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   ANMELDELSER
     

hverandre, selv om begge ordene er korrekte 
på norsk i denne sammenhengen.

Per Bergsjø døde dessverre nylig, og 
boken er et flott minnesmerke over en av 
nestorene i faget i Norge. Jeg koste meg 
med denne lettleste læreboken og anbefaler 
den gjerne til andre leger.

Annetine Staff
Kvinne- og barneklinikken
Oslo universitetssykehus, Ullevål

Musikk som verktøy2381

Even Ruud, red.
Musikk i psykisk helsearbeid 
med barn og unge
205 s, ill. Oslo: Norges Musikkhøgskole 
(NMH Skriftserie), 2010. Pris NOK 300
ISBN 978-82-7853-060-3

Denne antologien 
omhandler musikk 
i psykisk helsear-
beid og er del av 
en skriftserie om 
musikk og helse. 
Even Ruud har satt 
sammen en variert 
artikkelsamling 
om bruken av 
musikk i psykisk 
helsearbeid med 

barn og unge, med hovedvekt på bruk av 
musikkterapi. Målgruppen er ikke definert, 
men ut fra formen går jeg ut fra at verket 
primært er rettet mot aktuelle faggrupper.

Derfor må profileringen av musikk som 
terapeutisk virkemiddel til fagmiljøer som 
arbeider med barn og unge, vektlegges 
i vurderingen av antologien. I motsetning til 
en del tidligere musikkterapilitteratur, som 
ga liten innsikt i hva som faktisk skjer i en 
musikkterapitime, er det i de senere årene 
utviklet en sterk deskriptiv tradisjon som 
gjør det lettere for utenforstående å forstå 
hvordan terapeuten arbeider. De levende 
beskrivelsene av musikalske samhandlinger 
er denne artikkelsamlingens store styrke. 
Samtidig er det tydelig at musikkterapiens 
tradisjonelle tilknytning til spesialpedago-
gikk og psykologi er vektlagt, selv om flere 
av forfatterne arbeider innen helsevesenets 
rammer. Blant hundretalls referanser fant 
jeg kun to som refererer til helsevesenets 
dokumentasjonskrav og vurdering av hva 
som virker. Integreringen av musikkterapi 
i et faglig team blir nokså kursorisk berørt, 
likeledes spørsmålet om hvordan de ulike 
terapeutiske metodene virker inn på hver-
andre og påvirker «sluttsummen av virk-
ning» på en pasient. Den raskt voksende 
faglitteraturen fra medisinsk vinklet 
musikkterapeutisk psykisk helsearbeid med 
barn og unge glimrer med sitt fravær.

Forfatterne styrker forståelsen av hvor 

viktig musikk er for mennesker i hverdagen 
for å regulere følelser, styrke kommunika-
sjon og bygge identitet hos utsatte grupper, 
og de gir en ny forståelse av hvordan 
praksis bygges opp. Samtidig gir de få 
føringer for faglig integrering av musikk-
terapi i psykisk helsevern. Jeg håper derfor 
at et senere skrift fra samme senter kan 
inkludere medisinske perspektiver og fag-
litteraturen som presenterer musikk også 
i helsevesenets rammer. Jeg håper også at 
musikkterapeutiske verker som beveger seg 
innen helsevesenets rammer, i fremtiden 
viser større interesse for helsevesenets vekt-
legging av evaluering av effekt, slik at 
faglig dialog rundt terapeutisk bruk av 
musikk for utsatte grupper kan utvikle 
musikk til et stadig mer presist terapeutisk 
verktøy innen psykiatri og psykisk helse-
vern. Tross de manglene jeg har påpekt, gir 
denne artikkelsamlingen et viktig bidrag til 
den voksende faglitteraturen om musikk-
terapiens muligheter som supplerende 
behandlingstiltak.

Audun Myskja
Senter for livshjelp
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Solid om deltakende 
observasjon2381

Katrine Fangen
Deltakende observasjon
2. utg. 300 s. Bergen: Fagbokforlaget, 2010. 
Pris NOK 399
ISBN-978-82-450-1001-5

Læreboken Deltakende observasjon fore-
ligger i ny og utvidet utgave. Forfatteren, 
Katrine Fangen, er sosiolog med bred forsk-
ningsbakgrunn. Hun er tilknyttet Universi-
tetet i Oslo og leder et større EU-prosjekt 
om inkludering og ekskludering av innvand-
rere i Europa. Målgruppen er studenter, sti-
pendiater og forskere som benytter delta-
kende observasjon som forskningsmetode. 
Deltakende observasjon, også kalt etnografi, 
assosieres gjerne med fag som antropologi 
og sosiologi, men innen medisin er det en 
økende interesse for metoden (1). Et over-
ordnet formål med deltakende observasjon 
er å studere og beskrive hva individer sier 
og gjør i sammenhenger som ikke er struk-
turert og styrt av forskeren.

Gjennom de 14 kapitlene introduserer 
forfatteren metoden og dens historiske 
utvikling og går gjennom praktiske tips, 
etiske problemstillinger og spørsmål knyttet 
til analyse av observasjonsdata og publise-
ring. Teksten er godt forankret i kilder, noe 
som gjør at den ikke blir en oppskriftsbok, 
men en tekst som innbyr til refleksjon. 
Fangen er teoretisk bredt orientert og gjør 
det tydelig for leseren at deltakende obser-

vasjon er i utvikling og rommer ulike ret-
ninger. I tråd med dette er det lagt til 
omtaler, bl.a. av webetnografi og forskning 
med basis i ulike lokaliteter. Teksten byr på 
en rekke illustrerende eksempler fra Fan-
gens egne og andre forskeres studier. Hvis 
man leser fra perm til perm, blir det en del 
repetisjon av hva disse eksemplene dreier 
seg om. Kanskje det hadde vært en idé 
å presentere kjerneeksemplene i noe mer 
fylde i innledningen? En ting må rettes opp 
i senere utgaver: REK betyr ikke «Rådet 
for medisinsk etikk» (s. 192), men står for 
«Regionale komiteer for medisinsk og 
helsefaglig forskningsetikk».

Deltakende observasjon er velskrevet 
og oppdatert. Leseren får en solid innføring 
i deltakende observasjon som forsknings-
metode. Deltakende observasjon er kre-
vende og stiller store krav til forskeren, og 
Katrine Fangen evner å fremstille metodens 
muligheter og utfordringer på en god og 
instruktiv måte. Det er mye å lære om kva-
litativ forskning generelt, og jeg anbefaler 
derfor boken til alle som planlegger eller 
som gjennomfører kvalitative forsknings-
prosjekter innen medisin og helsefag.
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Funksjonshemning, 
sårbarhet og den 
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Den bulgarsk-
franske intellek-
tuelle Julia 
Kristeva har ledet 
Det nasjonale råd 
for funksjonshem-
ning i Frankrike 
og ble tildelt Hol-
bergprisen i 2004. 
Det danner bak-
grunnen for at to 
av hennes tekster 

innleder en bok om funksjonshemning 
og annerledeshet på norsk.

Forfatterne av de 11 norske bidragene 
anvender og reflekterer over Kristevas pers-
pektiver på en rekke konkrete områder, som 


