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Musikkterapi
i arbeid med barn og unge som bor i fosterhjem
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Relasjoner

• Av Viggo Krüger, musikkterapeut/
førsteamanuensis II

Innledning
Teksten gir en beskrivelse av musikkte-
rapi som tilnærming i barnevernsrela-
tert arbeid, både sett fra teoretiske 
perspektiver og fra praksisnær forsk -
ning. Artikkelen bygger på forfatterens 
erfaringer med tema gjennom 15 år og 
på litteraturgjennomgang av relevante 
studier. Sett fra et nasjonalt perspektiv 
er det etablert praksis for bruk av 
musikkterapi i Bergen, Oslo og Trond-
heim, hovedsakelig initiert som et 
tilbud gjennom Aleris Ungplan & BOI. 
Selv om det er etablert praksis i disse 
byene, er det fortsatt mangel på 
anvendelse av musikkterapi. Målsetnin-
gen med denne teksten er å formidle 
kunnskap om et felt som er i vekst, her 
til lands og også i utlandet. En konkret 
grunn til at musikkterapi er i vekst i 
Norge er at faget er anbefalt som 
metode i Helsedirektoratet sine ret-
ningslinjer for behandling av psykose 
og ruslidelser (Helsedirektoratet, 2013; 
Helsedirektoratet, 2016). Anbefalin-
gene gjør at det for tiden etableres nye 
stillinger innen psykisk helse, rusbe-
handling og barnevern (Norsk Forening 
for Musikkterapi, 2016). 

Musikkterapeuter innen barnevernet 
arbeider med en rekke forskjellige 

Musikkterapi kan brukes i 
arbeid med fosterhjems-
plasserte barn og unge for 
å gi kontinuitet i voksen-
kontakt, sørge for ferdig-
hetstrening på ulike 
områder og sikre deltak-
else i beslutningsprosesser. 
Musikkterapi kan også 
bidra til at det foreligger 
tidlig planlegging av 
ettervernfasen, fungere 
som en støtte til fritids-
aktiviteter og øke den 
generelle engasjementet i 
den unges livsprosjekt. 

i arbeid med barn og unge som bor i fosterhjem
               Om forfatteren 

• Viggo Krüger er førsteamanuensis II ved GAMUT, Griegakademiet, Universi-
tetet i Bergen og forsker/musikkterapeut ved Aleris Omsorg Norge. Siden 2003 

har han vært leder for musikkteateret Kom nærmere, en forening 
som organiserer kulturaktiviteter for barn og unge med 

barnevernserfaring. Krüger er initiativtager til opprettelsen av 
nasjonalt kompetansenettverk for musikkterapi i barnever-
net. I 2015 gav han ut boken Musikk, ungdom, deltakelse 
- musikk i forebyggende arbeid sammen med Astrid 
Strandbu. Krüger er også musiker med bakgrunn fra 
bergensbandet Pogo Pops. 
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målgrupper. En målgruppe er familien. 
Musikkterapeuter som jobber med 
familier fokuserer på relasjonen mellom 
barn og foreldre/foresatte. Det handler 
om å bidra til forbedring av foreldrefer-
digheter, barns utviklingsferdigheter, og 
på det å styrke det sosiale nettverket 
rundt barnet (Jacobsen, 2013; Jacobsen 
og Killen, 2015). Musikkterapi brukes 
også i arbeid med barn og unge som 
bor i fosterfamilie (Layman, m. fl., 
2002). Det blir viktig å finne metoder 
som kan være med på å skape sammen-
henger i overganger mellom for 
eksempel flyttinger fra institusjon til 
egen bolig (Austin, 2007). Zanders 
(2012) viser at musikkterapi kan brukes 
til å styrke identiteten til ungdommer i 
fosterhjem, noe som kan bidra til å 
gjøre dem rustet til å takle hverdagen. 
Musikkterapien kan være en arena der 
man arbeider med ferdigheter i kom-
munikasjon og gjøre ungdommer bedre 
rustet for å tilpasse seg og for å gå inn i 
nye relasjoner. Litteraturen forteller oss 
at musikkterapi tilbyr «ikke-truende» 
møter, og kan være et godt alternativ til 
tradisjonell samtaleterapi for å komme i 
kontakt med barn og unge. 

