
Jeg er så lei av krigen
Å flykte fra alt og alle 
Dro fra dem som jeg kjenner 
Helt alene i verden

Jeg savner familien min
Og alle dem som jeg er glad i 
Skulle ønske de var her
Jeg er så lei av krigen

Fred på jorden
Skulle ønske det var nå 

Fred på jorden
Skulle ønske det var nå 

Kom til Europa i en liten båt 
Uten mat og drikke 
Og uten mye håp 
Være redd for alt og alle
Skulle ønske de var her
Jeg er så lei av krigen

Fred på jorden…
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Om musikkterapi 
Musikkterapi oppstod som akademisk disiplin i USA etter andre verdenskrig. 

I Norge oppstod musikkterapi som akademisk disiplin i 1978 ved Norges 
musikkhøgskole. 

Siden 2006 er musikkterapi etablert som 5-årig integrert masterstudie ved 
Giegakademiet, Universitetet I Bergen

Musikkterapeuter arbeider innenfor felt som skole, psykisk helse, geriatri, 
kriminalomsorg, barnevern etc



Anbefalingen av MT i psykoseretningslinjene

• «Musikkterapi fremmer tilfriskning, og behandlingen bør 
starte i en så tidlig fase som mulig med henblikk på å redusere 
negative symptomer.» 

• «Behandlingen må utføres av terapeuter med godkjent 
utdanning innen musikkterapi»

• «Forskning viser at musikkterapi både kan inngå i behandling 
innen psykisk helsevern og i kommunalt arbeid»

(Helsedirektoratet, 2013, s. 70-71).



Musikk - Fortelling – Fellesskap

En kvalitativ undersøkelse av ungdommers perspektiver 
på deltagelse i samfunnsmusikkterapeutisk praksis i 

barnevernsarbeid

Viggo Krüger



Provision? – Ja 

Protection? – Ja

Participation? – tja 



Musikkterapi som praksis i kontekst av 
barnevernet

• Musikkverksted
• Hverdagssituasjoner
• Behandlersituasjoner
• Overganger



Musikkverkstedet:

• Forberedelsesfase: bli kjent med deltagere, utvikle ideer og 
temaer sammen, argumentere, kritisere, fortelle 

• Arbeidsfase: Øve, skrive sanger, spille inn musikk, lytte

• Realiseringsfase: fremføre, produktorientering, publikum

• Evalueringsfase: justere praksis basert på tilbakemeldinger



Musikkterapeutens rolle

• Tvetydig rolle mellom 

• Pedagog – Terapeut

• Veileder - Deltager

• Prosjektleder - Samarbeidspartner

• Tilrettelegger - Fagperson



Hvordan beskriver ungdommene egen barnevernsidentitet? 

• Personlige problemer knyttet til barnevernsinstutusjonsoppholdet

• Manglende dialog med voksne

• Stigmatisering, fremmedgjøring

• Vi finner støtte i nasjonal og internasjonal forskning som støtter 
ungdommenes problembeskrivelser. 



Hvordan beskriver ungdommene egen musikkbruk i
hverdagssituasjoner? 

• Musikk gir rom for personlig handlingsrom ”pusterom”.

• Musikken er en del av den enkelte ungdoms selvbiografiske fortelling.

• Musikk gir anledninger til å være sammen med voksne og andre 
jevnaldrende.



Hvordan beskriver ungdommene egen deltagelse i
musikkterapiaktiviteter som sangskriving, bandspilling og
revydeltagelse? 

• Musikkbruk påvirker dialogen mellom ungdommer og voksne.

• Musikkbruk strukturerer kreative arbeidsprosesser. 

• Musikkbruk skaper vennenettverk og kan bidra til at ungdommer finner 
betydningsfulle allierte, for eksempel i skolen.  



Livsfortelling

Støtteperson 

Jevnalderfelleskapet

Tidlig planleggingen av ettervernet 

Yrkesrettet veiledning, skole, sosiale ferdigheter

Ressurstilgang kulturelle ressurser og helsetilbud

Engasjement, personlig, lokalt og demokratisk



• Integrering i samfunnet
• Deltagelse i planleggingen av ettervernet
• Støtteperson
• Tidlig planlegging
• Legge til rette for skolegang, yrkesopplæring og trening i 

sosiale ferdigheter
• Økonomisk støtte etter at hun/han har flyttet 
• Tilgang til helsetilbud

Guidelines for the Alternative Care of Children
(FN i 2009) 



Utfordringer knyttet til deltagelse - deltagelsestigen

8. Manipulasjon
7. Dekorasjon
6. Symbolsk deltagelse

5. Prosjekter der ungdom er utpekt og informert

4. Prosjekter der ungdom er spurt om råd og
informert før prosjekter settes i gang 

3. Prosjekter initiert av voksne, avgjørelser tas 
i samråd med ungdom

2. Prosjekter initiert av ungdom, 
styrt av voksne 

1. Prosjekter initiert av ungdom, 
avgjørelser tas sammen med voksne

G
rader av

deltagelse

Ikke-deltagelse



Krüger, V og Strandbu, A (2015). Ungdom, Musikk, Deltagelse, Musikk i 
Forebyggende Arbeid, Oslo: Universitetsforlaget. 



