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Præsentation - begge

• Emmy Kjelmann
• Uddannet ergoterapeut og ASK-konsulent

• Ansat på neurocenter Østerskoven siden 1988

• Certificeret PODD-instruktør

• Medlem af TAVS-gruppen i 12 år

• Har deltaget i en række udviklingsprojekter vedr. ASK

• Underviser på UCC og UCN

• Silvia Jensen
• Uddannet musikterapeut og talepædagog.

• Arbejdserfaring: privatpraktiserende musikterapeut hos ”musikterapeuterne” i 17 år.

• Medlem af Tavs gruppen i 15 år

• Har været ansat i Voksen Handicap regi, som aktivitetsmedarbejder og senere som konsulent i Nordjyllands Amt og  Aalborg 
kommune.

• Koordinator for forskningsprojekt om ”Musikterapi o Skizofreni”

• I dag arbejder jeg med forskellige klientgrupper (Udviklingshæmmede, autisme, erhvervet hjerneskade, Skizofreni, Flygtninge)



Program

• Hvad er kommunikation

• Hvad er musik

• Hvad er musikterapi

• Forskning indenfor musikterapi og mennesker med erhvervet hjerneskade

• Cases

• Hvad er ASK

• ASK og mennesker med erhvervet hjerneskade

• Cases

• Afrunding



Kommunikation er at dele og gøre fælles

• Fælles opmærksomhed

• Vi får en fælles idé

• Vi kan lede andre

• Vi kan følge andre



Kommunikation 
er livsvigtig

• Kommunikation er grundlaget 

for at vi udvikler os som 

mennesker

• I kommunikationen med andre 

skabes vores identitet

• Kommunikation er noget vi 

betragter som en menneskeret



Kommunikation er livsvigtig

Vigtigt at kunne kommunikere om:

• Daglige behov og ønsker

• Følelser og tanker

• Personer, der betyder noget for én

• Særlige interesser og personlige kendetegn

• Livshistorie

• M.m





Hvad er kommunikation?

• ”Vi ser kommunikation som et dialogisk ”spil” eller ”dans” i den forstand, at det 
handler om samtalepartnere, der ”tager tur” i kommunikationen for at skabe 
fælles mening”.  (Fra bogen ”Fra oplevelse til kommunikation”)

• ”Enhver aktivitet indeholder potentiel kommunikation, idet selv ubesvarede 
henvendelser og tavshed anses for kommunikation” (Paul Watzlawick- 1921-
2007).Watzlawick hævder, at det for mennesket er umuligt ikke at kommunikere. 

• Denne tanke er essentielt i mit musikterapeutiske arbejde med personer med 
svær funktionsnedsættelse, når deres mulighed for at kommunikere er meget 
begrænset. Enhver reaktion indeholder mulighed for kommunikation, og jeg kan 
vælge at reagere på den og give den mening. 



Hvad er musik?

• Musik:

• Musik skal opleves!!!!

• ”Musik er en kunstart, en form for underholdning eller en anden menneskelig 
aktivitetsform som inddrager organiserbare og hørbare lyde og stilhed.

• Dens elementer er tonehøjde, rytme, harmoni og klang. Musik opstår som 
komplekse generative former i tid, gennem mønsterkonstruktion og 
kombinationer af naturlige stimuli, især lyd. Definitionen af musik varierer i 
forhold til kulturel og social kontekst. 

• I musikterapi er musikken et vigtig element i den terapeutiske proces. (Bonde 
2014, s.48) 



Hvad er terapi?

• Stern har i de sidste år af sit liv bidraget med et interessant syn på terapi, og har 
været optaget af de forandringsprocesser som foregår i den terapeutiske 
relation. 

• Han var optaget af at kigge på det som sker i terapi og kaldte det ”den lokale 
niveau”. Det lokale niveau er alt det, som foregår i interaktionen mellem terapeut 
og patient her og nu på det implicitte relationelle niveau (Bonde s. 126)

• Han tænkte om den terapeutiske proces som kaotisk og dynamisk, som 
uforudsigelig da man ikke ved, hvad der vil ske i relationen, og som er bestemt af 
de deltagere som er med i samværet. Processen er kontinuerlig og der er hele 
tiden en justering af adfærd mellem de personer som indgår i relationen. 