Hva er musikkterapi?
Fordi lesere av dette tidsskrift muligens 
ikke sitter på førstehåndskunnskap om 
musikkterapi, vil jeg komme med en 
liten innføring. Faget musikkterapi har 
antagelig eksistert så lenge det har vært 
mennesker. Både i arabiske og kristne 
religiøse tekster er musikk beskrevet 
som et terapeutisk virkemiddel. Selv 
om musikk er blitt knyttet til ideen om 
terapi i mange tusen år, så var det først 
etter andre verdenskrig at faget musikk-
terapi oppstod som en akademisk 
disiplin. Dette skjedde delvis som et 
resultat av at soldater som hadde deltatt 
i krig kom hjem med traumatiske 
lidelser og fortalte at musikken hjalp 
dem å komme over krigserfaringene. 
Sykepleiere oppdaget at musikken 
kunne ha en lindrende effekt på 
traumelidelser og dermed var musikkte-
rapien som akademisk felt etablert. I 
dag er musikkterapi etablert som 
akademisk disiplin over hele verden, i 
alle verdensdeler. I Norge fikk vi 

utdannelse i 1978 ved Norges musikk-
høgskole og deretter i Bergen i 2006 
ved Griegakademiet, Universitetet i 
Bergen. Musikkterapeuter arbeider med 
en rekke målgrupper, slik som skole, 
fengsel, sykehus, barnevern og rusbe-
handling.

Sentralt i musikkterapien er ideen 
om protomusikalitet (Stige og Aarø, 
2012). Dette er en ide om at mennes-
kers behov for musikalsk kompetanse 
først og fremst ikke stammer fra popu - 
lærmusikkens genre eller den klassiske 
musikkens stilarter, men derimot fra 
behovet det nyfødte barnet har for å 
kommunisere med mor eller far i løpet 
av den første levetiden. Uten kompe-
tanse til å improvisere, kommunisere 
og formidle livsviktige behov om mat, 
trygghet eller søvn, vil barnet ikke 
overleve. Kompetanse til å være i 
samspill med sine sosiale omgivelser 
anses innenfor musikkterapien, og også 
i psykologien, som en form for med-
født, biologisk forankret evne. Det er 

den samme evnen mennesker bruker til 
å lære seg språk, kulturelle ferdigheter 
og senere i livet, til å skaffe seg en 
identitet og livsfortelling som mer eller 
mindre selvstendig samfunnsdeltaker. 

Det er veldig forskjellig hvordan 
musikk brukes som terapi i våre dager. 
Vi skiller grovt mellom aktiv og 
reseptiv musikkterapi. Aktiv musikkte-
rapi er musikk gjennom aktiviteter som 
bandspilling, fremføring eller innspil-
ling, mens reseptiv musikkterapi 
handler om å lytte til musikk og å 
reflektere over det man hører. Uavhen-
gig om det er aktiv eller reseptiv 
musikkterapi, så er det et fellestrekk at 
den musikken som fungert best, gjerne 
er den musikken barnet eller den unge 
har et personlig forhold til. Hvis 
musikken skal fungere terapeutisk, så 
trenger terapeuten å vite litt om 
historien til pasienten, altså hvilken 
musikken pasienten hørte på da hun/
han var ung for eksempel. 

I musikkterapifaget skilles det 
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mellom ulike nivåer hva gjelder 
forklaringsmodeller (Stige og Aarø, 
2012). Fra et biologisk nivå kan vi si at 
musikken påvirker nervesystemet vårt 
og bidrar til at det produserer kjemiske 
substanser som endorfiner og dopamin. 
Dette er kjemiske stoffer i kroppen som 
gjør at vi føler oss bedre og opplever 
lykke og glede. Fra et psykologisk nivå 
kan vi si at musikken hjelper oss å 
skape sammenheng i tilværelsen og å 
huske hvem vi er og hvorfor vi gjør de 
valgene vi gjør. Fra et sosiologisk nivå 
kan vi si at musikken er viktig fordi 
den er en del av de sosiale nettverkene 
vi inngår i og skaper oss handlemulig-
heter i forhold til. Musikken er en del 
av samfunnsstrukturene og påvirker 
derfor mulighetene vi har til å bli den 
vi vil være og for å delta i de nettver-
kene vi vil være en del av. 

