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INLEDNING 
 
 
 
Har hört Puccinis ljuvliga mässa. 
En tonsamling färgsatt av en operakonstnärs lättsinniga allvar, med inslag 
av helig vördnad.  Tonerna strömmade över lyssnarna som andäktigt lät 
sig översköljas av musiken. Jag stornjöt och lät själen vila under kyrkans 
välvda kupoler. 
 
Idag när jag körde genom höstens färgsprakande dimmor var det Neil 
Larsens musik som förklarade hela mysteriet med naturens förvandling för 
mig, Det var som om jag blev delaktig i en hemlighet som bara jag fick 
veta. Stunden blev märklig. Livet stod för en stund alldeles stilla. 
                                                                                                                     
Ur två dagboksanteckningar för flera år sedan. Jag har åtskilliga liknande 
beskrivningar som på något sätt skildrar situationer där musiken  tydligt  
haft någon form av budskap till mig. Toner har förmedlat något till mig 
som inte har kunnat uttryckas med ord. 
           
Jag var bara fyra år när jag såg mina systrar sätta fram noter att spela 
piano efter. Själv satte jag fram samma noter men när jag spelade lät det 
inte likadant.  Jag kunde inte förstå den symboliska processen som ägde 
rum, att någon annan hittat på den musiken som mina systrar spelade. 
Min musik var improviserad och lät olika varje gång jag spelade. 
Den dag jag kunde spela samma stycke om och om igen blev jag så glad.  
 
Jag gav melodien namnet ” Blomsterbuketten”. 
När vi hade gäster kunde jag spela på beställning ett stycke som var 
bekant. Jag struntade i noterna, spelade och märkte att de som lyssnade 
reagerade på något sätt. Det gav mig en slags njutning att ha allas 
uppmärksamhet,  jag blev  synlig och bekräftad. 
 
När jag sedan efter gymnasiet läste Musikvetenskap och i ”verkanalys” 
gick igenom Berlioz, ”Symphonie  Fantastique”,var det som om jag 
plötsligt började förstå den symboliska processen som ägde rum, mellan 
tonsättaren och notskriften ,och mellan orkestern och lyssnaren. Denna  
komplicerade process har därefter varit en ständig följeslagare i livet..                
 
I mitt arbete som musikterapeut har jag åtskilliga gånger varit i situationer, 
där en symbolisk process har ägt rum. Mina många funderingar av vad det 
är som egentligen händer i musikterapi, om nu detta överhuvudtaget går 
att förklara med ord, har gjort min skrivuppgift tydlig. Min intention är att 
kunna förklara. Närvarande är också lusten att om möjligt kunna finna en 
förklaring och inte enbart hamna i en ”språklig fantasi” .   
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1. BAKGRUND 
 
 
1.1. Min egen process 
 
Det är inte någon ny företeelse att använda musik i ett terapeutiskt syfte. 
”Musikterapi” har använts inom olika kulturer i tusentals år. 
 
Musikterapi som behandlingsmetod i Sverige har under åren utvecklats 
efterhand, redskapen och metoderna har blivit  mer och mer förfinade. 
Mitt eget inträde i musikterapins värld ägde rum för ca trettio år sedan 
och under alla dessa år har jag hunnit göra många musikterapeutiska 
möten med en rad olika klienter. 
 
Från början väcktes mitt intresse när jag arbetade som vårdpersonal för 
barn och ungdomar med autism. Jag märkte att musiken hade en lugnande 
inverkan i oroliga situationer. Vid flera tillfällen blev sången tillsammans 
med något barn en förlösande aktivitet. 
 
Jag fick förmånen att inrikta och skräddarsy min musiklärarutbildning   
med inriktning på musikterapi.( Det fanns vid denna tid ingen musik-
terapeututbildning i Sverige.) 
 
I Danmark fanns det fler som hade upptäckt musikens terapeutiska område 
och jag fick möta flera av pionjärerna där. 
Klaus Bang som arbetade med döva och hörselskadade barn i Ålborg. 
Sören Muhlhausen som arbetade med barn och ungdomar med autism på 
en skola i Köge utanför Köpenhamn. Sören blev under flera år min 
handledare och mentor, och inspirerade mig även att använda improvi-
serad musik i arbetet. 
 
Under några intensiva veckor i mitten av 70-talet fick jag förmånen att 
möta Paul  Nordoff från USA. Hans människosyn och musikaliska möten 
med multihandikappade barn påverkade mig mycket. 
Jag fick på nära håll följa hans metod och märkte hur musiken och särskilt 
den improviserade delen hade ett så stort inflytande på barnen. 
Hans sätt att använda rösten i arbetet med barnen  kändes fritt och var utan 
de traditionella gränserna för sång. Detta i kombination med hans ödmjuk-
het inför musiken och barnen, gav mig ett helt nytt synsätt. 
 
Som kuriosa kan jag berätta att jag var ansvarig för hans vistelse i 
Göteborg. Jag skjutsade honom till och från hotellet i min lilla Citroen 2 
CV,( för den oinvigde en väldigt vinglig bil, som studenter gärna hade vid 
denna tid) , helt ovetande om att jag körde en ”mästare” som säkert var 
van att bli lite mera tjusigt bemött. Det var säkert en upplevelse för honom 
också. 
 
Efter avslutad Musikhögskola började jag arbeta på särskolan med olika 
grupper. Jag hittade hela tiden nya och otraditionella sätt att arbeta på som 
jag tyckte fungerade bra. Mer och mer blev det målsättningen med mitt 
arbete som styrde min metod. 
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Mitt intresse för barn och ungdomar med autism växte och så småningom 
blev det uteslutande med denna grupp jag arbetade och jag blev alltmer  
inriktad på individuell musikterapi.  
 
1984 startades ”Rebeckaprojektet” i Göteborg. Det var dåvarande Riks-
föreningen för psykotiska barn, numera Föreningen Autism som bedrev en 
försöksverksamhet med stöd av Allmänna Arvsfonden, att utveckla 
diagnostik, familjestöd, pedagogiska insatser, boende och skapande 
verksamhet som jag fick i uppdrag att hålla i.(Rebeckarapport nr.14) 
 
Mitt intresse att hitta förklaringar till min arbetsmetod ökade och därför 
började jag efterhand att också sökta mig för inom andra ämnesområden. 
 
 
 
1.2. Lekterapi 
 
Inom barnpsykoterapin i den psykodynamiska riktningen med namn som 
Winnicot,  Homburger  Eriksson, Sylvander m.fl hittade jag den 
traditionella lekterapin som en bra modell att utgå ifrån. 
 
I denna tradition betonas terapeutens ”spegelfunktion” som gör det möjligt 
för klienten att regrediera och medvetandegöra omedvetna konflikter. 
Barn kan genom leken uttrycka omedvetna konflikter istället för att verbalt 
beskriva dessa, vilket skulle kräva en annan grad av medvetenhet och 
mognad. 
 
Klienterna som jag arbetade med hade inte förmågan att uttrycka sig 
verbalt och kunde oftast inte heller använda sig av leken som ett uttryck.. 
Däremot stämde barnpsykoterapins förhållningssätt, med möjligheten för 
klienten att själv bearbeta problem, väl in med mitt arbetssätt.  Det som 
tilltalade mig var att ”leken” kunde bytas ut mot ”musiken” i terapin. 
Barnets lek har studerats av många från olika synvinklar.  
 
Den norska barnterapeuten och psykoanalytikern Fiffi Piene (Alnaes,R.& 
Johnsen,G 1971) har formulerat sina tankar runt begreppet ”lekterapi” på 
ett klargörande sätt.  I nedanstående citat från henne har jag valt att byta ut 
ordet lek till musik: 
 
”1) Musik är ett naturligare sätt för barnet att kommunicera på än att prata. 
Barnet kan genom musiken uttrycka sig bättre än genom språk. Genom 
musiken kan det kommunicera på olika plan av medvetenhet, från det helt 
omedvetna till det klart medvetna. På detta sätt liknar musiken en dröm.   
 I musiken utnyttjas bestämda symboler, och liksom drömmen har 
musiken sitt symbolspråk. 
 
 2) Musiken är inte förpliktigande i förhållande till realiteten. Musiken  
kan fritt omformas till att passa det som försiggår inom barnet I musiken 
har man möjlighet skifta från den ena ytterligheten till den andra. I musik 
kan barn splittra upp sin personlighet och visa sin ambivalens genom att 
t.ex. vara två personer, den goda och den onda. 
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 3)  Musik ger möjlighet att uttrycka regression, då den följer lustprincipen  
och inte realitetsprincipen. Den används medvetet i terapi, därför lämpar  
sig musik mycket bra för bearbetning av regressiva konflikter. 

 
4)  Musik har också den stora fördelen att ge goda möjligheter till affekt-
placering. Känslor som barnet är rädd för att erkänna hos sig själv, kan 
lättare uttryckas genom musik, alltså på ett symboliskt plan. I musiken kan 
barnet  t.ex. släppa fram omedvetna aggressiva känslor. Det är inte så 
farligt att slå på en trumma.Känslor som barnet upplever som stygga och 
förbjudna ,kan uttryckas genom musik och musikinstrument.  
  
 5) Vi vet att hos normala barn har musiken också en konfliktlösande  
möjlighet som kan föra till självläkning. Barn kan spela  sig genom en 
traumatisk upplevelse, så att ångesten för den minskas och de kan finna 
nya lösningar på konflikterna.” 
 
På många sätt hade jag stor nytta av tankarna runt lekterapi för att hitta en  
modell att beskriva musikterapin. I psykoanalytisk lekterapi finns dock en 
tydlig analyserande och tolkande inriktning och metod som jag upplevde 
svår att tillämpa i musikterapin, eftersom mina klienter oftast saknade 
möjligheten att också kunna uttrycka sig verbalt. Jag använde därför också 
ofta både bilder och dikter i mitt arbete, där detta var möjligt, för att utöka 
möjligheterna till symbolisk tolkning. 
 
 
 
1.3.Diagnosbeskrivning 
  
Målgruppen för min ursprungliga musikterapi var således ”barn med 
autism”. 
 
Efterhand fann jag också att kriterier i diagnosbeskrivningar för barn med 
autism, kunde vara fruktbara att använda i musikterapisammanhang. 
Följande diagnoskriterier är tagna ur boken ”Barn och ungdomspsykiatri”  
(Gillberg, Hellgren 1990). Under respektive kriterie redovisar jag kort hur 
musikterapin kan möta behoven hos människor med autism. 
 

1) ”Genomgripande oförmåga till normal ömsesidig social interaktion 
som tidigt yttrar sig som kontaktlöshet, ointresse för omgivningen 
ensidighet i kontaktförmågan och ”autistisk ensamhet” 
(dvs att mänsklig kontakt inte föredras framför ensamhet.)” 
(sid.153.1990)      

 
 
Att möta en människa med autism i improviserad musik, innebär ett möte 
på flera olika nivåer samtidigt. När musiken skapas i stunden, skapas den 
känsla som klienten/barnet och terapeuten har just i det ögonblicket, 
vilken återskapas i musiken. Terapeuten har genom musiken en möjlighet 
att ”följa med” personen på en icke-verbal nivå och därmed erbjuda en 
möjlighet till ett möte i den verklighet och på den känslomässiga nivå som 
denna person befinner sig i. 
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Även om detta visserligen handlar om terapeutens subjektiva tolkning, så 
sker detta utifrån en upptränad förmåga att tolka icke-verbala signaler, 
som ansiktsuttryck, kroppshållning, ögonkontakt m.m. 
 
Det som händer i denna musikaliska interaktionsprocess är troligen att 
man bygger upp en relation som inte är kopplad till bestämda ord eller 
känslor. Musiken kan sägas ”bekräfta nuet” under den tid som musiken 
varar. Den kan också bli en väg att upprätta en mera varaktig relation, som 
bygger på ömsesidigt förtroende. Detta gör det också möjligt att i ett 
senare skede starta en interaktionsprocess, från början mycket enkel och 
konkret, kanske med var sitt slag på en trumma, till en mera avancerad 
nivå där man uttrycker sig både med musik och verbalt språk. 
 
En musikupplevelse är helt individuell. Ingen kan säga: ”Din upplevelse är 
fel”. Vi upplever alltid musik efter vår erfarenhet och förmåga. Vi behöver 
inte ha kunskap om musik för att få en känslomässig upplevelse. Den kan 
finnas där och ha ett värde i sig. Att lyckas, att göra ”rätt”, är musikens 
styrka i musikterapi .    
 

2 )  ” Genomgripande kommunikationsbrist med försenad och                                                                                                                                       
avvikande språklig  utveckling, illustrerad av onyanserad mimik, brist 
på förståelse av gester, lekar och språk. Avvikande jollerutveckling 
oförmåga att leka, stumhet, ekotal.” sid 153.  

 
Om språkförståelse överhuvudtaget finns hos det aktuella barnet är den 
oftast helt konkret och till en början utan begrepp om den sociala / 
kommunikativa innebörden. Förmågan till symbolförståelse saknas eller är 
kraftigt nedsatt. Hälften av alla barn med autism talar aldrig något verbalt 
språk. 

 
Musiken kan i många fall, där den verbala förmågan saknas, ge nya 
uttrycksmöjligheter genom samspel på instrument. Många barn som aldrig 
kan kanalisera sina tankar och känslor med ord, får genom musiken 
möjlighet att uttrycka sig. 
      
Kristina är tolv år och mycket avskärmad, hon vill helst sitta på golvet i ett 
hörn på en matta som hon tvinnar fransarna på med sin saliv. Hon har 
inget verbalt språk men hennes ögon lyser när hon kommer till 
musikterapin. När mattan väl är utanför rummet och jag erbjuder henne en 
karmstol som känns tryggare än en vanlig stol, kan vi mötas i sången. Hon 
”sjunger ” på en slags utandning, inte med stämbanden men med en 
luftstråle. Jag lär mig höra vilken sång det är och vi kommunicerar med att 
nicka med huvudena om det är ”rätt” sång.  Personalen berättar att på 
morgonen när de talar om för Kristina att hon skall till Anci, skrattar hon 
och gör alla sysslor lättare. Efter musikterapin har hon kvar sångsättet  
under en lång stund. 
 
Musiksituationen är mycket konkret och kan ytterligare förstärkas genom 
att man t.ex sjunger sånger om det man gör tillsammans i just den stunden. 
Imitation är också en användbar väg som ofta kan bli mycket lustbetonad. 



 6 

Barns joller är rytmiskt och melodiskt upprepande av stavelser t.ex. na-na, 
da-da osv. Barn som av olika skäl inte går igenom denna språkliga 
utveckling, tappar också förmågan till ett vidare utvecklat språk. 
Därför är det viktigt att så tidigt som möjligt stimulera alla vokala uttryck 
och musik kan här fylla en viktig funktion. 
 
Generellt för små barn är att de ”pratsjunger” om händelser som de varit 
med om under dagen. Ibland kan dessa ”sånger” förmedla konflikter de 
varit med om. Sången fungerar då som ett skydd där verklighet och fantasi 
blandas. Genom leken, sagan och fantasin bearbetar barnen själva denna 
problematik och lär sig integrera sina känslor. De vuxna personerna runt 
barnen bildar förebilder. 
 
Barn med autism som inte leker på ett adekvat sätt, saknar denna 
möjlighet till bearbetning och lever möjligtvis kvar i den rädsla, som 
skapas i någon situation. Sånger som improviseras tillsammans med 
barnen kan då fylla denna funktion. 
 