Hvad er musikterapi ?

• Terapi i det musikterapeutiske kontekst, forstås som 

”en særlig, relationsbaseret og gensidig tilrettelæggelse af en 
dialog eller interaktion mellem en professionel, uddannet terapeut og 
et eller flere mennesker med fysiske, psykiske eller eksistentielle 
problemer, eller særlige behov.

I musikterapien møder terapeuten klienten i samværet, deler budskabet med 
klienten, og musikken er det redskab man bruger for at etablere kontakt, 
forandring, udvikling og dialog. Terapien foregår her og nu. Man ved ikke på 
forhånd, hvilke udtryk klienten vil bruge i ”det fælles rum”, og som man, i 
fællesskab, skal forholde sig til her og nu. 



Viden om og anvendelse af musik i bevægelsesundervisningen
psykomotorisk uddannelse

20-5-2016
Silvia Jensen

Puls Rytme

Tempo 
Hurtig/langsom

Lyd

Klang

Melodi Harmoni

Tempo

Volumen
Nuancer



Værktøj og metoder i musikterapi

• Musikkens elementer kombineret med følgende metoder:

• Improvisation, musiklytning, brug af komponeret musik, sammenspil, sang og bevægelse, leg med 
lyd, aktiv brug af IT udstyr, m.m. 

Nogle af de metoder som musikterapeuten bruger, når de er i kontakt med klienten kan bl.a. være:

• Spejløvelser:  jeg spejler/ kopierer/ imiterer klientens udtryk, som accept og anerkendelse af 
klientens udtryk.

• Tur- tagning (din tur- min tur), 

• Spil – pause – spil (lytte til hinanden, følges ad, koncentration, opmærksomhed på lydniveau)

• Stille – kraftigt – stille (lytte til hinanden, følges ad, koncentration ’udtrykskanal’, regulere følelser)

• Nonverbale musikalske dialoger med lyd, krop, instrumenter (vente på tur, lytte, dele den 
musikalske kommunikativ signal)

• Arbejde med rytmer, melodi, harmoni og musikkens dynamik.



Musikterapi og alternativ kommunikation

• Video om kontakt uden ord (skal lige finde den )rigtig



Musikterapi forskning med personer med erhvervet hjerneskade. 

Forskning har i de sidste år bevæget sig fra at være kvalitative case-beskrivelser il 
de sidste 10 år primært at være effektundersøgelser. Det nyere musikterapi 
forskning med personer med erhvervet hjerneskade fokuserer ofte på målbare 
parametre så som

• Motorisk funktion (f.eks. gang, armbevægelse, finmotorik, mundmotorik mv)

• Sprog (ord produktion/ forståelse/gentagelse)

• Kognitive funktioner (logik, hukommelse, planlægning, IQ, mv)

• Mellemmenneskelige og psykiske processer

• 120.000 dansker lever med følgerne af en erhvervet hjerneskade. Det kan 
skyldes: 

• Kranietraumer (slag mod hovedet)

• apopleksi ( blødninger eller blodpropper)

• andre årsag (betændelsestilstand, svulster, forgiftninger, iltmangel m.m.)



Musikterapi med personer med erhvervet hjerneskade. 

Fra artikel ”Forskning i musikterapi -voksne med erhvervet 
hjerneskade”. …af Søren Vester Hald, Phd. Post Doc ved Aalborg Universitet. (2014)

Forskning viser af musikterapi med personer med erhvervet hjerneskade har en effekt.( Cochrane 
review)

• Metoden Auditiv Rytmestøttet Træning (Rhythmic Auditory Stimulation) har en signifikant effekt 
på gangfunktionen hos voksne med erhvervet hjerneskade.

• Musiklytning har en signifikant positiv effekt på verbal hukommelse og fokuseret opmærksomhed 
hos apopleksiramte.

