felts konstruktioner og elementer har først og fremmest det til fælles, at der er tale om humor,
glæde og/eller det at grine sammen. Dette er jf. Focus Cluster analysen især med til at binde
elementerne sammen, og det bliver tydeligt for mig, at det ligeledes afspejles i feltets
konstruktioner. Her er det især gennem konstruktionerne stemningen er præget af lethed, leg og
sjov, jeg har en klar fornemmelse af et fælles opmærksomhedsfokus samt jeg mærker klientens
følelser tydeligt, at humoren og glæden er tydelig for mig. Jeg ser fælles fokus og det at kunne
mærke hinandens følelser som en naturlig del af tilstedeværelsen af humor og glæde. Ud over
humor, glæde og grin tolker jeg også, at dette felt fortæller om klientens musikalske færdigheder,
idet der ikke er nogen eller også ganske lidt udvikling inden for dette område. Ligeledes er det
karakteristisk, at klienten i dette felt er meget medbestemmende og har styring, samt at der er et
tydeligt fælles opmærksomhedsfokus mellem mig og klienten. Det tydelige fælles
opmærksomhedsfokus ser ud til at have en tæt sammenhæng med det faktum, at klienten bekræfter
mig i min oplevelse af relation, idet disse som nævnt er placeret i præcis samme punkt. Ser man
tilbage på scoringerne af disse to konstruktioner (se diagrammet Display, s. 40), kan man udlede, at
de gange, jeg oplever at blive bekræftet i relationen af klienten, der er der også et tydeligt fælles
opmærksomhedsfokus. Ud over det allerede beskrevne for dette felt, er det en smule vanskeligt at
sige, hvad der er fælles for feltets indhold. Dette kan skyldes, at de fleste af feltets konstruktioner
tilhører den røde klynge i Focus Cluster analysen. Jf. afsnit 7.7.2 har den røde klynge ikke lige så
stor og tydelig sammenhæng og dermed heller ikke har lige så stor relevans som den gule klynge,
der indeholder de fleste andre konstruktioner.
7.9.2 Øverste højre felt
Det øverste højre felt i PrinGrid diagrammet indeholder følgende elementer:
”Tegning med venskabstegn (M)”
”Det første møde i musikken (M)”
”L bliver rørt og fortæller om oplevelse (L)”
”Jeg trækker mig fra samspillet (M)”
Feltet indeholder følgende konstruktioner:
jeg oplever i mindre grad et tydeligt samarbejde
jeg registrerer kortvarigt en tvivl om, hvad jeg skal gøre
jeg oplever et mor-barn aspekt i relationen
jeg ved ikke, om vi implicit føler, siger og oplever det samme
jeg er usikker på, om der er et fælles opmærksomhedsfokus
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Sidstnævnte konstruktion ligger egentlig i nederste højre felt, men er placeret meget tæt på det
øverste højre felt. Det vurderes at give bedst mening at placere konstruktionen i dette felt frem for
det nedenunder. Konstruktionen klienten bekræfter mig ikke i min oplevelse af relation, som ligger
lige på grænsen mellem øverste og nederste højre felt, er ikke medtaget i dette felt, men vil blive
inddraget i det nederste højre felt.
Feltets konstruktioner og elementer ligger tæt samlet i en klynge. Der er ikke nogen, der skiller sig
ud ved at ligge afsides fra de andre, og der er derfor en god sammenhæng mellem feltets elementer
og konstruktioner. Feltets elementer svarer præcist til den grønne klynge i Focus Cluster analysen af
elementerne (se figur 6, s. 46). Feltets konstruktioner svarer præcist til den gule klynge i Focus
Cluster analysen af konstruktionerne (se figur 7, s. 50). Der er derfor en rigtig god sammenhæng
mellem dette felt og de tidligere fundne klynger i Focus Cluster analysen.
Når jeg ser på indholdet af dette felt, bliver det tydeligt for mig, at feltets konstruktioner og
elementer først og fremmest har det til fælles, at klienten her udtrykker sig over for mig. Dette
gjorde sig også gældende for elementerne i nederste del af grøn klynge jf. Focus Cluster analysen,
og her bliver det således til et begreb, jeg kan sætte på hele feltet. Heraf tolker jeg, at der i dette felt
er fokus på kommunikation, og jeg finder det fælles for feltet, at klientens udtryk rummer et
budskab, som for mig føles vigtigt. Det er primært klienten, der udtrykker sig, mens jeg er knap så
aktiv men meget lyttende. Jeg oplever desuden et mor-barn aspekt i relationen, som virker naturligt,
netop fordi jeg er meget lyttende og lytter til klientens udtryk og budskaber. Ligeledes er der her et
mindre tydeligt samarbejde, hvilket, jf. Focus Cluster analysen af konstruktioner, har en tæt
sammenhæng med netop mor-barn aspektet. Det er derfor også naturligt, at det er i dette felt, at jeg
kan opleve en kortvarig tvivl og usikkerhed som terapeut, idet usikkerheden jf. Focus Cluster
analysen netop opstår, når samarbejdet ikke er tydeligt. Idet dette felt både rummer beskrivelser af
at jeg som terapeut kan være i tvivl, er mindre aktiv og meget lyttende, kan jeg ligeledes tolke, at
usikkerheden også opstår, når jeg ikke er så aktiv, men mest er lyttende. Ud over disse ting viser
dette felt også, at det fælles fokus mellem klienten og mig ikke er så tydeligt her.
7.9.3 Nederste venstre felt
Det nederste venstre felt i PrinGrid diagrammet indeholder følgende elementer:
”Vi synger Js sang med koncentration og indlevelse (J)”
”Fælles afslutning (L)”
”Vi synger sammen for første gang (L)”
”En ny måde at spille sammen på (L)”
Feltet indeholder følgende konstruktioner:
jeg oplever en ligeværdighed i relationen
jeg fornemmer, at vi implicit føler, siger og oplever det samme
jeg oplever i høj grad et tydeligt samarbejde
jeg er ikke i tvivl om, hvad jeg skal gøre
jeg har en klar fornemmelse af et fælles opmærksomhedsfokus
klienten bekræfter mig i min oplevelse af relation
De to sidstnævnte konstruktioner er som tidligere nævnt både inddraget i dette felt og i det øverste
venstre felt.
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Feltets konstruktioner og elementer ligger tæt samlet i en klynge. Der er ikke nogen, der skiller sig
ud ved at ligge afsides fra de andre, og der er derfor en god sammenhæng mellem feltets elementer
og konstruktioner. Det er værd at bemærke, at de to konstruktioner jeg har en klar fornemmelse af
et fælles opmærksomhedsfokus og klienten bekræfter mig i min oplevelse af relation er placeret i
præcis samme punkt. Det er karakteristisk, at feltets 4 elementer svarer præcist til indholdet af den
nederste del af blå klynge i Focus Cluster analysen af elementerne (se figur 6, s. 46). Ser man på
feltets konstruktioner, så indeholder feltet alle 5 konstruktioner, som dannede den gule klynge i
Focus Cluster analysen af konstruktionerne (se figur 7, s. 50). Konstruktionen klienten bekræfter
mig i min oplevelse af relation tilhører en anden klynge i Focus Cluster analysen. Overordnet er der
derfor en rigtig god sammenhæng mellem dette felt og de tidligere fundne klynger i Focus Cluster
analysen.
Dette felts konstruktioner og elementer har blandt andet det til fælles, at de rummer stor intensitet,
en intens og seriøs stemning samt fælles udtryk og formidling. Klienten og jeg er begge aktive ved
at udtrykke os sammen, og udtrykket rummer et budskab, som for mig føles vigtigt. Disse ting er jf.
Focus Cluster analysen især med til at binde elementerne sammen, og det bliver her tydeligt for
mig, at tingene ligeledes afspejles i feltets konstruktioner. Ved at se på feltets indhold tolker jeg
herudover, at der samlet set er tale om afstemning mellem mig og klienten. Det drejer sig om
afstemning af både fokus, følelser og vores opfattelse af den givne situation. Dette fremkom
gennem Focus Cluster analysen ved konstruktionernes øverste gule klynge, men jeg ser samtidig, at
det stemmer overens med indholdet af hele det nederste venstre felt i denne analyse. Når denne
afstemning er til stede, så mærker jeg, at klienten og jeg oplever det samme, og jeg bliver dermed
også bekræftet i min oplevelse af relationen. Samtidig er der også ligeværdighed og et tydeligt
samarbejde til stede, hvilket jf. Focus Cluster analysen gør, at jeg som terapeut føler mig sikker og
uden tvivl. Dette felt har desuden de to konstruktioner jeg har en klar fornemmelse af et fælles
opmærksomhedsfokus og klienten bekræfter mig i min oplevelse af relation til fælles med det
øverste venstre felt. Dette betyder, at det også her i dette felt gør sig gældende, at de gange jeg
oplever at blive bekræftet i relationen af klienten, der er der også et tydeligt fælles
opmærksomhedsfokus.
7.9.4 Nederste højre felt
Nederste højre felt i PrinGrid diagrammet indeholder følgende elementer:
”Improvisation for første gang (L)”
”Nyt element i tursamspillet (J)”
Feltet indeholder følgende konstruktioner:
udvikling i klientens musikalske færdigheder
overvejende terapeutstyret
jeg mærker ikke klientens følelser tydeligt
stemningen er præget af seriøsitet og stor indlevelse
klienten bekræfter mig ikke i min oplevelse af relation
Sidstnævnte konstruktion er som tidligere nævnt udelukkende inddraget i dette felt, mens
konstruktionen jeg er usikker på, om der er et fælles opmærksomhedsfokus, som egentlig er placeret
i dette felt, udelukkende er inddraget i det øverste højre felt.
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Feltets konstruktioner og elementer ligger rimelig tæt samlet i en klynge. Dog adskiller de to
konstruktioner klienten bekræfter mig ikke i min oplevelse af relation og udvikling i klientens
musikalske færdigheder sig lidt fra de andre, idet de ligger lidt afsides. Man kan derfor sige, at der
er en mindre god sammenhæng mellem feltets elementer og konstruktioner, sammenlignet med de
andre felter, men der er dog en forbindelse mellem nogle af elementerne og konstruktionerne.
Feltets elementer svarer ikke til nogen klynge fra Focus Cluster analysen af elementerne, idet begge
elementer i den tidligere analyse er placeret lidt for sig selv, adskilt fra de andre elementer (se figur
6, s. 46). Feltet indeholder alle 4 konstruktioner, som dannede den røde klynge i Focus Cluster
analysen af konstruktionerne (se figur 7, s. 50). Den sidste konstruktion i dette felt, stemningen er
præget af seriøsitet og stor indlevelse, er i Focus Cluster analysen ikke en del af nogen klynge.
Overordnet er der derfor god sammenhæng mellem dette felt og de tidligere fundne klynger i Focus
Cluster analysen, idet den røde klynge også her i PrinGrid diagrammet er tydelig, og elementerne,
som ikke var en del af en klynge tidligere, nu placeres i netop dette felt, frem for at være placeret
sammen med andre elementer i de andre felter.
Når jeg ser på indholdet af dette felt, bliver det tydeligt for mig, at feltet tilsammen viser en tydelig
udvikling i klientens musikalske færdigheder. Dette er især tydeligt gennem de to elementer, som
begge rummer et klart aspekt af musikalsk udvikling hos klienten. Herudover kan man samlet set
sige, at klienten ikke er særlig medbestemmende og ikke har så meget styring. Desuden er der en
seriøs stemning og stor indlevelse i det, klienten og jeg gør sammen. Ud over det allerede
beskrevne, er det en smule vanskeligt at sige, hvad der er fælles for feltets indhold. Dette kan,
ligesom ved det øverste venstre felt, skyldes, at de fleste af feltets konstruktioner tilhører den røde
klynge i Focus Cluster analysen. Jf. afsnit 7.7.2 har den røde klynge ikke lige så stor og tydelig
sammenhæng og dermed heller ikke har lige så stor relevans som den gule klynge, der indeholder
de fleste andre konstruktioner.
7.9.5 Opsummering
Efter gennemgangen af PrinGrid diagrammets 4 felter er der fremkommet nogle ord og beskrivelser
samt sammenhænge mellem disse, som alle er med til at beskrive min oplevelse af den
musikterapeutiske relation. Disse ord og beskrivelser samt deres sammenhænge opsummeres i
nedenstående figur 9.
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- Humor, glæde, grin
- Ingen eller ganske lidt udvikling i klientens
musikalske færdigheder
- Klienten er meget medbestemmende og har styring
- Tydeligt fælles opmærksomhedsfokus
- Når jeg oplever at blive bekræftet i relationen af
klienten, så er der også et tydeligt fælles
opmærksomhedsfokus

