
MUSIKKTERAPI
I BARNEVERNET

• Hva er musikkterapi, og hvordan 
fungerer det i praksis?

• Hva sier forskningen?
• Hvilke erfaringer har barn  

og unge med musikkterapi?
• Hvordan komme i gang?



HVA ER MUSIKKTERAPI, OG HVORDAN 
FUNGERER DET I PRAKSIS?

Bruk av musikkterapi i barnevernet kan knyttes 
til FNs barnekonvensjon, særlig med tanke på  
prinsippet om barnets beste.

Musikkterapi handler om å bruke de mulig-
heter musikken fører med seg av nødvendige 
livsressurser, beskyttelse og deltakelse.

Musikkterapiens relevans for barnevernsfeltet  
er i stor grad knyttet til musikk som trygghets- 
skapende, meningsskapende og relasjonsbyggende 
aktivitet.

Musikkterapeuter har en femårig musikk- 
terapeututdannelse på universitetsnivå. 

BARN OG UNGE I EGET NÆRMILJØ, PÅ  
INSTITUSJON, I FOSTERHJEM ELLER  
UNDER ETTERVERN

• Musikkterapi kan brukes til å etablere  
nærmiljøtiltak i samarbeid med familie,  
skole og vennenettverk.

• Musikkterapi kan brukes i arbeid med barn  
og unge som bor i fosterfamilie eller på  
institusjon.

• Musikkterapeuten kan bidra til å skape  
sammenhenger i overganger, for eksempel 
ved flytting fra institusjon til egen bolig.

• Musikkterapeuten kan være med på å legge  
til rette for ettervern.



HVA SIER FORSKNINGEN? 
Effektstudier viser at musikkterapi kan fremme 
motivasjon, fremme sosiale relasjoner og  
regulering av eget følelsesliv. 

TRAUMEBEVISST OMSORG

• Kvalitative studier beskriver hvordan  
musikkterapi kan tilby «ikke-truende»  
møter med behandler.

• For barn og unge som har vært utsatt for  
traumatiske opplevelser, kan musikkterapi gi 
muligheter for å uttrykke følelser og styrke 
selvbilde.

• Musikkterapi kan også være et bidrag til å 
regulere aggressiv eller antisosial adferd.

• Musikkterapi kan skape trygge rammer for 
barn og unge som bearbeider sorg. 

DELTAKELSE OG BRUKERMEDVIRKNING

• Musikkterapi kan brukes til å fremme barn 
og unges brukerperspektiver.

• Musikkterapi egner seg til å fremme barnets 
stemme i beslutningsprosesser.

• Musikkterapi kan tilrettelegge for at barn  
og unge kan ta del i kulturaktiviteter.
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HVILKE ERFARINGER HAR BARN OG UNGE 
MED MUSIKKTERAPI?

Musikkterapi i barnevernet er allerede tatt i bruk 
flere steder i Norge. Flere brukerundersøkelser  
er gjort, og vi siterer her fra flere ungdommers  
erfaringer med deltakelse i et musikkverksted 
under ledelse av musikkterapeut:

Det var litt greit å komme seg vekk fra institusjons- 
oppholdet og inn i omgivelser der det var en person  
som ville lære meg noe og ville ha det hyggelig med 
meg. Det var godt å komme meg ut av huset og være 
med andre mennesker enn de ansatte.

I starten, da kjente jeg ingen. Jeg visste ikke hvilken buss 
jeg skulle ta en gang. Da var det godt å få et slikt tilbud. 
Jeg fikk mulighet til å bli kjent med andre ungdommer. 
Jeg fikk også noe å gjøre, i stedet for å bare sitte inne og 
se på TV.

Du blir kjent med andre likesinnede. I en vanlig gruppe, 
hvis du kommer inn der og er barnevernsbarn og har 
psykiske problemer, da er det er ingen som skjønner deg. 
Kommer du her, sant, så er det ingen som spør, det er  
ingen som maser på deg, «gjør sånn eller gjør sånn,  
hvorfor gjør ikke du sånn». Andre steder så stresser de 
for at det skal bli perfekt, det skal ikke være en eneste 
feil.

Det er bra å få støtte av de andre i forhold til det å bo på 
institusjon. Det er bra at alle som er i musikkgruppen har 
vært i barnevernet. Andre ser ikke hva vi sliter med, en 
form for omvendt rasisme.

 
Sitatene som fremheves her kan sees i sammen-
heng med internasjonale studier av musikkterapi, 
der musikkterapiens betydning for deltakelse og 
mestring ofte framheves.



HVORDAN KOMME I GANG?

Hvordan stillinger best utformes og forankres er 

avhengig av lokale forhold, men erfaringer som 

er gjort tilsier at følgende faktorer bør vektlegges:

1. Bred forankring i ledelse.

2.  God informasjon til brukere, fagmiljø  
og samarbeidsinstanser.

3.  Tilhørighet i tverrfaglig team.

4.  Tilrettelegging for tverretatlig samarbeid.

5.  Realistisk avgrensing av arbeidsområde.

6.  Tilgang til et godt musikkrom.

7.  Bred kontaktflate til kulturarenaer i nærmiljø.
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NASJONALT KOMPETANSENETTVERK FOR 
MUSIKKTERAPI I BARNEVERNET

Det nasjonale kompetansenettverket for musikkterapi 
i barnevernsfeltet har som målsetning å arbeide for 
implementering av eksisterende kunnskap og finne 
gode arenaer for praksisutvikling og for etablering av 
nye forskningsprosjekt.

• Har som mål å løfte frem musikkterapi som  
kunnskapsbasert og brukerorientert praksis.

• Samarbeider med representanter for bruker- 
organisasjonene.

• Kompetansenettverket samler representanter  
fra regionale kompetansesenter for barn og unge 
(RKBU/RBUP), Bergen kommune, Høgskolen på 
Vestlandet, Høgskolen i Oslo og Akershus, Norges 
musikkhøgskole, Bufetat region vest, KoRus vest 
Bergen, Aleris Ungplan & BOI og GAMUT  
(UiB og Uni Research Helse).

KONTAKTINFORMASJON 

Griegakademiets senter for musikkterapiforsking 
(GAMUT), Førsteamanuensis Viggo Krüger  
(koordinator av kompetansenettverket):

viggo.kruger@uib.no  |   tlf. 99 53 46 28
Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH) ved 
Norges musikkhøgskole, Førsteamanuensis Karette 
Stensæth:

kst@nmh.no  |   tlf. 94 84 46 48