 

3)”Extrem begränsning av beteenderepertoaren med ritualism,    
     motstånd mot allting som är nytt, fixering vid vissa rutiner , föremål  

           eller människor och ofta motoriska stereotypier (framförallt    
           handviftningar, fingerstereotypier, tågång och upprepade eventuellt        
           självdestruktiva kroppsrörelser.)” sid.153. 
 
 
Musiken i sig är föränderlig i t.ex. klangfärg, styrka och tempo. 
Härigenom öppnas ofta möjligheter till nya upplevelser i musikterapi. 
Variationer i utseende och klang på olika instrument, möjlighet till att 
använda tydliga kontraster, starkt och svagt, fort och långsamt osv. 
Instrumenten kan fungera som ett skydd man kan gömma sig bakom och 
om man slår på trumman med en trumpinne behöver man inte heller 
beröra instrumentet. Musiken bildar en tydlig tidsram runt sessionen och 
inom denna finns möjligheter till variationer. Det finns alltid en tydlig 
inledning och avslutning som också markerar tiden. Trygga rutiner skapar 
en lugn atmosfär som en förutsättning för ett fortsatt utvecklande arbete. 
Den trygga strukturen öppnar vägar till nya lustfyllda upplevelser som i 
sin tur kan bryta stereotypierna. 
 
Lina är en liten flicka på fem år med diagnosen autism. Hon kastar sig 
över mina ”rytmägg” som ligger i en korg. Tätt intill sitt öra lyssnar hon 
sedan på varje ägg och lägger dem sedan tvångsmässigt i en lång rad. Jag 
försöker bryta detta genom att sätta på en mycket rytmisk musik som det 
passar bra att spela med äggen till. Hon får ett ägg i varje hand och jag 
visar henne tydligt hur man spelar med äggen. Efter några veckor spelar 
och dansar vi båda två, med var sitt ägg i händerna. Aktiviteten från 
tvångsmässighet till något mera konstruktivt och glädjefyllt var tydlig. 
 
Det är en god hjälp att använda det diagnostiska kriterierna för autism i 
den musikterapeutiska arbetsmetoden. Samtidigt måste man vara 
medveten om att varje ”diagnos” innebär att betrakta en person ur ett 
utifrånperspektiv.  
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Intoning och inlevelseförmåga i arbetet med dessa barn och ungdomar är 
kanske det allra viktigaste i en fungerande musikterapi. 
Daniel Stern använder känslointoning   i betydelsen ”att utföra beteenden 
som uttrycker den emotionella kvalite´n på ett delat känslotillstånd, utan 
att exakt imitera det yttre beteende som uttrycker det inre tillståndet. 
Skälet till att intoningsbeteenden är så viktiga som separata fenomen är att 
ren imitation inte tillåter parterna att referera till inre tillstånd. Imitation 
förmedlar form, intoning förmedlar känslor.” (Stern,1991,s153.) 
  
 
1.4. Musiken i sig 
   
Förklaringsmodellerna från lekterapin och diagnostiken kändes visserligen 
tillfredsställande men inte tillräckliga och mitt sökande fortsatte. 
 
Jag började analysera det musikaliska skeendet, och försökte titta närmare 
på de olika kvaliteérna i musiken. Val av instrument, klanger, harmonier, 
rytmiska förlopp, musikalisk form etc. 
 
Brucsia har gjort många studier runt musikalisk improvisation och jag vill 
här hänvisa till några tankar han har utvecklat. I en intervju (2000) 
preciserar han musikens betydelse till att förstås antingen som ett resultat 
av terapin, som betydelseskapande process, eller som kommunikation där 
betydelsen skapas i en dialog. Han nämner tre källor för musikalisk 
betydelse:  
 

1. Den implicita ordningen som finns oberoende av människor och 
deras perception ,universums absoluta ordning. 

2.  Musikalisk betydelse som upplevelse – de mänskliga medvetna 
ofta outsägliga erfarenheterna som genom musik kan vara i livet, i 
harmoni med världen och den implicita ordningen. 

3.  Musikalisk betydelse som konstruktion – förmedling av 
upplevelser formulerade i språk, på ett plan som är beroende av 
kultur, samhälle och biografiska förhållande. 

 
Brucsia har alltså både en objektiv, universell, metafysisk dimension och 
en subjektiv, lokal, relativ position. Han är både absolutist och relativist 
och understryker att såväl teoretiker som praktiker alltid måste vara öppna 
för att välja mellan en rad olika förståelseperspektiv och begreppskon-
struktioner.    
 
Even Ruud har också bidragit med teorier runt musiken i terapin. 
Han har beskrivit en förståelsemodell som skiljer mellan fyra olika grund-
läggande egenskaper och fyra upplevelse-, förståelse- och analysnivåer.   
 

1. Den fysiologiska nivån – som ser musiken som fysikt, klingande 
fenomen: musikens ”materiella” egenskaper. En analys på denna 
nivån lägger fokus på musikens fysiologiska verkningar och 
medicinska potentialer. Musiken som stimulans. 

2. Den syntaktiska nivån – som ser musiken som ett estetiskt 
fenomen: ordnade eller strukturerade musikaliska element.  
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3. En analys på denna nivån beskriver och tolkar de musikaliska 
enskilda elementen och deras betydelse för helheten, men också  
av samspelet och av de musikaliska elementens rollfördelning i 
den terapeutiska interaktionen. Musiken som terapi. 

4. Den semantiska nivån – som ser musiken som betydelsebärande 
fenomen: musikens ”budskap” eller referenser till inre och yttre 
verklighet. En analys på denna nivån fokuserar dels på tolkningen 
av musiken som metafor, symbol eller uttryck, dels på musikens 
betydelse för klienten i samspelet och i den terapeutiska relationen. 
Musiken i terapin. 

5. Den pragmatiska nivån – som ser musiken som socialt, interaktivt 
fenomen : musikens roll i den terapeutiska processen eller det 
sociala sammanhanget. Analysen på denna nivån fokuserar på    
effekterna av den musikaliska interaktionen och dess funktion i 
behandlingsförloppet. Musik som kommunikation och 
samhandling.( Bonde 2001) 

 
Ruud menar att en analys inte kan göras ”neutralt” utan att den alltid  
präglas av analysandens/ terapeutens ”förförståelse”.     
 
Eftersom jag själv arbetar med improvisation blev det snart tydligt att mitt 
tonspråk är i en slags ”symbios” med mig själv. Det är ju inte möjligt för 
denna improviserade musik att existera utan mig. Det är inte heller möjligt 
att arbeta tillsammans med en klient utan att  bli påverkad av denna 
terapeutiska situation. 
 
Interaktionen mellan terapeut och klient blir tydlig i musiken. Båda bidrar 
med sina intentioner vilka i sin tur styr hur musiken klingar i rummet .  
Musiken blir en ickeverbal kommunikation som ändå blir ”hörbar”. 
Både klient och terapeut gör sina egna tolkningar av musiken ,vilket i 
nästa led påverkar hur det musikaliska uttrycket utformas.  Det är denna 
komplicerade process som jag vill försöka beskriva och analysera. 
 
 
2. SYFTE 
 
Syftet med min uppsats är att närmare försöka analysera min egen 
musikterapi metod i följande bemärkelser: 
 
-- att finna  tolkningsredskap för att förklara innehåll och process  i         
    musikterapi 
 
-- att  med hjälp av  tolkningsredskapen beskriva min modell  av   
    musikterapi   
  
-- att försöka undersöka vad det är som ger förändring i  
    musikterapiprocessen. 
  
-- att  på  metanivå försöka analysera symboliseringsprocessen i denna   
    musikterapi 

 



 9 

  
3. METOD OCH GENOMFÖRANDE 
 
 
Jag har valt att dela in uppsatsen i fem delar: 
 
 

1. Preliminär utforskning av hermeneutiken som vetenskaplig tänkbar 
förklaringsmodell. 

 
2. Presentation av olika musikterapeutiska riktningar samt 

reflektioner över de psykologiska teorier som påverkat dessa 
riktningar. 

 
3. Redovisning av min egen modell för musikterapi utifrån följande 

modell-aspekter: 
 

-- målgrupp 
            -- målsättning 
            -- förhållningssätt 
            -- arbetsinnehåll (med metod för musikterapi) 
            -- organisation 
         -- handledning 

-- utvärdering 
 

4. Beskrivning av en flerårig musikterapiprocess enligt denna modell. 
Avsnitt ur inspelade videofilmer över tre år används som underlag 
för analys ur olika dimensioner. 

 
5. Diskussion om den presenterade musikterapin och min egen 

musikterapeutiska modell, men försök till analys utifrån ett 
hermeneutiskt synsätt. 
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4. SÖKANDE EFTER EN TEORETISK       
    FÖRKLARINGSMODELL 
 
 
4.1. Hermeneutik 
 
Efter genomgång av olika vetenskapliga synsätt har jag valt att använda ett 
hermeneutiskt perspektiv, där jag strävar efter en helhetssyn i vilken  
människan ses som aktiv, kommunikativ och med möjligheter istället för 
begränsningar. Den föränderliga processen inom det hermeneutiska 
tänkandet ”matchar” som jag ser det den föränderliga processen i ett 
musikaliskt skeende. Processen är ständigt en rörelse, där går inte att hitta 
ett slutgiltigt ”resultat”.  
 
Tolkningen i en musikterapiprocess är en central fråga. Spektrat av möjligt 
tolkningsmaterial är så oerhört stort och här kan den hermeneutiska 
förståelseprocessen förhoppningsvis bidra med en rad olika infallsvinklar. 
          
Musik är hela tiden ett pågående flöde som utsätts för lyssnarens tolkning. 
I musikterapi har dessutom terapeuten en tydlig intention med musiken 
som spelas. Mötet mellan terapeutens intention och i detta fall klientens 
tolkning avspeglar också hur lyhörd terapeuten är för klientens behov.  
 
Förståelse och förklaring är begrepp som Schleiermacher vill skilja på. 
 ”Att förklara ett yttrande för andra är en retorisk uppgift. Att förstå 
rymmer emellertid i sig två moment, ett språkligt och ett tankemässigt, 
vilket i sin tur betyder att tolkningen kan delas i en grammatisk och en 
psykologisk del. Schleiermacher vänder sig mot dem som menar att det 
grammatiska på ett eller annat sätt är underordnat det psykologiskt 
tankemässiga; ”förståendet är blott sammanflätning av dessa båda 
moment.” ( sid. 253 Människovetenskaperna.) 
 
Förståelse är en fråga om inlevelse. 
 
 
4.2. Musik och intention 
 
Jag arbetade med en engelskspråkig, normalbegåvad 11 – årig flicka med 
diagnosen autism. Efter en av våra första pianoimprovisationer 
diskuterade vi hur improvisationen blev. Hon sa med stort eftertryck 
 ” It sounds like fusion, now You are my third friend.” Jag frågade henne 
hur hon ville förklara ordet fusion på svenska. Hon knäpper då händerna 
framför mig och vi kommer fram till att ordet betyder tätt sammanflätad 
för henne. Hon skrev en dikt till improvisationen: 
          
“ Music is an instrument which sounds in different ways. 
 When some persons plays together it sounds like nobody  heard  before. 
 Music had been made in stoneage,we maybe don´t know how it began to  
make a sound of music. 
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 In present time me and a new friend of mine was playing together in this 
Room. And I told her about the word fusion.Fusion means use two   music 
very  close together.” 
          
Jag har läst denna text många gånger och funderat över innebörden. 
 
Ur hennes perspektiv är det många olika områden som är påverkade. Hon 
fick möjlighet att uttrycka sig med ett nytt medel, musiken. Den blev 
tydlig för henne och hon fick ett slags historiskt perspektiv hur den kan ha 
låtit förr i tiden. Tidsaspekten, att vi spelade tillsammans i nuet blev 
viktig, men framförallt att det fanns ett förtroende i musiken att hitta en ny 
vän. 
 
I musiken kom vi så nära varandra, två vänner som uttrycker samma sak. 
Detta skall ses med perspektivet av hennes problematik, som just handlar 
om svårigheter i att skapa och upprätthålla relationer och att interagera 
med andra människor. Ur mitt perspektiv, förutom förmånen att få bli 
hennes vän, ser jag att min intention med musiken på något sätt 
”lyckades”. Ur den musikaliska improvisationen växte det fram en verbal 
dialog som gav plats för nya möjligheter till interaktion. 
 
Verbalt språk förutsätter tanken. I en musikimprovisation används inget 
verbalt språk. Detta innebär sannolikt att improvisation kan äga rum utan 
någon bestämd tanke med förväntningar av ett bestämt resultat.  Musiken 
kan så att säga bli ett eget ”språk” som i det här exemplet utmynnar i en 
metafor, ”fusion”. 
 
 
4.3. Symbolisering 
 
I Sussane Langers bok ”Filosofi i en ny tonart” beskrivs tecken, symboler, 
språk och tänkande på olika nivåer. För att något skall ha en symbolisk 
betydelse måste det ha någon mening. Langer menar att det måste finnas 
både en logisk meningsskapande struktur och en psykologisk. 
 
Mycket i vår omgivning och i vårt språk bygger på att vi kan tolka och 
skapa strukturer för vårt liv. Exempelvis kan vi titta ut, se att gatan är våt 
och  förstå att det nyss har regnat. Många av dessa enkla och självklara 
processer är en del av våra liv, vi måste inte ”tänka” utan reagerar direkt. 
Vi lär oss detta genom erfarenhet från vi är små, men när den språkliga 
förståelsen inte hjälper oss att tolka på flera nivåer samtidigt uppstår en 
konflikt. Det är inte självklart att gatan är våt av regnet, någon kan ha 
sprutat vatten eller på annat sätt gjort gatan våt. Eller så konstaterar man 
bara att gatan är våt och det är inte intressant eller viktigt att tänka varför. 
 
Många av de barn jag arbetat med i musikterapi, har ett mera konkret sätt 
att förstå språket på. De utvecklar aldrig förmågan till tolkningar av 
språket som en separat företeelse. Tolkningen  kan istället bli helt 
beroende av på vilket sätt jag säger något, alltså vilken röst jag använder 
eller hur jag ser ut ansiktsuttryck, ögonen, osv. Ibland funderar jag över 
om man skulle kunna skilja på konkret och abstrakt förmåga att 
symbolisera precis som vi gör med det verbala språket.          
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Musiken är inget språk som man tolkar på samma sätt som ett verbalt 
språk. Däremot kan musiken mycket väl bli en bro mellan en inre och en 
yttre verklighet som man kan sätta ord på.  
 
Utvecklingen av symboliseringen är metaforer. Det var det som hände när 
den autistiska flickan och jag improviserade, och ordet ”fusion” fick 
symbolisera vår improvisation. 
 
Detta är en ännu mer komplicerad form av förståelse och kräver ytterligare 
kunskap och erfarenheter. Man tolkar sällan en metafor bokstavligt, den 
kräver en abstraktion för att förstå. Innehållet i musiken blev symboliserat 
och vad det inbjuder till är inte i första hand en känsloreaktion, utan en 
insikt ,en slags ny kunskap i detta fall. ”Fusion”, ordet bekräftade vår 
nyfunna och nära vänskap. Musiken hjälpte till att på mycket kort tid 
utveckla en ny dimension som hade varit omöjlig att uppnå med enbart 
verbal kommunikation. 
 