- Klienten udtrykker sig over for mig. Budskabet føles
vigtigt
- Primært klienten der er aktiv, jeg er mest lyttende
- Mor-barn aspekt i relationen
- Mindre tydeligt samarbejde
- Kortvarig tvivl og usikkerhed hos mig som terapeut
- Mindre tydeligt fælles opmærksomhedsfokus

Den
musikterapeutiske
relation
- Stor intensitet
- Intens og seriøs stemning
- Fælles udtryk og formidling. Budskabet føles vigtigt
- Vi er begge meget aktive
- Afstemning af fokus, følelser og opfattelse af
situation
- Tydeligt samarbejde og ligeværdighed
- Jeg føler mig sikker og uden tvivl som terapeut
- Når jeg oplever at blive bekræftet i relationen af
klienten, så er der også et tydeligt fælles
opmærksomhedsfokus

- Tydelig udvikling i klientens musikalske
færdigheder
- Klienten er ikke særlig medbestemmende og
har ikke så meget styring
- Seriøs stemning og stor indlevelse

Figur 9: Opsummering af de 4 felter i Principal Component analysen

Inden for hvert af de 4 felter i figuren gælder det overordnet, at når en af tingene er til stede, så er
alle de andre det i større eller mindre grad også.
Ved at se på elementernes og konstruktionernes placering i forhold til hinanden inden for de enkelte
felter, er det blevet tydeligt, at der er større og bedre sammenhæng i de to øverste felter samt det
nederste venstre felt, frem for det nederste højre felt. Samtidigt fremgår det også af denne Principal
Component analyse, at det øverste højre felt samt det nederste venstre felt indeholder de
konstruktioner, som i Focus Cluster analysen ligger i de klynger, der har størst sammenhæng og
dermed er de vigtigste. Samlet set ser jeg derfor en tendens til, at det nederste højre felt er mindre
væsentligt end de 3 andre felter i forhold til at beskrive oplevelsen af den musikterapeutiske
relation.

7.10 Sammenfatning af undersøgelsen af strukturer og sammenhænge
Gennem analysens anden del, undersøgelse af strukturer og sammenhænge (bestående af Focus
Cluster analyse og Principal Component analyse), er det blevet tydeligt, at RepGriddens elementer
og konstruktioner kan samles i klynger, som viser deres sammenhæng med hinanden. Der er forskel
på, hvor stor sammenhængen er inden for de enkelte klynger, og således er sammenhængen mellem
nogle konstruktioner og elementer mere fremtrædende end mellem andre. Ud over nogle få
afvigelser, er der rigtig god overensstemmelse mellem de fremkomne klynger i Focus Cluster
analysen og i Principal Component analysen. I nogle tilfælde er de forskellige klyngers udformning
kommet lidt bag på mig, og jeg har her lidt vanskeligt ved at forstå og genkende den sammenhæng,
der er fremkommet. I de fleste tilfælde kan jeg dog godt nikke genkendende til den sammenhæng,
der er fremkommet gennem de forskellige klynger. Jeg ser her, at sammenhængene stemmer godt
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overens med den måde, hvorpå jeg opfatter elementerne og konstruktionerne, og hvorpå jeg oplever
relationen mellem mig og klienterne.
Det er tydeligt, at Focus Cluster analysen bidrager med bestanddele, beskrivelser og sammenhænge,
som er blevet inddraget og udfoldet yderligere i den efterfølgende Principal Component analyse.
Sammenlagt er der gennem analysens anden del derfor fremkommet ord og beskrivelser samt
sammenhænge mellem disse, som alle er med til at definere min oplevelse af den musikterapeutiske
relation. Disse ord og beskrivelser er mangfoldige, men de er sammenfattet i slutningen af Principal
Component analysen. Der henvises derfor her tilbage til figur 9, s. 60. I denne figur er det af
betydning, at der samlet set er en tendens til, at figurens nederste højre felt er mindre væsentligt end
de 3 andre felter i forhold til at beskrive den musikterapeutiske relation.

7.11 Inddragelse af narrativer
Efter afslutningen af undersøgelsens 3 delanalyser, finder jeg det relevant med en kort
tilbagevenden til mine konstruerede narrativer, som danner udgangspunkt for RepGridden. Gennem
de 3 delanalyser har jeg opnået ny viden om den terapeutiske relation gennem ord, beskrivelser og
sammenhænge mellem disse, og formålet er således nu at vende tilbage til data, i form af
narrativerne, og se på data med denne nye viden in mente.
Konkret har jeg gennemlæst alle 15 narrativer igen (se bilag 2), og under læsningen har jeg haft min
viden fra RepGrid analysen in mente. Resultatet af denne proces er, at jeg dels, i narrativernes
indhold, kan genkende mine konstruktioner og dermed min viden om den terapeutiske relation,
hvilket jeg ser som naturligt og forventeligt. Men dels har jeg også fået øje på nogle flere ord og
beskrivelser, som ikke fremkom gennem RepGrid analysen, men som kan supplere den viden, jeg
allerede har om den terapeutiske relation. Disse nye ord og beskrivelser af relationen vil kort blive
præsenteret i det følgende.
-

-

Klienten og jeg bliver gensidigt inspireret af hinanden gennem det musikalske samspil
Der er en fælles nysgerrighed, som hænger sammen med udforskning og leg
Vi opbygger forventning til hinanden i samspillet
Der er et aspekt af forandring og udvikling. Dette kan både være i forhold til, hvad klienten
plejer at gøre/kunne, og hvad vi plejer at gøre/kunne sammen. Dette aspekt hænger sammen
med konstruktionsparret vedrørende udvikling i klientens musikalske færdigheder, men her
er der også tale om udvikling på andre områder end det musikalske, fx at klienten åbner op
og viser følelser over for mig
Min opmærksomhed og tilstedeværelse bliver ekstra skærpet
Jeg har en oplevelse af et fælles musikalsk univers – vi ”mødes” i musikken
Der er stor indlevelse og nærvær hos både klienten og jeg
Jeg registrerer forskellige følelser indeni: en intens og boblende fornemmelse i kroppen, en
varm følelse, lyst og gå-på-mod i forhold til min terapeutrolle og fortsættelse af terapien,
glæde over det der sker, en ”yes-følelse” – følelse af succes og tilfredshed, jeg mærker en ro
i mig, sommetider overraskelse over eller overvældelse af det der sker

Som man kan se, er der opstået mange nye beskrivelser af relationen. Det er karakteristisk og
interessant, at jeg har dannet beskrivelserne på en spontan måde og uden at benytte RepGrid
metoden. Ligeledes er det karakteristisk, at beskrivelserne giver nye vigtige perspektiver på min
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oplevelse af relationen, hvoraf det især er tydeligt, at der er fremkommet flere udsagn om min
følelsesmæssige og sanselige oplevelse af relationen.

7.12 Afsluttende sammenfatning af analysen
Efter dette omfattende analysekapitel vil jeg afslutte med en sammenfatning af hele kapitlet. Jeg har
gennem analysen opnået stor viden om den musikterapeutiske relation, og denne viden stammer
flere steder fra: fra mine konstruktioner og deres uddybninger, fra de 3 delanalyser, som primært
fortæller om sammenhænge mellem konstruktionerne, opsummeret i figur 9 s. 60, samt fra afsnit
7.11, hvor jeg vender tilbage til mine narrativer og finder nye beskrivelser til at supplere min
allerede erhvervede viden om relationen. Ved at fokusere på netop disse steder i analysen har jeg
således sammenfattet min viden herfra til 11 temaer, der kort beskriver min oplevelse af den
terapeutiske relation.
Oplevelsen af den musikterapeutiske relation indeholder temaer vedrørende:
-

Fælles opmærksomhed
Samarbejde
Udforskning, humor og leg
Fleksible roller og styring
Anerkendelse
Intensitet, koncentration og stor indlevelse
Udtryk og formidling af betydningsfulde temaer – klientens eller fælles
Forandring og udvikling af evner og/eller samspillet
Afstemning/delt tilstand
”At mødes i musikken”
Positive følelser og sansninger hos terapeuten

Disse temaer vil blive inddraget i opgavens diskussion, som nu følger i næste kapitel.

