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Kirstine Skou Rydahl, cand. mag. i musikterapi,
Stensagerskolen i Viby, Århus

Undervisningsrelateret
musikterapi		
I denne artikel beskrives en musikterapeuts arbejde på Århus Amts
specialskole, Stensagerskolen. Her følger en beskrivelse af, hvordan
musikterapien kan relateres til undervisningen, og der gives eksempler fra praksis på individuelle og gruppeforløb.

Stensagerskolens børn og
undervisningsfilosofi
Siden sommeren 2002 har jeg ar
bejdet som musikterapeut på Stens
agerskolen.
Stensagerskolen er en amtskommunal folkeskole for børn med generelle indlæringsvanskeligheder1. Der
går ca. 185 børn i alderen 6-18 år.
Personalegruppen består af lærere,
pædagoger, pædagogmedhjælpere, tale
pædagoger, fysioterapeuter, psykolog,
musikterapeut, pedeller og administrativt personale. Børnene har vidt
forskellige diagnoser, der spænder fra
gennemgribende udviklingsforstyrrelser inden for det autistiske kontinuum,
Downs syndrom, til børn med varige
fysiske og psykiske funktionsnedsættelser og børn med mere sjældne handicap.
Undervisningen tager udgangspunkt
i Folkeskolens bestemmelser om fag og
emner, men tager afsæt i den enkelte
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elevs kunnen og ikke i fagene. Lærerne
udarbejder årligt en individuel elevplan, hvor fag, metoder og målsætning er beskrevet. Der arbejdes ud fra
en undervisning, hvor fagligt indhold
og metodik er tilpasset det enkelte
barn. I undervisningen bruges Tegn
Til Tale2, kommunikationssymboler og
forskellige computerprogrammer3 for
at understøtte de mere almindelige
kommunikationsformer såsom tale,
skrift, berøring, mimik, kropssprog,
lyde mm.
Skolens vigtigste indsatsområde er
arbejdet med børnenes kommunikative udvikling. Som det udtrykkes i de
overordnede mål for Stensagerskolen:
”Uden kommunikation ingen læring”.
Kommunikation er derfor et meget
væsentligt fællestema for det tværfaglige samarbejde.

Musikterapi
Musikterapien på Stensagerskolen har
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til huse i en hvid træpavillon i udkanten af børnenes legeplads. Inde i huset
findes mange forskellige instrumenter,
såsom klaver, diverse trommer, små
percussioninstrumenter, vindharpe,
klangkasse, forskellige lyrer, guitarer og diverse blæseinstrumenter mm.
Derudover er der musikanlæg og forskellige legerekvisitter, såsom bolde og
faldskærm. Musikterapi kan foregå som
individuelle forløb eller gruppeforløb
af forskellig varighed.
Musikterapien på Stensagerskolen
er undervisningsrelateret, hvilket vil
sige, at jeg tager udgangspunkt i
de overordnede mål, der forefindes i
den individuelle elevplan. Dette samstemmes med de målsætninger, jeg
udarbejder for et musikterapeutisk forløb. Desuden orienterer jeg mig om,
hvad andre specialister har foretaget
af undersøgelser og vurderinger, så
jeg får et så fyldestgørende billede af
det enkelte barn som muligt. Dette
stemmer godt overens med mit helhedsorienterede udgangspunkt, idet
en tværfaglig orientering i arbejdet
med det enkelte barn er en forudsætning for at lave undervisningsrelateret
musikterapi. Herudover har jeg en
række indsatsområder, som jeg anser
for grundelementer i mit musikterapeutiske arbejde:
-

Kontakt
Kommunikation
Koncentration og opmærksomhed
Identitet og udtryk
Følelsesmæssig bearbejdning
Kropsbevidsthed
Sansestimulation