 
4.4. ”Konstnärlig symbolisering” 
 
Vad är det som gör något till en symbol och när blir den meningsfull? 
Vem bestämmer tolkningen och sanningshalten i symbolen? 
 
Kanske kan man koppla en ny typ av symbolisering till konstnärliga 
uttryck och låta dessa bli egna symboler fria att tolkas för ”tolkaren”.  
Det skulle kännas mera rättvist för alla som jag arbetat med som saknar 
den mera sofistikerade förmågan till verbal symbolisering. 
 
Det som kan vara mycket fascinerande med musikterapi är att det är 
förvånande många gånger man får starka upplevelser av att något händer i 
relationen som man aldrig kan jämföra med andra upplevelser. Under en 
kreativ improvisation mellan två personer, där båda personernas samspel 
”vävs in i varandra”, kan man hitta ögonblick där det ”okända ” blir ”känt” 
och hittar en ny form. 
  
Att förklara och förstå och ibland känna sig snubblande nära ett ögonblick 
av förståelse har jag sedan mycket ung ålder strävat efter. Sittande ensam 
på en restaurang för 20 år sedan skrev jag följande: 
 
Förklaringarnas  
Förtvivlade försök 
Låter ändå inget av ”det” läcka ut. 
 
Ordlöst samförstånd 
Höststämning  med pizzalukt. 
Snabba huvudkast 
blickar. 
 
Ideérnas och verklighetens  
Världar 
---sammanblandade. 
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Skaparkraftsanalys 
Stanna tiden 
En kort stund 
 
Låt luften vibrera 
 under mina fötter 
Rörelsens centrum vila sig. 
 
 
 4.5. Hermeneutisk förståelse 
 
Heidegger utvecklar tankarna runt förståelsen med att mena, att den inte 
alltid måste vara kopplad till begrepp. För honom handlar det mera om 
människans vara.” All tolkning vilar på förståelse”. 
Gadamer utvecklade Heideggers ”förståendet cirkel” som en ”före-
struktur i tillvaron”, till uttrycket ”förförståelse”. 
Denna förförståelse ligger sedan till grund för tolkningar man gör. 
 
Hermeneutisk tolkning växlar mellan fyra olika aspekter som alla har olika 
argumentation för och emot tolkning. För att anpassa det bättre till min 
text har jag valt att sätta dem i en annan ordningsföljd, eftersom det 
passade min analys bättre.(sid.171,172, Alvesson,Sköldberg, 1994). 
 
1.Text. 
          
”Det som skall tolkas är texten, skrivna eller talade ord, men den kan 
också vara bildlig, meningsfyllda symboler med texten som modell. 
Man letar efter små delar i texten som sedan hjälper till att befrukta det 
mera övergripande tolkningsmönstret. Tolkaren får här vara beredd att 
förändra sina referensramar, se nya ”fakta” komma fram och gamla 
passera. 
 
2. Dialog. 
 
I dialogen måste man använda både distans och närhet till texten. Man 
växlar mellan den gamla förförståelsen och den nya förståelsen, och  låter 
dessa befrukta varandra. Likaså låter man delarna och helheten alternera 
med varandra. Så småningom växer en ny förståelse fram.  
        
3. Uttolkning. 
    
Efter hand som processen utvecklas formuleras deltolkningar. Om man 
nöjer sig med tänkbara argument och inte någon slutgiltig sanning är det 
möjligt att överföra resonemanget till textens mening fri från författaren.    
 
4. Tolkningsmönster: 
          
Mönstret utformas i dialog med en texten, och eftersom förföreställningen 
förutsätts av  uttolkaren kommer denna att utvecklas under processens 
gång. Tanken är att tolkningsmönstret skall lyftas en nivå och ge en 
djupare förståelse av texten.  (Alvesson, Sköldberg 1994). 
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 4.6. Reflektioner av musik som konstnärligt uttryck 
          
Om man ser musikterapi som en del av ett konstnärligt uttryck, kan det bli 
en kollision mellan den vetenskapliga intentionen att fokusera på 
innehållet och den känslomässiga konstnärliga upplevelsen. 
 
Musik har, jämfört med andra konstnärliga uttryck en så mångfasetterad 
form. Den kan på ett enkelt sätt uttrycka motsatser, beskriva och bekräfta 
olika känslostämningar, som en kristall i solljus spegla för individen det 
allra mest personliga. En musikupplevelse eller ett konstnärligt uttryck kan 
aldrig värderas eller bedömas av någon annan, den är för individen helt 
personlig och kan aldrig vara ”fel”. 
 
Tankar runt definitionen konstnärligt uttryck har funnits i alla tider och 
man hittar olika definitioner av vad som gör något till konst.    
 
Koltrastren sjunger ute nu, tidig vår, jag tror inte att han har några krav på 
det konstnärliga uttrycket, men hans sång berör mig. En lång meditativ 
klang utan någon rörelse kan också beröra människor. Pianisten som 
spelar en tekniskt perfekt pianokonsert av Rachmaninoff, vacker musik, 
men helt utan att man blir berörd. Alla exemplen är ju konstnärliga uttryck 
i någon form, men vem bedömer att det är konstnärligt? - Utövaren eller 
lyssnaren , kritikern eller producenten? 
 
I musikterapi sätts det konstnärliga uttrycket på sin spets, därför att också 
andra kvaliteer gör entre´, som närhet, närvaro, kommunikation och 
samspel. Det blir inte alltid fokus på att en åhörare skall tycka musiken är 
njutbar, tvärtom kan den nog snarare vara båda dissonant och odynamisk, 
men för oss som utövar den är den vacker och berörande. 
 
Vetenskapen har ju ett stort krav på objektivitet. Det kan bli svårt att vara 
objektiv i samband med en upplevelse. Om det är så att den icke-verbala 
delen i en estetisk upplevelse inte går att förklara med ord , är omöjlig att 
fånga i språket, kanske man rent av får hitta olika sätt att analysera för 
olika delar i terapin. 
 
Det blir här nödvändigt att hitta ett syfte för analysen att utgå ifrån. Olika 
syften kan ge olika beskrivningar av samma sak. Olikheterna i en 
beskrivning av samma sak behöver kanske inte komma i konflikt med 
varandra, utan kan istället befrukta varandra, som hermeneutiskt tänkande 
där delarna bildar en helhet. 
  
 ”Paradoxen besvärar oss i vårt tänkande. Om vi vill ha ny kunskap, så 
måste vi skaffa oss en hel värld av nya frågor .”(Langer, 1958,s 36) 
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5. MUSIKTERAPEUTISKA RIKTNINGAR. 
 
För att få en inblick i och bakgrund till olika riktningar av musikterapi i 
Sverige gör jag en kort resume´av dem. Jag kopplar också olika 
psykologiska teorier, ”skolor” som har påverkat de olika riktningarna. 
 
Det är en fri tolkning av den danska boken ”Musikterapi — Når orden 
icke slår till” av Bonde, Pedersen och Wigram (Klim,2001) tillsammans 
med mina egna erfarenheter . 
 
 
5.1.Kreativ musikterapi. 
 
Det är en aktiv improvisatorisk musikterapimetod utvecklad av Paul 
Nordoff, som var en amerikansk kompositör och pianist och  Clive 
Robbins,  en engelsk speciallärare. Metoden som utvecklades från slutet 
av 1950-talet till mitten av 1970-talet, riktade sig till en målgrupp inom 
specialpedagogiken, alltså barn med funktionshinder av något slag. 
 
Den filosofiska bakgrunden inspirerad av antroposofin påverkade 
förhållningssättet och synen på funktionshinder. Tron på att oavsett 
fysiska eller psykiska hinder var man mottaglig för musik och kunde 
utvecklas genom den. Senare blev de influerade av humanistisk psykologi 
och  Maslows tankar    runt människans förverkligande av sin fulla 
potential, där relationen mellan klient och terapeut blir varm och öppen , 
där olika känslor respekteras och där klienten har möjlighet att göra sina 
egna val. I metoden fyller musiken det största utrymmet och den 
terapeutiska relationen formas i musiken. 
 
Klientens musikaliska respons står i fokus och terapeuten möter med 
improvisation på piano eller gitarr. Improvisationen  är fri i förhållande till 
konventionella tankar runt musik. 
 
Paul Nordoff använde sig också av exotiska skalor ( pentatoniska och 
orientaliska)  och spanskinfluerad musik. Han började med ett nytt 
otraditionellt  sätt att sjunga och svarade på barnens vokala ljud med en 
slags talsång.  Terapeuten går igenom fyra faser under sessionen: 
 
1:  Det musikaliska mötet, där terapeuten oftast möter klienten   
     med musik.       
     Klimatet som skapas matchar klienten direkt. 
2:  Förväntningar av en musikalisk respons från klienten.      
     Vokalt eller instrumentalt. 
3:  Utveckling av musikaliska färdigheter. 
4:  Strävan mot ett fritt uttryckssätt och ett ömsesidigt samspel.         
  
Jag måste tillstå att jag mer och mer inser, att jag där för trettio år sedan 
satt vid en mästares fötter, utan att jag riktigt förstod det i den situationen. 
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Vi hade som jag minns ett par ” peakexperiences”  upplevelser 
tillsammans. Paul Nordoff visade  ”live” sin metod  med gravt 
funktionshindrade barn . Hans musik som mötte dessa barn när de kördes 
in i sina rullstolar var för varje barn helt unik. Det var då musikens 
mysterium på ett så tydligt sätt gjorde sin entre´. Vi kursdeltagare fick 
pröva på att vara co-terapeuter och assistera barnens aktiviteter. Hans tro 
på varje barns möjligheter gjorde ett oförglömligt  intryck på mig  och har 
i sin tur påverkat mitt sätt att arbeta med musikterapi genom åren. 
   
 
 
5.2.Alvins fria improvisationsterapi.   
 
Juliette Alvin var en av musikterapins absoluta pionjärer, som utvecklade 
en självständig riktning inom improvisationsbaserad musikterapi mellan 
1950 och 1980. Hon var en internationellt sett erkänd cellist, och var 
övertygad om att musiken hade möjligheter att vara ett terapeutiskt 
redskap. 1959 grundade hon ”British Association of Music Therapy ”, och 
etablerade musikterapiutbildning på konservatoriet Guildhall School of 
Music and Drama. Mary Priestley var bland andra elev till henne. 
Hon var övertygad om, att för att bli en duktig musikterapeut måste man 
vara en duktig musiker och la därför utbildningen på musikkonservatoriet. 
 
Alvin arbetade inom psykiatrin, men utvecklade speciellt sin metod för 
barn—inklusive barn med autism och olika funktionshinder. Hon 
argumenterade för, att Freuds analytiska teorier stödde utvecklingen av 
musikterapi, i det att musiken har kraften att avslöja aspekter av det 
omedvetna. Hon ansåg det dock inte nödvändigt att vara ”freudian”, utan 
Alvins teori byggde på den primära antagelsen att : ”musik är skapad av 
människan och därför kan människan se sig själv i den musik hon skapar”.  
 
Denna tankegång följde parallellt med att Alvin uppfattade musiken som 
en potential för fria uttrycksmöjligheter. Improvisationerna följde inga 
musikaliska regler, utan blev ett personligt uttryck genom vilka 
terapeutiska teman kan bli berörda. 
 
I fri improvisationsterapi är musiken i centrum, hela klientens arbete är 
centrerat att lyssna till och utöva musik. Fri improvisation kräver ingen 
musikalisk förmåga och musiken blir inte bedömd efter musikaliska 
kriterier. Stor vikt läggs på klientens förhållande till instrumentet, det är 
där den terapeutiska processen börjar. Musikinstrumentet blir en 
”behållare ”för negativa känslor som klienten projicerar och det kan 
representera ett säkert övergångsobjekt. Efter att klienten har etablerat ett 
förhållande till sitt eget instrument kan han/hon skapa ett förhållande till 
terapeutens och centrera sina känslor i den musik de skapar tillsammans. I 
terapin arbetar musikterapeuten innanför ett kontext som Alvin kallar för 
”ett jämbördigt förhållande”. Detta innebär att terapeuten och klienten 
delar den musikaliska upplevelsen på samma nivå och har samma kontroll 
över det musikaliska förloppet. 
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Fri improvisationsterapi kan betraktas som baserat på ett humanistiskt och 
utvecklingspsykologiskt synsätt. För Alvin är terapeutens musikinstrument 
det främsta redskapet för kommunikation och interaktion. Hon använde 
själv vad hon kallade ”empatisk improvisations”—metod, när hon 
använde sin cello. Detta innebar att hon fick insikt i och förståelse för 
klientens sätta att vara på, stämning och personlighet. Hon kunde då 
reflektera tillbaka på detta genom att spela på cellon, detta kallades att  
”att spela för klienten” och är en receptiv arbetsform. 
 
 
5.3.Analytisk orienterad musikterapi. 
 
Metoden utvecklades i början av 1970-talet av den engelska violinisten 
Mary Priestley. Hon hade parallellt med musiken många år av psyko-
analytisk träning och försökte förena  en psykoterapeutisk förståelse av 
terapeut/klient-förhållandet  med en musikalisk konstnärlig utmaning i 
improvisationerna. 
 
Metoden startade som ett komplement till andra musikterapiinriktningar, 
där hon saknade medvetenhet om och fokus på överföringsförhållandena 
och på effekterna av musikterapeutens närvaro i den kliniska situationen. 
Hon utvecklade primärt metoden att rikta sig till psykiatriska patienter, 
men används idag mot ett brett spektrum av klienter, där det symboliska 
användandet av musiken också i arbetet med jag-svaga barn och ungdomar 
kan vara en indirekt väg att bli mer integrerad och få en starkare självbild. 
Den kräver att även terapeuten har en genomgången egenterapi av både 
musik och samtalsterapi. 
 
Namnet Analytiskt Orienterad Musikterapi (AOM) indikerar att metoden 
inte bara baserar sig på psykoanalytiska teorier utan har också influenser 
från kommunikationsteorier, interaktionsteori och utvecklingsteori. 
 
Tre komponenter är föremål för analysen -  musikterapeuten, musiken, och 
klienten.  Den musikaliska improvisationen har den viktigaste rollen, 
utvecklingen analyseras kontinuerligt. Musiken måste ses som en helhet 
det är inte bara klientens musik i sig, utan också hur den påverkar 
terapeutens musik. Det är alltså fokuserat på relationen och överförings-
förhållandet, musikens symboliska uttryck för ett inre liv, och hur man i 
musiken kan ”höra” denna utveckling. 
 
Sessioner med klienter som kan verbalisera, inleds oftast med att man 
tillsammans försöker komma fram till ett fokus eller tema för den 
musikaliska improvisationen.          
 
I arbete med gravt funktionshindrade klienter och klienter utan verbalt 
språk, används AOM mera som ett sätt att få kontakt och kommunikation.  
Musiken kan starta tonalt eller atonalt och både klient och terapeut spelar 
tillsammans. Variationer förekommer också och kan leda till att klienten 
eller terapeuten spelar ensamma. Klienten kan vilja bli ”lyssnad” till eller 
”spelad för” av terapeuten. Detta blir en form av ”omsorgsmusik”.  
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Improvisationen kan också utvecklas till att bli mer av en känslomässig 
konfrontation där känslor av olika affekter kan avspeglas. Det kan vara 
lättare att visa aggressioner genom att spela på trummor eller piano, än att 
bli verkligt arg, eftersom en del klienter kan tro att de då kan skada någon 
annan. Så långt som möjligt är det viktigt att samtala om improvisationen 
efteråt och på så sätt medvetandegöra känslomässiga processer. Det är av 
stor vikt att terapeuten har stora möjligheter att uttrycka sig och 
improvisera på olika instrument. 
 