62

Kapitel 8: Diskussion
I dette kapitel vil jeg foretage en diskussion af analysens fund ved inddragelse af præsenteret teori.
Ligeledes vil jeg diskutere den anvendte RepGrid metode samt tilgangen first-person research, og
kapitlet afsluttes med metodiske overvejelser vedrørende barnets perspektiv.

8.1 Analysens fund
I de følgende 3 underafsnit vil analysens fund blive diskuteret, først ved at inddrage teori fra
opgavens kapitel 2, herefter ved at sammenligne med lignende studier, ligeledes fra kapitel 2, og
sidst ved at fokusere på hvilket billede af relationen fundene giver.
8.1.1 Inddragelse af teori
Analysens fund, i form af de 11 temaer fra afsnit 7.12, vil i det følgende blive gennemgået ud fra
den præsenterede teori i kapitel 2. Temaerne er samlet i større eller mindre grupper ud fra hvilke
fælles træk, de har med hinanden.
Udforskning, humor og leg
Forandring og udvikling af evner og/eller samspillet
Samarbejde
Ved at sammenligne disse 3 temaer med teorien i kapitel 2 bliver jeg først og fremmest klar over, at
humoren i relationen mellem mig og barnet ofte skabes ud fra opbygningen af små temaer i vores
samspil. Disse temaer skaber forventninger, som vi kan lege med og udforske, og forventningerne
kan brydes. Sådan oplevede jeg det blandt andet i forløbet med klienten J, hvor vi i tursamspillet
opbyggede forventninger til, hvad eller hvordan den anden ville spille, og når der opstod en
afvigelse fra denne forventning, kunne vi begge grine af det. I teorien (se afsnit 2.2.3) bliver det
både beskrevet, at humoren fremmer leg og udforskning, og at udforskningen fremmer humor. Jeg
kan heraf udlede, at de 3 elementer humor, udforskning og leg må stå i et gensidigt forhold til
hinanden, hvilket ligeledes stemmer overens med min oplevelse af relationen i de 3
musikterapiforløb. Jeg kan derfor se, at temaet ’udforskning, humor og leg’ signalerer et rum i
musikterapien, hvor udforskning og leg, og den kreativitet og spontanitet der ligger heri, er med til
at skabe humor, og denne humor danner ligeledes grundlag for endnu mere udforskning og leg.
Jeg mener, at humoren har en sammenhæng med de to andre temaer omhandlende samarbejde og
forandring og udvikling af samspillet. I humoren kan forandring og udvikling jf. afsnit 2.2.3 finde
sted, og både i humor og forandring og udvikling ligger implicit et samarbejde. Med den
kommunikative musikalitet som et forståelsesperspektiv bliver det tydeligt for mig, at der i min
oplevelse af udvikling af samspillet ofte er tale om, at det er grundlæggende samspilsformer, vi
arbejder med, og som bliver forstærket. Jeg kan fx se dette, når jeg har lavet tursamspil med barnet,
og tursamspillet udvikler sig ved fornyet indhold eller ved, at det pludselig bliver en indforstået del
af det, vi gør sammen, uden vi behøver at sætte ord på øvelsen længere, som jeg oplevede det med
barnet L. Vi arbejder med tursamspil som en grundlæggende samspilsform og herigennem skabes
udvikling. Dette indebærer naturligt også et samarbejde mellem mig og barnet. Når jeg inddrager
Schibbye og Løvlies beskrivelse af gensidighed (se afsnit 2.1.1) får jeg ydermere en forklaring på
den udvikling, jeg oplever. Udviklingen skabes også som følge af, at klienten og jeg hele tiden
påvirker hinanden gensidigt. Jeg mener, at gensidigheden giver en god grundlæggende forståelse af,
hvorfor forandring og udvikling opstår, og samtidig også hvorfor barnet og jeg i relationen kan lege,
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udforske, grine sammen og skabe humor. Både barnet og jeg er, blandt andet gennem gensidighed,
med til at skabe disse ting.
Afstemning/delt tilstand
”at mødes i musikken”
Fælles opmærksomhed
Anerkendelse
Disse 4 temaer viser på den ene eller anden måde alle noget om en fælles oplevelse, og det at være
sammen om noget. Temaerne, og heraf især de to førstnævnte, udspringer blandt andet af
RepGriddens konstruktion jeg fornemmer, at vi implicit føler, siger og oplever det samme. I denne
konstruktion og dermed også i de fundne temaer er der derfor tale om, at klienten og jeg oplever det
samme. Hertil opstår spørgsmålet om, hvorvidt vi kan have den samme oplevelse? Og hvis vi kan,
kan jeg så overhovedet vide, at vi har det? Jeg kan ikke med sikkerhed vide, at barnet og jeg har den
samme oplevelse, idet jeg ikke undersøger barnets perspektiv. Barnet kan i og for sig have en helt
anden oplevelse af situationen, hvilket er værd at have in mente. Det væsentlige for min
undersøgelse er dog, at der her er tale om, at jeg har en oplevelse af, at vi oplever det samme. Det er
sådan, jeg fornemmer, vurderer og oplever det, og det er netop min oplevelse, jeg søger at beskrive i
denne opgave.
Når jeg kigger nærmere på min egen oplevelse af relationen gennem de 4 ovenstående temaer, så
mener jeg, at der er flere begreber fra opgavens kapitel 2, som er i spil. For det første vil jeg nævne
intersubjektivitet, da jeg mener, at dette begreb netop beskriver det, jeg oplever, der sker mellem
mig og klienten. Vi har hver vores mentale tilstand, som ligner hinandens, og som vi deler med
hinanden, så der opstår en fælles subjektiv oplevelse. I min oplevelse af intersubjektivitet ligger
også en oplevelse af, at vi afstemmer os hinanden. Jeg kan ikke afgøre, om det udelukkende er mig,
der afstemmer mig klienten, eller om vi begge afstemmer os hinanden. Jeg oplever dog, at der sker
en affektiv afstemning, idet vores indre tilstande og de vitalitetsformer, der er i de enkelte
situationer, matches. I forbindelse med afstemningen oplever jeg også, at klienten og jeg afstemmer
vores fokus, så vi har fælles opmærksomhedsfokus. Man kan efter min mening sige, at temaet
omhandlende anerkendelse ligger til grund for de andre 3 temaer. Jf. afsnit 2.1.1 består den indre
anerkendelse af, at de to parter ser, forstår, bekræfter og værdsætter hinanden i relationen, og at de
anerkender hinandens subjektive oplevelse, som de gerne vil dele. Jeg oplever, at barnet og jeg ser
og bekræfter hinanden, og at vi ønsker at dele en subjektiv oplevelse, og heraf opstår fælles
opmærksomhedsfokus, affektiv afstemning og intersubjektivitet. Ud over disse begreber er det værd
at nævne mikroregulering. Jeg anser mikroreguleringen som et vigtigt fundament for alle 4 temaer. I
min oplevelse af relationen mærker jeg, at barnet og jeg synkroniserer os og er i resonans med
hinanden. Mikroreguleringen skaber jf. afsnit 2.2.6 en følelse af at være forbundet med hinanden,
og denne følelse afspejler i høj grad min indre følelse, når barnet og jeg har en delt tilstand og
mødes i musikken.
Udtryk og formidling af betydningsfulde temaer – klientens eller fælles
I forbindelse med dette tema finder jeg det relevant at inddrage Dansk Musikterapeut Forenings
definition af musikterapi. I denne definition står der blandt andet, at musikterapi tager
udgangspunkt i musikkens evne til at skabe kontakt og kommunikation, samt at musikken bliver
anvendt i en proces, der har til hensigt at støtte og fremme blandt andet kommunikation og
følelsesmæssige udtryk (Dansk Musikterapeutforening, 2016). Heraf kan det udledes, at
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kommunikation og udtryk er en helt central bestanddel af musikterapien. Jeg mener derfor også, at
det er dette centrale karaktertræk ved musikterapien, som kommer til udtryk i mit tema
omhandlende udtryk og formidling af betydningsfulde temaer. At der i mit fremfundne tema er tale
om et centralt karaktertræk ved musikterapien understøttes yderligere ved inddragelse af den
kommunikative musikalitet, som jf. afsnit 2.2 netop lægger vægt på menneskets grundlæggende
evne til kommunikation og udtryk, som kan styrkes i musikterapi. I min oplevelse af relationen
mener jeg derfor, at klienten og jeg er i stand til at udtrykke os, kommunikere og formidle, fordi vi
har en iboende evne til dette, og fordi musikterapien fremmer denne evne.
Det pågældende tema rummer både, at klienten og jeg udtrykker os sammen, og at klienten
udtrykker sig over for mig. Ved at se på den præsenterede teori i kapitel 2 kan jeg udlede, at når
klienten og jeg udtrykker os sammen, så indebærer det blandt andet mikroregulering, affektiv
afstemning og fælles opmærksomhedsfokus. Fælles udtryk kræver, at terapeuten synkroniserer sig
og indgår i resonans med klienten, at terapeuten eller begge parter afstemmer sig de oplevelser og
vitalitetsformer, der er på spil, samt at begge parter er opmærksomme på det fælles udtryk. Når
klienten udtrykker sig over for mig, bliver jeg ved nærmere eftertanke opmærksom på, at det blandt
andet må indebære tillid og tryghed fra klientens side. Jeg tror også, at tillid og tryghed gør sig
gældende, når vi udtrykker os sammen, men det bliver især tydeligt for mig som et vigtigt element,
når klienten udtrykker sig alene. I min undersøgelse er jeg ikke stødt på tillid og tryghed som en del
af oplevelsen af relation, og det er interessant, at begreberne her dukker op som en del af temaet
vedrørende udtryk og formidling. Barnet udtrykker et betydningsfuldt tema, hvilket indebærer et
tema, der virker personligt og vigtigt for barnet, og for mig at se viser barnet herigennem tillid og
tryghed over for mig som terapeut.
Intensitet, koncentration og stor indlevelse
Positive følelser og sansninger hos terapeuten