Musikbegrebet bliver brugt meget
bredt i musikterapi. Musikken er ikke
et mål i sig selv, men et middel til kontakt og interaktion. I de musikterapeutiske forløb bruger jeg mange forskellige metoder, teknikker og aktiviteter alt Musikken er ikke
efter hvilket barn et mål i sig selv,
og hvilken særlig
men et middel
problemstilling, det
drejer sig om. Her til kontakt og
kan nævnes stemme interaktion.
– eller instrumentalimprovisation, sammenspil med
forskellige spilleregler, sangdigtning,
afspænding til musik, at lave musikhistorier med børnene mm. Derudover
anvender jeg forskellige sange, f.eks.
børnesange, ungdomssange, årstidssange eller andre relevante ”rammesange”
som udgangspunkt for samværet. En
rammesang er en sang, hvor jeg bruger
en musisk ramme som struktur for det
indhold, jeg synes er relevant i situationen. Rammen kan være en melodi,
en akkordrundgang eller en rytme, der
kan tilpasses barnets udtryk i øjeblikket. Jeg tager udgangspunkt i den
respons, jeg får fra barnet og lader det
være omdrejningspunkt for den videre
musiske interaktion. Jeg kan eksempelvis synge det, der sker i øjeblikket
og lade musikken være en tryg ramme,
hvor jeg understøtter barnets udtryk.

Musikimprovisation
Det musikimprovisatoriske aspekt er
helt særligt for musikterapi. Den norske
musikterapeut og forsker Even Ruud,4
taler om musikimprovisation som en
fortælling gennem toner. Improvisation
karakteriseres ifølge Ruud, som enhver
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uforpligtende leg med toner, melodier
fra hendes klasse. Lærerne observerer,
eller rytmer. En improvisation kan derat Julia pga. sin autistiske lidelse,
har svært ved at aflæse andre menfor have karakter af små samtaler uden
neskers signaler. Hun kan komme i
ord. For et barn, der ikke behersker det
konflikt med sine klassekammerater,
verbale sprog, kan det i musikterapi
og kan have svært ved at sætte ord på
opleve en anderledes måde at kommukonflikten og få den
nikere på. I musikteI musikterapi
løst. Hun reagerer ud
rapi behøver vi ikke
at være begrænset af behøver vi ikke at være fra et polariseret stementen glad
sproglige barrierer,
begrænset af sproglige ningslejeeller også meget vred.
men kan boltre os i
barrierer, men kan
I musikterapien blev
det nonverbale musidet derfor en opgave
ske legefelt.
boltre os i det
at arbejde med dels
Det er et mennenonverbale musiske at styrke Julias evne
skeligt grundvilkår,
til at kunne nuancere
at vi vil ses, høres
legefelt.
sine følelser og variere
og mødes med andre
sit udtryk mellem de to yderpoler – at
mennesker. I arbejdet med børn og
være vred /ked af det og være glad – og
unge med generelle indlæringsvanskedels at styrke Julias evne til at fastligheder er musikken en god hjælper,
holde sin opmærksomhed og koncentrada det at spille musik virker ”ufarligt”,
tion ved igangværende musiske aktiviog barn og musikterapeut kan mødes
teter. Da Julia gennem hele sin opvækst
på mere ”neutral grund” i det fælles
har været glad for at synge og spille
tredje. Musikterapeuten kan arbejde
musik, kunne musikterapi umiddelbart
med svære problemstillinger, uden at
ses som et egnet tilbud til hende, og
det nødvendigvis bliver alt for konherigennem kunne der arbejdes med
fronterende for barnet.
ovennævnte problemstillinger.6
I det følgende vil jeg præsentere
Julia og jeg startede det musikteranogle eksempler til nærmere belysning
peutiske forløb med at udforske de foraf musikterapi i praksis.
skellige instrumenters lyd og tale lidt
Sangdigtning med Julia
om, hvilken stemning de pågældende
Julia var ved musikterapiens start en
instrumenter gav os. Julia begyndte at
5
pige på 10 år med tuberøs sklerose , epifinde på historier, som vi siden satte
lepsi og har diagnosen atypisk autisme.
musik til. Senere i forløbet arbejdede
Hun er retarderet med en skæv udvikvi med stemninger og følelser på et
ling. Hun har et veludviklet talesprog,
mere konkret og personligt plan. I
men pga. hendes fjernhed, opmærksomsamarbejde med skolens talepædagohedsvanskeligheder og absencer, påvirger inddrog jeg et ansigtsspil7 i det
kes hendes muligheder for at skabe
musikterapeutiske forløb. Intentionen
sammenhæng og uddrage mening. Julia
var, at Julia skulle kigge på et foto af
bliver henvist til musikterapi af lærerne
et pigeansigt, der udtrykte en bestemt
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følelse, og derefter fortælle mig, hvilken følelse, pigen udtrykte. Herefter
kunne jeg spørge Julia, om hun selv
kendte til det at være vred, hvornår
hun blev vred, hvad der kunne gøre
hende vred, og hvad der skulle til for at
gøre hende glad igen. På denne måde
arbejdede vi med at aflæse ansigtsudtryk, og hvilken følelse der lå bag. Jeg
nedskrev det, Julia fortalte om hver
enkelt følelse. Vi arbejdede således ud
fra fotografierne, der anviste følelser af
en pige der var sur, ked af det, vred,
overrasket og glad. Da Julia holder af
at synge, tænkte jeg, at vi kunne lave
hendes egen personlige sang, hvor det
tekstlige indhold skulle tage afsæt
i ovennævnte materiale. Vi satte os
begge til klaveret, hvor vi sammen
komponerede Julias sang.