  
5.4.Guided Imagery and music (GIM). 
 
I receptiv musikterapi är aktiv terapeutisk lyssning det främsta 
arbetsredskapet.         
 
Det finns olika riktningar inom receptiv musikterapi. 
 I Tyskland har Christoffer Schwabe utvecklat ”Regulative Musikterapi”. 
Den internationellt mest utbredda är annars  ”The Bonny Method of 
Guided Imagery and Music”, som praktiseras i Nord-och Sydamerika  
och i ca tio europeiska länder. 
 
Helen Bonny definierar metoden på följande sätt: ” GIM är en process, där 
inre bilder framkallas under musiklyssning.” Metoden utvecklades 
under1970-talet på Maryland Psychiatric Research center i USA,under 
medverkan av Stanislav Grof. Musikprogrammen består av noga utvalda 
kompositioner från barockmusik  till musik från ca 1920 –talet. 
Styckena är utvalda så att de kan stötta många olika psykologiska behov. 
Från aggression, djup sorg, övergångsritualer till avsked med olika 
aspekter på livshistorien. 
 
Genom ”musikresan” kan klienten uppleva sitt liv i bildlig form, kan 
berätta sin historia och få möjlighet att se sin historia med nya ögon. 
Musiken funktion blir, att förhindra gamla och uttjänade ”livsmanuskript 
”,att bli repeterade och istället stimulera till, att en ny historia kan börja. 
Här kommer tankar om musikaliska metaforer in, ”resan ” blir ofta fylld 
av olika metaforer/bilder som bara klienten själv kan tolka.  
 
En GIM-session är indelad i fyra faser: 
 
1.Preludium, ca 15-20 minuter, här skall klienten ges möjlighet att gradvis 
gå från den yttre verkligheten till den inre. Klienten ligger på en brits och 
blundar. Terapeuten placerar sig bredvid med möjlighet att kunna 
anteckna löpande i ”telegramform” vad som händer i fas tre. 
 
2. Induktion, avspänning och fokusering, denna fas varar ca 5 minuter 
.Här kan terapeuten välja mellan olika infallsvinklar att gå vidare. 
Antingen kan han/hon välja material från klientens medvetna berättelse, 
eller lyssna sig fram till en djupare nivå. Induktionens mening är att ändra 
medvetandenivå och öppna ett ”upplevelserum”. 
 
3. Musikresan, varar 30-45 minuter, här är terapeuten klientens ”guide” 
och som framgår är guiden ganska aktiv i de två första faserna, men är 
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också den som väljer musiken i fas tre. Under denna fas skiftar terapeuten 
mellan att vara en trofast följeslagare, som följer klienten och ledsagar där 
det behövs. Klienten talar hela tiden om för terapeuten vad som händer, 
bilder miljöer, stämningar etc. och terapeuten antecknar. 
 
4. Postludiet, här avslutas musiklyssnandet och klienten förs långsamt 
tillbaka till en normal vakenhetsnivå. Klienten erbjuds, för att behålla det 
viktigaste i upplevelsen, möjlighet att måla en teckning (mandala), göra en 
skulptur i lera eller skriva en dikt. Detta varar ca 5-10 minuter och därefter 
kommer den sista delen som består av ett kort samtal, ca 10-20 minuter, 
där terapeuten hjälper klienten att förbinda upplevelsen till det dagliga 
livet. 
 
Psykodynamiska riktningar med Jung i förgrunden bildar den teoretiska 
skolan. Målgruppen för GIM är idag mest människor som vill utveckla sig 
själva, terapeuter i egenterapi, människor med missbruksproblem och 
klienter med neurotisk problematik. Även inom det somatiska området 
används GIM idag, exempelvis inom områden som cancer, aids och andra 
livshotande sjukdomar. De sista åren har användningsområdet ökat och 
används även i olika modifierade former inom psykiatrin. ”Guidade 
gruppresor till musik” inom personalgrupper och i olika andra kurssam-
manhang, men kan då inte längre betraktas som en klassisk GIM  session . 
 
 
5.5. Funktionsinriktad musikterapi, FMT.  
 
1979 hade jag möjlighet att besöka upphovsmannen till FMT - Lasse 
Hjelm. Han arbetade då med musikterapi på Folke Bernadotthemmet i 
Uppsala. Det var gravt rörelsehindrade barn som han arbetade med. 
Hans nära samarbete med sjukgymnaster gjorde att han såg möjligeter att 
utveckla rörelseförmågan med hjälp av musik. 
 
Musiken han använde sig av var enkla ackordföljder i C-dur, ofta 
utmynnande i valstakt för att barnen skall känna en fast rytm att göra 
rörelserna till. Virveltrumma och två cymbaler, en på var sida om barnet, 
hjälpte till att hitta motivationen för rörelsen. Sången och musiken gjorde 
träningen för dessa barn betydligt mera lustfylld. 
 
Efterhand har metoden utvecklats och numera finns en utbildning på 
Ingesunds Musikhögskola där FMT terapeuter utbildas. 
FMT är en neuromuskulär behandlingsmetod –alltså inriktad på olika 
fysiska funktionshinder. Adepten som klienten kallas i den här metoden, 
lockas till spel på olika instrument, trumma, cymbaler och olika blås-
instrument. Detta gör man efter särskilda handlingsmönster som syftar till 
att stimulera och i positiv bemärkelse påverka utvecklingen.  
 
Målbeskrivningen utgår från att med hjälp av musik kunna: 
 - fördjupa koncentration kontra avspänning. 
-  skärpa uppmärksamheten och stärka uthålligheten.  
-  öka individens självkänsla och  därigenom stärka självförtroendet   
    genom musikaktiviteter i samspel 
-  befrämja en utveckling mot att mera aktivt kunna ge uttryck för känslor.   
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Metoden är individuell och ofta förekommer specialtillverkade trumpinnar 
och andra hjälpmedel för det musikterapeutiska arbetet. 
 
I FMT förekommer ingen improvisation utan det musikaliska innehållet är 
ett specialkomponerat kodsystem. En kod är en särskild melodistruktur 
med tillhörande specifika rörelse och handlingsmönster.  
 
FMT är en icke-verbal metod. Kontakten och kommunikationen sker helt 
och hållet med hjälp av musiken och kodsystemet. Terapeuten har ingen 
ögonkontakt med adepten. Syftet är att fokusera på musiken och inte 
påverka adepten i någon bemärkelse. Terapeutens kroppspråk är nedtonat 
utan några instruktiva rörelser med t.ex. huvudet. 
 
Teoretisk bakgrund till FMT har hämtats från Jean Piaget och hans 
utvecklingsteori om det sensomotoriska stadiet (0-2 år), det preopera-
tionella tänkandets stadium ( ca 2-7 år), de konkreta tänkandets stadium  
( ca 7-11 år), de formella operationernas stadium (ca 11-12 år ). 
Barnet kan inte hoppa över något av stadierna i utvecklingssekvenserna 
eller ändra deras inbördes ordning. Detta är en viktig aspekt inom FMT.  
 
 
5.6. Beteendeterapeutisk musikterapi. 
 
Beteendeterapeutisk musikterapi utvecklades efter andra världskriget i 
USA.  I metoden använder man musik som positiv förstärkning. 
 I praktiken kan vilken som helst musik användas som en belöning för 
”rätt” sorts beteende 
 
Begreppet beteende är allomfattande och terapins mål riktar sig därför till 
många olika beteenden – inkluderande: 
-  fysiologiskt beteende 
-  motoriskt beteende 
-  känslomässigt beteende 
-  kognitivt beteende  
-  perception 
-  autonomt beteende 
-  socialt beteende 
 
Skinner och Pawlov är de huvudsakliga teoretikerna inom beteendeterapi. 
Det är den enda av de musikterapeutiska metoderna som har en mera 
naturvetenskaplig inriktning. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

5.6. Psykologiska teorier som påverkat de musikterapeutiska   
        riktningarna – en sammanfattning. 
 
Musikterapin är ju en förhållandevis ung behandlingsform och det finns 
inte så mycket forskning inom ämnet, särkilt inte här i Sverige.  Mycket 
kan bero på att det inte har funnits en gemensam teori från början att utgå 
ifrån och man har härmed inte haft ett gemensamt språk. Som mycket ung 
pionjär i ämnet letade jag inom olika ämnesområden efter teorier som 
skulle kunna passa. De äldre musikterapeuter jag då kom i kontakt med 
hade inte så klart för sig vilka teorier de arbetade efter. 
 
Under senare år när fler utbildningar kommit igång, har också medveten-
heten ökat kring betydelsen av kunskap om olika teorier. Musikterapi har 
härvid blivit starkt påverkad av olika terapeutiska riktningar eller skolor. 
Det man kan notera är att en strikt psykologisk teori är svår att hålla sig 
till.  I de flesta teorierna finns det en bakgrundsfigur som har lyft fram sina 
tankar och ideer, efterhand har det kommit ytterligare personer som 
förändrat och utveckla dessa. 
 
Kreativ Musikterapi använder antroposofiska riktningar och humanistisk 
psykologi med namn som Maslow i förgrunden. 
 
Alvins fria improvisation har psykoanalysen från Freud som föregångare,   
men med ett fritt förhållande till denna bakgrund förekommer även  inslag 
av utvecklingsspykologiska och behavoristiska teorier. 
 
Analytiskt orienterad musikterapi har influerats av såväl psykoanalytisk 
teori som kommunikationsteorier, interaktionsteori och utvecklingsteori 
med centrala namn som Freud och Jung. 
 
Ken Bruscia har på senare år utvecklat IAP (Improvisational Assesment 
Profiels,1987) inom den analytiska musikterapin. 
 
GIM , metoden är influerad av både Jung och Stanislav Grof som har sina 
rötter i de psykoanalytiska teorierna. I Jungs personlighetsteori fokuseras 
människans ”persona”, ansikte utåt, och den omedvetna ”skugg-sidan”.  
Grof initierar främst teorier runt människans ” före-födelseupplevelser ”.  
 
FMT har sin teoretiska grund i kognitiv utvecklingspsykologi enligt Piaget 
 
Det som är slående är att man inom den musikterapeutiska forskningen 
finns mycket lite tankar runt de systemteoretiska riktningar som under de 
senaste 50 åren vuxit sig starka inom interaktionistisk par- och familje-
terapi med kommunikations-, struktur- och processaspekter med 
föregångare som Bertallanffy, Bateson, Minuchin,Haley,  Boscolo, etc 
Inte heller företräds exempelvis Ken Wilbers ideer runt transpersonell 
psykologi I många år har han hävdat att man också måste införa andliga 
nivåer inom psykologiska teoreir och terapeutiska metoder.Hans ambition 
är att integrera samtliga utvecklingsteorier och terapeutiska metoder i ett 
system som ger enskilda teorier och metoder en specifik plats och funktion 
i förhållande till avgränsade medvetenhetsnivåer, utvecklingspsykologiska 
och patologiska teman. 
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6. MIN MODELL FÖR MUSIKTERAPI. 
 
 
6.1. Teori och generell metod. 
 
 
Jag har tidigare i texten under diagnosbeskrivningar till stor del beskrivit 
mitt arbetssätt för olika klienter med diagnosen autism. Här vill jag mera 
generellt beskriva min metod och hur jag kommit fram till denna. 
 
När jag tittar tillbaka och funderar över varför jag arbetar som jag gör, 
märker jag att det är olika faktorer som har påverkat mig genom åren. 
Framförallt är det alla dessa barn och ungdomar jag mött under många år.. 
Det är små och stora människor som stigit in i mitt liv, bjudit på sig själva 
och förlitat sig på mig. Så här i efterhand känns det som en stor förmån 
Det är av dem som jag lärt mig respekt och tolerans, men också tålamod 
och att tiden måste få ha sin gång. Det går aldrig att forcera en process 
tillsamman med en annan människa. 
 
Det som också har påverkat mig mycket är, att jag parallellt med mitt 
musikterapiarbete hela tiden har undervisat på olika nivåer 
(Musikhögskolor, personalgrupper, lärargrupper etc.) vilket tvingat mig 
till att försöka följa den teoretiska utvecklingen – något som också har 
varit mycket intressant. Jag har hela tiden varit tvungen att försöka koppla 
dessa teorier till mitt kliniska arbete, vilket har gjort att jag har ifrågasatt 
mycket runt mig själv och de jag har mött i mitt arbete. Detta har gjort att 
jag aldrig själv har stelnat i en bestämd arbetsmetod utan ständigt också 
själv befunnit mig i en slags föränderlig process. 
 
Min teoretiska referensram utgår ifrån kunskaper hämtade från olika 
psykologiska teorier  framförallt från den psykodynamiska personlighets 
och utvecklingsteorin, med anknytning till objektrelationsteori och 
självpsykologisk teori. Winnicot beskriver hur tidiga mor-barnrelationer 
påverkar självutvecklingen. Hans teorier om lekandets betydelse och 
begreppet övergångsfenomen/övergångsobjekt, det vill säga barnets första 
upplevelse av ” icke mig ” som äger rum mellan inre och yttre verklighet, 
är tankar som tidigare förts fram i texten och som passar in i den 
musikterapeutiska processen. Sterns teorier runt självutveckling har också 
varit användbara som tolkningsredskap i musikterapin. 
 
Jag arbetar mestadels jagstödjande i musikterapi och här har teorierna runt 
självet hjälpt mig att se och arbeta med jagutvecklingen från detta 
perspektiv. 
 
Vad för slags varseblivning har det lilla barnet, vilken känsla av ”självet ” 
har det och vilken betydelse har en störd självuppfattning? Upplevelsen av 
självet ligger till grund för all social utveckling, normal såväl som störd . 
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Stern beskriver fyra olika känslor av självet.  
Det är känslan av ett begynnande själv, som tar form från födelsen  
till 2 månaders ålder ,ett kärnsjälv, som utvecklas mellan 2-6 månaders 
ålder, ett subjektivt själv ,som formas mellan 7-15 månaders ålder, och ett 
verbalt själv efter 15 månaders ålder. Dessa ses inte som på varandra 
följande faser, utan när de en gång formats fungerar de och förblir aktiva 
livet igenom. De fortsätter alla att samexistera och växa (Stern,1991).   
 
Föräldrar ” speglar ” ofta små barns olika initiativ genom att imitera och 
kanske förtydliga det som barnet gör.  Men vilka handlingar och processer 
gör att andra människor vet att det man själv känner, liknar det som den 
andra människan känner ?  Denna process som inte använder verbalt språk 
blir tydlig i musikterapi och särskilt framträdande i inledningsfasen av en 
musikterapi .  ”Känslointoning ” är ett annat begrepp som Stern använder, 
vilket jag tidigare beskrivit under ”diagnosbeskrivningar ”. 
  
Jag har i mitt arbete vågat pröva nya ideér och tankar, experimenterat med 
olika konstnärliga uttrycksmedel gått över olika gränser och blandat både 
musik, bild och rörelse med möjligheter att också uttrycka sig i texter. 
Hela tiden har det personliga uttrycket stått i fokus och jag har haft en tro 
på att varje individ oavsett intellektuell förmåga bär på sitt personliga 
uttryck.  
 