Jf. afsnit 7.12 indeholder de positive følelser og sansninger hos mig som terapeuten blandt andet en
intens og boblende fornemmelse i kroppen, glæde, lyst og gå-på-mod samt overraskelse.
Herigennem kan jeg udlede, at der er noget grundlæggende omkring mit arousal- og
opmærksomhedsniveau, som hænger godt sammen med temaet vedrørende intensitet, koncentration
og stor indlevelse. Begge temaer indikerer, at arousal øges, og herved øges min opmærksomhed og
ydeevne jf. afsnit 2.2.1 også. Jeg ser tegn på, at jeg i min oplevelse af relationen har et
arousalniveau, der hverken er for højt eller for lavt, idet jeg netop oplever glæde, lyst og gå-på-mod,
som Holck beskriver. Hermed har jeg også tilpas opmærksomhed og høj ydeevne, hvilket jeg ser
som, at jeg er i stand til at give meget af mig selv, give et stort bidrag til terapien og være en god
terapeut. Ved temaet vedrørende intensitet, koncentration og stor indlevelse er der ligeledes tilpas
opmærksomhed, som her gælder for både mig og barnet. Samlet set ser jeg derfor, at der i min
oplevelse af relationen er tale om, at både barnet og jeg har tilpas opmærksomhed og arousal,
hvilket gør, at vi begge kan give et stort bidrag til terapien.
Fleksible roller og styring
Ser man dette tema i lyset af Pedersens beskrivelser (se afsnit 2.4), så er det tydeligt, at jeg i den
musikterapeutiske relation har oplevet at gøre brug af et vigtigt redskab for enhver musikterapeut.
At styringen og klientens og min rolle har været fleksible og dermed har varieret i
musikterapiforløbene har jeg ikke altid været så bevidst om, mens jeg var i det. Jeg tænker, at
fleksibiliteten har føltes naturlig. Først nu gennem min undersøgelse bliver jeg helt tydelig bevidst
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om denne fleksibilitet. Den er til stede hele tiden i musikterapien, og jeg mener, at den er væsentlig
for hele terapiens forløb. Jeg kan genkende, at jeg som terapeut hele tiden lytter opmærksomt og
herudfra vurderer, hvad jeg skal gøre, og dette har stor betydning for det videre forløb. Ved
nærmere eftertanke så bliver det klart for mig, at det med styring – om det er mig eller klienten der
styrer aktiviteten – ikke er noget, jeg bevidst har vurderet og handlet ud fra, mens jeg var i
situationen. Til gengæld har jeg i situationen mere bevidst vurderet min egen rolle og været bevidst
om, hvilken rolle jeg indtog, fx i de situationer hvor jeg oplevede et mor-barn aspekt i relationen.
Og især i forbindelse med min bevidsthed om fleksibiliteten i min rolle har jeg oplevet den
bevægelse, Pedersen beskriver, som handler om terapeutens fokus. Jeg har hele tiden skiftet mellem
at lytte til mig selv, komme med mine bidrag til samspillet og reagere på klientens bidrag. Roller og
styring har i mit hoved en selvfølgelig sammenhæng, men her bliver det alligevel tydeligt for mig,
at der i relationen har været lidt forskel på min oplevelse af de to ting. Desuden tænker jeg, at det, at
man ikke altid er bevidst om fleksibiliteten i forhold til roller og styring, ikke behøver at være
nogen negativ ting, så længe man mere ubevidst gør brug af den og dermed lytter aktivt, vurderer
og handler.
8.1.2 Sammenligning med lignende studier
Hvis man sammenligner min undersøgelse med Frederiksens undersøgelse fra 2015 (se afsnit 2.5),
er det karakteristisk, at undersøgelserne overordnet har mange fælles træk, mens der er stor forskel
på klientgrupperne. Frederiksen når frem til to hovedkoncepter, to kontinuummer hvor relationen
kan placeres indenfor. Dette indikerer, at relationen kan være en grad af noget, hvilket jeg finder
interessant. Dette speciales fund rummer nogle bestemte temaer, som er indeholdt i oplevelsen af
relation fx afstemning og samarbejde (jf. afsnit 7.12), men der er ikke fokus på, om disse temaer
kan forekomme i forskellige grader. Frederiksens forståelse af den terapeutiske relation rummer
både positive og mere negative kvaliteter, mens jeg i min undersøgelse udelukkende finder positive
kvaliteter i relationen (mere herom i afsnit 8.1.3). Jeg ser flere fælles træk i Frederiksens og min
beskrivelse af relationen. Frederiksen når blandt andet frem til indhold vedrørende samarbejde,
rollefordeling, udtryksfuldhed hos klienten samt det at lytte, hvilket jeg alt sammen kan genkende i
mine egne resultater. Der er også indhold vedrørende gensidighed, som jeg i min egen undersøgelse
kan genkende, idet det indirekte ligger i temaerne fx anerkendelse og samarbejde. Frederiksens fund
vedrørende terapeutens evne til at udvise empati kan sammenlignes med mit tema angående
fleksible roller, idet jeg her blandt andet oplever mor-barn aspektet, som fremkom gennem mine
konstruktioner. Ved mor-barn aspektet udviser jeg jf. afsnit 7.3 stor empati og mærker ekstra meget
behovet for at gøre det. Frederiksen nævner desuden involvering og engagement, som jeg til dels
kan genkende i mit tema vedrørende intensitet, koncentration og indlevelse. Her tænker jeg især på
indlevelsen, som netop signalerer, at man er involveret og engageret. Slutteligt vil jeg fremhæve
imødekommenhed fra Frederiksens undersøgelse, idet det er et tema, jeg ikke er stødt på eller har
tænkt over. Jeg kan sagtens se imødekommenhed passe ind i min egen oplevelse af relationen, og
det er derfor interessant, at jeg ikke har fået dette tema med. Jeg forestiller mig, at det dels kan
skyldes, at jeg ubevidst har set det lidt som en selvfølgelig ting, og dels, at temaet, ligesom
gensidigheden, indirekte ligger i andre temaer.
Ser man på Svendens undersøgelse fra 2017 (se afsnit 2.5) er det først og fremmest interessant, at
hun her kun finder tegn på terapeutisk alliance i de musikalske aktiviteter, mens jeg i min
undersøgelse oplever en relation i både musikalske og verbale aktiviteter. Jeg finder det også
interessant, at der hos Svendsen er en opdeling i klient-, terapeut- og fælles bidrag til alliancen, idet
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jeg ikke har tænkt det på den måde i min opgave. Svendsen nævner ligesom Frederiksen
imødekommenhed, som allerede kommenteret på ovenfor. Hun nævner også intimitet, som er et
begreb, jeg ikke kan genkende i min analyses fund. Styring fremkommer også som en del af
alliancen, hvilket jeg kan genkende. Dog handler det hos Svendsen om enighed om styringen, mens
det i min undersøgelse mere handler om, hvem der har styringen, og heri ligger en implicit enighed
om styringen. I Svendsens undersøgelse bidrager klienten med tillid, hvilket er et begreb, jeg som
tidligere nævnt ikke er stødt på i min analyses fund. Til gengæld blev jeg gennem diskussionen af
temaerne fra analysens fund (afsnit 8.1.1) opmærksom på begreberne tillid og tryghed som en mulig
del af oplevelsen af relation, og det er derfor interessant, at begreberne også ses hos Svendsen. Jeg
kan have lidt svært ved at vide, om barnet oplever tillid, idet jeg i dette speciale kun fokuserer på
min egen oplevelse af relationen, men omvendt mener jeg godt, at man hos barnet kan se tegn på, at
det udviser tillid, fx i forbindelse med temaet omhandlende udtryk og formidling af betydningsfulde
temaer, som allerede beskrevet. Svendsen nævner autencitet, varme og accept, ubetingethed samt
empati som terapeutens bidrag til alliancen. Jeg kan genkende empatien fra min egen undersøgelse,
men ellers er der tale om aspekter, som ikke kommer tydeligt frem i dette speciale, og som jeg ikke
rigtig har tænkt over. Aspekterne viser noget om, hvad terapeuten giver til samspillet, og hvordan
terapeuten fremtræder, hvilket jeg anser som væsentlige elementer i en samlet beskrivelse af
relationen. Det kunne derfor være interessant at have set nærmere på i min undersøgelse.
8.1.3 Når relationen går godt
Når man ser på analysens fund, er det tydeligt, at der udelukkende er tale om positive beskrivelser
af den musikterapeutiske relation. Alle 11 temaer afspejler positive kvaliteter i relationen. Dette er
naturligt, idet jeg har baseret min undersøgelse på de specielle situationer fra mine
musikterapiforløb, hvor jeg tydeligst oplever relationen, og hvor relationen går godt. Den viden, jeg
får ud af denne tilgang, er bestemt brugbar, men jeg er efter analysens afslutning blevet opmærksom
på, at en relation også kan indeholde mere negative kvaliteter, og stadigvæk blive betragtet som en
relation. Hvad indeholder oplevelsen, når relationen går skævt? Der er enkelte steder i min opgave,
hvor jeg ser aspekter af en mindre positiv relation, fx når jeg som terapeut oplever kortvarig tvivl og
usikkerhed, og når jeg ikke fornemmer et fælles opmærksomhedsfokus. Men det overordnede
billede er naturligt nok meget positivt. Havde jeg fokuseret på at undersøge oplevelsen af
relationen, når den går skævt, ville jeg sikkert have fundet andre elementer i beskrivelsen og
dermed fået en anden viden om relationen. En umiddelbar tanke er, at denne viden blandt andet
kunne indebære temaer vedrørende modstand, manglende samarbejde og misafstemninger, selvom
sidstnævnte på sigt også kan være positivt, idet reparation af misafstemningerne kan styrke
relationen. Jeg anser ikke min analyses fund som mindre betydningsfulde af den grund, men det er
værd at være opmærksom på, at min undersøgelse udelukkende giver et billede af relationen, når
den går godt.