Ny Kom nærmere utgivelse: 

Tilgjengelig på Itunes, Spotify
og Wimp







Reise alene mange dårlige dager, tenker på ting og hodet går i ring 
Reise alene mange dårlige dager, tenker på ting og hodet går i ring 

Eg reiser mange lange dårlige dager, mange mange mil gjennom ukjente 
land 

Eg kankje stå i ro og eg deles i to, hodet mitt det sprenger og tankene 
renner 

Ut av mitt sinn og inn i et svinn, det ekkje mere plass no melder eg pass 
Reise alene uten mor og far, reiste fra de alle, savner de som faen 

Uheldig med livet, kan eg velge på nytt?, tenker på ting og hodet går i ring 
Reise alene mange dårlige dager, reise alene mange dårlige dager

Rap (av venn som var på besøk)



Forebygging
Deltakelse

Individuell tilpasning
Jevnalderfelleskapet

Voksenkontakt
Tverrfaglig samarbeid

Ledelesforankring

	

	



	



	

	



Kom Nærmere

• Møteplass for ungdommer og voksne

• Undervisning, veiledning

• Kunstnerisk arbeid - innovasjon – skrive sanger, tekster

• Fremføring, f eks revy, turné, CD 

• Krav til arbeidsetikk, oppmøte, ansvar

• Overføringsverdi til andre sammenhenger, skole, arbeid

• Familie og viktige personer blir involvert i arbeidsprosessen



• Nytt 6 – årig prosjekt, mål: utvikle feltet som ligger i krysningen mellom barnevern 
og musikkterapi, særlig med fokus på ettervern. 

• Samarbeid mellom Aleris og GAMUT, Griegakademiet

• Nye master og Phd. prosjekter kan knyttes til

• Målet er å videreutvikle praksis og etablere nye stillinger 

• Praksisbeskrivelser

• Brukerundersøkelser 

• Musikkterapi sett fra et systemnivå – hvordan kan musikkterapi utvikles som 
tverrfaglig og tverretatlig fag innen barnevernet?



Krüger, V. & Stige, B. (2014). Between rights and realities – Music as a 
structuring resource in the context of child welfare aftercare. A qualitative study, 
Nordic journal of music therapy

Krüger, V, Strandbu, A. & Stige, B. (2014). Musikkterapi som ettervernstiltak i 
barnevernet, deltakelse og jevnalderfellesskap, Norges Barnevern

Krüger, V. & Stige, B. (2015). Music as a Structuring Resource: A Perspective 
from Community Music Therapy I Klempe, H (ed), Cultural psychology of music 
experiences, IAP: Information Age Publications, Charlotte, N.C.

Krüger, V. & Stige, B. (2013). Perspektiv på musikkterapi i barnevernet: Musikk 
som ressurs for å fremme barn og unges deltagelse, Norges barnevern



Musikkterapi som praksis i kontekst av 
barnevernet
2012. Intervju med Viggo Krüger og Morten Lorentzen, tidsskriftet Voksne for barn 
http://www.vfb.no/filestore/Publikasjoner/Magasinet_Voksne_for_Barn/2012/Dokumenter/WEB_MagVFB_041
2.pdf

2008. Dokumentarfilm for NRK 1 
http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/440906/

2012. Intervju og innslag med medlemmer fra Kom nærmere, NRK 1 TV, Lørdagsrevyen
https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA02110312/03-11-2012#t=31m3s

2014 Bergens tidende
http://www.bt.no/kultur/Spiller-seg-til-en-bedre-hverdag-3248978.html

2015 Intervju med medlemmer av Kom Nærmere, NRK nett
http://www.nrk.no/magasin/flyktar-til-musikken-1.12199949



Velg en målgruppe og skisser hvordan musikkterapi kan brukes 
sett i forhold til målsetning, rammer, aktiviteter

Hvordan skal tiltaket tilrettelegges og integreres i forhold til 
Bufetat, Kommunen, andre?

Hva skal til for at tiltaket opprettholdes og forbedres?

Hvilke utfordringer kan oppstå og hvordan skal disse løses? 