Hvordan brukes musikkterapi 
for barn og unge?
Et utgangspunkt for å bruke musikkte-
rapi i arbeid med barn og unge er at 
musikk er en ressurs mange, uavhengig 
av nasjonalitet og kultur, bruker i 
hverdagslivet for å uttrykke følelser, 
utforske identitet, sosialisere med 
jevnaldrende og regulere avstand til 
voksne (McFerran, 2008; Laiho, 2004; 

Saarikallio og Erkkila, 2007). Musikk-
bruk kan være positivt for den det 
gjelder, men dette er ikke alltid tilfelle. 
Vi har eksempler på at musikk blir 
brukt som tortur eller som virkemiddel 
i krigføring. Innenfor ungdomsforsk-
ningen finner vi forskning som viser at 
bruk av musikk også kan knyttes til 
negative hendelser slik som selvmord, 
vold og ekstremisme (Cottee, 2011; 
Miranda og Claes, 2009). Det er ikke 
nødvendigvis slik at musikk er bra, det 
handler om hvordan musikken brukes. 

Undertegnede har sammen med 
Astrid Strandu skrevet boken Musikk, 
ungdom, deltakelse – musikk i forebyg-
gende arbeid (Krüger og Strandbu, 
2015). I boken gjør vi rede for hvordan 
musikken kan ansees som en ressurs for 
å støtte barn og unges deltakelsesper-
spektiver. Fordi musikk kan være en 
ressurs for unge, representerer den nye 
muligheter når deltagelsesorienterte og 
dialogstøttende tilnærminger er 
etterspurt i barnevernet. Grunner til å 
fokusere på musikkterapi som tilnær-
ming i barnevernet finner vi i en nylig 
fremlagt rapport utarbeidet av Uni 
Research Helse der det pekes på behov 
for å utvikle barn og unges deltakelse 
(Christiansen, m. fl., 2015). Det 
etterlyses mer kunnskap om hvordan 

unge kan uttrykke sine meninger i et 
felleskap, slik at deres egne meninger 
blir ivaretatt. Rapporten slår fast at det 
er behov for å videreutvikle arbeidsfor-
mer i retninger som er mer i tråd med 
kommunikasjonsformer og format som 
barn og unge foretrekker. 

Sett fra et psykologisk perspektiv 
kan musikk være en måte å bearbeide 
egne minner (Ruud, 1998). Det er etter 
hvert populært å si at musikken er 
lydsporet i livet vårt. Dette uttrykket 
betyr at musikken følger oss fra vugge 
til grav og representerer ulike hendelser 
i vår livsfortelling gjennom hele livet. 
Musikken kan for eksempel være med 
oss i den første forelskelsen eller den 
kan minne oss om når noen nære har 
gått bort. Musikk kan være et sterkt 
virkemiddel for å binde sammen ulike 
livshendelser og dermed skape sam-
menheng i livet (Stern, 1985/2000). 
Det å skape sammenheng i livet er 
viktig når vi skal hjelpe mennesker som 
har opplevd krig, kriser eller overgrep 
(Rolvsjord, 2010). 