8.2 RepGrid metoden
Ved at anvende RepGrid metoden i dette speciale har jeg fået et godt kendskab til metoden, og jeg
har heraf også erfaret både styrker, svagheder og udfordringer ved metoden.
Først og fremmest har jeg erfaret, at selve processen med at udføre RepGridden kan være vanskelig
og tage lang tid. Jeg forestiller mig ikke, at det nødvendigvis vil være sådan, men det har været en
udfordring i mit tilfælde. Jeg tror, at dette i mange tilfælde kan være afhængigt af emnet for
undersøgelsen. I mit tilfælde undersøger jeg et fænomen, som jeg på forhånd vidste, at jeg havde
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svært ved at beskrive. Heraf er det naturligt, at udførelsen af RepGrid interviewet var udfordrende,
idet jeg her netop skal forsøge at beskrive fænomenet via dannelsen af konstruktioner.
I metodens fremgangsmåde er det jf. afsnit 4.4 grundlæggende, at man ud fra 3 elementer skal
danne et modsætningspar ud fra princippet om, at to elementer skal ligne hinanden og stå i
modsætning til det tredje. Dette grundlæggende princip har i nogle tilfælde givet mig
vanskeligheder. Jeg oplevede flere gange at komme i tanke om en konstruktion, som dog ikke
kunne bruges, enten fordi konstruktionen beskrev to af elementerne godt, men ikke decideret stod i
modsætning til det tredje element, fordi konstruktionen beskrev alle 3 elementer godt, eller fordi
konstruktionen faktisk umiddelbart beskrev alle RepGriddens elementer godt. Jeg måtte derfor
droppe disse konstruktioner, men selvom de ikke passede ind i metodens princip, ser jeg, at de
alligevel ville have været væsentlige for min undersøgelse, idet de på lige fod med de endelige
konstruktioner var med til at beskrive min oplevelse af relation. På den måde kan metoden
begrænse de beskrivelser, den interviewede danner af det undersøgte fænomen. Jeg forestiller mig,
at dette er med til at forklare, at jeg i afsnit 7.11, hvor jeg vendte tilbage til mine narrativer, fandt
forholdsvis mange nye beskrivelser af relationen, som ikke var fremkommet gennem min RepGrid.
I min anvendelse af metoden fandt jeg det desuden vanskeligt at skulle sammenligne, adskille og
huske 3 elementer på én gang. I mit tilfælde antager jeg, at det skyldes, at mine elementer, som hver
er et narrativ, er ret komplekse og dermed indeholder mange bestanddele. Jeg forestiller mig, at det
ville være nemmere, hvis elementerne var mere simple og korte, og det er derfor vigtigt at være
opmærksom på elementernes indhold og kompleksitet, når man skal anvende RepGrid metoden.
Ligeledes mener jeg, ud fra mine erfaringer i denne undersøgelse, at det er vigtigt at være
opmærksom på, at konstruktionerne bliver så korte og klare som muligt, så arbejdet med og
analysen af konstruktionerne bliver så lidt kompliceret som muligt.
Mine elementers kompleksitet kommer blandt andet til udtryk ved, at flere af narrativerne er
længerevarende sekvenser, som dermed rummer en proces, der illustrerer den musikterapeutiske
relation. Der er tale om en bevægelse over tid, og måske om en udvikling, og dette kan være svært
at indfange, når narrativet bliver ”kogt ned” til et element i RepGridden.
I forhold til RepGrid metodens styrker ser jeg først og fremmest, at metoden kan frembringe viden
og give en måde at se et fænomen på, som ikke nødvendigvis ellers ville være fremkommet. Jeg tror
især, at opstillingen af data i forskellige diagrammer og analysen heraf kan vise noget om
sammenhængen mellem ens beskrivelser og syn på det pågældende fænomen, som ikke ellers ville
være fremkommet. Jeg ser det som en stor styrke, at computerprogrammet efter udførelse af
RepGrid interviewet hurtigt opstiller data i forskellige diagrammer. Herved får man et visuelt
udtryk af data, som man hurtigt kan aflæse vigtige ting ud fra, og det er et godt værktøj til det videre
analysearbejde. Desuden ser jeg RepGrid metoden som et godt værktøj til at undersøge og
interviewe sig selv, når man laver first-person research.
Jeg har samlet set fundet RepGrid metoden relevant og brugbar for min undersøgelse. Den har
bidraget med vigtig viden om min oplevelse af den terapeutiske relation, og selvom den ikke gav
mig ”det fulde billede” af relationen, så har den været udgangspunkt for resultatet af undersøgelsen.
I og med at jeg fandt nye vigtige beskrivelser af relationen ved at vende tilbage til data efter min
RepGrid analyse, ser jeg RepGrid metoden som én måde at undersøge data på, som med fordel kan
suppleres af andre måder for at få et mere indholdsrigt og værdifuldt resultat.

