
Kungl. Musikhögskolan  

Vad är musikterapi?  

Onsdag 16 november 2022 

Nathan Milstein salen 19.00-20.30 
Moderator prorektor Johannes Landgren

MUSIKTERAPI SOM UNIVERSALMEDICIN?  
Fil. dr Ann-Sofie Paulander, lektor och programansvarig för musikterapiutbildningen på KMH. 
Musik har genom människans historia ansetts äga kurativa, terapeutiska och andra 
medicinska värden, och vi synes idag också använda oss av musik som en slags egenterapi. 
Men vad är det som gör att musik påverkar oss? Vad är det i musiken som får oss att minnas, 
känna glädje, bistå oss i sorg? I musikterapi söker vi att med musikens hjälp, tillgodose 
människors behov av olika slag; fysiska, emotionella, mentala, sociala, kognitiva eller 
kreativa och konstnärliga behov.  

MUSIKEN SOM MÖTESPLATS 
Fil. mag. Sören Oscarsson, musikterapeut och handledare, Barn- och Ungdomspsykiatri, 
Region Västmanland 
Vi använder musikens förmåga att skapa kontakt och kommunikation. Den ger barn, 
tonåringar och familjer en möjlighet att använda lust och kreativitet för att sortera, 
bearbeta, uttrycka sig men också att utveckla förmågor och färdigheter. Musikterapi ger 
patienten en möjlighet att närma sig sin problematik utan alltför stor upplevelse av att vara i 
problemet eller att själv vara ett problem. Problemen, det ”smärtsamma” kan få ett estetisk 
och hanterbart uttryck i musiken. Musikaliskt skapande och samspel är centralt för 
musikterapin i mötet med barn, tonåring, familj och flyktingar på BUP.  

HUR GÅR DET TILL OCH VAD HÄNDER NÄR VI ”MÖTS” I MUSIK? 
Fil. mag. Jonatan Lindner, Vuxenhabiliteringen i Örebro.  
Musik kan rymma stora möjligheter när det gäller att bidra till kommunikation och socialt 
samspel mellan människor och därmed öka människors välbefinnande och hälsa. På 
Vuxenhabiliteringen erbjuds personer med diagnos inom Autismspektrumtillstånd (AST) 
musikterapi i grupp för att främja socialt samspel, kommunikation och självförtroende.  

LIVETS RYTM OCH DEN MÄNSKLIGA MUSIKEN  
Fil. mag. Ingrid Hammarlund, senior musikterapeut och handledare, tidigare lektor i 
musikterapi och prefekt på KMH 
Relationen mellan musik, människa och livsläge är centralt för musikterapins tänkesätt. 
Terapeutiskt betydelsefull blir den lyssnande beredskap som innebär att kunna 
uppmärksamma och tillvarata de avgörande ögonblicken i den musikaliskt skapande process 
som äger rum mellan lek och verklighet i musikterapi.  
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