Musiken har hela tiden bildat ramen för de övriga kreativa uttrycken. 
Ur musiken har rörelser, bilder och texter vuxit fram vilka musiken senare 
i processen också har kunnat förstärka. 
Peter Bastian säger ” All musikalisk aktivitet bygger improvisation. 
Spontanitet och improvisation är oskiljaktiga.(Bastian,1987). 
 
Musikaliskt har jag utvecklat en form av fri improvisation på piano, där 
den musikaliska formen har haft stor betydelse. När jag improviserar 
tänker jag mera på formen än på det harmoniska förloppet och val av 
ackord. I en improvisation finns det alltid utrymme för oväntade eller 
överraskande moment. Det som händer i en improvisation är att den 
påverkas av situationen och sammanhanget den spelas i.  
 
För mig olika utgångspunkter för den fria improvisationen. 
 
Den första är när jag sitter helt själv och spelar utan någon som lyssnar, då 
är det oftast ett slags inre flöde som tar sig uttryck i musiken. Här blir 
improvisationen mycket varierande beroende på ”dagsformen” känslor, 
tankar, livssituation allt som påverkar mig utifrån och inifrån. Jag behöver 
i musiken inte ta någon ”hänsyn” att väcka starka känslor, att någon skall 
bedöma musiken etc.   
 
En annan sorts improvisation är när jag skall spela för någon, t.ex  någon 
fyller år och jag blir ombedd att spela . Det som har hänt mig de sista åren 
är att personen ifråga, som jag ju då känner väl, passerar en slags revy 
inom mig, bilder där personen finns med, sånger eller musik som jag 
förknippar med personen passerar blixtsnabbt genom min tanke. 
Improvisationen kan i denna form ta sig en rad olika uttryck och även 
innehålla alltifrån en psalm till en amerikansk schlager . 
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Detta är ett mycket märkligt fenomen som när jag nu skriver om det ter sig 
ännu märkligare. Personen jag spelar för blir oftast väldigt berörd och 
”känner igen sig” i musiken. 
 
Ett för mig roligt exempel var när jag en gång helt oförberett spelade för 
ett tvillingpar som fyllde 20 år. De är goda vänner till min son och jag har 
följt dem sedan de föddes. Båda uppskattar musik men är inte vana att 
kanske tolka och lyssna som musiker. Deras personligheter är ganska olika 
och ur improvisationen växte så småningom fram små musikaliska teman 
där de kände igen sig själva. Efteråt blev det en liten diskussion och båda 
två visste precis när jag spelade den ena eller den andre. 
 
En tredje form för improvisation är i en musikterapisituation där fokus 
ligger på att en ytterligare person finns med i rummet. 
 
Det blir då en kombination av klienten och mig själv, som blir utgångs-
punkt för musiken. Om vi spelar tillsammans blir det ett ömsesidigt 
givande och tagande. Är det en person som inte kan delta aktivt blir det 
ändå en stark påverkan av den personen. Denna form får mera karaktären 
av en musikalisk kommunikation, där interaktionen mellan terapeut och 
klient ligger mera i fokus än själva den musikaliska improvisationen. 
 
När jag tidigare beskrivit de olika metoderna kan jag känna igen mig i 
flera av dem. Det som är genomgående i min metod är att det hela tiden är 
en musikalisk aktivitet från både klient och mig som terapeut.  
 
Med alla metoder är det så, att när man lärt sig den, gör man den på något 
vis till sin egen. Det är inte möjligt att bli något plagiat av t.ex. Paul 
Nordoff  eller någon annan av upphovspersonerna till de olika metoderna. 
För att förtydliga mitt sätt att arbeta tänker jag ge ett kliniskt exempel på 
hur en session kan gå till. 
           
Diana är en ung normalbegåvad  kvinna på 17 år med ett oerhört 
självdestruktivt beteende. Hon har gipsade handleder för hon har skurit 
sig själv så illa. Med sänkt huvud kommer hon sakta in i rummet, hon 
sätter sig bredvid mig på en stol vid pianot. Jag börjar att improvisera på 
pianot, en lugn melodistämma ackompanjerad av brutna ackord i basen 
tonarten rör sig runt d-moll . Efter en stund hör jag henne sucka djupt, jag 
frågar om hon vill pröva att spela med mig, på de vita tangenterna i 
diskanten, hon tar förstrött upp handen och spelar som av misstag några 
toner. Jag uppmanar henne att fortsätta för att jag tycker det låter fint. 
Hon fortsätter och lägger plötsligt mera energi i spelet. Improvisationen 
fortsätter i flera minuter, en meditativ dorisk improvisation. Vi avslutar 
och sitter båda tysta en stund, jag frågar henne vad vi skall ge för namn åt 
improvisationen.   Vi enas om att den skall heta ” Dimma ”  för att den 
skulle kunna vara musik i en film där det var dimma. En liten diskussion 
om dimma och hur olika man kan uppleva den beroende på vilket humör 
man är på. Vi funderar på hur dimma kan avbildas på bästa sätt, tunna 
akvarellfärger målade med svamp blir bäst enas vi om. 
Trots en del praktiska problem, med gipsade handleder, blir det en vacker 
ljusblå målning av dimman. Vi tittar på rörelsen i bilden och konstaterar, 
att vi tydligt kan se hur dimmorna liksom sveper fram på den. 
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En Haikudikt sammanfattar bilden och musiken. 
 
Dimmornas lätthet. 
Den fuktiga luftens doft. 
Ger mig en ny dag.    
 
En ny improvisation med dikten som bakgrund avslutar sessionen. 
Musiken inleds med en lång klang på en ton, därefter lugna tonslingor lite 
ensliga i diskanten, med en grund i basen som jag lägger med ackord runt 
d-moll som vi inledde med. 
Diana läser dikten till och känner sig efteråt nöjd med sin insats. 
 
Denna session var i en inledningsfas med denna unga flickan, vi  
fortsatte sedan under ett par år att träffas regelbundet. 
 
 
 
6.2. Sammanfattning av min modell för musikterapi utifrån   
       olika modell-aspekter med korta kommentarer utifrån  
        egna erfarenheter. 
 
 
1.Målgrupp 
 
Den målgrupp jag i första hand har arbetat med är barn, ungdomar och 
vuxna med diagnosen autism. De flesta har även varit psykiskt 
funktionshindrade och många utan något verbalt språk. 
På senare år har jag även regelbundet arbetat med ungdomar på behand-
lingshem, med olika diagnoser  t.ex .MBD, DAMP och Aspberger samt 
även med psykotiska  tillstånd. 
 
 
2. Målsättning 
 
Musikterapins målsättning utgår alltid ifrån att med hjälp av musiken 
etablera en positiv kontakt, där förtroende och tillit är förutsättningen för 
allt vidare samarbete. Musiken har för en del klienter varit det enda de har 
”lyckats” med, detta har stärkt deras självkänsla och påverkat även andra 
områden i deras liv.  
 
Kommunikation och möjligheter till att interagera med andra människor är 
givetvis en viktig målsättning för musikterapi – att kunna bistå en ennan 
människa att komma ur sitt skal och i kontakt med andra. 
 
”Livskvalite´” är ett begrepp som vi hör mer och mer och här kan 
musikterapin också fylla en stor funktion. Många av de jag har arbetet 
med lever i en ”begränsad” värld.  Att utvecklas med hjälp av musik ökar 
lusten till aktivitet och sinnlig upplevelse. 
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3. Förhållningssätt 
  
Förhållningssättet utgår från en helhetssyn på människan som ses  
som föränderlig, med resurser, känslor och tankar. Med adekvata 
förväntningar vill jag försöka utgå ifrån att det efter varje individs förmåga 
alltid finns en möjlighet till utveckling. 
  
I arbetet måste jag också ta hänsyn till den intellektuella nivån och 
förmågan till abstraktion.  Realitetsanpassning får därför ofta en central 
roll genom att anknyta till verkligheten här och nu. Den jagstödjande 
inriktningen i terapin har en stor betydelse och har med den målgrupp jag 
arbetat med varit oerhört viktig. 
 
Dialog och samarbete blir det grundläggande förhållningssättet i det 
konkreta arbetet.  
 
4. Metod och arbetsinnehåll: 
 
Det genomgåendedraget i mitt arbete är att det hela tiden är en musikalisk 
aktivitet från båda klient och terapeut. Ur denna musikaliska interaktion 
växer så småningom fram en process som leder till vidare interaktion på 
en terapeutisk nivå.  
 
Denna interaktion kan ske på en verbal nivå men också på en icke-verbal, 
där musiken blir det centrala kommunikationsmedlet.  
Improvisationen har en viktig roll i mitt arbete, och bildar alltid ramen 
runt sessionen. 
 
5. Organisation 
 
Det är i min modell för muskterapi väldigt viktigt att ha en tydlig struktur 
runt själva terapin – med avtal, upplägg, lokaler, instrument, vårdpersonal,  
schema etc som fungerar. Det måste skapas ordning runt omkring för att få 
det lugn och den fokusering som krävs för den fria improvisationsformen 
inne i terapin. 
 
Modellen är däremot oberoende av vilken finansieringsform, förvaltnings-
form eller organisationsstruktur som styr arbetet.. 
 
6. Handledning 
 
Under alla år jag arbetat som musikterapeut har jag haft regelbunden  
handledning och betraktat detta som mycket väsentligt. Från början låg 
tyngdpunkten mera på metodhandledning men efterhand har betoning 
blivit alltmer processinriktad med fokus på mig som behandlare.   
Ibland har handledningen varit på arbetsplatsen, men för det mesta har jag 
löst det privat. Genomgående har jag haft handledning av en psykolog  / 
psykoterapeut som varit utbildad handledare. Bland handledare genom 
åren kan nämnas Sören Muhlhausen, Gert Hansson, Frances Smith 
Goldberg, Lena Weiren, Peter Whärborg, Björn Wrangsjö och Göran 
Sandell 
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7. Dokumentation och utvärdering 
 
Det är viktigt att regelbundet dokumentera arbetet i musikterapin - vilket 
jag också gjort från ett stort antal musikterapier genom åren. 
Vad som sker i terapin, de olika processerna och vad som händer i 
klienternas liv. 
 
Detta material skulle antagligen kunna bilda grunden för en mera 
genomtänkt utvärdering -  vilket jag anser viktigt men hittills inte haft tid 
eller ork att genomföra. 
 
Kommentar: 
Jag har vid flera tillfällen haft möjlighet att även mer formellt och 
utåtriktat dokumentera mitt arbete.  
Rebeckaprojektet som beskrevs i inledningen utvärderades i form av en 
rapport.(Rebeckarapport nr.14,1984) 
När jag vidareutbildat mig har jag också haft möjlighet att dokumenetra 
mitt arbete efter olika kriterier. 
Efter avslutad handledarutbildning skrev jag om hur man kan använda 
musik i handledningsarbete.(KMH 1998) 
Symboliseringsprocesser har jag skrivit en uppsats om, (”Prinsessan och 
trollen” ,1999, KMH.) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28 

 
 
7.   EGEN UNDERSÖKNING 
      - ANALYS AV EN FALLBESKRIVNING.  
 
 
Det var inom ”Rebeckaprojektet” (tidigare beskrivet i texten), som jag fick 
förfrågan att arbeta med Martin. Detta blev upphovet till en musikterapi 
med Martin som bedrevs under åren 1993-1996. 
 
Jag berättar kort om klientens bakgrund och går därefter över till att 
beskriva musikterapiprocessen, sammanfattad över tre år. 
Egna dagboksanteckningar och ett omfattande videomaterial, som täcker 
de tre åren som musikterapin bedrevs, ligger som grund för beskrivningen 
Därefter följer en analys av materialet utifrån olika analysdimensioner. 
 
Mitt urval ur videomaterialet var att försöka välja avsnitt som 
representerade olika delar i processen. Vi filmade ca var fjärde vecka, 
vilket i genomsnitt utgjorde tre filmsekvenser per termin. 
 
Efter att noga ha sett igenom hela materialet ett flertal gånger och  
antecknat innehållet från  alla sessioner, valde jag ut fyra sekvenser ur 
musikterapin vilka representerar hela tidsperioden över tre år. 
 
 
7.1. Martin - bakgrund  och uppdrag 
 
Jag fick förfrågan att arbeta med Martin höstterminen 1993. 
Jag arbetade då fortfarande inom Rebeckaprojektet och musikterapin 
videofilmades regelbundet. Martin var inte med från början av projektet 
men under de sista tre åren deltog han varje vecka. 
 
Martin är en man född 1952 med diagnosen autism, han har i sitt liv varit 
mycket utagerande och periodvis blivit behandlad på ett inte alltid så bra 
sätt. Förutom autism är han gravt institutionsskadad.  Han bor nu i ett 
gruppboende där han bor i ett litet eget hus tillsammans med fast personal. 
På dagarna arbetar han med att renovera träbåtar i en snickeriverkstad på 
gården där han bor. 
 
Han har ett utvecklat verbalt språk, och har på senare år kunnat delta mer 
och mer i ett socialt liv där bl.a  resor är något han tycker mycket om. 
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7.2. Musikterapiprocessen 
 
 
Förutom videomaterialet har jag dagboksanteckningar från varje session. 
Jag arbetar i ett rött litet torp där jag har inrett ett rum för musikterapi. 
 
Vi träffas första gången utanför mitt hus och jag berättar om musiken och 
att vi kan spela ihop nästa vecka. Han är blyg och mycket tveksam om det 
är något för honom. 
 
Veckan därpå kom han inte alls. 
 
Det är den 9 september och idag kom han, inte in i huset men han kikade 
in genom fönstret och skrattade. Eftersom han är en stor älskare av Evert 
Taube spelade jag och sjöng olika sånger av Taube. 
Han stod kvar och lyssnade utanför fönstret, jag gick ut för att avsluta och 
när vi skildes åt sa han att han skulle se hur han gör nästa vecka ”Jag 
bestämmer själv förstår Du ” sa han. 
 
Den 18 september och Martin står utanför fönstret. Idag ”beställer” han 
olika låtar av Taube min repertoar känns något begränsad. Känner mig 
själv begränsad också, tålamodet sätts på prov, men Benke (underbar 
personal )som är med Martin tycker vi skall hålla ut. Jag är full av 
beundran för denna vårdpersonal som har en sådan positiv tro på sina 
vårdtagare. 
 
Den 7 oktober och idag går han raka vägen in i rummet och sätter sig på 
en stol i hörnet med ryggen vänd mot mig. Jag har med mig en bok med 
Taube sånger så idag är jag väl förberedd. Det blir många sånger och han 
är mycket nöjd, själv har han bara beställt med ryggen mot mig, och med 
Benke på betryggande avstånd. 
 
21 oktober och idag är det förta gången vi filmar. Det har hänt en del saker 
nu .Martin deltar mera aktivt ,sitter bredvid mig vid pianot och har vid 
något tillfälle även sjungit med. Han har en stor repertoar av sånger och 
berättar om när han sjöng i skolan när han var liten. Vad jag förstår har 
han inte varit i någon aktiv musiksituation sedan dess. Jag reagerade förts 
med tveksamhet när han ville sjunga ”Mjau Mjau säger katten….” och 
liknande barnsliga sånger . 
 