68

8.3 Tilgangen first-person research
Tilgangen first-person research, som anvendes i dette speciale, medfører et vigtigt spørgsmål:
Hvordan kan man bruge sin egen oplevelse som data på en måde, så fundene bliver valide og
brugbare? Dette spørgsmål indikerer kvalitetssikring, som er vigtigt at kigge nærmere på. Til
kvalitetssikring og evaluering af sin undersøgelse kan man fx benytte evalueringsmanualen
EPICURE, som ofte benyttes inden for musikterapi (Ridder & Bonde, 2014). I denne sammenhæng
vælger jeg at tage udgangspunkt i de kvalitetskriterier, som Hunt (2016) opstiller i forbindelse med
first-person research tilgangen, og som allerede er præsenteret i denne opgaves afsnit 4.3. Jeg vil
derfor i det følgende gennemgå hhv. reliabilitet, validitet og forståelighed og transparens.
I forhold til undersøgelsens reliabilitet er det jf. afsnit 4.3 vigtigt, at oplevelserne er autentiske og så
tæt på virkeligheden som muligt. I min undersøgelse har jeg både i de indledende nedskrevne tanker
og oplevelser og i narrativerne forsøgt at være meget åben, ærlig og autentisk. Jeg har skrevet
oplevelserne præcis, som jeg huskede dem, set ud fra mit perspektiv. Gennem denne opgave ønsker
jeg at blive klogere på, hvordan min oplevelse kan beskrives, idet jeg fra start havde svært ved
dette. Jeg forestiller mig, at dette udgangspunkt har medført en åben og ærlig tilgang fra min side,
og jeg har forsøgt at se alle de muligheder og fortolkninger, der måtte være i data uden at fordreje
resultatet. På den anden side er det værd at have i baghovedet, at man, ved data og/eller resultater
der peger i en mere negativ retning, kan have tendens til at lægge mindre vægt på disse. Dette er en
reel risiko, som jeg har forsøgt at undgå i dette speciale.
For at undersøgelsen har høj validitet, er det jf. afsnit 4.3 vigtigt, at en læser kan relatere til eller
sætte sig ind i mine beskrevne oplevelser. Jeg kan ikke vide, om dette er tilfældet, men jeg
forestiller mig, at jeg både gennem mine narrativer og gennem hele resultatet af min undersøgelse
har beskrevet oplevelser, som flere musikterapeuter må kunne nikke genkendende til, fordi
oplevelsen af relation efter min opfattelse er så central inden for musikterapifeltet. Samtidig tænker
jeg, at det faktum, at jeg har beskrevet mine narrativer autentisk og med stor indlevelse, gør, at det
bliver nemmere for en læser at relatere til mine oplevelser. Det er jf. afsnit 4.3 ligeledes vigtigt, at
oplevelserne er brugbare for andre end forskeren selv. Ved at benytte first-person research har jeg
fået en fordybet og indholdsrig viden om min egen oplevelse og forståelse af den terapeutiske
relation. Denne fordybede viden kan bidrage til at beskrive og nuancere forståelsen af et væsentligt
begreb/område inden for musikterapien, som for mig, og formentlig også for andre, er svært at sætte
ord på. Med beskrivelsen af min oplevelse kan andre få sat deres egen opfattelse af den
musikterapeutiske relation i perspektiv og/eller bygge videre på min forståelse. Disse ting kan fx
gøres ved at undersøge deres egen oplevelse og sammenligne den med min for herefter at
udvide/tilpasse beskrivelsen, eller ved at benytte min beskrivelse af relationen til at blive mere
opmærksom på egne handlinger, følelser og sansninger og blive mere opmærksom på egne og
klientens bidrag i det musikterapeutiske samspil.
I forhold til undersøgelsens forståelse og transparens er det jf. afsnit 4.3 væsentligt, at formidlingen
af blandt andet emne, metodiske valg og tilgange er tydelig, logisk og sammenhængende. I min
undersøgelse har jeg forsøgt at være meget tydelig i mine valg og eksplicitere både mine tilgange,
min metodiske fremgangsmåde og min proces for læseren, så det er nemt at forstå og følge med.
Dette kommer især til udtryk i kapitel 6, hvor hele min proces med at indsamle og udvælge data
ekspliciteres.
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8.4 Barnets perspektiv
Når jeg kigger på min undersøgelse i dette speciale, finder jeg det interessant og vigtigt at tage op,
at jeg undersøger og beskriver en relation, ene og alene ud fra min egen oplevelse, men at en
relation selvfølgelig indebærer to individer. Relationen er det, der er imellem to. Man fristes derfor
til at spørge: hvad så med barnets perspektiv? Det kan på den ene side virke som om, at der er et led
i regnestykket, der er overset, hvis vi antager, at ét individ plus et andet individ giver en relation.
Jeg søger at finde svaret på regnestykket, men kigger ikke på alle komponenterne deri. På den
anden side har formålet med dette speciale ikke været at se på alle komponenterne i regnestykket,
altså også at se på barnets perspektiv. Formålet har været at give et bud på resultatet, nemlig
beskrivelsen af relationen, ud fra en dybdegående undersøgelse af én af komponenterne – mit eget
perspektiv. Når det så er sagt, så er det selvfølgelig relevant og vigtigt, at der i relationen også er et
perspektiv, som er barnets, og som dermed også kunne være interessant at se på.
I forlængelse af dette er det spændende kort at inddrage filosof og teolog Martin Buber. Ifølge
Buber kan man have en relation til et andet menneske gennem et jeg-det-forhold eller et jeg-duforhold. Her er det jeg-du-forholdet, der er det essentielle, idet mennesket først bliver et ægte jeg i
netop dette forhold. Samtidig lægger Buber stor vægt på forholdet mellem jeg’et og du’et, - det, der
er imellem disse to (Bengt-Pedersen, 2013). Med Bubers tanker in mente kan man sige, at det i min
undersøgelse netop også er vigtigt at se den anden (barnet) som et du, der er lige så vigtig som
jeg’et (mig selv) for det, der skabes mellem jeg’et og du’et, nemlig relationen. Jeg har ikke som
sådan inddraget du’et i min opgave, men jeg anerkender, at der er et du – barnet, hvis perspektiv
dermed også anerkendes. Det er vigtigt at se barnet som et du, for at jeg selv, og dermed også mine
oplevelser, er ægte – eller er autentiske, som jeg vælger at formulere det og se på det.
Afslutningsvis tænker jeg, at det virker som et lidt uudforsket område at beskrive oplevelsen af den
musikterapeutisk relation. Af den grund kan det give god mening at lægge ud med at undersøge
terapeutens oplevelser. Jeg ser det samtidig som en udfordring at skulle undersøge barnets
oplevelser af relationen. Jeg forestiller mig, at det kan være svært for barnet at give udtryk for dette
og måske også at forstå fuldt ud, hvad undersøgelsen drejer sig om. Et oplagt bud på at løse en del
af denne udfordring er at bruge musikken eller andre kreative udtryksformer, så barnet ikke behøver
bruge ord til at udtrykke sine oplevelser, eller så det kan blive hjulpet til lettere at sætte ord på
oplevelserne.
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Kapitel 9: Konklusion
I dette speciale har jeg med udgangspunkt i min egen oplevelse af 3 forskellige musikterapiforløb
med børn med omsorgssvigt undersøgt, hvordan den musikterapeutiske relation kan beskrives.
Gennem en overvejende hermeneutisk tilgang samt anvendelsen af metoden Repertory Grid er det
fundet, at oplevelsen af den musikterapeutiske relation indeholder: samarbejde; anerkendelse; fælles
opmærksomhed; afstemning/delt tilstand; et ”møde” i musikken; udforskning, humor og leg;
forandring og udvikling af evner og/eller samspillet; klientens eller fælles udtryk og formidling af
betydningsfulde temaer; intensitet, koncentration og stor indlevelse; positive følelser og sansninger
hos terapeuten; samt fleksible roller og styring. Desuden er der i oplevelsen af den
musikterapeutiske relation fundet tegn på, at klienten udviser tillid og tryghed, og at både klient og
terapeut har tilpas opmærksomhed og arousal, hvilket gør, at begge i høj grad kan bidrage til
terapien.
Gennem dette speciale har jeg, med udgangspunkt i egne oplevelser, søgt at beskrive et vigtigt
område inden for musikterapifaget. For at belyse dette område yderligere vurderes det, at der er
brug for mere forskning, der kan beskrive kvaliteterne og indholdet i den musikterapeutiske
relation.
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Kapitel 10: Perspektivering
Beskrivelsen af den musikterapeutiske relation er i dette speciale dannet på baggrund af mine egne
oplevelser. I et videre arbejde kunne det derfor være interessant at udvide dette perspektiv på
relationen ved fx at få andre musikterapeuter til at kigge på mine resultater. Kan de se det samme i
mine data, som jeg har fundet? Og ikke mindst, kan de nikke genkendende til mine resultater?
Hvordan vil de selv beskrive deres oplevelse af den musikterapeutiske relation? Hvis man forestiller
sig, at man på længere sigt får samlet en beskrivelse af relationen bestående af flere perspektiver,
kunne det ligeledes være interessant at overveje inddragelse af assessment. Her skulle målet være at
benytte beskrivelsen af relationen som udgangspunkt for at kigge på konkrete musikterapeutiske
forløb med børn med omsorgssvigt og herudfra beskrive kvaliteten af, indholdet af samt eventuelle
ændringer i relationen i disse forløb. Endelig kunne det i et videre arbejde være interessant at brede
denne undersøgelses resultater ud til andre klientgrupper. Er den samme oplevelse af relation
gældende ved andre klientgrupper, eller er der andre ting på spil her?
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Bilag 2: Oversigt over narrativer
Klient Session
nr.
M
prøvesession