• Personer som deltog i et musikterapi forløb var signifikant mindre deprimerede og forvirrede end 
kontrolgruppen

• Effekt på stemme og talefunktionen



Hvornår og hvordan kan Musikterapi støtte personer med erhvervet 
hjerneskade. 
• Bruge musiske elementer i forbindelse med genoptræning af talefunktionerne. 

• Metodisk intonationsterapi (MIT): en metode som, ved at fremhæve talemelodien samtidig med, 
at talepulsen markeres på kroppen, trænes små sætninger for forbedring af sprogudvikling. MIT 
har positiv effekt på ord- og sætningsgentagelse, ordforståelse, artikulation, navngivning, antal 
stavelser udtalt, unison tale, forøge frase længden.

• Andre studier har undersøgt effekten af at synge kendte sange, samt mere generel stemme og 
rytmetræning.

• Musikterapi har været brugt til at træne hukommelse, auditiv og visuel 
koncentration/opmærksomhed, daglige procedurer og virkeligheds orientering (kognitive 
færdigheder)

• Musiklytning påvirker kognitive funktioner og humøret positivt

• Improviseret sang og musik er blevet anvendt til at øge kontakten med personer i eller på vej ud 
af koma

• Improviseret sang og spil har en væsentlig positiv effekt i forhold til samarbejde omkring daglig 
pleje og giver en reduktion af uønsket adfærd, såsom langsommelighed og psykomotorisk 
agitation.



Hvornår og hvordan kan Musikterapi støtte personer med erhvervet 
hjerneskade.  
• Musikterapi giver en unik kanal til at udtrykke, bearbejde og dele de psykologiske udfordringer 

p.g.a skiftet fra et normalt live til et liv med erhvervet hjerneskade.

• Signifikant effekt på deltagerens angst, energi og imødekommenhed

• Både som individuelt og gruppeaktivitet har musik den force, at alle kan deltage på netop det 
niveau de magter. Dertil er der i musik aktivitet mulighed for mange gentagelser, og dermed fysisk 
træning, uden at aktiviteten mister mening eller bliver uengagerede. Derved flyttes fokus fra 
genoptræning af tabte færdigheder til indlæring af musiske og instrumentale færdigheder. 

• Musikterapi tager altid udgangspunkt i klientens behov.

• Sangskrivning. Der blev foretaget en analyse af 82 sangtekster skrevet af 32 personer med 
erhvervet hjerneskade. Temaerne var tanker omkring fremtiden, selvrefleksion, minder, 
refleksioner omkring vigtige andre, beskeder til omverdenen, udtryk for modgangsoplevelser, 
indre billeder, og spiritualitet. Når musikken arbejder med så svære emner, kan den både 
understøtte og rumme svære følelser. 



Musikterapi med personer med erhvervet hjerneskade. 

• Musik og sprog har mange strukturelle og ekspressive fællestræk. Nyere foskning pege på, at 
specielt rytmen er vigtig i forhold til genoptræning af talefunktionen. 

• Musik er et unikt menneskeligt fænomen, som stiller store krav til det neurale system.  Stærk 
kobling mellem perception og handling. Koblingen sker via sensoriske, motoriske og multimodale 
regioner, fordelt over hele hjernen. Musik er en af de aktiviteter som involverer de fleste områder 
i hjernen på samme tid.

• Nyere hjerneforskning peger på , at spil på instrumenter kan føre til neural reorganisering i 
sensomotoriske kortex. 

• Der er udarbejdet forskellige assessment modeller for at kunne teste graden af skaden hos en 
person med erhvervede hjerneskade samt fremtidig mål for genoptræning. 



Musikterapi med personer med erhvervet hjerneskade. 