Julias sang
1) Her er en sang om en pige
- det er jo mig, ka´ man sige
Jeg hedder Julia, ja det er mit navn
Jeg hedder Julia, her kommer min
sang
2) Som’ tider bli’r jeg så sur
Så er der ik’ noget der dur
Jeg smækker med døren, hvis nogen
driller mig
Så bliver jeg gal og tænker – gå med
dig
3) Så er det godt hvis man kan
tænke sig om lidt en stund
så fortæller jeg, hvorfor jeg er sur
og så bliver jeg god igen
4) Der er så meget jeg kan li’
når vi nu kommer forbi

Randers Regnskov og de mange søde
dyr
Dem ser jeg her, det er noget jeg kan
li’
5) Hjemme hos mig hvor jeg bor
Der er min bror, far og mor
Dem er jeg glad for, dem holder jeg af
De er der jo hver eneste dag.
6) Med bussen til skole jeg tar’
Og ned til klassen jeg går
Så sir’ jeg hej med jer til mine
kammerater,
Pakker ud mine ting, indtil timen den
starter
7) Nu har I hørt denne sang
Jeg stopper for denne gang
Det var lidt om mig, hvordan jeg nu
har det,
så nu har I hørt, hvordan jeg ka’ forklar’ det
Julias sang blev ind- ”Personlige sange
spillet. Hun sang
kan være resultatet
den, og jeg spillede
klaver dertil. Ved af en arbejdsproces,
slutningen af for- hvor barnet eller
løbet blev sangen
afspillet i klassen den unge udtrykker
til stor glæde for sig om sin væren i
lærerne, klassekamverden og sin eksimeraterne og en
stolt Julia. Maiken stentielle situation.
Bjerg, som er musikterapeut på Djurslandsskolen anvender
også sangdigtning i sine musikterapeutiske forløb. Om personlige sange
udtrykker hun følgende: ”Personlige
sange kan være resultatet af en arbejdsproces, hvor barnet eller den unge
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udtrykker sig om sin væren i verden
og sin eksistentielle situation. Arbejdet
med sangen bliver dermed en form for
selvrefleksion, hvor forskellige temaer
kan bearbejdes, og hvor barnet/den
unge kan få kontakt med nye ressour8
Børnene finder cer i forløbet”. Som
citatet afspejler, er
tryghed i det muligt, at arbejgentagelsen, og en de med de førnævnte grundelementer
gennemgående såsom følelsesmæssang kan have stor sig bearbejdning,
signalværdi. identitet og udtryk
samt at styrke
Julias opmærksomhed og koncentrationsevne i sangdigtning. Julias engagement i det musikterapeutiske forløb
skubbede hendes nævnte fjernhed i
baggrunden. Musikken blev så stærk
en aktivator, at hun var i stand til at
deltage i sangdigtningsprocessen.
Det er imidlertid ikke alle børn, der
fungerer på et sådant funktionsniveau.
Hovedparten af de børn der kommer i
musikterapi, har betydelige funktionsnedsættelser både på det motoriske,
såvel som det mentale område. Her
følger en beskrivelse af de overvejelser,
jeg gør mig i arbejdet med andre handicapgrupper af børn og unge.