Overskrift
på narrativ
Det første
møde i
musikken
(M)

M

Vi spiller
noget, der
lyder
uhyggeligt
(M)

3

Narrativ
M har selv taget initiativ til at spille på keyboardet, og vi
sidder ved siden af hinanden, mens M roligt begynder at spille
frit. Han bruger de hvide tangenter, og spiller med begge
hænder, én tone ad gangen i hver hånd. Han spiller for det
meste uden puls eller med en flydende pulsfornemmelse. Jeg
fornemmer tydeligt, at M er nysgerrig og udforskende, og han
afprøver keyboardets forskellige lyde, holder øje med den lille
skærm som markerer de toner, han spiller, og han virker
meget lyttende til det lydlige udtryk. Han spiller i det hele
taget meget ubesværet, roligt og udtryksfuldt, og jeg
fornemmer stor indlevelse i musikken. Jeg sidder roligt og
lytter og får spontant lyst til at spille med. Musikken tiltaler
mig, og jeg føler, at jeg bliver inviteret med ind i et
udtryksfuldt univers, som jeg gerne vil være en del af. Jeg
begynder forsigtigt at spille nogle få lange toner i det lyse
register, ligeledes på de hvide tangenter, mens M fortsætter sit
spil. Jeg spørger ham så, om det er okay, at jeg spiller med,
hvortil han svarer ja. Vi fortsætter vores spil, og jeg fokuserer
på matching, holding og containing, mens jeg stadig benytter
mig af roligt, simpelt spil i det lyse register. Det føles meget
naturligt og behageligt at spille sammen med M og spille i
samme univers som ham. Jeg mærker ro i mig selv, stor
tilstedeværelse, og jeg har lyst til at udtrykke mig sammen
med ham. Det føles som om, at vi gennem musikken kan
kommunikere sammen, kommer tættere på hinanden og lære
hinanden at kende. På et tidspunkt er der et naturligt kort
ophold, og her siger M, at det, jeg spiller, lyder godt sammen
med det, han spiller. Dette bekræfter mig i min forestilling
om, at M i musikken er opmærksom på mig og på vores
samspil, og det giver mig en god følelse indeni. Vi spiller lidt
videre og sidder længe ved keyboardet. Et par gange stopper
M op for at fortælle mig noget, han er kommet i tanke om, fx
om hvordan musikken lyder, men herefter tager han selv
initiativ til at spille videre, uden at nogen af os siger noget om
det.
Vi skal til at lave en improvisation, hvor jeg har foreslået at
spille noget sammen, der lyder uhyggeligt. Jeg sidder ved
trommesættet og M ved keyboardet. M er med på ideen og er
hurtigt koncentreret om opgaven. Han begynder at spille på
keyboardet, og da jeg hurtigt mærker, at det føles lidt svært
for mig at spille med på trommerne og vide, hvad jeg egentlig
skal spille, så spørger jeg M til, hvordan jeg skal spille. Vi
bruger nu noget tid sammen, hvor M nysgerrigt og fokuseret
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både selv spiller nogle toner og lyde og instruerer mig i at
spille nogle forskellige ting på flere forskellige trommer. Vi
spiller på skift. Jeg mærker en skærpet opmærksomhed hos
mig selv, og jeg er nysgerrig efter, hvordan M vil have mig til
at spille. Jeg koncentrerer mig derfor meget om at gøre, som
han gerne vil have og går udforskende til opgaven sammen
med ham. Han er tydeligt lyttende til de forskellige lyde i sin
søgen efter det rette udtryk, og han korrigerer og prøver nye
ting og er hele tiden god til at instruere mig i, hvordan jeg skal
spille. Det er her M, der styrer samspillet. Jeg mærker en
tilfredshed i mig selv og synes det er fedt, at han kan tage
styringen og guide mig i vores spil. Da vi har fundet frem til
nogle passende lyde og spillemåder, spørger jeg, om vi skal
prøve at spille det sammen, og det er M med på. Vi spiller i et
lille stykke tid, og jeg fokuserer meget på at matche og følge
med på det, M spiller. Han kommer med mange initiativer, og
jeg mærker, at vi begge synes, det er sjovt. Til sidst begynder
M at øge tempoet ved at spille mange hurtige toner efter
hinanden, og jeg vælger hurtigt at følge med. Vi laver et
tydeligt crescendo sammen, hvorefter vi afslutter musikken i
et klimaks. Vi smiler og griner kort sammen. Jeg har en god
følelse indeni og synes det er fedt at være i et samspil, hvor vi
kan skiftes til at foreslå ting og tage styringen. Jeg mærker et
samarbejde mellem os.
Vi er i gang med en fri improvisation, hvor M spiller på
keyboardet og jeg på trommesættet. M spiller, som jeg har
oplevet ham tidligere, meget roligt, ubesværet, udtryksfuldt og
med stor indlevelse. Der kommer mange toner, lyde og fraser
fra ham, og han er tydeligt koncentreret om musikken. Jeg
spiller lidt med på trommerne og forsøger meget at matche Ms
spil. Jeg mærker dog hurtigt, at jeg har lidt svært ved at vide,
hvad jeg skal spille, og samtidig får jeg en klar fornemmelse
af at være overflødig. Der kommer så mange udtryk og så
meget musik fra M selv, at jeg føler, at jeg nemt kommer til at
spolere dette, og at han sagtens kan spille selv. Jeg vælger
derfor at trække mig og lade ham spille lidt alene. M reagerer
ikke umiddelbart på dette, men spiller videre som før. Først
føles det en smule underligt at trække sig fra vores fælles
samspil, men jeg fornemmer hurtigt, at det fungerer godt. Der
går derfor nu et stykke tid, hvor jeg lader M spille mest alene,
og jeg blot engang imellem byder ind med nogle få slag på
trommerne. Jeg er rolig, og det føles rart og meningsfuldt at
lytte til ham. Jeg har stadig en klar fornemmelse af, at vi er i
musikken sammen, og dermed har en fælles oplevelse. På et
tidspunkt, mens M spiller alene, bliver han mere søgende i sin
måde at spille på, og jeg fornemmer, at han søger mig. Jeg
vælger derfor at spille med igen, for at han kan høre og
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mærke, at jeg stadig er der. Jeg oplever en vigtighed i, at jeg
både kan lytte til M og spille med, når der er brug for det.
M er i gang med at komponere sin egen musik inden for rapgenren via et computerprogram, jeg har introduceret for ham.
Vi har brugt programmet i nogle af de forrige sessioner, og
denne sidste session har M selv ønsket at prøve det igen. Vi
sidder ved siden af hinanden med computeren ved bordet,
mens M lytter til forskellige lyde og eksperimenterer med at
sammensætte lydene. M er meget begejstret for aktiviteten og
han giver tydeligt udtryk for glæde over musikken, han får
lavet i programmet. Han stopper flere gange op, ser over på
mig, smiler stort og udbryder, at de enkelte lyde eller
sammensætningen af disse lyder mega fedt. Hver gang M
kommer med et sådant udbrud, bliver han mere og mere
energisk og ivrig. På et tidspunkt udbryder han, at det lyder så
sindssygt fedt, at han helt har lyst til at banke i bordet. Jeg
synes også, at det, M laver, lyder fedt, og jeg sørger for at
spejle hans oplevelser og vise min begejstring tydeligt. Jeg
mærker i høj grad hans glæde og begejstring, hvilket smitter
meget af på mig. Det giver mig en fornemmelse af en intens
glæde, som vi deler med hinanden. Jeg glæder mig meget over
at se hans positive reaktioner og over, at jeg har fundet en
aktivitet til ham, der gør ham så glad og engageret.
Vi er ved at afslutte sessionen og hele vores forløb, og jeg
finder den tegning frem, M har lavet i den allerførste session.
Tegningen forestiller en mand med overkrop og et stort hoved
og ansigt. Manden smiler stort, men der løber tårer ned ad
hans kinder. Jeg tilbyder M at få tegningen, hvis han vil. Han
tager imod tegningen, men begynder så at fortælle mig om
tegningens indhold. Da M i første session fortalte om
indholdet, sagde han, at det skulle forestille en mand, som
arbejdede på en restaurant, og at han både var glad og ked af
det. Da M nu fortæller mig om tegningen, siger han, at
manden på tegningen er ham selv. Han tager spontant
farveblyanterne, som ligger på hylden, frem og begynder at
tegne videre på tegningen, idet han siger, at det skal ligne ham
selv lidt mere. Han farver bl.a. mandens hår i samme farve
som sit eget. Mens M tegner, fortæller han mig, at han på
tegningen er ked af det, fordi jeg skal stoppe. Jeg tænker her
over at være rolig og fuldt ud til stede, fordi jeg fornemmer, at
det er et vigtigt øjeblik. Jeg glæder mig samtidig stille over
Ms udtalelse. Jeg lytter forstående, kommer med korte
anerkendende kommentarer og ser interesseret til, mens han
tegner. Til sidst tegner M en stor lilla stjerne ved siden af
manden på tegningen og siger, at det er et venskabstegn. Jeg
ved ikke helt, hvad jeg skal sige, da jeg bliver temmelig
overrasket over den ret tydelige, men dog implicitte, måde
hvorpå, han udtrykker sin mening om vores forløb over for