• Selvstændig valg

• Genkendelse

• Koncentration

• Intonation

• Fysisk træning af lungekapacitet

• Motivation 

• Psykosociale færdigheder 

Case: Mette
• 57 år

• Erhvervet hjerneskade (blodprop)

• Bor på institution

• Har en Podd bog som hun bruger efter 

behov

• Musiklytning og brug af iPad og 

computer



Musikterapi og ASK 

I musikterapi er det vigtigt for mig at personen kan deltag aktivt i sessionen, udvikler 

sig, skaber forandring, forstår hvad der sker i verden omkring sig og kan udtrykke sig 

og kommunikerer.

For at give deltageren de bedste forudsætninger for at gennemgå forandring og 

udvikling bruger jeg elementer fra ASK, som stotte til at kommunikationen kan finde 

sted. 

Derfor udarbejder jeg materiale for at støtte selvstændighed i det musikalske valg

• Valgblancher (for at kunne vælge hvilke sang vi skal synge)

• Billedliggøre en sang

• Brug af gadgets for at lave en sang sjovere

• Brug at elektroniske elementer

• M.m.



Musikterapi og ASK 
Valg Blancher med forskellige sværhedsgrader

Billedliggøre en sang

Tegne en sang

• At kunne visualiserer hvad vi synger

• Selvstændig valg

• Genkendelse

• Koncentration

• Arbejde med musikkens elementer som 

puls rytme, intonation, tempo m.m.

• Arbejde med musikterapeutiske metoder

• Motivation 

• Psykosociale færdigheder 

• Arbejde med udvikling af sproget

• Arbejde med udvikling af motoriske 

færdigheder



Talking Mats

Musikalske Apps

Elektroniske udstyr

Musik instrumenter

Nogle af elementerne kan være



Musikterapi og ASK. 



Hvad er ASK (Alternativ supplerende kommunikation)

• Omfatter alt det der gør kommunikation og samspil mulig 
mellem mennesker, for hvem verbal tale og/eller 
sprogforståelse er vanskeligt

• Eks. på ASK er mimik og kropssprog, tegn til tale m.v.

• ASK omfatter også brug af hjælpemidler som 
udpegningstavler eller bøger med grafiske symboler

• ASK omfatter desuden teknisk udstyr som talemaskiner og 
computere, med forskellige betjeningsmuligheder

• ASK omfatter bruger, hjælpemiddel, 

omgivelser og opgave
Omgivelser

OpgaveHjælpe-
middel

Bruger



Grundkommunikation

• Vigtigt at bygge på personens formål og interesser i 
kommunikationen, og naturligvis på personens 
udtryksmuligheder.

• Grundkommunikationen – er ofte den kropsbaserede,  den 
der også rækker, når man er syg og ikke kan nå sine 
hjælpemidler

• Vigtigt at sikre kontinuitet i en persons kommunikation – at 
vi hele tiden bygger videre på personens grund-
kommunikation



Målet for tiltag med ASK

• Udvikle og øge de kommunikative 
færdigheder

• Give mulighed for at deltage i 
meningsfulde aktiviteter og at 
kunne kommunikere om dem

• OBS! 

Oplæring sker tit i situationer 
omkring toilet og mad, men det er 
ikke sikkert, at det er det vigtigste 
at kommunikere om!



Kommunikativ tilgængelighed

• At have et system man kan udtrykke 

sig med,  og som folk omkring én 

forstår.

• Et system, der kan bidrage til, at 

man udvikler sig

(Tetzchner og Martinsen-2000). 

• At nå frem til en *udtryksmåde, som 

fortsat kan udvikles, holdes levende 

i forhold til nye dagligdags 

situationer, og passer til det liv, der 

skal leves.

*Udtryksmåden er de redskaber, der sikrer, at det er 
personens eget ordforråd, der kan udnyttes og 
udbygges.

28



Konteksten og samspilspartnerens betydning

• Det vil altid være af afgørende betydning for en persons 
muligheder for at udnytte sine kompetencer, at rammerne 
– dvs. konteksten er optimal.

• Samspilspartneren har et lige så stort ansvar for 
kommunikationen, og dennes holdninger og tilgang er 
derfor meget vigtig.

• HUSK: Al kommunikation og al udvikling sker  i 
relationen!!