Min inställning har varit att vara mera åldersadekvat, inte sjunga barnvisor 
med vuxna osv. Martin fick mig att omvärdera detta helt och istället se det 
som en ingång till musikens värld för honom. 
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Idag är det den 26 oktober och ”Pennylane ” har jag fått öva på till idag. 
Tiden bara försvinner när vi arbetar, vi blandar barnsånger med Taube och 
Beatles. Vi spelar congas  tillsammans, pianoimprovisationer och även en 
tamburin fick vara med på ett hörn idag. Med tanke på hans stora problem 
med interaktion och ”nya” saker att göra är utvecklingen snabb, och Benke 
hejar på. 
 
Den 11 november var det en ny personal med. Martin ville inte gå in först, 
men så småningom kom han in och ville inget göra idag. 
 
Idag den 18 november känns alla trötta inklusive jag själv. Martin trött och 
orkade inget särskilt göra, vi drack kaffe och pratade istället. 
 
25 november och vi filmade idag, det fungerade bra och vi har börjat göra 
små fantasiresor tillsammans.Vi kan hamna var som helst och Martin lever 
sig in med glädje. 
 
Den 9 december och idag hade vi avslutning alla tillsammans. Viss 
tveksamhet för Martin att vara med de andra, han höll sig lite utanför. 
 
Ny termin och nya sånger! 
Vi lämnar mer och mer de ” trygga ”sångerna och ger oss ut på nya 
okända områden.Vi gör improviserade berättelser ”stories” som  ofta 
handlar om ganska otäcka saker, exempelvis kan det komma lejon och äta 
upp oss, borrmaskiner som vill åt oss. 
 
Det blir alltid bra lösningar på slutet, vi blir räddade och omplåstrade på 
olika vis. Jag tänker på hur hans liv har varit och på hur han på ett konkret 
sätt faktiskt symboliserar och bearbetar en del av detta. Martin känner sig 
ofta stressad av tiden, han tycker nu att 30 minuter är för kort stund. 
Vi bestämmer att hålla på 45 minuter istället så vi säkert hinner med allt. 
Detta blir han nöjd med och vi åker på ”en resa” till Danmark. 
Vi blir sjösjuka och ” darriga  ” på båten, vi klarar det och han är ibland 
väldigt nära mig även fysiskt. Efter den stora distansen han hade till mig 
från början får jag nu vara tydlig med mina gränser. Han talar ofta om 
kärlek och längtar efter närhet, det är han inte ensam om. 
 
Mitt i terminen har jag flyttat till nya lokaler, ett större bättre rum, men 
stora problem för många av de som går i musikterapin att byta miljö. 
Våren är här och ljuset återvänder, Martin inskolad i det nya och 
samarbetsvillig och glad.Avslutning även denna gång utan Martin. 
 
Höstterminen 1994 och en flygande start, vi hamnade redan första gången  
i Paris, Martin och jag. Våra resor tar allt större plats och blir mer och mer 
avancerade, mer detaljerade och komplicerade. 
 
Ett nytt moment har utvecklats, det är att försöka skriva sånger 
tillsammans. Han vill aldrig att jag skall skriva ner dem vilket vållar mig 
problem, jag har svårt att memorera dem. Detta att något skall finnas kvar 
skapar oro, jag har funderat mycket på detta. Vi försöker ändå komma 
ihåg texter och melodier.  
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Kärlek är ett stående tema som vi talar om och en sång om kärlek kom till. 
Det skulle vara en glad sång. Jag gjorde melodien och Martin gjorde 
texten: 
 
Sången handlar om kärlek,   
och är en glad sång.    
Kärlek är en känsla    
som känns bra, 
tycker jag . 
Jag tycker om Dig. 
Jag tycker om Dig.  
 
Vi fortsätter att skriva sånger om olika teman, lyckan, ilskan, sorgen, m.m. 
Det finns ett oerhört flöde inom honom och det saknas aldrig nya ideer  
 
Varje termin ses vi mellan 10 och 12 gånger och vårterminen 1996 
avslutar vi terapin. 
Det hinner att hända mycket under tiden och i det följande skall jag 
försöka titta närmare på vad som egentligen har hänt utifrån olika 
analysdimensioner. 
 
 
 
7.3. Analysdimensioner: 
 
 
1. Musiken 
 
Vilken typ av improvisationer används, klanger, rytmer etc. 
Musikens olika funktioner, stödjande, uppmuntrande, uppfodrande, 
musiken som ”container”, musiken som skapar förutsättningar för 
kommunikation, musiken som ”gränser” för t.ex ”storyn” eller resan. 
 
2. Klienten 
 
Yttre observerbart beteende – kroppsspråk, ögonkontakt, skratt. 
Verbalt språk. 
Inre processer—tänker, känner, närhet /distans. 
 
3. Terapeuten 
 
Yttre observerbart beteende / verbalt språk. 
Aktiv/passiv—styrande. 
Inre processer – tänker, känner, närhet/distans. 
 
4. Innehåll och form 
 
Innehållet i sessionen/ val av sånger, improvisation. 
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5. Musikalisk interaktion 
 
-- hitta samspelssekvenser 
-- Martins vilja att spela /sjunga med     
-- innehållet i ”storyn”, är det musiken som ger inspirationen? 
 
6. Terapeutisk interaktion 
 
Martin är från början inställd på ”vår ”stund tillsammans. Den ingår i hans 
veckoschema. Tidsaspekten har stor betydelse . 
Interaktionen mellan oss/ utvecklingen. 
 
7. Symbolisering 
 
Vad händer i oss? 
Den inre processen, kan man följa den? Är det möjligt att symbolisera när 
klienten i detta fall har en störd funktion i tolkningsförmågan av 
omvärlden, och sinnesintrycken inte så lätt kan sättas i ett sammanhang. 
Kan musiken hjälpa till att ”trä de spridda pärlorna på ett 
band”.(Ramberg,Wrangsjö ”Barn som märks”.)    
  

    
 
8. RESULTATANALYS AV DEN FILMADE  
    MUSIKTERAPIN.         
  
 
Jag har använt filmmaterial som jag klippt till fyra kortare sekvenser, 
filmat över tre år. 
 
Obs. Hela det samlade videomaterialet, liksom de redigerade utdragen, 
finns tillgängligt för kontroll och avstämning – men jag medsänder inte 
detta material som en separat bilaga av etiska och integritetsmässiga skäl. 
 
Under varje analysdimension beskriver jag i punktform det innehåll som 
jag huvudsakligen tagit fasta vid. 
 
 
8.1.Musiken 
 
Sekvens 1. 
 
Taubesånger, barnsånger, poplåtar, visor. 
Pentatoniska improvisationer lyra och piano, lugnt meditativt tempo. 
Congas och piano improvisation, ”känna” tempot. ” Jag hade en gång en 
båt ” i tempo och efter tydliga instruktioner försöker han spela på 
”kanten”, så klangen blir bättre.   
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Sekvens 2. 
 
Fri improvisation med piano och sång, en fantasiresa  till Stockholm, 
musiken stöttar recitativ sång  från mig, för det mesta inom C-Dur med 
mollparalleller. Musiken bildar ramen för berättelsen, följer innehållet i 
texten ,rörelse till rörelse i texten, lugnt tempo när det är mera stillastående 
innehåll osv. periodvis som stumfilmsmusik. 
Pauser väcker frågor som får svar. Tiden blir tydlig och tempot blir lugnt 
innan en relativt lång avslutande kadens. 
 
Sekvens 3. 
 
En resa till Paris stora ackord över stort register, C-Dur – a-moll. 
Musiken väntar in orden som bildar berättelsen med många pauser, det 
kommer otäcka djur, musiken speglar. Rädsla möts med ett slag tremolo, 
små möss med snabba toner i diskanten. Mössen jagade katterna och åt 
upp dem, ackord som följer hela tiden. Musiken speglar en slags chock 
med snabba pauser, hur kunde det hända?  Det lilla vinner över det stora, 
ackord i diskanten, kontrast med ackord i basen.  
Spöken och musiken blir återigen dramatisk och lite snabbare. 
En lång paus – allt blir….. ”tråkigt nu” . 
Lugna ackord utan något tempo och vi kommer hem till Göteborg igen. 
 
Sekvens 4. 
 
Musiken får en samlande funktion, när det är okoncentrerat 
” Här är jag, där är Du ….” sången för tillbaka , G-Dur, både text och 
musik, lätt uppfodrande. ”Jag vill sjunga en sång om alla som Du tycker 
om”…..C-Dur, jag sjunger  för Martin, han fyller i namnen och blir mer 
och mer koncentrerad. En sång om olika färger som också fångar 
uppmärksamheten, på slutet en improviserad resa med båt till Danmark. 
Recitativ sång från mig över texterna som Martin ger mig.   
 
 
8.2. Klienten:        
 
Sekvens 1.     
 
Han visar tydlig nyfikenhet på lyran som jag tar fram. 
Försöker verkligen spela på den som jag visar, sitter väldigt ihopsjunken 
och ”inne” i sig själv. 
Congas och vi står upp, han spelar med fingertopparna och det blir i stort 
sett inget ljud alls. 
Jag instruerar hur man kan spela på kanten med handen. Han ler säger 
”jaaa—jaaa” och försöker, ser gladare ut och är mera med. 
 
Sekvens 2. 
 
Sjunger barnsång om tåget, är glad ,sjunger själv, skrattar, vänder sig mot 
mig och blundar, tittar mot kameran, vrider sina händer och är ivrig, nöjd 
när sången är slut. 
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Lägger huvudet mot min axel, blundar, håller höger handen på pianot 
under min spelande vänsterhand. Blir återigen väldigt ivrig, nästan 
upphetsad av ” Gröna Lund –resan”. Lite ögonkontakt med mig, blundar 
och lägger huvudet mot min axel igen. 
Säger ”jaaa-jaaa”, blir blyg, vänder sig bort. 
Verkar nöjd när ”resan” är slut och vi är hemma igen. 
Är upptagen av tiden och undrar om vi hinner mera. 
 
Sekvens 3. 
 
Tittar på kameran, verkar känna sig obekväm. 
Blir snabbt avslappnad och börjar att småskratta när vi åker på en ”resa ” 
till Paris. 
Kommer igång och fantiserar, blir oerhört intensiv glömmer att svälja. 
Hittar på spännande saker, vi blir rädda och skriker. 
Det kommer små möss som äter upp katter, de små vinner över de stora.  
Han skrattar åt den upp och nedpåvända världen. 
Spöken och troll kommer, polisen kommer och piskar till dem, han gnider 
sitt ansikte håller för ögonen när han säger det hemska. Glömmer att svälja 
saliven och blir så engagerad, pratar utan uppehåll om nya saker som 
händer. Slappnar av i kroppen mot slutet, tar min hand från pianot och 
visar tydligt att nu är det slut. 
 
Sekvens 4. 
 
Besvärad av kameran (han känner inte kameramannen, det är en ny person 
för honom). Tittar på mig och vrider stolen mot mig. 
Okoncentrerad, tittar runt omkring utan fokus. Vänder sig bort är 
avskärmad. Sjunger med mera efterhand, blir gladare och mera 
koncentrerad. Vi sjunger en sång om alla som han tycker om, han tänker 
och blundar, räknar upp alla som han gillar med namn. 
Han blir upprörd över att jag föreslog att han skulle ha en stark färg på 
tröjan eftersom han gillar starka färger. 
”Det får inte vara så—jag bestämmer själv vad jag skall ha på mig”. 
Han tar bort mina händer från pianot och fastnar totalt i att han skall 
bestämma själv. 
 
Vi gör ett handslag på ”att nu när det klart nu lämnar vi det ” 
Jag börjar sjunga en sång om olika färger som vi gjort tillsammans. 
Han tittar vilken färg han har på sin tröja och vi sjunger om grönt först. 
Tittar på klockan, vänder sig bort ” hinner vi mera Anci?” 
Vi åker på ytterligare en ”fantasiresa”  denna gången till Danmark. 
Är från början inte så aktiv men när vi kommer på Danmarksbåten  
kommer han med. Tittar på mig, föreslår hela tiden vad vi skall göra, 
älskar att gå ner och titta i källaren på maskinerna .  
Stort flöde och hela tiden nya ideer. Växlar i kontakten, blir trött. 
Stort intresse för mat, lejonparken  och andra stora farliga djur. 
Vi kommer ”hem” igen och han är nöjd och glad på slutet, efter att ha 
kollat klockan många gånger. 
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8.3. Terapeuten. 
 
 
Sekvens 1. 
 
Jag söker kontakt och vänder mig hela tiden mot honom. 
Tittar, följer rörelser, skrattar. 
Är stödjande, uppmuntrande, ger tydliga instruktioner ”visar” före. 
Förväntningar som följs upp med passande aktivitet. 
 
 
Sekvens 2. 
 
Skrattar, väntar in, svarar på fysisk kontakt. 
Tar hans högerhand som ligger under min vänsterhand och spelar 
bastonerna med ett finger. Det känns som om han vill vara nära mig. 
Upprepar varje sak han säger, speglar med musiken stämningen. 
Hittar på nya ideer och gör pauser där det behövs för att vänta in.   
Aktiv och ibland styrande när han blir passiv. 
Matchar hela tiden musiken, när han är lugn blir musiken lugn. 
 
 
Sekvens 3. 
 
Inbjuder och ger olika förslag, tolkar hela tiden vad han säger och 
upprepar detta i recitativ form. Skrattar, blir överraskad, ger ibland 
lösryckta ord en mening och ett sammanhang. Följer med i ”storyn” ger 
både svar och frågor så det blir flöde i dynamiken. 
Ibland energihöjande, närvarande. Ger fysiska svar, när han tar undan min 
hand från pianot tar jag också undan den direkt. Påverkas mycket av 
honom, är på min vakt att inte gå över gränserna för vad han klarar. 
 
 
Sekvens 4. 
 
Sjunger inledningsvis ”för” honom, sånger vi skrivit tillsammans. Stort 
fokus på hans egna  initiativ. Tar fysisk kontakt när han blir avskärmad, 
exempelvis handen på axeln. 
Väljer att sjunga en välbekant sång när han blir störd av filmkameran. 
Varm nära relation, blandat med tydliga gränser. 
I diskussion om färger som han ”fastnar” i löses detta med en fysisk 
handling, ett handslag, och en tydlig verbal instruktion ”nu lämnar vi det”. 
Initierar ”nya” berättelser och bekräftar hela tiden, både verbalt och 
ickeverbalt och med musik. 
 
       
 
 
 
 
 



 36 

8.4.Innehåll och form. 
 
I samtliga filmer och sekvenser förekommer en mycket tydlig struktur 
med återkommande innehåll. 
-- Barnsånger i början, 
-- Evert Taube sånger, 
-- olika instrument ,congas, lyra, piano, 
-- mer och mer friare sånger mot slutet, 
-- olika ”fantasiresor”, 
-- detta leder fram till friare texter och även texter till olika sånger vi gör         
    tillsammans. 
T.ex. ”Sången om kärlek” ,om olika känslor, om färger m.m. 
Dessa tema är genomgående i alla filmsekvenser. 
 
 
8.5. Musikalisk interaktion. 
 
Sekvens 1. 
 
Stor vilja från oss båda till ett tydligt samspel. 
Pentatonisk improvisation, piano och congasimprovisation med en tydlig 
puls. 
 
Sekvens 2. 
 
Sångimprovisationerna vävs ihop, associationerna vävs ihop textmässigt, 
svårt att urskilja vem som ger vilken association. 
Lustfyllt och kreativt. 
Musiken stannar av i tempo och intensitet, klienten upplever det ”tråkigt”. 
Pausen skapar ett tankeutrymme. 
Tydlig musikalisk avslutning, långsammare tempo, harmoniska ackord. 
  