Musikkterapi med barn og unge kan 
gjennomføres som individuelle og 
gruppetimer. Det legges vekt på arbeids- 
former som improvisasjon, sangskriv-
ing, bandspilling og fremføring. Dette 
er arbeidsformer som bidrar til lærings-
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miljø med vekt på trivsel og motiva-
sjon. Forskning har vist at trivsel og 
glede i seg selv er viktige faktorer når 
det gjelder det å skape flyt og motiva-
sjon i læringssituasjonen (Krüger og 
Strandbu, 2015). Det å trives i et miljø 
skaper stabilitet i opplevelse av egne 
følelser og samtidig blir det lettere å 
huske og gjenfortelle historier. Når 
barnet eller den unge er i en trivselssita-
sjon, kan det leke med språket og der - 
med kan arbeid med egen livshistorie 
eller overganger fra eget morsmål til 
norske ord og kulturelle koder blir gjort 
mer tilgjengelig. For det andre kan 
musikken brukes til å etablere en rela - 
sjon til terapeuten. Forskning viser at 
tillitt til voksne i en læringssituasjon er 
avgjørende for å lykkes i overganger 
mellom læringssituasjoner, for eksem-
pel fra fosterhjem til egen bolig eller 
ved flytting fra fosterhjem til foster-
hjem (McFerran, 2008). Musikken som 
medium kan gjøre det mulig for den 
voksne støttepersonen å sette seg inn i 
barnets kultur. Den voksne kan ta del i 
den unges identitetskonstruksjoner der 
sanger og fortellinger fra egen bak-
grunn spiller en viktig rolle. For det 
tredje er musikken egnet til å formidle 
det som læres til et felleskap, for 
eksempel i et jevnalderfelleskap eller i 
et skolemiljø der viktige personer kan 
anerkjenne den unge på ulike måter. 
Pårørende, familie og venner kan 
inviteres som deltakere eller publikum 
med tanke på å være støttespillere for 
læringsprosessen. Musikkfellesskap som 
rockeband, kor eller samspillsgrupper 
er arbeidsformer som innbyr til det å 
erfare mestring, tilhørighet, men også 
utfordring og problemløsning. 

Avsluttende tanker 
Utgangspunktet for artikkelen er at det 
i dag finnes internasjonal forskning og 
norske praksiserfaringer som tilsier at 
musikkterapi kan være aktuell for 
barnevernsfeltet. Samtidig sier artikke-
len at musikkterapi i liten grad er 
anvendt i barnevernets praksis; det er 
med andre ord et behov for videre 
kunnskaps- og praksisutvikling. 
Innenfor arbeid med fosterhjem har vi 
noen eksempler på at det er utviklet 

praksis i Norge, men det er foreløpig 
langt igjen før vi er ved målet. De 
initiativene som finnes, er kommet i 
privat regi. Skal musikkterapi som 
tilnærming innenfor fosterhjemsrelatert 
arbeid få et fotfeste, er det avgjørende 
at flere aktører engasjerer seg, også sett i 
forhold til i offentlig regi. Mitt mål 
med denne artikkelen har vært å bidra 
med kunnskap slik at vi kan kommet et 
steg videre i neste omgang. 

For å utvikle musikkterapi som 
tilnærming innenfor feltet fosterhjems-
arbeid, er det mulig å koble seg på to 
ulike organiseringer. Den første 
organiseringen heter POLIFON og  
ble etablert 1. januar 2015. POLI-
FON er organisert som en kunnskaps-
klynge og har som mål å utvikle 
musikkterapi på en systematisk og 
kunnskapsbasert måte, i samspill med 
utdannings- og forskningsmiljøer. Det 
er også etablert et nasjonalt kompetan-
senettverk for musikkterapi i barne-
vernsfeltet. Det nasjonale kompetanse-
nettverket for musikkterapi i barne - 
verns feltet samler representanter fra 

regionale kompe tansesenter for barn 
og unge (RKBU/RBUP), Bergen 
kommune, Høgskolen i Bergen, 
Høgskolen i Oslo og Akershus, Norges 
musikkhøgskole, Bufetat region vest, 
KoRus-vest Bergen, Aleris Omsorg 
Norge og GAMUT – Griegakade-
miets senter for musikkterapiforsking, 
Universitetet i Bergen. Nettverkets 
målsetning er å arbeide for implemen-
tering av eksisterende kunnskap og 
finne gode arenaer for praksisutvikling 
og for etablering av nye forsknings-
prosjekt. Nettverket kan begrunnes 
med at det per i dag er mangel på 
anvendelse av musikkterapi i barne-
vernet praksis, noe som begrenser 
videre kunnskapsutvikling, men som 
først og fremst er et problem fordi det 
gir ulikhet i tilbud. For mer informa-
sjon om POLIFON og det nasjonale 
kompetansenettverket, se for øvrig 
gamut.no. (Griegakademiets senter for 
musikkterapiforskning) Ta også gjerne 
kontakt med forfatteren av denne 
teksten for mer informasjon på  
viggo.kruger@uib.no 
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