• Man kan ikke have et kommunikationshandicap alene



Det langsigtede mål med ASK: 

At kunne sige det, 

jeg gerne vil sige,

til den jeg gerne vil sige det til,

når jeg har lyst til at sige det

Kommunikation, hvor man selv kan styre og bestemme. 

Porter, G. & Burkhart L., fx www.lburkhart.com/handouts.htm



Kommunikativ autonomi
• Få restriktioner på hvad man kan sige

• Referer til, hvor beskeden kommer fra

• At være I stand til at udtrykke sig I overensstemmelse 
med egne kommunikative intentioner

At udtrykke sig med de ord du tænker

(se von Tetzchner & Grove 2003)

p. 16



Hvad er kommunikativ autonomi
Kommunikativ autonomi – selvstyrende kommunikation er forskellig fra

• At vælge
• At vælge den ting man foretrækker – ud fra valgmuligheder en anden har opstillet

• At svare Ja eller Nej
• At være enig eller uenig i en anden persons idé

• At vælge mellem et begrænset antal muligheder
• Vælg – mellem en anden persons idéer

Autonom kommunikation opstår ud fra de tanker “taleren” har

(se von Tetzchner & Grove 2003)

p. 16



Uafængig kommunikation er ikke nødvendigvis 
autonom

Autonom kommunikation er 
ikke nødvendigvis uafhængig



ASK er ofte noget nyt

• Kommunikationssystemer kræver at man forholder sig til noget nyt –
uanset om det er high- eller low-tech

• Kan være svært at forholde sig til i en proces – et optræningsforløb, 
hvor der er fokus på at genvinde tabte færdigheder

• Måske har brugeren ikke de nødvendige forudsætninger….

• MEN – vi skylder at prøve!

• BEHOV FOR ASK under optræning 

• Ask hvis talen ikke genvindes

• Forsk tilgange – udredning- kommunikation – se mennesket før 
diagnosen. 



ASK og taletræning

• Arbejdet med at genvinde talefærdigheder skal foregå sideløbende 
med anvendelse af ASK

• At arbejde med ASK og dermed med sproget, hæmmer ikke den 
fysiske tale – tvært imod

• Vigtigt at kunne kommunikere hele tiden



ASK hæmmer IKKE udvikling af tale – tvært imd

• Vi møder ofte forældre og fagpersoner, der er bange for, at man ikke udvikler sit talesprog, hvis man 
begynder som ASK-bruger.

• Her er litteratur/forskning, der peger på det modsatte - at det snarere stimulerer talesprogsudviklingen.

• Dette litteraturstudie (Schlosser m. fl.), peger på det modsatte. Studiet opfordrer til mere forskning på 
området.

• "The Impact of Augmentative and Alternative Communication Intervention on the Speech Production of 
Individuals With Developmental Disabilities: A Research Review"

• på dette link:

• https://www.researchgate.net/publication/7108526_The_Impact_of_Augmentative_and_Alternative_Com
munication_Intervention_on_the_Speech_Production_of_Individuals_With_Developmental_Disabilities_A_
Research_Review

•
• En lille artikel der afliver myter om AAC. Den henviser bl.a. også til ovennævnte rapport.

• http://aacworkshop.pbworks.com/f/Myths---AAC-and-Speech-01-11-10.pdf

•



• Vigtigt at bygge på motivation

• Bryde isolation 

• Give selvstændighed

• Få mulighed for at dyrke interesser

Redskaber (de ikke kropsbårne):

• Kompas

• Kommunikationstavler

• Kommunikationsbøger

• IT-systemer og talemaskiner

ASK tiltag



KOMMUNIKATIONSPAS

http://www.dart-
gbg.org/INFOSIDOR/TIPS.HTML



Kommunikationstavler

• Stavetavler

• Øjepegetavler

• Symboltavler

Emmy Kjelmann, Østerskoven



Kommunikationsbøger
• Emne-opbyggede bøger
• PODD-bøger

• PODD = Pragmatisk Organiseret Dynamisk Display
• Funktionelle startere og dynamisk navigation