 
Sekvens 3. 
 
Barnsångern blir ofta en ”ingång” till sessionen. 
Musiken påverkar tydligt innehållet i improvisationsresorna, tempo och 
dynamik bildar en slags växelverkan med innehållet. De förstärker 
varandra. 
 
Sekvens 4. 
 
Introduktionen till sessionen ofta viktig för den fortsatta interaktionen. Det 
gäller att ”komma igång” . 
Alltid start med det välbekanta, gärna sånger vi skrivit tillsammans. 
Vid flera tillfällen är det en slags pratsång som går över till mera melodiös 
sång. Martin ger orden och jag svarar med att sjunga samma ord. 
Musiken blir en tydlig inspiration för ”reseberättelserna”, pauser, dynamik  
och rytmiska sekvenser skapar förutsättningar för vad ”resorna” skall 
hamna. 
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8.6 Terapeutisk interaktion. 
 
Sekvens 1. 
 
Martin bekräftar med ögonkontakt att det är bra. Snabba ögonkast  och jag 
bekräftar tillbaka. 
Vid flera tillfällen får jag försöka att ”fånga” honom när han blir 
försjunken i sig själv. Vi sjunger en sång som handlar om att vi är här 
tillsammans och sjunger. 
Önskesången blir Calle Schewen av Taube. 
Frågar tydligt om han inte förstår vad han skall göra. När jag tar fram 
lyran frågar han t.ex  ”vad är det för något? ” 
Lyssnar och tittar noga när jag visar före, även när vi spelar congas. 
Försöker ”göra rätt” . 
Tuff-tuff tåget en gammal barnvisa som jag inte kan, han sjunger alla 
verserna och avslutar med att säga ” så var det”.    
Känslan av att ”ge” mig lite av sin historia. Glädjefyllt och med en stor 
förnöjsamhet.  
 
Sekvens 2. 
 
Han säger ofta ”jaaa—jaaa” och upprepar det, om jag inte genast bekräftar 
honom med ögonkontakt  eller musik. Våra fantasiresor känns som vi båda 
skulle kunna göra dem i verkligheten. 
Han vill gärna vara nära även fysiskt lägger huvudet mot min axel,håller 
sin hand nära min på pianot. 
 
Sekvens 3. 
 
Barnsångerna  är ingångar till ”våra” stunder”. Resorna är en slags lekfulla 
ventiler i tillvaron. De är inte inrutade i några mönster, följer inga fasta 
regler, musiken bildar ramen. 
Martin njuter av att skoja, säga tvärtemot verkligheten ex. mössen som 
äter upp katterna. Bekräftelse från mig hela tiden, att det är okey att säga 
saker som är lite busiga. 
 
Sekvens 4. 
 
I början av sessionen avskärmad, okoncentrerad, bortvänd från mig. 
Jag inleder åter med någon känd sång. 
Vi talar om starka färger och vad vi har på oss. Han blir mycket irriterad 
på mig att föreslog att han skulle ha en tröja i någon stark färg han tycker  
om.Att jag på något sätt hade en tendens att bestämma över honom gjorde 
honom upprörd och arg. Vid flera tillfällen säger han: ” Jag tycker inte om 
att Du säger så Anci. ” Även när jag tydligt talar om att det inte var min 
tanke att bestämma, kan han inte släppa det. Jag erbjuder ett handslag på 
det och vi tar i hand. Han måste ändå ta bort mina händer från pianot, när 
jag vill fortsätta och ännu en gång göra klart för mig: ”Jag vill bestämma 
själv vad jag skall ha på mig.”  
Tydligt och gränssättande säger jag :”Nu lämnar vi det!” 
Vi sjunger sången om de olika färgerna som vi skrivit tillsammans. 
Mycket värme mellan oss och vi gör en av våra trivsammaste resor. 
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8.7 Symbolisering. 
   
 
Sekvens 1. 
 
Evert Taube, alla hans sånger är omtyckta av Martin. 
Tuff  Tuff  tåget  där olika människor kan åka med och där Martin  
bestämmer helt själv vilka som kan följa med. Det är de människor som 
står honom närmast, för det mesta får jag åka med också. 
Regressionen att börja om igen och skapa en slags platt form att börja om 
på. 
 
 
Sekvens 2. 
 
Fantasiresan, att vara vuxen, bestämma själv, kunna åka iväg, bo på hotell. 
Visa en kunskap om de olika städerna för mig, de olika sakerna vi kan titta 
på och platser vi kan besöka. 
Våga åka t.ex tunnelbana eller klättra upp i Eiffeltornet, eller rentav slå till 
en polis. 
   
 
Sekvens 3. 
 
Flyga till Paris, vi möter så många farliga djur, lejon och andra djur som vi 
blir rädda för. 
Total upphetsning och närvaro i berättelsen om mössen som äter upp 
katterna. 
Det kommer både troll och spöken under resans gång, vi slår till dem och 
reser vidare.  
Bussar, tåg och båtar är olika fortskaffningsmedel som vi använder oss av. 
Känslan av att kunna åka iväg när man vill, friheten att bestämma själv. 
Vi har alltid trevligt på resorna, blir alltid ”mätta och goa” och kommer 
alltid tillbaka hem igen. 
 
 
Sekvens 4. 
 
Kärlek ett ofta förekommande tema. 
Här och nu, vi är här tillsammans bekräftelse av nuet och tiden. 
Personer som är viktiga för Martin kommer gärna fram i sångerna. 
Vardagsbegrepp i sångerna , sånger om saker han tycker om att göra. 
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8.8. Sammanfattning.  
 
 
Nedan följer en sammanfattning av de olika dimensionerna över hela 
processen, alltså över de tre år som musikterapin pågick. 
Jag har valt att skriva med en personlig karaktär eftersom jag själv är 
delaktig i processen. 
 
 
Musiken  i terapin kan delas upp i några olika stilar eller genrer. 
Genomgående används en stor del färdigkomponerad musik, Taube, 
barnvisor, andra enklare visor.  
 
Improvisation genomförs på olika instrument, congas, cymbal, pentatonisk 
lyra, piano. Ibland förekommer även improvisation på något instrument 
till inspelad musik, men för det mesta utgår improvisationerna från pianot. 
Förutom den pentatoniska skalan till lyran, är musiken oftast tonal.C ,G 
eller D –Dur med parallelltonarter i moll. Denna musik ackompangerar  en 
slags recitativ sång som blir bärare av innehållet i de olika aktiviteterna, 
särskilt de olika ”resorna” vi gör. 
 
Musiken har tydliga funktioner i terapin.  
Den har för det första en samlande funktion, aspekter som intoning, 
förväntningar, spänningsskapande är andra funktioner. 
 
Tidsaspekten är en annan viktig funktion, musiken bildar ramen för 
musikterapisessionen, inom den finns alla möjligheter till gemensamma 
upplevelser.  Musiken har också en uppfodrande funktion och skapar 
förväntningar och svar till olika frågor. Till sist kan man säga att musiken 
också har en bevarande funktion, musiken håller kvar innehållet i både 
improvisationer och skapandet av sånger. 
 
 
Klienten  klarar efter några inledningsveckor av att delta aktivt i 
musikterapin. Han är nyfiken, verkar tycka om musik och har framförallt 
en stor repertoar av barnvisor och Evert Taube. 
Det finns hela tiden ett intresse att delta och han blir under processens 
gång mer och mer aktiv. Vi utökar också tiden på hans egen begäran från 
20 minuter till en hel timma. 
 
Hans förmåga till flexibilitet ökar också med tiden, vi byter bl.a .lokal tre 
gånger under terapins gång. Variationen av instrument och innehållet i 
sångerna kan också växla utan större problem. Han blir tydligare med sina 
egna önskemål och kan tydligt säga ifrån om han vill göra något annat än 
det jag föreslår.   
 
Kreativiteten och fantasin utvecklas även under tiden och musiken gör det 
möjligt för honom att öppna en slags inre ventil. Han ger mer och mer 
intrycket att vara nöjd med sin insats och ger ofta uttryck för glädje.  
 
På ett symboliskt plan delar han med sig av sitt inre liv och musiken bildar 
en tydlig bro mellan det inre och det yttre livet. 
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Terapeuten  har, liksom musiken, olika funktioner genom hela den 
terapeutiska processen. Från början en stödjande, uppmuntrande, 
bekräftande och aktiv funktion. 
 
Genomgående har jag också en ”speglande” funktion  både genom 
musiken och på det personliga planet. Upprepar och svarar hela tiden på 
klientens förslag till texter eller andra aktiviteter.  Bildar en slags mamma 
–barn relation på ett vuxet sätt. Intar en avvaktande intuitiv attityd, med 
inriktning på att överskrida gränserna där det är möjligt. Försöker med 
musikens hjälp skapa en varm nära relation med tydliga gränser. Skratt, 
glädje och humor har en stor plats. 
 
Temat för terapin är utveckling, genom att skapa en trygg atmosfär. 
Genom att arbeta efter en tydlig struktur med återkommande tema blir det 
så småningom möjligt att lämna det förutbestämda sångerna och ge oss ut 
på områden som är nya. 
  
Den musikaliska interaktionen är tydlig igenom hela terapin.  
Samspelet är när det fungerar som bäst så jämlikt att det är omöjligt att 
urskilja vem som styr. De musikaliska associationerna kommer oftast från 
mig med inspiration från Martin. 
 
Den terapeutiska interaktionen inleds genom mitt och Benkes envisa 
väntande, trots att Martin inledningsvis valde att styra mig genom fönstret. 
Den varma öppna relationen infann sig i ett tidigt skede av den 
terapeutiska processen. Bekräftelsen av ”vår ” relation är genomgående 
icke-verbal, ögonkontakt, huvudet mot min axel, hans hand under min 
hand som spelar osv. En sång om vår relation var ett försök att markera 
jag, du och vi. 
 
Mot slutet av processen mera verbal kommunikation om konkreta 
situationer exempelvis personer han tycker om, saker han tycker om att 
göra och ibland även varför.        
 
Symbolisering  förekommer hela tiden på olika nivåer.  
Många funderingar runt återvändandet till barnsångerna. Det trygga, det 
välkända och förutsägbara. Taube sångerna är berättande och han kan 
många av texterna, däremot är jag osäker på förståelsen av innehållet. 
Kanske kopplar han sångerna mer till situationer han hört dem eller till 
människor han lyssnat på dem tillsammans med. En del barnsånger bygger 
på att man fyller i namnet på en eller flera personer som är med i sången.  
 
Känslan av att bestämma själv är ett återkommande tema för Martin. Det 
gäller alla områden från vilka man umgås med, till vad man äter eller har 
för kläder. 
 
Fantasiresorna  - att vara vuxen, kunna åka iväg, bo på hotell osv. 
Möjligheter att vara stark, att vara den som vinner. 
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9. ANALYS OCH DISKUSSION 
 
 
9.1. Förförståelse. 
 
Jag har funderat mycket över begreppet ”förförståelse” och tolkningen av 
materialet i förhållande till begreppet. Alla människor oavsett ålder, kön, 
eller begåvning har sina samlade erfarenheter av livet.    
 
När jag har gått in i materialet med de olika analysdimensionerna, har det 
hänt som jag inte trodde var möjligt. Jag kunde efterhand inta en position 
där jag blev en åskådare till mig själv och kunde ur materialet fokusera på 
det som för tillfället var min analysdimension. 
 
Materialet går över en rätt lång tidsperiod och jag visste inte när jag 
processen startade att det skulle bli ett analysmaterial. Min egen 
”förförståelse” känns som den ligger parallellt med mitt eget liv. 
 
Varje nyår vid tolvslaget, har vi som tradition i min familj, att ha en stunds 
eftertanke, innan det nya året gör sin entre´. Det som ofta  händer mig då,  
och kanske som en förberedelse hela denna dag, är att det året som har gått 
passerar inom mig. Vissa upplevelser positiva och negativa blir tydliga, 
som om man sätter ett kikarsikte på just dessa.  ”Ögonblicken ” ligger 
sedan till grund för nästa års upplevelser och skapar förutsättningarna för 
dessa. Nästan inga upplevelser är därför helt nya, utan på en nivå 
förberedda från tidigare år, de är mera variationer av ett tema. 
 
Detta kan ju för en del låta oerhört tråkigt som att inget nytt kan hända. 
Ser man det däremot som en framåt skridande process, som ett tyg i en 
vävstol, kan det så småningom bli ett fantastiskt mönster, där färger och 
motiv skapar ett magnifikt konstverk, som är våra liv.   
Alla trådar i olika färger, som tillsamman bildar en helhet, och som är 
beroende av varandra för att skapa just denna bild, ett hermeneutiskt 
synsätt där delarna bildar helheten. 
 
Detta synsätt kan överföras till den beskrivna musikterapiprocessen, där 
”förförståelsen” blir den sammanlagda erfarenheten av liknande processer 
med musik, men också påverkade av alla andra erfarenheter av livet. 
Det innebär att även om vi sjunger samma sånger och spelar samma typ av 
improvisation är det aldrig detsamma två gånger, det är en ständigt 
föränderlig process, som en uppåtgående cirkelrörelse. 
Även det lilla barnets sätt att bli medvetet och skaffa sig kunskap om sig 
själv och omvärlden sker genom samspelet mellan mental och fysisk 
aktivitet.  
 
Jag har i musikterapisessioner ibland snuddat vid tanken ” när möts jag av 
det nya ?” och  konstaterat att det är ständigt ”nytt”. Musiken kan aldrig 
upprepa sig  klientens agerande aldrig detsamma .Däremot kan det vara 
liknande musik och liknande agerande. Precis som livet aldrig upprepar 
sig på samma sätt. 
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Förförståelsen utgörs av både vår grundsyn, teoretiska ställningstaganden 
och våra professionella och personliga erfarenheter som till slut bildar en 
sammanhängande helhet som vi visserligen kan bli medvetna om men som 
oftast ”fungerar i bakhuvudet” på ett omedvetet eller förmedvetet plan – 
som att så här ”är” verkligheten – ur mitt perspektiv. 
 
 
9.2. Hermeneutiska tolkningsaspekter. 
 
Inom hermeneutiskt tänkande växlar man mellan olika aspekter som alla 
har olika argumentation för och emot tolkning. 
Jag följer Alvessons förslag. 
 
Text 
 
”Det som skall tolkas är texten, skrivna eller talade ord, men den kan 
också vara bildlig, meningsfyllda symboler med texten som modell. Man 
letar efter små delar i texten som sedan hjälper till att befrukta det mera 
övergripande tolkningsmönstret. Tolkaren får här vara beredd att förändra 
sina referensramar, se nya ”fakta” komma fram och gamla passera.”(sid 
171,1994) 
 
Det som har hänt är att det klingande musikmaterialet har blivit text. 
Jag har redan i detta skede fått förändra mina referensramar och istället se 
det som en utmaning att försöka tolka texten. 
De nya fakta som kommit fram är att med förförståelsens hjälp se varje 
musikterapisession som ett led i processen till en helhet. När jag letar efter 
de små delarna i texten kan jag urskilja en del återkommande ord. 
Det är ofta ord som beskriver kvaliteér, antingen i relationen, i musiken 
eller i interaktionen. En slags värdering som jag som textförfattare gör. 
Jag skriver inga som helst dåliga kvaliteér och detta kan jag se som ny 
fakta. Finns det inget dåligt att beskriva, eller är det min subjektiva 
bedömning som färgar väven så vackert? 
 