Musikterapi i grupper
I gruppe-musikterapi er der sædvanligvis 2-5 børn sammen med pædagogmedhjælpere og lærere. Deltagerne kan
eksempelvis være børn med multihandicap, børn med mental retardering og
autisme, børn med svær epilepsi, børn
med Downs syndrom, m.fl. Børnene
kommer i hold fra deres klasse, og jeg
tilrettelægger det musikterapeutiske
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forløb med henblik på at imødekomme
de overordnede behov, der er fælles for
gruppen samt tilgodese de individuelle
tiltag, der må forekomme. Jeg anvender en fast goddag- og farvelsang som
genkendelig ramme. Det er vigtigt for
børnene, at der er forudsigelighed i
forløbet, at der er noget velkendt, der
går igen fra gang til gang. Børnene
finder tryghed i gentagelsen, og en
gennemgående sang kan have stor signalværdi. Herimellem kan jeg anvende
forskellige aktiviteter og instrumenter
alt efter børnenes kapabilitet, behov
og ønsker den pågældende dag. I gruppemusikterapi anvendes både komponerede og improviserede sange. Det
kan være sange, der fortæller, hvem
der skal spille, hvordan der skal spilles (stille, kraftigt, osv.) Børnene skal
spille sammen, alene, lytte, vente på
tur, bytte instrumenter eller kan gennem små improvisationer tage del i en
fælles musisk ramme.
I arbejdet med børn med generelle
indlæringsvanskeligheder er det vigtigt
at være tydelig i kropssprog, mimik og
gestik. Jeg er især opmærksom på
min kropsholdning og stemmeføring.
Hvis jeg kan mærke at børnene er
ved at falde fra, begynder jeg at tale
meget stille, nærmest hviskende, og
jeg fanger atter deres opmærksomhed.
Jeg skal være opmærksom på ikke at
bruge for lange sætninger, for mange
ord. Hvis det er tilfældet, falder børnene fra, og jeg mister deres nærvær
– arousalniveauet daler. Jeg må også
være opmærksom på, at nogle børn
har lang latenstid. Det tager tid for
dem at bearbejde alle former for sanseindtryk, heriblandt verbale beskeder.
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Jeg er opmærksom på tempo, dynamik, timing og flow. Hvis der f.eks. er
for meget snak mellem to aktiviteter,
falder børnene fra. Aktiviteterne må
afstemmes i forhold til hinanden.

Eksempler på tværfagligt
samarbejde

skift ved at hoppe ind og ud af måtten til stor morskab og glæde for dem
og resten af gruppen. Dette eksempel
illustrerer, hvor vigtig den tværfaglige
sparring er for et forløb. Vi fik hurtigt
korrigeret spillereglen, og med visuel
støtte, som er utrolig vigtig for især
børn med autisme, hjalp det børnene
til selvstændigt at forvalte spillereglen
– og vokse derved.