Betjeningsformer

• Direkte 
udpegning

41

Rækkescanning

Tag og giv/vis
øjenudpegning



Partner-assisteret scanning

• Partner-støttet scanning kan 
være:

• Visuel
• Audiotiv
• Visuel samt auditotiv

p. 66



Eksempel: Ung mand med erhv. hjerneskade

• Omfattende fysiske og kognitive skader

• I starten utydelige signaler for Ja og Nej 

• Kigger op for Ja og ned for Nej

• Kigger intenst på samtalepartner, når han vil sige noget

• Introduceres tidligt i forløbet til PSAS bog  - personalet 

er model i anvendelsen





Kommunikativ autonomi

Mange kommunikative funktioner observeret – mere 
forventning om kommunikation og deltagelse



Case Marie

Præsentation: 

18 årig kvinde, der som 14 årig fik konstateret en sjælden genfejls-lidelse MLD, der 

bevirker at nervevæv af-myeliniseres og derfor påvirker kognitive såvel som fysisk 

funktioner

omfattende hjerneskade: Manglende initiativ, svære impressive vanskeligheder og 

manglende tale. 

Kan mime ord – især på remse. 

Guides i alle dagligdags funktioner, for at genvinde tabte færdigheder – reorganisere 

hjernen. 

Behov for omfattende udredning af fysiske, kognitive og kommunikative funktioner



Strategi: 

Der udarbejdes en kommunikationsbog efter principperne i PODD – men med 

betjeningsformen ”Tag og Vis”. 

Bogen indeholder personer, aktiviteter, steder, følelsesudtryk, meningsytringer og 

meget mere.  Nærpersoner og familie inddrages i udarbejdelsen af indhold via 

workshop

Bogen tænkes som omdrejningspunkt for kommunikation, så den inddrages i 

hverdagens aktiviteter (gradvist) samt anvendes til impressiv støtte for kommende 

aktiviteter, samt (gradvist) at være model for f.eks. følelsesudtryk. (f.eks. ved vores 

tolkning af hendes følelseudtryk: ”jeg tror du blev forvirret” – samtidig med at 

symbolet for ”forvirret” vises.)

Indholdet introduceres gradvist, ved at hun præsenteres for en side ad gangen – i 

første omgang er det sider, der egner sig til valg – f.eks. musik, spil eller aktivitet.   

Marie inddrages i produktionen af siderne ved at skære de ekstra brikker (guidnings 

opgave)



Vi ønsker med strategien at: 

• At støtte Marie impressivt ved hjælp af billeder og symboler, for derved at give 

hende de bedste forudsætninger for at forstå den kommunikation og interaktion 

hun indgår i. 

• Støtte Marie kognitivt til at fastholde emne og opgave ved, at hun kan vende 

tilbage til de anviste symboler og blive husket på, hvad planen er.

• Skabe en facilitator for sproget, så det støttes både impressivt og ekspressivt, 

samt fastholdes i bevidstheden under kommunikationen (indhold i 

kommunikationen fastholdes af visuelle repræsentationer). 

• Skabe en igangsætning af sprogfunktionen, så der åbnes op for at producere et 

verbalt output, hvis Marie når til et kognitivt niveau, hvor dette er muligt. 

• Bane vej for en ekspressiv kommunikationsform, hvis talen ikke bliver tilstrækkelig

• Marie støttes i at udtale/mime ord via remse og i sange



Afrunding

Noter: 

Musikterapi er et redskab til at etablere kontakt, og til at udtrykke følelser og tanker på 

andre måder end ord 

ASK er et redskab til at kunne udtrykke mere til flere

I forhold til svage borgere er de et fantastisk supplement til hinanden. 



Silvia Jensen

Musikterapeut

konsulent

www.musikterapeuterne.dk

Silvia@tavsgruppen.dk

Emmy Kjelmann

ASK-konsulent/, 

Ergoterapeut

Neurocenter Østerskoven

Hobro

www.oesterskoven.dk

egk@rn.dk

Kontakt