Klienten har ju uppenbara problem med förändring, kommunikation och 
att interagera med andra människor. Jag närmar mig dock hela tiden 
problemen med en slags positiv intention, jag ser möjligheterna istället för 
problemen. 
I dessa situationer använder jag både text och melodi för att förmedla mitt 
budskap.     
 
 
Dialog 
 
”I dialogen måste man använda både distans och närhet till texten. Man 
växlar mellan den gamla förförståelsen ,och den nya förståelsen, och låter 
dessa befrukta varandra. Likaså låter man delarna och helheten alternera 
med varandra. Så småningom växer en ny förståelse fram.”(sid. 172,1994) 
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Den nya förståelsen är att ”skala av” den kanske lite för ”lyckade” 
processen. På något sätt finns förväntningar både från omgivningen och 
mig själv, att det skall vara den positiva delen som skall dominera. 
Balansen mellan den nya och gamla förståelsen gör kanske processen 
mera rättvisa. Det är en musikterapiprocess som utvecklas hela tiden, men 
det är relativt små förändringar över en lång tid. Mina referenser efter att 
ha arbetat i tjugo år med så gravt funktionshindrade barn och vuxna, gör 
att mitt möte med Martin, som ändå är förhållandevis verbal och 
kommunikativ. blir så positivt. Mina egna förväntningar på mötet och vår 
dialog, tog på metanivå  uttrycket av en ”normal” interaktion mellan två 
människor. Detta skall ses med perspektivet att jag tidigare inte haft den 
möjligheten med mina klienter. 
 
Jag har haft många funderingar runt barnsångernas funktion. Min stora 
tveksamhet när vi från början skulle sjunga dessa, min inställning att 
arbeta åldersadekvat. Vid en session som jag minns väl ”släppte” jag 
tanken på att det var barnsånger vi sjöng. Värderingen var helt min egen 
och problemet mitt. Lusten och glädjen när Martin sjöng dessa gick inte 
att ta miste på. Efter den gången blev barnsångerna en slags väg in till 
Martins musikrum och jag insåg att ingen hade sjungit med honom sedan 
han var i den åldern. Det blev tydligt att man kan ”gå ut och in”, såväl i 
tiden som i musikterapin, både som klient och terapeut.   
 
 
Uttolkning 
 
 
”Efterhand som processen utvecklas formuleras deltolkningar. Om man 
nöjer sig med tänkbara argument och inte någon slutgiltig sanning är det 
möjligt att överföra resonemanget till textens mening fri från 
författaren.”(sid 172,1994).    
 
 
Givetvis pågår en process hos Martin helt oberoende av mig som terapeut. 
Hans liv är en pågående process där jag plötsligt finns med som en liten 
del. Under sessionens gång delar vi processen, men är också åtskilda var 
och en med våra liv. Vissa sekvenser är väldigt ”täta”, och ibland känns vi 
långt borta från varandra. 
Jag brukar vara den som är aktiv och hela tiden den som ”håller” i 
situationen. Vid en session var jag trött och satt lite okoncentrerad och 
tittade ut genom fönstret. Plötsligt böjer sig Martin fram mot mig säger  
texten till en av sångerna vi skrivit: ” Anci, här är jag…..”. 
Situationen blev komisk och jag fick erkänna att denna gång var det jag 
som ”flöt bort” från världen en stund. 
Vad händer i terapisituation när positionerna ändras och rollerna vi har 
förändras? För en kort stund är ”terapifältet” förändrat, möjligheten finns 
att balansen rubbas, ur denna situation kom det en befriande känsla som 
ändrade riktningen och vi kom åter i en slags balans. 
Denna händelse kan beskrivas på fler sätt och här finns möjligheter att 
omvandla tolkningsmönstret och ställa nya frågor till ”materialet”, i det 
här fallet. den specifika situationen. 



 44 

  
 
Tolkningsmönster 
 
” Mönstret utformas i dialog med texten och eftersom förföreställningen 
förutsätts av uttolkaren kommer denna att utvecklas under processens 
gång. Tanken är att tolkningsmönstret skall lyftas en nivå och ge en 
djupare förståelse av texten. Genom att uttolkaren kritiskt reflekterar över 
sina förföreställningar och syftar till att låta dem omvandlas lyfts 
tolkningsmönstret över common-sense –nivån. (sid. 171,1994). 
 
Materialet som jag i detta fall skall tolka är, när jag tittar närmare på det, 
oerhört komplext. 
 
Det är dagboksanteckningar som jag skrivit under en långperiod, och 
filmat material, som jag dessutom har valt ut sekvenser ur. Allt material 
har jag sedan flera år efter sammanställt, gjort nya val av vad som skall 
skrivas och bedömas som viktigt i processen. 
 
Man kan genast dra paralleller till musik, som först komponeras, noteras, 
tolkas av en musiker och når i bästa fall lyssnaren ”live” , i annat fall 
genom inspelning och en högtalare. 
Det är olika filter som materialet skall igenom innan det når fram.  
 
Liknande process går mitt material igenom, fast filtret är jag själv vid 
olika tidpunkter i livet. Min förförståelse hinner förändras under tidens 
gång, min kunskap, mina erfarenheter, mitt synsätt och mina referenser är 
några av de ingredienser som påverkar den slutliga tolkningen. 
 
Om jag försöker inta ett helikopterperspektiv till materialet och inte se så 
små detaljer kan jag se processen som ett pussel. Inledningsvis finns det 
inte så många bitar, i stort sett tre - Martin, jag själv och musiken.  
Alla tre är utspridda över ett stort område, så småningom närmar de sig 
varandra, under processens gång växlar positionerna vilka bitar som är 
nära varandra. Det blir med tiden fler bitar som representerar olika delar i 
terapin, samspelet som börjar komma, interaktionen på olika nivåer. 
Vissa tillfällen är det inga bitar som hittar sin plats och vid andra hittar 
flera sina platser. 
 
Detta är ett pussel som aldrig blir klart, jag blir trött och glad samtidigt. 
Trött för att jag aldrig kommer hitta den sista biten och få motivet färdigt. 
Glad för att det aldrig blir färdigt och fastnar i formen. 
 
Tolkningen av materialet kommer hela tiden att omvandlas, både av mig 
och omgivningen, men för tillfället har jag följande tolkning. 
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9.3. Försök till tolkning av egen metod 
 
Det som blivit mer och mer synligt under skrivandets och processens gång 
är en tydlig musikterapimetod. 
Min metod som sker på olika nivåer och utgår ifrån flera olika 
utgångspunkter: 
 

• Den konstnärliga - där musiken har ett stort utrymme i sig själv. 
• Den lekfulla interaktionen - där området för aktiviteten är ett öppet 

och tomt fält. 
• Den emotionella interaktionen - där möjligheter att uttrycka sig är 

obegränsade. 
• Den expressiva, kreativa – som ger stora möjligheter och få 

begränsningar. 
• Den tydliga formen/ramen - som skapar det musikterapeutiska 

rummet. 
 
Innehållet och processen i musikterapin kan kanske separeras från 
varandra, men befinner sig i den beskrivna musikterapin oftast i en tät 
symbios med varandra.   
 
Formen i musikterapisessionen är i stort sett oförändrad under de tre åren. 
Inledning, innehåll och avslutning som följer efter varandra i en viss 
bestämd ordning. 
Formen och innehållet är när jag ser det med en viss distans, ganska fasta  
gränser. Kanske blir det en bekväm trygghet att inte lämna formen? 
Kanske är den viktig för att tryggheten skapar en förutsättning för 
progressionen? 
 
Innehållet förändras däremot tydligt från det begränsade, gärna 
strukturerade sångerna av Taube, eller de trygga barnsångerna från förr, 
till de friare improviserade sångerna där både musiken och texten kan ta 
sig oväntade former.  
Att analysera musiken i sig på ett traditionellt sett, alltså vanliga 
musikaliska parametrar som rytm, harmoni osv. känns inte i detta 
sammanhang som det skulle tillföra något. Däremot finns det säkert 
oanade möjligheter att hitta material till ytterligare en uppsats i den 
musikaliska interaktionen, men det får bli vid ett annat tillfälle. 
 
Även den verbala kommunikationen förändras och utvecklas under 
processens gång. Från en ganska ensidig kommunikation från mig som 
terapeut till en mera jämlik och meningsfull form av samtal.  
Den trygga situation som skapats under tiden är förutsättningen för en 
utveckling av interaktionen. 
De olika delarna i modellen skapar en struktur som tillsammans bidrar till 
metodens tydlighet. 
 
Förändringen som äger rum i processen är subtil över tiden, vid första 
anblicken luras man av att titta på formen som är sig lik över hela 
processen.  
Min fråga om vad det är som ger förändring har inte något enkelt entydigt 
svar. 
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Tiden är däremot en viktig ingrediens. En process kan aldrig påskyndas 
eller forceras och denna process har fått ta lång tid. 
Det är små steg framåt och något bakåt beroende på i många fall yttre 
omständigheter, som byte av lokaler, personal och dagsformen för oss 
båda. 
Vad man sedan värderar som stora eller små förändringar är ju också en 
tolkningsfråga. 
För en del, och för mig, var förändringen egentligen svindlande. Från att 
först ha kommunicerat genom fönstret, till att efter tre år ha en tät, öppen, 
humoristisk, varm, kreativ atmosfär där vi komponerar sånger och 
fantasiresor tillsammans. Vem skulle ha trott det efter de första gångerna 
med Evert Taube genom fönstret? 
Förutom tiden, är det förtroendet att våga sig ut på det tomma fältet, där 
man från början inte vet vad som skall hända. Relationen är jämlik för 
ingen av oss vet vad som skall hända. Det krävs mod att gå in i processen 
och där kan jag bara tacka all personal, runt det här fallet Martin som tror 
och tror igen, att det skall gå. Som uppmuntrar och som kör och sitter och 
väntar, som hela tiden finns där. Han är dessutom inte den enda av alla 
klienter jag mött som haft den situationen. 
Ändå är det faktiskt modet hos varje enskild individ som gör utvecklingen 
möjlig. 
 
Musiken bidrar också till förändringen. Det är den som ger oss lusten, 
skapar utmaningen, tar oss med på den svindlande vägen.  
Tröstar och hotar, speglar vårt innersta, lindrar och läker. 
Utan den skulle förändringen i detta fall aldrig skett. 
 
 
Symboliseringsprocessen  som är den mest komplicerade och samtidigt 
en mycket påtaglig del i terapin. 
 
Ordet symbolon betyder kännetecken och kommer från verbet symballo 
vilket har innebörden av att sammanföra eller sammankasta. 
Symbolen blir en mötesplats för ting som befinner sig på avstånd ifrån 
varandra. Den blir ett sammanlänkande och meningsskapande inslag i 
själslivet. 
” Alla symboler, tecken och metaforer innehåller något frånvarande, vilket 
innebär att de innefattar något som inte är symbolen själv. Tecken eller 
symbolformationer blir en länk mellan något närvarande – 
symboliseringen och något frånvarande – det symboliserade.” 
(Igra sid 103, 1997). 
 
När symbolen och det symboliserade får ett svängrum i förhållande till 
varandra blir det ett friare och mera kreativt flöde i i den omedvetna 
processen. När Martin kom till musikterapin öppnades en dörr dels till det 
gamla, barnsångerna från förr och det nya. 
Han vågade låta den gamla världen möta den nya, men också låta den inre 
världen möta den yttre. I musiken fanns möjligheten att på olika nivåer 
skildra gott och ont. De farliga djuren som skrämde oss, de små djuren 
som åt upp de stora osv. Det blev möjligt för honom att ta kontrollen över 
situationen och bestämma själv hur det skulle sluta. 
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Musiken skildrade konkret det som hände, tonerna, klangen, rytmen och 
dynamiken gav form åt skeendet. Orden vi ”sjöng” gav skeendet dess 
innehåll och form. Den sammanlagda upplevelsen hjälpte till att bearbeta 
det frånvarande och det närvarande på ett omedvetet plan. 
Man kan i musiken skapa ” lyckliga ” lösningar i de olika situationerna. 
Jag vill här återkomma till att det kan finnas en konkret form av 
symbolisering, kanske som ett förstadium till den mera abstrakta formen. 
Gränsen mellan ett symboliskt tänkande och ett konkret suddas på ett plan 
ut  i musiken. Den symboliska intentionen blir ” hörbar” och på det sättet 
mera konkret. 
 
Musiken bekräftar intentionen och klienten kan i musiken ”höra” att 
terapeuten har ”förstått”, de båda symbolvärldarna möts. Den inre, 
representerad av en medveten eller omedveten tanke eller känsla, och den 
yttre musiken som avspeglar denna tanke eller känsla klingande i rummet.  
Att kalla dessa tillfällen för kärleksmöte blir för nära, däremot ett förtätat 
”möte ” som mera kan liknas vid ”beröring”, som när koltrasten sjöng den 
tidiga vårkvällen. Ett ömsesidigt, jämlikt  ”möte ” där båda parter får en 
stark upplevelse av samförstånd. Vid ett sådant ”beröringstillfälle” i en 
terapisituation kan även symbolen få en ny mening, relationen mellan 
terapeuten och klienten kan ”befrukta” symbolen och ge helt nya 
associationer. Det är vid dessa tillfällen som en förändringsprocess kan 
starta. 
 
 
 
Slutsatser 
 
 
Syftet med min uppsats var att närmare försöka analysera min egen 
musikterapimetod. 
 
Utifrån de hermeneutiska teorierna har jag hitta nya möjliga tolknings-
redskap för att närma mig musikterapins område. Jag har med hjälp av 
dessa försökt att beskriva min modell av musikterapi. Jag har närmat mig 
tankarna av vad det är som ger förändring i en process, och jag har också 
hittat för mig nya utvecklingsbara tankar runt symboliseringsprocessen. 
 
Materialet har haft en tendens att växa efterhand som jag gick in i det 
och har lärt mig att begränsning är en svår konst. Det känns som jag 
skrapat lite på ytan, på ingången till en fabrik full av vävstolar. 
Arbetet har väckt nya tankar och frågor som jag mycket väl kan tänka mig 
att återkomma till. 
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Slutord 
 
 
Så här när hela skriv och läsprocessen närmar sig sitt slut, ser jag tillbaka 
på en mycket lustfylld och lärorik period. 
 
Mitt ämnesval både oroade och lockade mig från början. 
Oron var att inte gå in för subjektivt och känslomässigt i materialet, 
samtidigt lockade just materialet mig, att äntligen få tid och lära mig mer 
om det som jag har arbetat med i hela mitt liv. 
 
Jag har mött nya tankar som känns roliga att utveckla vidare, jag har fått 
en ny förförståelse, men framförallt känner jag en stor ödmjukhet att jag 
har fått arbeta med musik och alla dessa människor genom åren. 
 
Tack Göran Hartman för att Du hjälpte mig att klippa filmerna. 
 
Tack min Göran för Din konstruktiva och alltid uppmuntrande 
handledning. 
  
Musiken och tonerna fortsätter att finnas. 
 
 Med ord av Göran Sonnevi från diktsamlingen  ”Det omöjliga”, 
 
 
” Musiken kan inte bortförklaras, 
  det går inte ens att säga emot                           
  annat än med helt ny musik.” 
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