82

J

1

Humor i
tursamspillet
(J)

J

4

Forventning
og humor
opbygges i
samspillet (J)

mig. Jeg nøjes derfor med at give et kort anerkendende og
forstående ”mmmh” og smiler let. Indvendigt smiler jeg dog
stort og mærker en varme og glæde over, at M, ligesom jeg
selv, har værdsat vores forløb. M vil ikke beholde tegningen,
men siger, at jeg gerne må få den. Jeg fornemmer en
udvikling hos M, som jeg har svært ved at sætte ord på, men
mens jeg er i det, har jeg en klar intuitiv fornemmelse af, at
situationen er vigtig og værdifuld.
Vi er i gang med at improvisere sammen. J sidder ved
trommesættet og jeg ved keyboardet. Jeg har lige introduceret
en spilleregel om at spille skiftevis, og det mestrer J ret
hurtigt, så vi nu spiller sammen uden, at jeg behøver instruere.
Vi er begge koncentrerede om opgaven. Udspillene er rimelig
varierede fra os begge, og vi bliver gensidigt inspireret af
hinanden. Det er nu Js tur til at spille, og hun spiller nogle få
slag på flere forskellige trommer i en simpel rytme. Da hun er
færdig med sin tur, begynder jeg at spille. Med det samme
spiller J dog et ekstra slag på lilletrommen, som dermed
overlapper det, jeg er begyndt at spille på keyboardet. Jeg
fornemmer ikke, at det er Js intention at lave pausen med vilje
for at snyde mig, jeg er blot lidt for hurtig med mit svar på
hendes spil. Men vi stopper begge lidt overraskede op, ser på
hinanden og griner kort, og forstår tydeligt det sjove i
situationen. Jeg har en god og positiv følelse i kroppen og
glæder mig over, at vi begynder at opbygge et samspil, hvor
der også er plads til humor. Jeg fornemmer en vigtighed i
humoren og i, at den spontant er der, og at vi ikke behøver
sætte ord på den.
J spiller på keyboard og jeg på guitar, og vi er i gang med at
improvisere med tursamspil som spilleregel. J er meget
opmærksom på, hvad jeg spiller, og hun kommer nogle gange
med udspil, der minder om mine, men laver flest udspil, hvor
hun selv finder på frasens udformning. Jeg matcher og
imiterer Js udspil det meste af tiden, og på et tidspunkt bliver
J tydeligt opmærksom på dette. Hun begynder at udforske nye
spillestile bl.a. ved at skifte mellem keyboardets forskellige
lyde og ved at berøre tangenterne uden, at der fremkommer
toner. Hun er nysgerrig og kigger på mig og afventer mit svar
til hendes nye udspil hver gang. Jeg opfatter hendes ageren
som udforskning og leg, og jeg bliver nysgerrig efter at være
med i legen og se, hvad der sker. Jeg vælger derfor at gå med
på legen ved at matche hendes nye udforskende udspil fx ved
at lave lette kradselyde på guitarens strenge efter hendes
berøring af tangenterne på keyboardet. Jeg forsøger at vise
nysgerrighed, opmærksomhed og vise, at jeg er med på legen,
både med mit kropssprog og min spillemåde. Jeg tænker over
med min væremåde og mine handlinger at opfordre J til at
fortsætte samspillet. J fortsætter nysgerrigt og koncentreret,
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og vores samspil fortsætter sådan i et stykke tid. Jeg mærker
en stor gensidig opmærksomhed i samspillet, og jeg
fornemmer, at vi har det sjovt sammen. Vi opbygger humor
og forventning til hinanden i samspillet, og jeg glæder mig
over dette.
Vi er i gang med at improvisere sammen og spiller begge på
keyboardet, J i det dybere og jeg i det højere register. Vi er
uden at aftale det gået over til at lave tursamspil.
Tursamspillet er, som de fleste andre gange vi har gjort det,
først præget af mest fokus på rytme, turens længde og
dynamik. Pludselig sker der dog et skift, da jeg, uden at vide
præcis hvordan eller hvornår det sker, registrerer, at vores
samspil er gået over til at være med meget mere fokus på det
melodiske. J spiller nu små, fine melodistumper, hver gang
det er hendes tur. Jeg fokuserer på, i mine udspil, at blive i
samme udtryk og univers som J og spille fraser, der er ca. lige
så lange som hendes, og som matcher og bygger videre på
hendes melodier. Jeg mærker tydeligt, at der sker noget
spændende her, og jeg registrerer, at det er en anderledes
måde at spille sammen på, end hvad vi før har gjort. Det er nu
tydeligt melodierne i vores fraser, der er det bærende element
i måden, vi laver tursamspillet på. Jeg har en intens og lidt
boblende fornemmelse i kroppen, og jeg føler, at min
opmærksomhed bliver ekstra skærpet, så jeg er ekstra meget
til stede. Det mærkes som om, at der sker noget vigtigt i vores
samspil – som om vi opbygger et dybere lag af samspil. Vi
bliver i tursamspillet og denne måde at spille på i lidt tid, og
det lyder som om, vi er i et fælles melodisk univers, som føles
meget behageligt og interessant at være i.
Vi er i gang med at øve den sang, vi har skrevet under
sangskrivningsforløbet. Sangen blev færdigskrevet i forrige
session, og vi synger den nu igennem nogle gange for at være
klar til at optage den i den efterfølgende session. Ligesom vi
plejer under sangskrivningen, spiller jeg keyboard og synger,
mens J sidder ved siden af og synger i mikrofon. Vi har lige
spillet og sunget sangen igennem et par gange, hvor J har
været lidt ukoncentreret og urolig og har fjollet lidt. Vi synger
den nu igennem igen, og denne gang oplever jeg hurtigt stor
koncentration og ro fra J. Jeg fornemmer, at hun gør sig ekstra
umage med at synge tydeligt med under hele sangen, og at
hun synger med mere kraft og indlevelse denne gang. Dette
gør, at jeg også selv har større indlevelse. Jeg fokuserer på at
synge og spille så tydeligt som muligt for at bakke hende op
og hjælpe hende til at huske teksten og synge og holde pause
de rigtige steder. Jeg lægger mærke til, at J indimellem
glemmer at synge ind i mikrofonen, som hun ellers plejer at
være meget fokuseret på, men hun synger tydeligt med
alligevel. Jeg tænker, at hun tidligere måske har ”gemt” sig
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lidt bag mikrofonen og bag hendes fokus på performance,
men nu er det som om, at det er selve sangen og dens indhold,
der tager over og bliver det vigtigste. Vi synger hele sangen
igennem, mens vi begge er meget koncentrerede og
opmærksomme. Jeg fornemmer, at noget vigtigt er på spil, og
jeg oplever denne gennemsyngning som mere betydningsfuld
end de andre. Det er som om, at vi her kommer tættere på
hinanden, og at vi gennem sangen fortæller en vigtig historie
sammen.
Improvisation Det er første gang, vi skal prøve at improvisere sammen, og L
for første
sidder ved keyboardet, mens jeg sidder ved siden af med en
gang (L)
guitar. Jeg ved ikke, hvor meget L kan og vil, men jeg starter
ud med at instruere, at vi kan spille, som vi har lyst til for at
se, hvad der sker - velvidende at det sikkert er en stor
udfordring for L. Han siger, at han ikke kan spille klaver. Jeg
prøver herefter at introducere spillereglen, at vi på skift spiller
5 toner hver. Hertil siger L, at der er så mange toner at vælge
imellem. For at imødekomme denne udfordring beder jeg ham
derfor om kun at bruge de sorte tangenter. Det er tydeligt
svært for L, og han spiller tøvende og langsomt, en tone ad
gangen. Jeg tæller tonerne højt sammen med ham for at
hjælpe ham på vej og påpeger herefter turskiftet. Så spiller jeg
5 toner på guitaren. Herefter starter L selv igen med at spille,
og vi går så automatisk, uden jeg behøver sige mere, over til
at lave tursamspil sammen. Han er opmærksom på, hvad jeg
spiller, han lytter og spiller selv hver gang, jeg har spillet.
Herfra udvikler tursamspillet sig hurtigt, og vi spiller i et godt
stykke tid uden at tale sammen. Jeg benytter mig meget af
matching og imitation og kommer også med nye små fraser
for at se Ls reaktion på dette. Jeg bliver nysgerrig efter at se,
hvad L kan og vil gøre i musikken, og jeg fornemmer et stort
potentiale hos ham. L spiller både fraser, hvor han er
inspireret af mine udspil, og hvor han selv kommer med helt
nye inputs. Der sker en stor udvikling i Ls måde at spille på:
han varierer længden og antallet af toner i sine fraser, han
begynder at bruge flere fingre og senere begge hænder, og han
udvider tonematerialet, så han til sidst benytter sig af alle
tangenter, både de sorte og hvide. Jeg føler mig nærværende
og koncentrerer mig meget om det, vi spiller. Jeg fokuserer på
at være til stede og på at lave udspil og agere på en måde, der
opfordrer L til at fortsætte. L griner kort af flere af de udspil,
jeg kommer med på guitaren, og jeg smiler tilbage til ham.
Hans grin smitter mig, og jeg får en varm følelse indeni, idet
jeg fornemmer, at vi her er sammen om noget og har fælles
opmærksomhed. Jeg fornemmer tydeligt, at L kan lide
aktiviteten, og jeg er overrasket over, hvor meget hans evner
og vores samspil udvikler sig over så kort tid. Det giver mig
glæde, lyst og gå-på-mod og en positiv følelse af, at tingene
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lykkes. Jeg bliver meget glad og lidt overvældet af, at vi
allerede her i første session mødes i musikken og skaber noget
sammen.
Vi er i gang med at lytte til et stykke musik (Spiegel im
Spiegel af Arvo Pärt), mens vi sidder ved siden af hinanden
ved bordet. Jeg har forinden tilbudt L at tegne til musikken,
hvis han får lyst, og jeg sidder selv roligt og tegner, mens vi
lytter. L tegner ikke, men sidder blot meget stille, lytter og
kigger ud i luften, og jeg fornemmer tydeligt undervejs, at han
er koncentreret på en anden måde, end når vi ellers har lyttet
til musik. Da musikken er færdig, kan jeg tydeligt se på ham,
at han er rørt. Jeg spørger, hvad han synes om musikken,
hvortil han roligt og eftertænksomt svarer, at den var sørgelig.
Jeg spørger så, om han kom til at tænke på noget, da han hørte
musikken. Herefter fortæller L, tydeligt berørt, at han kom i
tanke om en episode, hvor han var tæt på at blive kørt ned. Jeg
er overrasket over, at han bliver rørt, at han pludselig fortæller
mig sådan en historie, og at musikken på en eller anden måde
har sat det i gang hos ham. I starten har han svært ved at
komme ordentlig i gang med at fortælle og formulere det, han
gerne vil sige, men jeg sørger for at give ham tid, plads,
anerkendelse og hjælpe ham på vej, og så bliver det hurtigt
bedre. Vi har en lang snak, hvor L fortæller åbent om sine
tanker og oplevelser, og jeg spørger ind og byder ind med
mine tanker og sørger især for at gøre stor brug af
anerkendelse. Jeg er lidt overvældet over alt det, der pludselig
kommer fra ham, men jeg fokuserer på at være rolig og
nærværende. Det er første gang, jeg oplever, at L åbner op på
denne måde, viser sine følelser tydeligt og samtidig kan
fortælle så meget og så koncentreret om en vigtig oplevelse
for ham. Jeg føler mig på en måde beæret over, at han åbner
op på denne måde over for mig og deler en vigtig oplevelse
med mig. Jeg har en oplevelse af, at vi kommer tættere på
hinanden, og at relationen styrkes, så jeg glæder mig derfor
over hele situationen, selvom L er ked af det, og det er en
ubehagelig oplevelse, han fortæller om.
Vi skal til at skifte fra en aktivitet til en anden og kigger
derfor på pictogrammet, som viser den næste aktivitet. Det er
improvisation, hvor L skal spille keyboard og jeg guitar. Vi
finder instrumenterne frem og sætter os klar ved siden af
hinanden. Vi har lavet improvisation i de forudgående
sessioner og har især brugt tid på at øve tursamspil. Jeg plejer
at introducere tursamspillet ved at instruere, at vi nu skal
spille på skift og ofte tilføje, at L gerne må starte. Jeg starter
således også denne gang med at instruere og siger ”okay, så
nu…”, men jeg når ikke længere, for da er L allerede gået i
gang med at spille sin første tur på keyboardet. Han spiller en
kort frase og giver turen til mig, mens han afventer mit spil.
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Jeg stopper midt i min sætning og er glædeligt overrasket over
Ls initiativ, hvilket skærper min opmærksomhed. Jeg
undlader derfor at sige mere, men går hurtigt med på øvelsen,
mens jeg ikke helt kan lade være med at smile. Vi laver
tursamspil i et godt stykke tid uden at tale sammen. Jeg er
fyldt med glæde og begejstring over Ls reaktion og vores
samspil. Jeg føler, at tingene lykkes og får derfor en følelse af
succes. Jeg registrerer, at der er sket en udvikling hos L og i
vores samspil, idet tursamspillet nu er blevet en indforstået del
af vores samspil. Jeg føler derfor også, at der er en udvikling i
vores relation, og at relationen styrkes meget netop i denne
situation.
L og jeg sidder ved keyboardet og er i gang med at øve at
spille sangen ”Havana” sammen, som vi har gjort flere gange
før. Sangen består af 3 akkorder, som går i den samme
rundgang hele tiden. Jeg spiller akkorderne i det dybere
register, og laver et akkompagnement, med tydelig rytme. Jeg
synger sangen til. Jeg har instrueret L til, i det lysere register,
at spille grundtonen i hver akkord og blot markere tonen, hver
gang sangen skifter akkord. Jeg hjælper og støtter hans
toneskift, dels ved at være tydelig i mit eget spil og ved at
påtale tidspunkterne for skiftene. L har svært ved at holde
rytmen og skifte på de rigtige tidspunkter, så på et tidspunkt
lader jeg ham spille frit og uden guidning, mens jeg spiller og
synger sangen i fast puls. L benytter sig stadig udelukkende af
de 3 grundtoner, men laver nu en lille improvisation, hvor han
selv bestemmer rækkefølgen af tonerne, samt hvornår han
skifter. Jeg fornemmer, at L synes, det er sjovt at spille sådan,
og da vi holder en lille pause i vores spil, siger han, at han
bare prøvede at spille det på sin egen måde. Jeg vælger derfor
at vise L et par toner mere, som passer ind i tonaliteten, og
som han også kan spille på, og jeg lægger op til, at vi prøver
at spille igen. L spiller igen en improvisation, nu også med de
”nye” toner, mens jeg igen synger og spiller i tydelig puls og
rytme. Jeg mærker, at jeg selv er meget koncentreret,
opmærksom og nærværende, og jeg har en klar fornemmelse
af, at L er det samme. Det føles som en ny måde at spille
sammen på og dermed også som en ny måde at være sammen
på. Det er som om, at vi har ekstra opmærksomhed på det, vi
spiller og på at spille sammen, og det er også som om, at der
er en anden og stærkere udtryksfuldhed i musikken end ellers.
Jeg anerkender undervejs med min gestik og efterfølgende
også verbalt ved at kommentere på, at det var fedt og lød godt.
L siger ikke rigtig noget, men smiler tydeligt. Jeg fornemmer,
at vi i denne situation har et vigtigt møde i musikken.
Vi er i gang med at spille og øve sangen ”Havana”, som vi har
gjort før. Da vi på et tidspunkt har en kort pause i vores spil,
vælger jeg at spørge L, om vi skal prøve at øve at synge
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sangen i stedet for, at han øver sig i at spille den, da han netop
i sessionen før denne har givet udtryk for gerne at ville dette.
L plejer altid blot at spille sangen, når vi øver den, mens jeg
både spiller og synger. Han er med på mit forslag, og jeg
forklarer, at han bare kan koncentrere sig om at synge, mens
jeg stadig både spiller og synger, så det er nemmest muligt for
os. Da jeg begynder at spille og synge, starter L hurtigt med at
synge sammen med mig, hvilket kommer lidt bag på mig, da
vi ikke har gjort det sammen før. Det er lidt svært for ham
med den engelske tekst, men jeg fornemmer klart, at han gør
det så godt, han kan og synger med ud fra, hvordan han
husker sangen. Jeg sørger for at rose undervejs, synge tydeligt
og være tydelig og positiv både i mit kropssprog og spil. Jeg
fornemmer også, at L efterhånden sætter lidt mere kraft på sin
sang og synger flere og flere ord tydeligt. Mens vi synger
sammen, får jeg en følelse af intensitet indeni – det føles mere
intenst og skrøbeligt at synge sammen frem for bare at spille.
Jeg har en fornemmelse af, at der sker noget vigtigt for vores
relation, og jeg er derfor også meget opmærksom. Da vi har
sunget både et vers og omkvæd, siger L ”igen” som tydeligt
tegn på, at vi skal fortsætte. Vi synger herefter både det næste
vers og omkvæd sammen. Jeg glæder mig over, at L gerne vil
fortsætte med at synge, og det fortæller mig, at han, ligesom
jeg selv, synes, det er en god oplevelse at synge sammen. Ved
at synge sammen oplever jeg en positiv udvikling i vores
måde at være sammen på, og det gør mig glad.
Vi spiller og øver sangen ”Havana” sammen. Denne gang er
det sidste gang, hvilket vi begge ved, og vi er begge
koncentrerede om opgaven. Vi spiller, som vi plejer, hvor jeg
synger og laver akkompagnement med akkorder, og L spiller
grundtonen til hver akkord. Da vi er ved at være færdige med
det sidste omkvæd, vælger jeg at lave et ritardando og afslutte
sangen på toneartens grundtone og tilhørende akkord. Vi har
ikke aftalt, hvordan sangen skal slutte og har ikke afsluttet den
sådan før, men jeg kan tydeligt høre på Ls spil, at han er med
på mit ritardando, og han afslutter ligeledes på grundtonen på
samme tid som mig. Da tonerne er klinget ud, sidder vi et
øjeblik i stilhed. Vi ser kort på hinanden, men siger ikke
noget. Jeg får en klar fornemmelse af, at det er en vigtig
situation for os begge, og at vi, uden at tale om det, får lavet
en god afslutning på vores forløb. Jeg fornemmer også, at vi
begge er meget nærværende, og jeg mærker stor intensitet i
situationen, og især i stilheden lige efter musikkens afslutning.
Det er som om, at vi her tænker, siger og oplever det samme,
men uden at sætte ord på det. Jeg får en fornemmelse af, at vi
begge oplever og værdsætter en relation mellem os.
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