Tidligere på året arbejdede jeg med
en gruppe på tre børn med infantil
autisme og middelsvær retardering.
Et andet eksempel på tværfagligt samI forløbet deltog også en lærer og
arbejde har været arbejdet med Aneen pædagogmedhjælper. Vi arbejdede
– en pige på
bl.a. med en aktiviNu forstod børnene, Sophie
16 år. Ane-Sophie
tet, jeg kalder ”At
styre musikken” – en at de selv var årsag til har cerebral parese
slags ”dirigent- leg”. virkningen – stilhed og af typen spastisk
tetraplegi. Hun er
Her skal hvert barn
musik. De kunne nu lammet i alle fire
på skift ind i midten
lemmer og har nedaf kredsen, hvor der
på skift styre
sat hovedkontrol.
ligger en skridsikker
gruppens musik.
Hun sidder i kørestol
måtte. Er man inde
og har behov for støtte til samtlige
på måtten, stopper musikken, går man
praktiske gøremål. Hun kommunikerer
ud, spiller gruppen musik igen. Jeg har
ved hjælp af en livlig ansigtsmimik og
ofte lavet denne aktivitet med andre
lyde. Gennem fire måneder, en gang
børnegrupper, men ikke børn med
ugentligt, samarbejdede jeg med en
infantil autisme. Det viste sig, at disse
fysioterapeut, som deltog i det musikbørn havde svært ved at koble samterapeutiske forløb. Både fysioteramenhængen med, at musikken stoppeuten og jeg havde en formodning
pede, når de stod på måtten. Tæppet,
om, at Ane-Sophie kunne profitere
som ”konkret” for stilhed, var ikke
af et tværfagligt tilbud, da vi hver
nok. En lærer fra klassen forslog derpå,
især havde oplevet Ane-Sophie have
at vi skulle tydeliggøre denne spilleen tiltagende nedsat motorisk beværegel ved at sætte et stort STOP-skilt
fast på måtten, så de visuelt kunne
gelighed i armene. I arbejdet med
se, hvilken funktion denne ”magiske”
børn med varige fysiske og psykiske
funktionsnedsættelser kan det være
måtte havde. Det hjalp. Nu forstod
afgørende for barnets udtryksmuligbørnene, at de selv var årsag til virkheder i musikterapien, at det har
ningen – stilhed og musik. De kunne
en så hensigtsmæssig udgangsposition
nu på skift styre gruppens musik, og
som muligt. Fysioterapeutens primære
nogle af børnene eksperimenterede
efterfølgende med at foretage hurtige
opgave var derfor at give Ane Sophie
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den bedst mulige siddestilling i - og
ude af kørestolen, ift. håndteringen og
afprøvningen af de instrumenter, hun
ville spille på. Mit fokus var fortsat
på det kontakt- og kommunikative
område; bl.a. at styrke Ane-Sophies
evne til at indgå i et socialt samspil
gennem imitationsøvelser, turtagning
og vokalimprovisationer og afprøvning
af de instrumenter, Ane-Sophie viste
interesse for (ved hjælp af blikudpegning). Vi præsenterede hende for
mange instrumenter, som med en lille
bevægelse kan afgive en stor lyd. Dette
illustreres på billedet, hvor Ane-Sophie
sidder ved den store vindharpe, og
koncentrerer sig om at frembringe en
lyd. Kort fortalt gav dette tværfaglige forløb begge faggrupper en bedre
20

forståelse af Ane-Sophies behov og
forudsætninger for at udtrykke sig
på de forskellige instrumenter. Jeg
har som musikterapeut fået en større
forståelse af, hvor afgørende det er at
tilpasse instrumentet til barnet, og jeg
har udviklet en større forståelse for
den fysioterapeutiske indfaldsvinkel i
forhold til børn med varige fysiske og
psykiske funktionsnedsættelser.

Afrunding
Som tidligere nævnt: ”Uden kommunikation, ingen læring”, og dette
udsagn gælder også mellem os fagfolk. I undervisningsrelateret musikterapi er tværfagligt samarbejde en
nødvendighed, og det ligger implicit
i mit arbejde. Optimalt set er der
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herved mulighed for direkte overføringsværdi fra mit arbejdsområde til
barnets øvrige undervisningstilbud. Da
jeg er den eneste af min faggruppe
på min arbejdsplads, og der af gode
grunde ikke kan arbejdes tværfagligt
i alle forløb, sætter det krav til min
formidling af musikterapien og dets
virkeområder til det øvrige personale.
Som formidlingsredskab anvender jeg
videooptagelser fra musikterapien og
skriftlige rapporter til målsætning og
evaluering. Med udgangspunkt i ovennævnte kan jeg således deltage i møder
og konferencer og bidrage med mine
oplysninger fra musikterapien.

Noter

1 S e Stensagerskolens hjemmeside for uddybende oplysninger www.stensagerskolen.
dk
2	Tegn Til Tale betyder, at man sætter tegn
til de vigtigste ord, der siges, så tegnet
understreger kernen i informationen.
3	Boardmaker, pictogrammer og PECS (Picture
Exchange Communication System).
4 Even Ruud, ”Varme Øyeblikk”, 2001, Unipub
forlag, Oslo.

5 Tuberøs sklerose er et medfødt syndrom
med forandringer i vævsstrukturen, specielt i huden og hjernen, andre organer
kan også være involverede. Desuden kan
epilepsi og psykisk udviklingshæmning
forekomme.
6 At være ”glad for musik” er de fleste børn.
Det er ikke i sig selv et indikationskriterium for at gå i musikterapi. Dog kan
det være et godt udgangspunkt, at man
som musikterapeut ved, at musik betyder
noget for et barn, og derved kan være en
farbar vej til at arbejde med fremtrædende
problemstillinger.
7 Ansigtsspil: ”Jeux de visages”, Gonge,
Danmark.
8 Maiken Bjerg, Fagsnuden, 3. årgang, nr. 1,
april 2006.
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